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  355.................از چه كساني سؤال ميشود؟. 2

  حيات جاودانه و فوز عظيم

حيات جاودانه و مـصونيت بهـشتيان از        . 1
  358.........................................................عذاب

  358..................مراد از مرگ اولي چيست؟. 2
  359.............................................فوز عظيم. 3
  360..... بايستگي عملگرانسنگي پاداش و. 4

  رهسپار به سوي خدا

  363............................هجرت به سوي خدا. 1
انبيا و اعتماد كامـل بـه عنايـت وفـضل        .2

  364..........................................................الهي
  365......جا به چه معنا است؟ هدايت در اين. 3
  365پيامد توكل بر خداوند دل سپردن به او. 4

  عزت و اقتدار خداوند

  368.........................تنزيه خداوند از نقايص. 1
  368.............................اقسام صفات خداوند. 2
  369............................عزت و اقتدار خداوند. 3
  369.......................................كفاره مجالس. 4

اسطوره صبر و  6666پيامبر 
  استقامت

  372...اسطوره صبر و مقاومت 6پيامبر . 1
  372..........................................اهميت صبر. 2

  373...................7توصيف حضرت داوود. 3

  تدبر در قرآن

  376.........................................كتاب مبارك. 1
  377.................................تدبر، مقدمه تذكر. 2

  توحيد ناب

  380...................................اخالص در عمل. 1
  381...........................پرستي توجيه گناه بت. 2
  381.........چرا گروهي از هدايت محرومند؟. 3

  كفر و ايمان

  384.................................رابطه كفر و شكر. 1
چــرا خداونــد، كفــر را بــراي بنــدگانش . 2

  384................................................پسندد؟ نمي
  385.........................................حقيقت شكر. 3
  385...........................مسؤوليت برابر اعمال. 4
  386...................................وسعت علم الهي. 5

  در پرتو نور رب

  389..........شرح صدر و رابطه آن با هدايت. 1
  390........يابد؟ چگونه انسان شرح صدر مي. 2
  390.................مؤمنان، سوار بر نور هدايت. 3
  390..............................عوامل قساوت قلب. 4

  12  تفسير همراه�    

  آيه اميد بخش

  393.............لهي به گنهكارانعنايت ويژه ا. 1
  393.................................اسراف برخويشتن. 2
  394................................پرسشي دربارة آيه. 3
  394..ترين گناه يأس از رحمت الهي، بزرگ. 4

  تقوا مايه رستگاري

  398..............................تقوا، مايه رستگاري. 1
  399.............ري، نهايت هدف خلقترستگا. 2
ســعادت واقعــي بــا ناخرســندي و غــم، . 3

  400............................................سازگار نيست

  مغفرت الهي

  403.......................آمرزنده گناهان ،خداوند. 1
گستردگي رحمت خداوند و تقدم آن بـر        .2

  404....................................................غضب او
  404.........................................شديد العقاب. 3
  405...........................اهميت و جايگاه توبه. 4

  خيانت چشم

  408.............................حركات پنهان چشم. 1
  409...................... تنها نيستانسان هرگز . 2
  409............................................ها راز سينه. 3

  مقايسه دنيا و آخرت

  413...........................................وظيفه مبلّغ. 1
  414............................................معرفي دنيا. 2
  415........معرفي آخرت و مقايسة آن با دنيا. 3

  اهميت دعا

  418........در آيه چيست؟» ادعوني«مراد از . 1
  419...........................................اهميت دعا. 2
چـــرا در برخـــي مـــوارد، دعاهايمـــان . 3

  420...................................شود؟ مستجاب نمي
  422...............علل و عوامل استكبار در دعا. 4

  تحقق معجزه با اذن الهي

  425..............................تعداد پيامبران الهي. 1
  426.........نام چند پيامبر در قرآن ذكر شده. 2
فقــط بــا اذن الهــي تحقــق » معجــزه«. 3

  427....................................................پذيرد مي
هـا اسـتفاده      فرصت سوزي نكنيد؛ از فرصت    . 4

  427...........................................................كنيد
  428.شود فقط شامل كفار نمي» مبطولون«. 5

  سرگذشت سركشان

  432...............................تاريخچه قوم ثمود. 1
  433..........منظور از هدايت در آيه چيست؟. 2
  433......................................اختيار يا اجبار؟. 3
  434...................................عاقبت سركشان. 4
  435.............................تناسب عذاب و گناه. 5

  بشارت الهي

  438.......................................دانيتاقرار وح. 1
  439.................................استقامت در عمل. 2
  439.........بشارت فرشتگان در دنيا و آخرت. 3
  440.............................تفاوت خوف و حزن. 4
  441.....................................نقش فرشتگان. 5

  هاي خدا شناسي راه

  444.............................آيات آفاقي و اَنفسي. 1
  444.................................مراتب خداشناسي. 2
  445..............................آشكار شدن حقيقت. 3

  توحيد ناب

  449...................................بديل آفرينش بي. 1
  449........................................فسلفه ازدواج. 2
  450..........................................همتا ذات بي. 3

  مزد رسالت

  454........................آثار ايمان و عمل صالح. 1
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  455...........................:مودت اهل بيت. 2
  456.............. كساني هستند؟چه» القربي«. 3

  457 و واليت پذيري:مودت اهل بيت. 4
  458.......................................تكثير حسنات. 5

  مشورت

  462.......................................نگر دين جامع. 1
  463..........................اهميت شورا در اسالم. 2
  463............در چه جايي بايد مشورت كرد؟. 3
  464.......................................فوايد مشورت. 4
  464......................................شرايط مشاوره. 5

  هاي الهي سفر و نعمت

  468..................................ها يادآوري نعمت. 1
  469.....هاي طبيعي تسلط انسان بر موهبت. 2
  470...................................ها انسان و نعمت. 3
  471................................دعا به هنگام سفر. 4
  472...........................................آخرين سفر. 5

  عاقبت اعراض از ياد خدا

ــاي   . 1 ــه ج ــه ب ــن آي ــد در اي ــرا خداون چ
»عرِضاز » ي»شع476استفاده كرده است؟» ي  
  476..........چيست؟» ياد رحمان«منظور از . 2
ــه . 3 ــا جمل ــار را » نُقــيض«آي ســلب اختي

  477...............................................فهماند؟ نمي
  478...................تسلط و همنشيني شيطان. 4

  دوستي پايدار و ناپايدار

هاي غير الهي به دشمني       تبديل دوستي . 1
  481............................................در روز قيامت

  482..............وضع دوستان ناباب در قيامت. 2
  483......................تقوا، عامل تداوم دوستي. 3

  شب تدبير

  486.............................امور مبارك در قرآن. 1

  487..........................شب قدر، شبي مبارك. 2
نزول بهتـرين كتـاب در بهتـرين شـب          . 3

  487........توسط بهترين ملك بربهترين رسول
  488..............................تفصيل بعد ازاجمال. 4

  تقينمقام م

  491.........................................متقين كيانند. 1
  492.............مقام امن، چه جايگاهي است؟. 2
  492را جمع آورد؟» عيون«و » جنات«چرا . 3

  هر كس در گرو اعمال خويش

  496............................اعمال صالح و ناصالح.1
  497.....هركس در گرو اعمال خويش است. 2
  497.........بازگشت همه به سوي خدا است. 3

  روز درماندگي

  500.........................حاالت مردم در قيامت. 1
  501.....................نامه عمل فردي و جمعي. 3

  هاي كمال نشانه

  504فلسفه احسان به والدين و ويژگي مادر. 1
  505.......................چهل سالگي سن كمال. 2
  506....................شكر نعمت و كمال انسان. 3
  507..............در خواست نسل و ذريه صالح. 4

  جنيان در مسير كمال و سعادت

دعوت به خداوند، آموزة اصـلي دعـوت        . 1
  510................................................6پيامبر

  511...............» من ذُنُوبِكُم«مراد از من در . 2
  511محتواي قرآن، بهترين دليل عظمت آن. 3
  512.......................مسؤوليت حامالن قرآن. 4
  512................................مطالبي دربارة جن. 5

  ياري خداوند و آثار آن

  516.....» نصرت دادن به خداوند«منظور از . 1
  516كند؟  خداوند، چگونه مؤمنان را ياري مي.2
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  517...............» ثبات قدم« اهميت و نتيجة . 3

  بخل، بخيلي به خود

  520..................................................... انفاق.1
  522.....................................دعوت به انفاق. 2
  522..........................................درمان بخل. 3

  غلبه نهايي حق

  526........................محتواي بعثت رسوالن. 1
  526...................چيست؟» ليظهره«مراد از . 2
  527..........مراد از شاهد بودن خدا چيست؟. 3

  جويي، القاب زشت تمسخر، عيب

  531...........................مسخره كردن ممنوع. 1
  532.................................جويي ممنوع عيب. 2
  532......................القاب زشت دادن ممنوع. 3
  533......................................عوامل گناهان. 4

  خواري مرده

  536............خوردن گوشت سلمان و اسامه. 1
  537....................................سوء ظن ممنوع. 2
  538....................................درمان سوء ظن. 3
  539.....................................تجسس ممنوع. 4
  539..............................غيبت كردن ممنوع. 5
  540...............................شناسي قرآني روان. 6

  نزديكتر از خود

  543...................احاطة علمي خدا بر انسان. 1
  544چيست؟» ما تُوسوِس بِه نَفْسه«مراد از . 2
  544..........................ريشه وسوسه چيست؟. 3
.�-�"� (������� , 	�)��+� ���"�      «نكاتي جالب در    . 4

�/0 ��1�	
  2�3��« ..............................................545  

  روزي مقدر است

  548......چيست؟» رزق«و » سماء«مراد از . 1
  549.............. چيست؟»�� 1�7%�/�56�«مراد از .2

  549ه چه معناست؟حق بودن گفتار خداوندب.3
تشبيه حق بودن وعـده الهـي بـه نطـق           .4

  550.........................................................انسان

  هدف از خلقت

  552..................................عبادت يعني چه؟. 1
  553........اند چرا در آيه فرشتگان ذكر نشده. 2
  553........................آيا نقض غرض نيست؟. 3
  554..عبادت، هدف متوسط است يا نهايي؟. 4
  555.................عبادت، هدف خلق نه خالق. 5
  555...............................چرا جن مقدم شده. 6
  555...................مطالبي جالب راجع به جن. 7

  6666عصمت پيامبر
  559..........................قرآن كالم الهي است .1
  559..............................نطق، نماينده درون. 2

  560 از هوا6چگونگي خالي بودن پيامبر.3
  560....نقش هواي نفس در انحراف از حق. 4

  561..................6دفاع خداوند از پيامبر. 6

  اعراض از غافلين

  564.......................اعراض به چه معناست؟. 1
  564.............................مراد از ذكر چيست؟. 2
  565...........رابطه ميان غفلت و دنيا پرستي. 3
  565.....................دنياي مذموم كدام است؟. 4

  قرآن كتاب تذكر

  569......آسان كردن قرآن به چه معناست؟. 1
  569...........................قرآن كتاب ذكر است. 2
  569.........................................ذكر چيست؟. 3
تبليغ، بايد قابل فهـم و بهـره بـرداري           . 4

  570...........................................................باشد

  سرنوشت زمينيان

  572.............................قوانين كلي در قرآن. 1
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  573......................سرنوشت حتمي زمينيان. 2
  573...................................مقصد كجاست؟. 3
ه    و يبقـي  «معناي بقاي وجه الهـي    . 4 جـو 

كب574........................................................» ر  

  وظيفه ما در مقابل احسان ديگران

  577........................معناي احسان و آثار آن. 1
  578................احسان خداوند به نيكوكاران. 2
  579......وظيفه ما در مقابل احسان ديگران. 3

  تقدير و حكمت مرگ

  582.................مرگ در تدبير و تقدير الهي. 1
  583..................) چرايي مرگ(فلسفه مرگ . 2
  584........................................حقيقت مرگ. 3

  مبدأ عالم

  588.............چيست؟» ستَّةِ أَيامٍ«منظور از . 1
  589.چرا جهان در يك لحظه آفريده نشد؟. 2
  590...........................................عرش الهي. 3
  590..............................................علم الهي. 4
  591....................................همراهي خداوند. 5

  حقيقت زهد

  594.....................................................اندوه. 1
  595...................................................شادي. 2
  595..........................................حقيقت زهد. 3

  رسوايي تبهكاران

  599.................................عذاب خوار كننده. 1
  599........................حسابرسي دقيق قيامت. 2
  600......................................در محضر خدا. 3

  آداب مجلس

  603.........................................آداب مجلس. 1
  603..............................آداب تعليم و تربيت. 2
  604..........................................مقام عالمان. 3

  605...................علم موجب نيل به درجات. 4

  رگرنيازمندان ايثا

  608.............................استقبال از مهاجرين. 1
  609...........مهاجر دوستي و ميهمان نوازي. 2
  609...........................................مناعت طبع. 3
  610.............................مبارزه با بخل درون. 4
  610..................................هاي انصار ويژگي. 5

  612............................فرجام نگري

  613........................................اهميت تقوي. 1
  613......مراتب تقوا و زمينه دستيابي به آن. 2
  614..................................ضرورت محاسبه. 3

  616........................سياست خارجي

  617.................ارتباط يا عدم ارتباط با كفار. 1
  618...............است خارجي اسالممبناي سي. 2
  618آثار دوستي و محبت خداوند به بندگان. 3

  621........................مدعيان دروغين

ا لَـا تَفْعلُـونَ       «ارتباط  . 1 تَقُولُونَ مـ مبـا  » ل
  622..............................خطاب در آيه چيست؟ 

  622........................................پيمان شكنان. 2
  623.......................... يعني چه؟»كَبرَ مقْتاً«. 3

  626........................عالمان بي عمل

  627..........................ارتباط آيه با آيات قبل. 1
  628...........نماها  نقش و روش برخي انسان.2
  628..............................هشدار به مسلمانان. 3
  629........................عمل در روايات عالم بي. 4
  630.................سيماي زشت يهود در قرآن. 5

  633..عاقبت سخت دلبستگي به دنيا

  634....................چيست؟» الهاء«منظور از . 1
  634....................................اهميت ذكر خدا. 2
  635...............................ارتباط ذكر و ايمان. 3
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  635ياخسران، عاقبت سخت دلبستگي به دن. 4

  638..........دوستان و دشمنان انسان

دشمني برخي از همسران و فرزندان بـا     . 1
  639..............................................انسان مؤمن

  640.....................دوستان و دشمنان انسان. 2
سرّ تاكيد نسبت به حقـوق والـدين بـر          . 3

  641................................خالف اوالد و همسر
  642.............ح مغفرتفرق ميان عفو و صف. 4
  642.محبت و عفو و گذشت را دريغ نكنيم. 5
  642.........وظيفه ما در قبال اشتباه ديگران. 6

  همسر شايسته

  646...........................................تهديد الهي. 1
  647.............................................روزنه اميد. 2
  647.........................اوصاف همسر شايسته. 3
  649...........................................زن شايسته. 4

  توحيد در قرآن

  652..................................توحيد در رزاقيت. 1
  653.............................لجاجت در برابر حق. 2
  654.......................ها عوامل انحطاط انسان. 3

  هدف از آفرينش

  656.........آيا مرگ هم قابل آفريدن است؟. 1
  656.............چرا موت بر حيات مقدم شده؟. 2
  657......................................هدف از خلقت. 3
  657.........هدف از امتحان خداوند چيست؟. 4
  659....................شرايط عمل خوب و نيك. 5
  659..................................كيفيت نه كميت. 6
  660................خوف و رجا در كنار يكديگر. 9

  شكيبايي در تبليغ دين

  663.............ضرورت پايداري در تبليغ دين. 1
  664.......................................صبر حكيمانه. 2
  665اوصاف و القاب حضرت يونس در قرآن. 3

  666...................7داستان حضرت يونس. 4

  نامه اعمال

  670..........................تقسيم مردم در قيامت. 1
  671......خوشحالي اصحاب يمين در قيامت. 2
  671................گمان به قيامت و حساب آن. 3
  672..........چيست؟ » %�);�89 �&
:�)�89«مراد از . 4

  حريص و آزمند

  675....................................هلوع يعني چه؟. 1
  675...........چرا انسان حريص آفريده شده؟. 2
رابطه اين صفات زشت با احسن تقـويم   . 3

  676................................. چيست؟بودن انسان
  676....................اند؟ چه گروهي مثتثنا شده. 4

  پناهگاهي نا امن

  679......مراد از دروغ بستن به خدا چيست؟. 1
  680استعاذه چيست و اقسام آن كدام است؟. 2
  681..........................منشأ خرافات چيست؟. 3

  داري شب زنده

  684..........................داري اهميت شب زنده. 1
  685...................................اهميت نماز شب. 2
  686.........................ترتيل به چه معناست؟. 3

  رهايي يافتگان

  690.....................................مسؤوليت عمل. 1
  691......................................رهايي يافتگان. 2

  دو راهي سرنوشت

چگونه خداوند راه را به مـا نـشان داده           . 1
  694.........................................................است؟

  695..............انسان موجودي صاحب اختيار. 2
حقيقت شكر شـاكرين و حقيقـت كفـر         . 3

  696......................................................كافرين
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  ياد خدا هر صبح و شام

  699.................................صبر، رمز پيروزي. 1
  699.....................عدم سازش با گناهكاران. 2
  700..................................ذكر نام پروردگار. 3
  701چيست؟» أَصيالً« و » بكْرَه«مقصود از . 4
  702...................................»اسم رب«ذكر . 5

  ها ها و چشمه باغ
  705............................معناي تقوا در اين آيات

  705........................................ها باغها و چشمه
  707........................هاي بهشت گوارايي نعمت

  حسرت كافران

  709..........و اهميت آن»  تبشير«و » انذار«. 1
  710......................................عذاب نزديك؟. 2
  711........................تجسم اعمال در قيامت. 3
  713.....................................حسرت كافران. 4
  713.............................! آرزوي خاك بودن؟. 5

  آمد كفر به قرآن پي

  717...........................................نفرين الهي. 1
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  مقدمه
هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل كأَنزَلْنَا إِلَي44/نحل (و(  

  .را بر تو نازل كرديم تا تو آنچه را نازل شده براي آنان بيان كني) قرآن(و ما ذكر 
پرداختن به فهم قرآن و بيان و تفهيم آن به ديگران كـار سـترگي اسـت كـه                   

اين وظيفـه   .  گذارده است  6خداوند متعال مسؤوليت آن را بر دوش پيامبر       
رت بـر عهـده    سنگين را پيـشوايان معـصوم و عالمـان ديـن پـس از آن حـض                

اند و هر زمان به اقتضاي شرايط و نيازهاي آن دوران، عـالوه بـر بيـان،                   داشته
  .اند دست بر قلم نيز برده و هزاران كتاب تفسيري از خود به يادگار گذاشته

انـد و آثـاري    در عصر حاضر بزرگـاني در ايـن وادي قـدم برداشـته و قلـم زده      
  .اند ماندگار به جامعه علمي عرضه كرده

هـر كـدام   ...) مانند الميزان، نمونه، راهنما، نـور و       (هاي تفسيري     ين مجموعه ا
از مطالب و مباحث هستند كه در جاي خود مورد مراجعه اهل             دائرة المعارفي 

  .گيرند تفسير قرار مي
بديهي است كه متناسب با شرايط هر زمان و نيازهـاي آن بايـستي توليـدات                

  .اي عرضه گردد ويژه
در پي گسترش فرهنگ تالوت قرآن در       . موارد كتاب حاضر است   از جمله اين    

نياز به فهم و تفسير آيـات نـوراني قـرآن بـيش از              ) برنامه تالوت نور  (مساجد  
هـاي مـساجد بـا همـت          رو ستاد عالي كـانون      از اين . گذشته محسوس گرديد  

اي مكتـوب     االسالم و المسلمين سليماني در صدد تهيه مجموعه         جناب حجت 
  .ام اين مهم شدندبراي انج

التحصيالن تخصصي تفسير  حـوزه علميـه          رو با همكاري جمعي از فارغ       از اين 
االسالم و المسلمين كلباسـي پـانزده جلـد           قم و با نظارت علمي جناب حجت      

  .تفسير همراه منتشر گرديد
هر كدام از مجلدات حاوي بيست بحـث تفـسيري اسـت و در كتـاب حاضـر،                  

  .در دو مجلد عرضه شده استمجموعه سيصد بحث تفسيري 
  :هايي است از جمله اين مجموعه داراي ويژگي
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يـك آيـه كـه جنبـه كـاربردي          ) خـط عثمـان طـه     (از هر دو صفحه قرآن      . 1
  .بيشتري داشته است انتخاب شده است

هـاي الزم، نكـات مهـم و سـپس            اي كوتاه، شـرح واژه      هر آيه داراي مقدمه   . 2
  .هاي كاربردي است پيام

 است مباحث به صورت فشرده و در عين حـال گويـا باشـد و از          سعي شده . 3
  .بكارگيري اصطالحات فني پرهيز گردد

تواننـد    اي تنظيم شده است كه ائمه جماعات و مربيان مـي            مطالب به گونه  . 4
با چند دقيقه مطالعه، مطالب را براي مردم و متعلمان در زماني كوتاه در يك               

  .يا دو جلسه بيان كنند

  :رنكات ديگ
هـاي انجـام شـده، ايـن تفـسير مـورد اسـتقبال                با توجه بـه نظـر سـنجي       . 1

رو عـالوه بـر چـاپ         از اين . فرهيختگان به ويژه ائمه جماعات قرار گرفته است       
نظرهـاي   بنـدي نقطـه   اين مجموعه در دو جلد، انشاء اهللا  سري جديد با جمع         

  .خوانندگان عرضه خواهد شد
هاي قرآني باشـد، و ائمـه    ي جلسات تفسر و برنامه   تواند الگويي برا    اين شيوه مي  . 2

  .توانند آيات ديگر قرآن را براي مردم تبيين كنند محترم جماعات با اين الگو مي
در نوشــتن ايــن تفــسير گروهــي از فــضالي تخصــصي تفــسير مــشاركت  . 3

  :اند كه اسامي آنان به شرح زير است داشته
ن، صـفدر سـاالري،     سـيدمحمدعلي موسـوي، حـسين صـادقيا       : حجج اسـالم  

 علـي  ،پور اكبر ابراهيم اكبر وحيدي، علي حسين صفري، محمدرضا ديانت، علي   
اسماعيلي، حـسين    شكوري، محمدرضا ديانت، حسين صادقيان، محمد حاجي      

  . حسين عابديني وعابديني، سيدمحمد اسماعيلي، ابراهيم مرزبان
  

هماهنگي و نظارت بر ستاد عالي دبيرخانه 
  گي هنري مساجد كشورهاي فرهن كانون

  معاونت آموزش و پژوهش 
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 كه به مـن وحـي       ]با اين امتياز  [بگو جز اين نيست كه من بشري هستم مانند شما           

شود كه معبود شما معبودي يگانه است پس كسي كه اميد لقاي پروردگارش را                مي
بايد كاري شايسته انجام دهـد و هـيچ كـس را در            ) به رستاخيز معتقد است   (دارد  

  .عبادت پروردگارش شريك نسازد

  همقدم
من در راه   ! رسول خدا اي    : آمد و عرض كرد    6شخصي خدمت پيامبر  

آورم و ايـن اعمـال را فقـط بـه            جا مي   كنم و صله رحم به      خدا انفاق مي  
از اين اعمال من سخن  دهم؛ ولي هنگامي كه مردم خاطر خدا انجام مي

شـوم؛ اعمـال مـن چگونـه          كنند خوشحال مـي     گويند و ستايش مي     مي
فرمود و سخني نگفت تا اينكه آية فوق نـازل   سكوت 6است؟ پيامبر 

                                                 
<.=>?  @<<A.  
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كه تنها عملي مقبول درگاه خداوند است     (شد و به اين سؤال پاسخ داد        
  .1)كه با اخالص كامل همراه باشد

  ها واژه
وحباب افعال»وحي« از ماده فعل مضارع( شود  ميوحي :يي ،.(  

  .)»رجو«فعل مضارع از ماده  ( دارداميد :يرْجو
  .ديدار و مالقات :لقَاء

  نكات تفسيري
  جامعيت آيه. 1

ه  (، و معاد    ) إِلَي ييوح( نبوت   ،)إِلَه واحد (توحيد  : در اين آيه   بـقَاء رو نيـز    )ل 
لْ (، تالش در رسيدن به آن      )يرْجو(اميد به رحمت الهي    مـعو اخـالص  )فَلْي 

اگر تنها  : ود فرم 6از اين جهت پيامبر   .  آمده است  ) يشْرِك الَ(در عمل   
  2.شد براي آنان كافي بود آيه آخر سروه كهف بر امت من نازل مي

  توحيد عصاره همه اعتقادات. 2
بخـش انـسان      هـاي سـعادت     توحيد عصاره همه اعتقادات و همه برنامه      

توحيد تنها يك اصل از اصول دين نيست، بلكه خمير مايه همـه             . است
 خداوند را، با همه صفاتش اصول و فروع اسالم است؛ يعني، هنگامي كه

شويم كه چنين خدايي بايد پيـامبراني بفرسـتد و            بشناسيم، معتقد مي  
كند كـه دادگـاه عـدل و رسـتاخيزي      نيز حكمت و عدالت او ايجاب مي    

ال الـه   «جملة  : به همين دليل در احاديث آمده است      . وجود داشته باشد  
                                                 

<. ����� ���	
 @B<C @DEFG. 

C. �������� @BH @DCEI. 
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رد شود، از عذاب     قلعه محكم پروردگار است و هر كس در آن وا          »اال اهللا 
اگـر  : فرمود  نيز در آغاز اسالم مي 6و كيفر الهي در امان است پيامبر      

  1.طالب رستگاري هستيد، زير پرچم توحيد درآييد

  لقاي پروردگار. 3
، گرچه در اين )مشاهده باطني او با چشم دل و بصيرت       (لقاي پروردگار   

كه اين مسأله در دنيا براي مؤمنان راستين امكان پذير است؛ اما از آنجا 
تـر، جنبـه    تـر و صـريح   قيامت به خاطر مـشاهده آثـار بيـشتر و روشـن       

كند، اين تعبير قرآن، معمـوال در مـورد روز            همگاني و عمومي پيدا مي    
  2.كار رفته است قيامت به

  گانه ارتباط دستورات سه. 4
در اين آيه عمل صالح، متفـرع بـر اميـد بـه لقـاي پروردگـار متعـال و                   

سوي او دانسته شده است؛ اين بدان جهـت اسـت كـه اگـر                 بازگشت به 
حساب و جزايي در كار نباشد، هيچ انگيزه و الزامي نيست كـه افـراد را           

» رجـا « و اگر ماده     3دست آوردن اعتقاد و عمل صحيح سازد        وادار به به  
به كار رفته است، ايـن نكتـه را بيـان           ) قيامت(در مورد لقاي پروردگار     

 ايمان به قيامت كارساز است كه حتي اميد بـه آن     كند كه به قدري     مي
  .تواند نقش مؤثري در رشد و تعالي انسان داشته باشد هم مي

5 .خط بطالن بر غلو  
از آنجا كه مسأله نبوت در طول تاريخ با انواع غلو و مبالغه همراه بـوده                

                                                 
<. J
 +!K�L�M ����� ���	
 @B<C @DEFN. 

C.5���  @DEFF. 

O. ������� ���	
 @B<O @DEEF. 
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بگو من فقط بشري همچون شما هستم؛ يگانه امتيـاز          : فرمايد  است، مي 
با اين تعبير بـر تمـام امتيـازات         . شود  است كه بر من وحي مي     من اين   

پنداري شرك آلودي كه پيامبران را از مرحله بشريت به مرحله الوهيت     
  1.كشد برد، خط بطالن مي باال مي

  ها پيام
پردازي كوتاه فكـران دربـاره        گيري از خرافه    ، مأمور پيش  6پيامبر. 1

كنـد تـا جلـوي غلـو و       مـي خويش بود، از اين رو خود را بشري معرفي      
  .)إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم(ها را بگيرد  مبالغه

 بر علوم بي كران الهي در محدودة وحي اسـت           6دستيابي پيامبر . 2
  .) إِلَييإِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم يوح … قُل لَّو كَانَ الْبحرُ(
ن به رضايت خداوند باشد؛     انسان موحد، همواره بايد در هواي رسيد      . 3

و  (اي  صورت دائمي باشد نه لحظه     پس اميد در انسان بايد به      رْجـن كَانَ يفَم
هبقَاء رل(.  

هـاي او، انجـام دادن        تنها راه رسيدن به رضـايت خداونـد و پـاداش          . 4
  . اعمال صالح و پرستش خالصانه او است

  2.)رِك بِعبادةِ ربه أَحدالَا يشْ(شرك به هر نحوي ممنوع و مطرود است . 5
هاي جامعه ديني بوده و با غلو و افكار     عالمان دين بايد مراقب آسيب    . 6

  .) إِلَييإِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم يوحقُل (افراطي مقابله نمايند 

                                                 
<. ����� ���	
 @B<C @DEFN. 

C. ��� ���	
 @BF @DCOF. 
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  . را با قوت بگير و در كودكي به او حكمت داديم]خدا[كتاب ! اي يحيي

  مقدمه
ها، عبادت و رسيدن به كمال و سعادت اسـت و              از آفرينش انسان   هدف

انسان براي دستيابي به آن، بايد مسيري طوالني و پر پيچ و خم را طي              
. د تا راه را از چاه بـه او نـشان دهـد            كند؛ لذا نياز به راهنما و هادي دار       

شود، بايد مصون از خطا و لغزش و اشـتباه            ها مي   كسي كه هادي انسان   
و داراي قوة عصمت و علـم لـدنّي و الهـي باشـد و ايـن سـير كمـال و                      

ها برخي از چنان ظرفيـت و ليـاقتي           در ميان انسان  . سعادت را بپيمايد  
انـد و      ايـن افتخـار شـده      ند كه در كودكي موفـق بـه دريافـت           برخوردار

خداوند متعال در كودكي نبوت و      .  از جمله آنها است    7حضرت يحيي 
  .عقل، علم و درايت به او عطا كرده است

                                                 
<.�0��  @<C. 
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  ها واژه
كْمكند، داوري  خبري كه حق و باطل را جدا مي:ح.  
از آغاز والدت تا زمـاني كـه از شـير گرفتـه شـود، اطـالق                 ( كودكي   :صبِي
  1).شود مي

  رينكات تفسي
  نبوت و امامت در كودكي. 1

سـليمان، عيـسي و   : انـد  سه نفر از انبيـا در كـودكي بـه نبـوت رسـيده         
امـام  : انـد   و سه نفر از ائمه نيز در كودكي به امامـت رسـيده      :يحيي

  2.:جواد، امام هادي و امام مهدي

  قاطعيت در ارتباط با كتاب آسماني و عمل به آن. 2
درت آن است كه با قاطعيت هر چـه         منظور از گرفتن كتاب با قوت و ق       

تر و اراده آهنين، كتاب آسماني تورات و محتواي  تمامتر و تصميم راسخ
آن را اجرا و بـه آن عمـل كنـد و در راه تعمـيم و گـسترش آن از هـر               

  3.و معنوي، فردي و اجتماعي بهره گيرد نيروي مادي
 اسالمي داري آيين الهي و بيانگر اين حقيقت است كه نگه» قوت«كلمه 

و كتاب آسماني قرآن، با ضعف و سستي و مسامحه، امكان پذير نيست؛   
مخاطب گرچه در   . بلكه بايد در دژ نيرومند قدرت و قاطعيت قرار گيرد         

 است؛ ولي در مواردي اين تعبير در مورد ديگـران نيـز             7اينجا يحيي 
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 در هـر صـورت ايـن فرمـان اختـصاصي بـه حـضرت                1.شـود   ديده مـي  
  .گردد و شامل همه انبيا و اوليا و مؤمنان مي نداشته 7يحيي

  پاسخ به يك اشكال. 3
فرمايد نبوت را در كودكي به حضرت يحيي  با توجه به اين آيه ـ كه مي 

نادرسـت  ) در مـورد امامـت در كـودكي   (اي از افراد  داديم ـ اشكال پاره 
خداوند كـاري   :  به علي بن اسباط فرمود     7در روايتي امام جواد   . است
 در مسأله امامت انجام داده، همانند كاري است كه در نبوت كرده را كه
ما به يحيي در كودكي نبوت      (؛�آتَينَاه الْحكْم صبِياً  �: فرمايد  گاه مي . است

ـ �: فرمايـد   ها مي   و گاه درباره انسان   ) و عقل و درايت داديم      إِذَا بلَـغَ    يحتَّ
نگامي كه انسان به حد بلوغ كامـل عقـل بـه            ه (�2أَشُده وبلَغَ أَربعينَ سنَةً   

گونه كه ممكن است خداوند حكمـت         بنابراين همان ). چهل سال رسيد  
توانـد آن را بـه شـخص چهـل سـاله           را به انساني در كودكي بدهد، مي      

بدهد و نيز آيه پاسـخ دنـدان شـكني اسـت بـراي خـرده گيرانـي كـه                    
 مـردان بـه      نخستين كسي نبود كه از ميان      7حضرت علي : گويند  مي

 ايمان آورد چرا كه در آن روز، كودكي ده ساله بـود و ايمـان      7پيامبر
  3.كودك ده ساله پذيرفتني نيست
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  پيام ها
رهبر بايد در تحقق بخشيدن به اهداف كتاب آسماني و حفظ معارف . 1

 1و شريعت الهي و اجراي احكام آن، صالحيت و توانمندي داشته باشـد          

  .)اب بِقُوةٍ خُذ الْكتَييحييا (
اعطاي حكمت و مقام معنوي و اجتماعي از سوي خداوند به انـسان؛   . 2

  .)آتَينَاه الْحكْم صبِياً(به سني خاص مشروط نيست 
 كتاب داد 7مقابل هر نعمتي مسؤوليتي داريم؛ خداوند به يحييدر . 3

  .)ةٍ خُذ الْكتَاب بِقُوييا يحي (و از او خواست با قوت بگيرد
 به قرآن بايستي با قدرت و نيرومندي كتاب الهـي را اخـذ و               مؤمنان .4

   .) خُذ الْكتَاب بِقُوةٍييا يحي(آن را پياده سازند 
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ده در حالي كـه آنـان در    ـ آن وقت كه كار بگذرد ـ بيم آنان را از روز حسرت  و 
  . هستند و ايمان ندارند]عميقي[غفلت 

  مقدمه
 يك سوم آيات قرآن كريم، راجع به مسأله معاد وقيامت اسـت و              تقريباً

از وظايف مهم پيامبران انذار و هشدار دادن به مردم، در مورد حـوادث              
هـا و   ين قيامـت اسـت؛ چـون قيامـت زمـان پايـان فرصـت           حسرت آفر 

ناپذيري خطاها و انحرافات و روز فيصله امور و تعيين سرنوشـت              جبران
 به انسان    قطعي انسان است، آيه مورد بحث يكي از آيات هشدار دهنده          

  .در مورد قيامت است

 ها  واژه

رنذر«فعل امر از ماده (، بيم ده بترسان :أَنذ«(  
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�����������  . حسرت خوردن،پشيماني: 

  نكات تفسيري
  روز حسرت. 1

سرَةِ  «هاي قيامت     يكي از نام   الْحـ مواسـت؛ در آن روز هـم نيكوكـاران          »ي 
اي كاش بيـشتر عمـل نيـك انجـام داده بودنـد و هـم            خورند  تأسف مي 

رود و حقايق اعمال و نتايج آن بر همه    ها كنار مي    بدكاران؛ چرا كه پرده   
  1.شود كس آشكار مي

  ها غفلت منشا تمام بدبختي. 2
غفلـت از خداونـد، از معـاد، گنـاه،          . ها غفلـت اسـت      كليد همه بدبختي  

ــاريخ و ســنت توطئــه هــاي آن و غفلــت از جــواني و  هــا، محرومــان، ت
  .هاي رشد ها و زمينه استعداد

 2.شود انسان تا مرز حيوانيت؛ بلكـه بـدتر پـيش رود             باعث مي » غفلت«
د به اعلي عليين برسد و بهاي وجود او بهـشت شـود،         توان  انساني كه مي  

تـر    رسـد كـه از حيـوان بـدتر و پـست             در اثر غفلت كارش به جايي مي      
شود و تا مرز جمادات ـ كه هيچ گونه درك و شعوري ندارند ـ پيش  مي
  3.رود مي

  يعني چه؟» روز حسرت«. 3
ه  در سور  56روز قيامت بدين جهت، روز حسرت ناميده شده كه در آيه          
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ه ي علَييا حسرَتَ�: فرمايد  مي» زمر«  در آن ،يعنـي  ؛� ما فَرَّطت في جنبِ اللـَّ
واحسرتا بر آن همه تقصير و   : كار و خطاكار خواهد گفت      ، انسان گنه  روز

كوتاهي كه درباره دين و سخنان خدا نمودم و من از افرادي بـودم كـه                
طـور    اي كـاش ايـن      !مداد  دين و آيين پروردگار را مورد تمسخر قرار مي        

  1.شدم نبودم تا گرفتار اين همه حسرت و غم و اندوه نمي

   »قُضي الْأَمرُ«معناي . 4
كـه اهـل      هنگـامي :  روايت شـده اسـت     7 و امام باقر   7از امام صادق  

شـوند، آنـان را نـدا        بهشت داخل بهشت و اهل جهنم داخل جهنم مـي         
دهنـد و بـه       شان مـي  گاه مرگ را به صورت گوسفند فربه ن         آن. كنند  مي

همـين مـرگ اسـت و       : گوينـد   شناسيد؟ مي   مرگ را مي  : گويند  آنها مي 
) كنند  ذبح مي (كنند    آن گاه مرگ را نابود مي     . شناسند  همگي آن را مي   

اي  ايد و ديگر مرگي نيست، شما جاودانه  ! اهل بهشت اي    :شود  و گفته مي  
  2.ايد ديگر مرگي نيست، شما جاودانه! اهل آتش

كنايه از اين است كه ديگر انتقالي در قيامـت نيـست            » مرگميراندن  «
چنان كه ظاهر ابديت و خلود و دارالقرار بودن اين است كه ديگر مرگي 

كنند و آن     صورت قوچي حاضر مي     نيست و اينكه گفته شده مرگ را به       
برند، از باب تشبيه معقول به محسوس است؛ چون بـا مـرگ،              را سر مي  

به معناي حفظ مرگ و وجود آن است و ميرانـدن  مرگ را از بين بردن      
شود   ـ كه به او نيز دستور داده مي7مرگ و فرشته آن، يعني عزرائيل

بمير ـ نشان برچيده شدن بساط مرگ و قبض روح و مانند آن اسـت و   
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پيام همه اين تعبيرها ظهور خلود، ثبـات، اسـتقرار و رخـت بـر بـستن              
  1.هرگونه انتقال و تحويل است

  هاپيام 
يكي از وظايف انبيا انذار و هشدار دادن به مـردم در مـورد حـوادث                . 1

  2.)وأَنذرهم(حسرت آفرين قيامت است 
ها و جبران ناپذيري خطاها و انحرافات است؛  قيامت روز پايان فرصت. 2

  3.)إِذْقُضي الْأَمرُ(توانيد در فرصت دنيا انجام دهيد  لذا هر كاري مي
 غفلت و بي ايماني موجـب حـسرت در قيامـت اسـت        مرگ همراه با  . 3
  4.)وأَنذرهم يوم الْحسرَةِ إِذْقُضي الْأَمرُ وهم في غَفْلَةٍ وهم لَا يؤْمنُونَ(
في غَفْلَةٍ وهم   ( 5ساز كفرورزي و بي ايماني است       غفلت از قيامت، زمينه   . 4

  .)لَا يؤْمنُونَ

                                                 
<. "��
 @BI @DHNN. 

C. �� �� ���	
 @B<A @DNON 6 ��� ���	
 @BF @DCFA. 

O. �� �� ���	
 @B<A @DNON. 

H. ���  @DNOF. 

E. ��� . 



 

   قرآن مجيد309صفحة   154درس 

  نماز و پاكي جامعه

* y#n= sƒm& .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θãã$|Êr& nο4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( 
t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ 1  

هـا را   گاه بعد از آنان نسلي جايشان را گرفتند كه نماز را ضايع كردند و شهوت           آن
  . روبرو خواهند شد]بزرگ[دنبال نمودند، پس به زودي با شر و نكبتي 

  قدمهم
افرادي هم  .  را مبعوث فرمود   ها پيامبراني   خداوند متعال براي هدايت انسان    

اي مـورد رضـايت       در اطراف آنان گرد آمدند و زيربناي تشكيل جامعـه         
خداوند را فراهم ساختند و تـا حـد زيـادي اهـداف را محقـق كردنـد،                  

 و گروهـي ديگـر   7، حضرت موسي6كه در زمان پيامبر اكرم  چنان
ولي آيا اين راه به طور كامل ادامه يافت با          . ن خدا، اتفاق افتاد   از پيامبرا 

هـا پـيش آمـد چـه          و اگر ايـن آسـيب     . ها شد   آسيب آن كه دستخوش  
اي از ايـن رونـد و علـل آن            عواملي داشت؟ ايـن آيـه بـه بيـان گوشـه           

  .پردازد مي
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  ها واژه
فرزندان ناصالح، جانشينان نااليق:خَلْف .  

  ). باب افعال»ضيع«فعل ماضي از ماده (  ضايع كردند:أَضَاعوا
  ).»لَقي«فعل مضارع از ماده (بينند   مي:يلْقَونَ
1).»غوي«از ماده ( عذاب :غَي  

  نكات تفسيري
  جانشينان بد و گمراه. 1

اي، بـه جـاي كـساني         اين است كه عده    »فَخَلَف من بعدهم خَلْف   «منظور از   
ه بود و آنان اهـل خـضوع و خـشوع           آمدند كه خداوند به آنها انعام كرد      

اينـان  . شـدند  براي خداي تعالي بودند و همواره با عبادت، متوجه او مي 
نماز و توجه   (قائم مقام اشخاص پيشين شدند و آنچه را از آنان گرفتند            

انگـاري   ، ضـايع كردنـد و در آن سـهل        )عبادي به سوي خداي سـبحان     
 همواره خطـر بازگـشت بـه     بنابراين 2.نمودند و از شهوات پيروي كردند     

  .عقب، براي افراد و جوامع وجود دارد و بايد در برابر آن هشيار بود

  اهميت نماز. 2
ها، شايد به دليل آن باشـد كـه نمـاز،     از ميان عبادت» نماز«علت طرح  

كـه ايـن سـد        هنگـامي . هـا و گناهـان      مانند سدي است در ميان انسان     
  .جه قطعي آن استشكسته شد، غوطه ور شدن در شهوات، نتي
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  ضايع كنندگان نماز. 3
مراد از ضايع كردن نماز، فاسد نمودن آن است، تا اينكه بجـايي برسـد               

 در منـابع  1.كه آن را بازيچه قرار دهند و در آن دخـل و تـصرف كننـد          
كـه آيـه فـوق را          هنگـامي  6پيامبر: روايي اهل سنت نقل شده است     

آينـد كـه       به روي كار مي    بعد از شصت سال افرادي    : تالوت كرد، فرمود  
شوند و به زودي نتيجـه   ور مي كنند و در شهوات غوطه نماز را ضايع مي   

گمراهي خود را خواهنـد ديـد و بعـد از آنهـا گـروه ديگـري روي كـار                    
هـاي آنهـا      خوانند؛ ولـي از شـانه        مي ]با آب و تاب   [آيند كه قرآن را       مي

راي تدبر و انديـشه،     چون نه از روي اخالص است و نه ب        (رود    باالتر نمي 
  2).نه به خاطر عمل؛ بلكه از روي ريا و تظاهر است

  صيانت و حفظ نماز. 4
نماز در فرهنگ وحي الهي، ستون دين اسـت؛ از ايـن رو بـه صـيانت و          

شود؛ زيرا ستون برپـا داشـتني اسـت، نـه      مراقبت از آن، اقامه گفته مي  
 آن در جامعه و به جا خواندني و مراد از اقامه نماز، برپا داشتن و احياي   

حفـظ  . آوردن حق نماز با رعايت همه شرايط ظاهري و باطني آن است       
كه خداونـد، مؤمنـان را بـا          همه حدود و احكام الهي واجب است؛ چنان       
شِّرِ        (وصف حافظان حدود الهـي سـتوده اسـت           بـو اللّـه ودد حـظُونَ لاف الْحـ

                                                 
<. ��� . 

C.                   .���J ��M v�3]X� S�T�Q �0��(WM �3���(R U�o� 
� f�T Sw` 
/3� �L
 +�X0
 +x17 2M�� 
�             "(\�� [��
 5
/(>` �y�T 6 S\;. U�/� +M /0z0 +? Q1`7        UQ�>�` SM��` {.
���0 6 

           6 +(�
 XM 5
�6Q Y/.��(��M "0
 J
 /cM 6 /./(`1.           S�%�X� ���. +M [|T
 J
 +? ST
 }�3% XM
/.Q�? .����� ���	
 @B<O @D<AN. 

  36   تفسير همراه�        

ؤْمنينَ  اي  اقبت از نماز دستور جداگانه؛ ولي خداي سبحان درباره مر 1)الْمـ
طور كه نمازگزار      همان ؛2)ي الصلَوات والصالَةِ الْوسطَ   يحافظُواْ علَ (داده است   

بايد نماز را پاس بدارد و از آن محافظت كند، نمـاز نيـز وظيفـه حفـظ               
 إِنَّ الصالةَ(دارد   ها بر حذر مي     نمازگزار را بر عهده دارد و انسان را از بدي         

نكَرِيتَنْهالْمشَاء ونِ الْفَح3.) ع  

  ترين عامل سقوط مهم. 5
دانـد؛ بنـابراين      اين آيه علت ضايع كردن نماز را، پيروي از شهوات مـي           

انـسان  . وجو كـرد   جست»واتَّبعوا الشَّهوات«ريشه اصلي سقوط را بايد در       
هـاي آن    هاي وحي است و يا پيرو نفس و خواسته          يا تابع عقل و هدايت    

بـديهي اسـت پيـروي نكـردن از عقـل و        . شود  ناميده مي » شهوات«كه  
  .اي جز سقوط و تباهي در دنيا و آخرت نخواهد داشت وحي، نتيجه

  ها پيام
كننـد و از   هاي پدران را تباه مي گاهي فرزندان و نسل آينده، زحمت     . 1

  4.)خَلْف أَضَاعوا الصلَاةَ(شود  خوبان، نسل نا اهل پيدا مي
ضايع كردن نماز و پيروي از شهوات موجب گمراهـي و گرفتـاري بـه               . 2

  5.)أَضَاعوا الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً (عذاب است

                                                 
<.+M17  @<<C. 

C.Y�_M  @COI. 

O. J
 +!K�L�M "��
 ���	
 @ BH 6 <<. 

H. ��� ���	
 @BF @DCIG. 

E.J
 +!K�L�M  :�� �� ���	
 @B<A @DNIH. 



37   �      نماز و پاكي جامعه : 154درس

  1.)يلْقَونَ غَياً(كيفر ضايع كردن نماز سردرگمي است . 3
ـ +�*�(&����  ـ  )&'&�%$��  (ها، به دست خود آنان است         سرنوشت انسان . 4 ن    ـ االّ مـ 

2.)تاب  
فَخَلَف (   مدار عقل و دين است پيام نماز، دوري از شهوات و حركت در. 5

اتووا الشَّهعاتَّبلَاةَ ووا الصأَضَاع خَلْف مهدعن بم(.  
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∩∉∪ 1  
 رحمـان   ]خداي[اند    گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده           بي

  . محبتي قرار خواهد داد]در دلها[براي آنان 

  مقدمه
كنـد كـه      ها نفوذ مي    اي از مردم چنان در دل       چه رمزي است كه محبت عده     
د، مردم عاشقانه به طرف آنهـا  ان شود و تا زنده    همه جا، از آنها به خوبي ياد مي       

ريزنـد؟ گروهـي نيـز     روند و بعد از مرگشان، در رثاي آنان اشك ماتم مـي          مي
هستند كه مردم از آنها بيزارند، حتي حاضر نيستند نام آنها را بر زبان جـاري                

  . كنند
ها شدن، نعمتي است كه هر كس بـدنبال آن اسـت و ايـن             محبوب دل 

  .توان محبوب قلوب شد ميدهد كه چگونه  آيه توضيح مي
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  ها واژه
  ).»جعل«فعل مضارع از ماده (دهد   قرار مي:يجعلُ

ددوستي و محبت:و .  

  نكات تفسيري
  آثار ايمان و اعمال صالح. 1

خداوند دوستي جامعه و مودت مردم را نعمت الهي دانـسته و آن را در               
لح ميـسر   پرتو ايمان به اصول و معارف دين و انجام كارهاي خير و صـا             

پس اگر كسي رابطه خود را با خدا مستحكم كند، مشمول مهر . داند مي
هاي مردم را به سـمت وي متوجـه خواهـد             خداوند خواهد بود و او دل     

اسِ      �: به خداوند عرض كرد    7حضرت ابراهيم . كرد نَ النـَّ ةً مـد لْ أَفْئـعفَاج
 هِموِي إِلَيا به سمت فرزنـدان مـن   اي از مردم ر   هاي عده   دل! خدايا «؛�تَه
اش را بـا خـدا         اين بدان جهت است كه اگر كسي رابطـه         1.»متوجه كن 

سازد و اين تنهـا اجابـت    هاي ديگران را متوجه او مي محكم كند، او دل  
 نيست؛ بلكه به عنوان يك اصل كلي در قرآن          7دعاي حضرت ابراهيم  

  2.آمده است

  هاي محبت جلوه. 2
اي را دوسـت بـدارد، بـه          اونـد بنـده   هنگامي كه خد  :  فرمود 6پيامبر

. مـن فـالن كـس را دوسـت دارم، او را دوسـت بـدار       : گويد  جبرئيل مي 
دهـد كـه      ها ندا مـي     پس در آسمان  . جبرئيل او را دوست خواهد داشت     
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  40   تفسير همراه�        

گاه پـذيرش ايـن       آن. دارد  خداوند فالن كس را دوست مي     ! اهل آسمان 
كسي را دشـمن    يابد و هنگامي كه خداوند        محبت، در زمين بازتاب مي    

. مـن از او متنفـرم، او را دشـمن بـدار           : فرمايـد   دارد، به جبرئيل مي     مي
دهد   ها ندا مي    دارد؛ سپس در ميان اهل آسمان       جبرئيل او را دشمن مي    

ها از او  كه خداوند از او متنفر است، او را دشمن داريد؛ همه اهل آسمان
  1.ودپس بازتاب اين تنفر در زمين خواهد ب. شوند متنفر مي

  نعمت هميشگي. 3
مـثالً  (اي كه خداوند در آيه داده است چون مقيد به چيزي نشده               وعده

هاي خودشان يا ديگران؟ آيا در دنيا يا  ها آيا دل مقيد نكرده به كدام دل
البته ممكن اسـت  . شود مطلق است و شامل همه موارد مي  ) در آخرت؟ 

امر به معـروف و     مؤمنان راستين در يك برهه از عمر خويش، به جهت           
گويند، مورد خشم نااهالن قرار گيرند  نهي از منكر و سخن حقي كه مي

ولي شكي نيست كه دوستي و محبت آنان قلوب صاحب دالن را قبضه             
آن » سـين «باشـد كـه        مي »سيجعلُ«نمايد و گواه بر اين معنا، كلمه          مي

  .عالمت زمان آينده است

  اميرالمؤمنين محبوب دل ها. 4
 و تـشيع، روايـات      2سياري از كتب اهل حديث و تفسير اهل تسنن        در ب 

بر اساس  .  نقل شده است   6متعددي در شأن نزول اين آيه از پيامبر       
.  نـازل گرديـد    7اين روايات نخستين بار آيه در مـورد حـضرت علـي           
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41   �      راز محبوبيت : 155درس

 را  7همچنين در روايات ديگر آمده كه خداوند محبت حـضرت علـي           
 نقـل  7 در حـديثي از امـام صـادق        دهد و   هاي مؤمنان قرار مي     در دل 

 در آخر نماز با صداي بلند ـ به طـوري كـه مـردم     6شده كه پيامبر
اللهم هب لعلي «: كرد  چنين دعا مي7ـ در حق اميرالمؤمنين شنيدند مي

 ان  هللانافقين فـانزل ا   م و العظمـه فـي صـدورال       بةالمودة في صدور المؤمنين و الهي     
هـاي     را در دل   7محبـت علـي   ! اوندا خد ؛» الصالحات ا و عملو  امنوآ نالذي

در ايـن  . هاي منافقـان قـرار بـده    مؤمنان و هيبت و عظمت او را در دل      
البته سبب نزول باعـث انحـصار و         (1هنگام آيه فوق و آيه بعد نازل شد       

شود؛ پس هر كس ايمان راستين داشـته باشـد و عمـل               اختصاص نمي 
  ).شود شايسته انجام دهد، مشمول آيه مي

  پيام ها
پيوستگي ايمـان و عمـل صـالح، شـرط بـاروري و ثمردهـي كامـل                 . 1

  2.)إِنَّ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات(آنهاست 
م   (محبوبيت به دست خدا و دلها نيـز بـه دسـت او اسـت          . 2 لُ لَهـعجي سـ

  3.)الرَّحمنُ
اي از رحمـت      هـا، جلـوه     محبوبيت يافتن مؤمنان نيك كـردار در دل       . 3

  4.)سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ(ترده الهي است گس
ممكن است امروز به كار شايستة شما ارج ننهند؛ ولي صبر و تـالش         . 4
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  42   تفسير همراه�        

  1.)سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ وداً(مداوم شما در آينده به ثمر خواهد نشست 
هرگاه ديديم محبوبيت ما كم شده، عقيده يا عملكرد خود را تجزيه            . 5

ذينَ آمنُـوا وعملُـوا       (يل كنيم؛ زيرا وعده خداوند تخلّف نـدارد         و تحل  إِنَّ الـَّ
  2.)الصالحات سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ وداً
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 من خدايم، هيچ معبودي جز من نيست پس مرا پرستش كن و براي ياد كـرد           همانا

  .من نماز برپادار

  مقدمه
بـراي آوردن  و در بيابـان     زماني كه در تاريكي شـب        7حضرت موسي 

 در آمـد، نـدايي      »طـوي «آتش و كمك، از همسرش دور شد و به كوه           
او در حيرت سنگيني    . �يدسِ طُو فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْواد الْمقَ    �: شنيد كه 

قرار گرفت كه اين نـدا از چـه كـسي بـود؟ ايـن آيـات پاسـخ پرسـش                   
 7 بـا موسـي    ،درون درختـي  با ايجاد صدا از     خداوند  . است 7موسي

هـاي وحـي و ديـن         ها و برنامه    ترين آموزه   اين سخنان مهم  . سخن گفت 
  .الهي را بيان كرده است

  ها واژه
دبد« امر از ماده فعل( عبادت كن :اعبع«.(  
  ).باب افعال» قوم«فعل امر از ماده ( به پا دار :أَقمِ
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  نكات تفسيري
  نماز بهترين وسيله ياد خدا. 1

اي  زا ـ نيـاز بـه وسـيله     انسان در زندگي خود ـ با توجه به عوامل غفلت 
هاي مختلف زماني، خدا، رستاخيز، دعوت پيامبران و          دارد كه در فاصله   

 را به ياد او آورد و از غرق شدن در گرداب غفلـت و بـي                 هدف آفرينش 
نماز اين وظيفه مهـم را بـر عهـده          ). أَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي  (خبري حفظ كند    

باز هنگامي  . رود  انسان صبحگاهان قبل از هر كاري سراغ نماز مي        . دارد
و بـه سـراغ     . شنود  كه غرق كارهاي روزانه شد ناگاه صداي مؤذن را مي         

وشـو   رود و اگر گرد و غباري بـه قلـب او نشـسته آن را شـست              مي نماز
  1 .…دهد و مي

  نماز راه وصول به نفس مطمئنه. 2
أَالَ �: فرمايد  آيه ديگري مي  . داند  اين آيه فلسفه مهم نماز را ياد خدا مي        

   نُّ الْقُلُوبئتَطْم كْرِ اللّها الـنَّ     � :خـوانيم   مـي  و در سوره فجر    �2بِذ تُهـا أَي يـ فْس
بـه سـوي پروردگـارت      ! اي نفس مطمـئن   «؛  �3 ربك يارجِعي إِلَ  الْمطْمئنَّةُ
  . بنابراين نماز راه رسيدن به نفس مطمئنه است. »بازگرد

  خضوع و عبادت مخصوص خدا. 3
كلمه توحيد است كه از نظر عبارت و لفظ،         » لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدني    «جلمه  

شده چـون حقيقتـاً هـم مترتـب بـر آن            » إِنَّني أَنَا اللَّه   «مترتب بر جمله  
است؛ زيرا وقتي هر چيزي از خداوند آغاز شده و بـه وجـود او منتهـي                 
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پس او اسـت معبـود بـه        . است، پس ديگر جا ندارد، جز او عبادت شود        
  1.حق و اله ديگري غير او نيست

  ها اهميت نماز در ميان عبادت. 4
ذكْرِي     �علت اينكه در جملـه       لَاةَ لـمِ الـص أَقـ؛ از ميـان انـواع عبـادات،        �و

 عبادت را »فَاعبدني«خصوص نماز را ذكر كرده ـ با اينكه قبالً در عبارت  
به طور عموم ذكر كرده بود، اين است كه؛ هم اهميت نماز را برسـاند و           
هم بفهماند كه نماز از هر عملي كه عبوديت را ممثل كند و ذكر خدا را 

  2.چنان كه روح در كالبد قرار گيرد ـ بهتر است ه قالب در آورد ـ آنب

  سخن گفتن درخت . 5
ا أَنَـا          « از درختي،    7اينكه موساي كليم   ه لَـا إِلَـه إِلـَّ  را شـنيد،  »إِنَّني أَنَا اللـَّ

؛ بلكه معناي آن )اهللا سبحان(معنايش اين نيست كه آن درخت خدا است 
بـدين معنـا كـه      .  الوهيت بـراي حـق اسـت       سلب انانيت از خود و اثبات     

گويد و گوينده نيـز درخـت         بيند و از خود سخن نمي       درخت خود را نمي   
نيست؛ بلكه درخت آينه كالم حق اسـت و در حقيقـت خـدا اسـت كـه                  

  .)إِنَّني أَنَا اللَّه( گويد مي
  اي نيست كه تا صوت انا الحق شنود  موسي

  يستورنه اين زمزمه اندر شجري نيست كه ن

سراسـر جهـان    . آيينه كالم حق بودن نيز اختصاص بـه درخـت نـدارد           
ن  �: فرمايـد  طور كه قرآن كريم مـي      اند؛ همان   منادي توحيد الهي   إِن مـو
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  �1.2شَيء إِالَّ يسبح بِحمده ولَـكن الَّ تَفْقَهونَ تَسبِيحهم إِنَّه كَانَ حليماً غَفُوراً

  مازتوحيد و اقامه ن. 6
توجه به اين نكته بسيار آموزنده و سازنده اسـت كـه خداونـد در آغـاز                 

اي به وظايف سنگين سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و            سخن، هيچ اشاره  
 نسبت به نظام فرعوني و جامعه بني اسرائيلي    7نظامي حضرت موسي  

) بعد از دعوت به توحيد عبادي(نكرده است؛ بلكه نخستين وظيفه او را       
 براي تحصيل ياد خدا قرار داد و پس از آن با فاصله ده آيـه،                اقامه نماز 

: سخن از حركت به سوي فرعون طاغي و برنامه مبارزاتي به ميـان آورد       
؛ به سوي فرعون برو كه همانا او طغيان كـرده           ي فرْعونَ إِنَّه طَغَ   ياذْهب إِلَ «

م شدن  و فلسفه آن نيز حاك    » اقامه نماز «پس اولين وظيفه بشر     . »است
   3.ياد خدا بر جان انسان است

  پيام ها
يگانگي خداوند و حقيقت نداشتن هـيچ معبـودي جـز او، سـرلوحه              . 1

  4.)إِنَّني أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا(هاي وحي الهي است  آموزه
  5.)فَاعبدني(عبادت بايد خالصانه باشد . 2
هـا اسـت       همـه عبـادت    توحيد در رأس همـه عقايـد و نمـاز در راس           . 3
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  1.)فَاعبدني وأَقمِ الصلَاةَ(
هدف از اقامه نماز، تنها رعايت قالب آن نيست، بلكه توجه به خدا و              . 4

  2.)وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي(با ياد او بودن است 
مِ  (هاي پيشين نيز بـوده اسـت          هاي عملي شريعت    نماز در رأس برنامه   . 5 أَقـو

لَاةَ لكْرِيالصذ(.  
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  ساحران در مسير كمال و سعادت
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×�öAyz #’s+ö/r&uρ ∩∠⊂∪ 1   
همانا ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا خطاهايمان و آن افسوني كه ما را بـه آن                 

  .دار كردي، بر ما ببخشايد و خدا بهتر و پايدارتر استوا

  مقدمه
گروهي از اول تـا آخـر   : ها از نظر سعادت و شقاوت، چند گروهند      انسان

كننـد و     اي در طول عمر يك لحظه نافرماني نمـي          عمر بي ايمانند؛ عده   
گروهي ديگر عمـري خـوب؛ ولـي در آخـر از مـسير ايمـان و هـدايت                   

اند كه در آغاز گمراهند؛ امـا         چهارم نيز كساني  دستة  . شوند  منحرف مي 
از .  يابند شود و راه واقعي را مي در پايان، نور ايمان در دل آنها تابيده مي

  او آنجا كه انسان فاعل مختار است، شقاوت و سعادت او به دست خـود             
است و در صورت انحراف و گناه و عصيان، راه توبه و انابه به روي او باز                 

انـد، نويـد      ين آيه به كساني كه يك عمر معصيت خدا كـرده          لذا ا . است
توانند توبه كننـد؛ چـرا كـه خداونـد            دهد كه هر لحظه بخواهند مي       مي
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  .الراحمين است ارحم

  ها واژه
  ).1جمع خطيئه( گناهان :خَطَايا
أَكْرَه2. وادار كردي، مجبور كردي:ت  
  ).»بقي«اسم تفضيل از ماده ( پايدارتر :يأَبقَ

   تفسيرينكات
  معناي اكراه. 1

؛ يعني، ما به جهت خطاهايي كه تـو         �وما أَكْرَهتَنَا علَيه منَ السحرِ    �جمله  
مـراد از اكـراه بـر سـحر،         . كنيم  ما را بر آن مجبور ساختي، استغفار مي       
اكراه اگر بـه نحـوي باشـد كـه     (احضار ساحران و عمل سحر آنان است  

خواهي و استغفار ندارد؛ بنابراين استغفار اختيار انسان گرفته شود، عذر     
دهد كه اكراه فرعـون در حـد سـلب اختيـار      ساحران از اكراه، نشان مي  

  3).نبوده است

  بهترين تجارت. 2
ها را به تجارت با خـداي         هاي آسماني پيشين انسان     قرآن همانند كتاب  
آورد گونـاگون ايـن تجـارت را نيـز تبيـين       كنـد و ره  سبحان دعوت مي 

هاي جهاد  آورد تجارت با خدا، از پيروزي بر دشمن در ميدان ره. ندك مي
هـاي ميـاني آن    حلقه. پذيرد شود و با لقاي الهي پايان مي       اصغر آغاز مي  
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  50   تفسير همراه�        

نيز فضايل فراواني است كه مغفرت و بخشش گناهان و رهايي از عذاب             
ا   �: اي از آنها اسـت      دردناك و رسيدن به بهشت جاويدان، نمونه       هـا أَي يـ 

وله            يالَّذينَ آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَ     سـرو ه  تجارةٍ تُنجِيكُم منْ عذَابٍ أَليمٍ تُؤْمنُـونَ بِاللـَّ
رْ                غْفـونَ ي لَمـتَع إِن كُنتُم رٌ لَّكُمخَي كُمذَل كُمأَنفُسو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهتُجو

ات               لَكُم ذُنُوبكُ  ي جنـَّ ةً فـ بـنَ طَياكس مـو ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْكُمخديو م
يمظالْع زالْفَو كنٍ ذَلد�1ع .  

و (سرّ اينكه مغفرت از گناهان پيش از راهيابي به بهشت مطـرح اسـت             
ح ساحران نيز مسأله مغفرت را بالفاصـله بعـد از ايمـان بـه خـدا مطـر                 

اين است كه بهشت دار السالم است و تا انسان از سالمت كامل ). كردند
  2.برخوردار نشود، به وصال دارالسالم نخواهد رسيد

  ساحران در سير تكامل. 3
 تعبير كردنـد و     »الَّذي فَطَرَنَا «تعالي به     ساحران در نوبت نخست از خداي     

اين اختالف تعبيـر بـه      . »اهللا« و در نوبت سوم به       »ربنَا«در نوبت دوم به     
خاطر اختالف مقامات است؛ زيرا در نوبـت اول خواسـتند بفهماننـد او              

) مانند هستي مـا (خالق ما است و تمامي خيراتي كه در اين عالم است        
خواستند از ايمان خود به او خبـر دهنـد و    در نوبت دوم، مي. از او است 

ان خلـق بيـشتر   در ميان صفات خداوند، آن صفتي كه ارتباطش با ايمـ     
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ولي نوبـت  . است، صفت ربوبيت است كه معناي ملك و تدبير در بردارد  
تر از هـر چيـزي    خداوند بهتر و باقي: سوم درصدد اين بودند كه بگويند    
تر بـودن داراي كمـال بـودن اسـت و      است و چون مالك خوبي و خوب   

 به معناي ذات داراي جميع صـفات كمـال اسـت، از كلمـه               »اهللا«كلمه  
  1. استفاده نمودند»اهللا«

  تجارت معنوي. 4
چون دنيا نسبت به آخرت، متاعي اندك بوده و آخرت بهتر از دنيا است 

 تجارت اخروي و سود آن بهتـر    ،2)يقُلْ متَاع الدنْيا قَليلٌ واآلخرَةُ خَيرٌ لِّمنِ اتَّقَ       (
تر بـار   گونه كه خسارت آن زيان      از تجارت دنيوي و بهره آن است؛ همان       

وم          (از خسارت دنيوي است      يـ يهِم لـأَهو مهرُوا أَنفُسينَ خَسرِينَ الَّذقُلْ إِنَّ الْخَاس
ةِ  امـياگـر تجـارت   .  و چون خداوند خير مطلق است، نه خير نـسبي   3.)الْق

اي همتـاي سـود    او باشد سود آن معادل ندارد و هـيچ بهـره    براي لقاي 
؛ يعني، اگر چه آخرت و بهشت خير        )يه خَيرٌ وأَبقَ  واللَّ(اهللا نخواهد بود      لقاء

  4.خير مطلق و باقي محض است» لقاء اهللا«است؛ لكن 
ولَـتَعلَمنَّ  �: نكته جالب آنكه فرعون در برابر ساحران مؤمن، چنين گفت         

رٌ  �:  و ساحران نيز پس از ايمان گفتنـد 5 � يأَينَا أَشَد عذَاباً وأَبقَ خَيـ ه  واللـَّ
  .�يوأَبقَ
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  52   تفسير همراه�        

  پيام ها
رَ    (اولين گام در عفو و بخشش الهي ايمان به او اسـت         . 1 غْفـينَـا لا بِرَب آمنـَّ
  1).لَنَا
وجود فشار و اكراه و سـوء اسـتفاده از تخـصص مـردم در حكومـت                 . 2

  2).ما أَكْرَهتَنَا علَيه منَ السحرِ(طاغوتيان 
ليغْفرَ لَنَا خَطَايانَا وما أَكْرَهتَنَا علَيه      (كرد  سحر گناه است و بايد از آن توبه         . 3

  3).منَ السحرِ
رٌ    (ها اسـت      ترين پاداش   هاي خداوند بهترين و پاينده      پاداش. 4 خَيـ ه واللـَّ

  4).يوأَبقَ
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  عاقبت طغيانگري
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از حدود [هاي مطبوع ـ كه روزيِ شما كرديم ـ بخوريد و در مورد آن    از خوردني
 تجاوز نكنيد كه خشم من بر شما واقع شود و كسي كه خـشم مـن بـر او                    ]شرعي

  .كند واقع شود حتماً سقوط مي

  مقدمه
در اختيار بشر قرار داده را اي فراواني از جمله خوردنيها    ه  خداوند نعمت 

ي را اعـالن  طها معيارهـا و ضـواب    است؛ قرآن براي استفاده از اين نعمت      
  .كرده است كه در اين آيه مواردي از آن ذكر شده است

  ها واژه
اتبطيب«جمع ( گوارا دلپسند و پاك و حالل ]غذاهاي[ :طَي«.(  
  ).»حلل«فعل مضارع از ماده (شود  ، وارد ميآيد  فرود مي:يحلَّ
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فعـل مـضارع   ( از حد تجاوز نكنيد، بـيش از حـد عـصيان نكنيـد               : تَطْغَوا الَ
  ).»طغي«مجزوم از ماده 

و1).»هوي«فعل ماضي از ماده ( سقوط كرد، پرت شد :يه  

  نكات تفسيري
  روزي پاك و حالل. 1

ي     (ت خداوند روزي همه جنبندگان را بر عهده گرفته اس        ةٍ فـ آبـن د ا مـ مـ
توانند روزيِ خود      و روزي موجوداتي را كه نمي      ) اللّه رِزقُها  ياألَرضِ إِالَّ علَ  

را تأمين كنند و يا قدرت ذخيره سازي آن را ندارند، ضمانت كرده است 
) هو اكُمإِيا وقُهرْزي ا اللَّهقَهلُ رِزمةٍ لَا تَحابن دن مكَأَيويملالْع يعمالس در مورد . 2)و

كنـد كـه      انسان نه تنها روزي او را بر عهده گرفته؛ بلكه بارها تأكيد مي            
 اسـت؛ پـس نبايـد آن را بـه        روزي گوارا، حالل و پاك براي او فرستاده       

خداوند روزي را بـين مـردم   «:  فرمود6 رسول خدا3.حرام آلوده كند  
ست نه بـه صـورت حـرام، و ايـن           به صورت حالل و پاك تقسيم كرده ا       

ها هستند كه حالل خدا را با حرام آميخته و حـرام را بـر حـالل                   انسان
  4.»دهند ترجيح مي

  خطر طغيانگري. 2
ها هنگامي كه در سختي و فشار اقتـصادي و يـا ظلـم و               برخي از انسان  

گيرنـد و يـا مبـتال بـه مـرض و يـا گرفتـاري                  تهديد دشمنان قرار مـي    
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. خواهنـد  از به درگاه الهي بلند كرده و از او كمك مي     شوند، دست ني    مي
گاه كه سختي، فشار، مرض و گرفتاريشان برطرف شد، در معرض   اما آن 

اين افراد ! كنند خطر طغيان قرار گرفته و گذشته خويش را فراموش مي
اي بـراي   هاي الهي نيـستند؛ بلكـه آن را وسـيله      نه تنها شكرگزار نعمت   
دهند كـه قـوم بنـي         كشي قرار مي    گري و گردن    نگناه، ناسپاسي، طغيا  

لَـا تَطْغَـوا    …كُلُـوا  …نَزَّلْنَـا  …أَنجينَا( 1ها بودند اسرائيل از اين گروه انسان    
يهف(.  

  عاقبت طغيانگري. 3
است كه گاه بر اثر توجهات ويژه،       » خود بزرگ بيني  «گري    منشأ طغيان 

 كـه از ايمـان   هاي نـسبي، بـراي كـساني      هاي خاص و موفقيت     موقعيت
شود؛ و    ضعيف و شناخت اندك نسبت به خداوند برخوردارند حاصل مي         

اين باعث گردنكشي، تجاوز به حقوق ديگران، تعدي بـه حـدود الهـي،               
در اين آيه خداوند    . گردد   مي …ناديده گرفتن وظايف ديني و انساني و      

سـقوط در   (گـري هـشدار داده و از عواقـب آن             نسبت به خطر طغيـان    
ه غَـضَبِي فَقَـد        (خبر داده است    ) اي الهي و هالكت   ه  عذاب لَيـلْ ع لـحن ي مـو

ويه(.  

  ها پيام
كننـد   هاي الهي، همه چيز را فراموش مي     كه با رسيدن به نعمت      آنان. 1

گيرنـد، منتظـر فـرود آمـدن غـضب و           گري را در پيش مي      و راه طغيان  
ملتي عقـد اخـوت     عذاب الهي برخود باشند؛ زيرا خداوند با هيچ قوم و           
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  .)يتَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن يحللْ علَيه غَضَبِي فَقَد هوال(نبسته است 
نمك را خوردن و نمكدان     «هاي الهي، مصداق      طغيان در برابر نعمت   . 2

  .) ولَا تَطْغَوا…كُلُوا(است » را شكستن
 است و هر كه با قهر خدا در افتاد، گري، در افتادن با قهر خدا طغيان. 3

  ).يتَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن يحللْ علَيه غَضَبِي فَقَد هوال(ورافتاد 
ا      (1هاي الهي را در راه حرام مصرف نكنـيم    حالل. 4 مـ ات بـن طَي كُلُـوا مـ 

قْنَاكُمزا رلَا تَطْغَوو.(  
ات     (2 توجه دارند  ها  ه بهداشت جسم و روح انسان     اديان الهي ب  . 5 بـن طَيكُلُوا م

قْنَاكُمزا رم.(  

                                                 
<. ��� ���	
 @BF @DOFO. 

C. ��� . 



 

 ن مجيد  قرآ319صفحة   159درس 

  سيماي مجرمان

* ÏM uΖ tã uρ çνθã_âθø9 $# Äcy∏ù= Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# ( ô‰s% uρ šU% s{ ôtΒ Ÿ≅ uΗxq $Vϑ ù= àß ∩⊇⊇⊇∪ 1  
شوند و كسي كه بـار ظلمـي بـردارد      حي قيوم خاضع مي]خداي[ها براي  و چهره 

  .عاً نااميد و محروم خواهد شدقط

  مقدمه
هـاي هـول    هايي از صحنه  بخش، اين سوره114 تا 99خداوند در آيات   

از جا كنده شـده     ها    و اينكه در آن روز كوه     كند     مي انگيز قيامت را بيان   
 و هر كـس بـار خـويش را بـر     گردد  مي زمين مسطح  ،شوند  مي پراكنده
 بـه اذن  ، مگرودي ندارد  در آن روز شفاعت هيچ كس س       .كشد  مي دوش

و انگيز قيامـت     هولهاي     در اين آيه يكي ديگر از صحنه       گاه  آن .خداوند
  2.كند  ميبيانها را  وضعيت انسان

  ها واژه
عنو«فعل ماضي از ماده ( خضوع كرد، فروتني كرد :عنت«.(  
يكي از صفات الهي است( زنده :حي.(  
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، يكـي از صـفات   »قوم«ماده از  ( پاينده، استوار، قائم به ذات خود        :قيوم
  ).خداوند است

  ).»خيب«فعل ماضي از ماده ( نااميد شد :خاب

  نكات تفسيري
  فروتني در قيامت. 1

 كـه   چنـان آن. دنـ هايي كه دار    شرايط و ويژگي  جهت   به   ،در دنيا ها    انسان
از . كننـد   نمـي  و عجز و ناتواني خود را درك      الهي  سزاوار است، عظمت    

 رسـوالن  ،كننـد   ميداوند و دستورات او مقاومت   گاه در مقابل خ   اين رو   
گروهي نيز  البته   .خيزند  آنان به مبارزه برمي   با  ا  يالهي را تنها گذاشته و      

 بـر عجـز خـويش و    ، الهـي  يبا تبعيت از دستورات خداوند، انبيا و اوليا       
بـه طـور بايـسته و     امـا نـه   ؛ان و اعتراف دارند مشان اي رعظمت پروردگا 

با تمام وجـود    ها     انسان ،ه محل ظهور حقايق است    در قيامت ك  . شايسته
ضعف و عجز و فقر خويش را احساس كرده، سـلطه، قهـر و جـاودانگي                

در برابر آن وجود    كنند؛ از اين رو        مي مشاهدهبه طور كامل    پروردگار را   
ي    � 1:كنند  مي  اظهار خضوع و فروتني    ،جاودان و پايدار   لْحـل وهجالْو نَتعو

 بيانگر اين نكته است كه انسان در    �للْحي الْقَيومِ � ذكر دو صفت     ،�الْقَيومِ
  كـه فنـا  ي كامالً بر اين حقيقت واقف خواهد شد كه زنده كـامل         ،قيامت
سـت و   ونـد ا  كه همه چيز به او تكيه دارنـد، خدا        اي    پذيرد و پاينده   نمي

  .غير از او همه وامدار اويند
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  خسران تبهكاران. 2
. ، شكـست و ناكـامي اسـت       به معناي محروميـت   ) فالحمقابل  (» خبت«

همچـون  ـ هـاي خيـالي     كاران و ظالمان براي دست يابي به سعادت تبه
 را از مسير فطرت الهي و دعوت انبيا  ـ خود  …و شهوت ،ثروت، قدرت

 ، در قيامت كه روز ظهور حـق اسـت         �1وقَد خَاب من دساها   � :دور كردند 
  در دست نيافتن به آرزوهاي حقيقي      ،نانخسارت و محروميت حقيقي آ    

  در چهـره آنـان نمايـان    ،كند و آثـار ايـن محروميـت و يـأس            مي ظهور
  .�وعنَت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خَاب منْ حملَ ظُلْما�گردد  مي
  اميدهاي  نهزرو. 3

قب ظلم آگاه را از عواها   خداوند با بيان بسيار لطيفي، انسان     ،در اين آيه  
راه بازگشت كساني را كه به خود يا ديگـران ظلـم   از طرفي  . استكرده  
 كساني كه بار ظلم را تا قيامـت بـر           :ه است  فرمود  و  بازگذاشته ،اند  كرده

  بنـابراين  .باشـد   مـي   چنان سرنوشت تلـخ در انتظارشـان       ،دوش بكشند 
امـت بـر    گذشته، بار ظلم را رها كـرده و تـا قي          جبران  و  توبه  توان با    مي

 در آيه بعد به     د؛ همان گونه كه   دوش نكشيد و مشمول رحمت الهي ش      
  2.�…  ومن يعملْ منَ الصالحات� :كند  ميآن اشاره

  پيام ها
 ،قبل از هر چيز) … تكبر و، تواضع، شادي ،غم(حاالت روحي انسان    . 1

  .)…وعنَت الْوجوه(شود   ميدر صورت او ظاهر
  .)وقَد خَاب منْ حملَ ظُلْما( محروميت از رحمت الهي است سرانجام ظلم،. 2

                                                 
<.��`  @<A. 

C.J
 +!K�L�M  :��� ���	
 @BF @DOGH,OGE . 

  60   تفسير همراه�        

تـا قيامـت    ظـالم توبـه نكـرده و        شود كه     مي  باعث محروميت  يظلم. 3
، جبران كرد …را با توبه و  ها    توان خيلي از ظلم     مي بنابراين. حمل شود 

نْ      (كسي است كه بار ظلم را تا قيامت حمل كنـد            كار    زيان مـ خَـاب قَـدو
ماح1.)لَ ظُلْم  
گيرند تـا     را براي سفر آخرت برمي     ا توشه تقو  ،برخي با سعي و تالش    . 4

قَـد أَفْلَـح    (  و 2)…يوتَزَودواْ فَإِنَّ خَيرَ الزَّاد التَّقْو    (. به فالح و رستگاري برسند    
تدبير خويش بـار سـنگين ظلـم را تـا           سوء و برخي نيز با      3)…من زكَّاها 

  .)وقَد خَاب منْ حملَ ظُلْما(كنند   ميقيامت با خود حمل
لَ     (كشد  ش نميهيچ كس بار ظلم ديگري را بر دو   . 5 مـنْ ح مـ خَـاب قَـدو

  .4 )يوالَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ(و  )ظُلْما
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طلبيم  و خانوادة خويش را به نماز فرمان بده و بر آن شكيبايي كن، از تو رزقي نمي
  .تقوا است) اهل( براي ]نيكو[دهيم و عاقبت   ما به تو روزي مي]بلكه[

 مقدمه

خواهنـد   مـي  كساني است كه     گويي كامل براي همه   ل ا 6پيامبر اكرم 
از اين رو آن حضرت     . بپيمايندآن  راه تكامل و سعادت را در همه ابعاد         

بعـضي از    اين آيه    . همگان است  ةها از جمله خانواده اسو      در همه عرصه  
كنـد كـه البتـه        مـي  خانواده خـود بيـان    برابر   را در    6وظايف پيامبر 

  .شود  مياي براي همگان محسوب وظيفه

  ها واژه
خانواده، خاندان:لَأَه .  
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  1 ). باب افتعال؛»صبر«فعل امر از ماده ( صبوري كن :اصطَبِرْ

  نكات تفسيري
  ضرورت پرداختن به تربيت ديني. 1

 تربيت ديني ة وظيف ، عالوه بر تأمين معاش اهل خانه      ،سرپرست خانواده 
همـسر و فرزنـدان     وي بايـد     .عهـده دارد  بـر   و فرهنگي خانواده را نيـز       

دسـتور  آن  و به آنها جهـت برپـايي        كند  از آگاه   مبه اهميت ن  خويش را   
هم خود به   .  مراقب باشد اين مهم در خانواده به خوبي اجرا شود           و دهد

له اهميت دهد و عمل كند و هم خانواده را به پايداري و تداوم             أاين مس 
  .انجام نماز توصيه نمايد

�    هلَيطَبِرْ عاصلَاةِ وبِالص لَكرْ أَهات را به نماز فرمـان ده     خانواده ، يعني ؛�اأْم
  2.» و پايداري كنتأكيد ،و در انجام نماز و امر به آن

  نيازي پروردگار بي نماز، نياز بنده و. 2
 آسـايش خـود     ، بـراي  از وجود بندگان و زيردسـتان     قدرتمندان   معموالً

كـسب  جهـت   بـه  ،كننـد   مـي برند و اگر مردم را وادار به كاري        مي بهره
  .ع شخصي استمناف

كند؛ نه به خاطر نياز به نماز         ولي اگر خداوند بندگانش را به نماز دعوت مي        
لـذا  . بندگان است؛ بلكه منافع و بركـاتش تنهـا متوجـه خـود آنـان اسـت                

خواهيم بلكـه     ما از تو روزي نمي     «؛�لَا نَسأَلُك رِزقًا نَّحنُ نَرْزقُك    �: فرمايد  مي
افزايـد؛ بلكـه      چيزي بر عظمت پروردگـار نمـي      نماز  » دهيم  به تو روزي مي   
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  .ها و كالس عالي تربيتي بشر است سرمايه بزرگي براي تكامل انسان
ذاريـات  ( شبيه همان چيزي است كـه در سـوره       ،در حقيقت اين تعبير   

ا أُرِيـد     � : آمده است)58 ـ  56آيات  ونِ مـد بـعيا ل وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلـَّ
نْهينُ               م تـةِ الْماقُ ذُو الْقُـوالرَّز وه ونِ إِنَّ اللَّهمطْعأَن ي ا أُرِيدمقٍ وزن رمـن  «؛  �م م

اينكه عبـادتم كننـد، مـن از آنهـا          خاطر    به مگر   ؛جن و انس را نيافريدم    
 ة خداونـد روزي دهنـد     .خـواهم طعـامم دهنـد       نمـي  طلبم و   نمي روزي

  1.»مهمگان است و صاحب قدرت مستحك

  هدف از اقامه نماز. 3
 بلكـه بـه اقامـه    نـشده؛ در اين آيه انسان تشويق به كسب رزق و روزي      

 اساز پاكدامني و تقو    زمينهاين عبادت    چرا كه    ؛استگشته  نماز ترغيب   
مانـد و سـرانجامش مفيـد و سـازنده و             مي  آنچه باقي  . نه ماديات  ،است

 بـسا هـدف ايـن    زگاري است و چهي و پرها همان تقو ،بخش است  حيات
 و اخالص در عبادات باشد چرا كه        ا در زمينه روح تقو    تأكيدجمله اخير   

  . استااساس عبادت همين اخالص و تقو

  پيام ها
رهبران جامعه و سرپرستان خـانواده نـسبت بـه سرنوشـت دينـي و               . 1

  .)أْمرْ أَهلَك بِالصلَاةِ( هستند مسؤول خويش فرهنگي زيرمجموعه
 بر حاكمـان    ، و فرا خواني خانواده و خويشاوندان      نان داد نه تنها فرم  . 2

 بلكه خود نيز بايد عمال به آن       ؛جامعه و سرپرست خانواده ضروري است     
  .)أْمرْ أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِرْ علَيها( پايدار بمانند
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برنـده  بين  توجه به نياز همه بندگان به خداوند در تأمين معاش، از            . 3
 نَــسأَلُك رِزقًــا نَّحــنُ الَ( اســتآنــان  خداونــد از عبــادت وري رهپنــدار بهــ

قُك1.)نَرْز  
 عاقبـت نيـز در سـايه    ن است و حس   انماز زمينه ساز پاكدامني و تقو     . 4

  2.)ي والْعاقبةُ للتَّقْو…وأْمرْ أَهلَك بِالصلَاةِ( تقواي الهي ميسر است
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 پس منزه اسـت  ؛شدند  مي آن دو تباه، بودين جز خدا معبودان ياگر در آسمان و زم    

  .كنند  مي وصف] او را،به ناروا[ صاحب عرش از آنچه يخدا

  مقدمه
هاي عمدة فكري بشر در طول        ز گرفتاري شرك كه زاييدة جهل است، ا     

انبياي الهي و كتب آسماني، نفي شرك و زدودن ايـن           . تاريخ بوده است  
هـاي    قرآن مجيد هـم از راه     . اند  هاي خود داشته    پندار را در رأس برنامه    
. هاي مستحكم، به نفي اين پندار پرداخته است         مختلف، از جمله برهان   

  .ها است نآيه مورد بحث، از جمله اين برها

  ها واژه
  )جمع اله(معبودها  :آلهةٌ

  ).دربارة خداوند، اشاره به مركز ادارة جهان است( تخت پادشاهي، :عرْش
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  ).»وصف«فعل مضارع از ماده (كنند،   توصيف مي:يصفُونَ

  نكات تفسيري
  هستيتعدد اله موجب فساد و فروپاشي نظام . 1

، بيش از يكـي اسـت، بايـد         اگر فرض شود كه پروردگار آسمان و زمين       
ديگـر و بـا هـم متفـاوت باشـند،       خدايان مدبر در وجود، مستقل از يك     

وقتي وجود و ذات خـدايان      . بودن آنان ناسازگار خواهد بود      وگرنه با خدا  
متفاوت بود، صفات ذاتي آنان نيز متفاوت خواهد بود، در نتيجه علـم و              

نظام علمي و مقـام تـدبير       ارادة هر يك از خدايان، غير از ديگري بوده،          
 بنابراين اگر قائل بـه      1.هر كدام، غير از نظام و تدبير ديگري خواهد بود         

هـاي گونـاگوني نيـز بـر جهـان            تعدد خدا شويم، بايد بپذيريم كه نظام      
 فرما باشد كه اين خود سبب بر هم خوردن نظـم جهـان           آفرينش حكم 

اي در نظـام      اهنگينظمي و ناهم    جا كه هيچ بي     از آن . هستي خواهد بود  
  2.توان به يگانه بودن مدبر جهان پي برد شود، مي آفرينش ديده نمي

  ها و زمين فساد در آسمان. 2
، باعث اختالف و فـساد   سطح در هر مجموعه تعدد مديران و مدبران هم    

چنانچـه اگـر اداره     . شود  و در نهايت، فروپاشي نظام در آن مجموعه مي        

                                                 
< .J
 +!K�L�M @$�P bQ
1x @"+�8 ���9 ,%�'�- ���	
 @BC @DFF �FI. 

C .     2$^ 6 "_!� "(�
�M J
 �0      7 �M �(�� 5P�� �0uR�.  �	�% ��LQ�6�R /(�1  @    +� ST
 �.��7 5���M
    � YQ�d!T
 �1K +0P J
  Q1` .  5���M _]X� 2�`  @         /��
1^ "(�X� 0�X�!T
 }�(� �0 U�1� +M

Q1M :  �	�% �Q �L
   @       /X`�M 6 YQ1M b�W0Q 5
�M/� 
/^ J
 �(s  @M           �	6 t/�` /��
1^ Y�37 �	�% /0Q�7
         �M/�� 
/^ zx �R tS\(. �	�% �Q bQ13�� 6 Q�\K �(�    S\�(. �	��% b
��M b��W0Q) .  ���2	


"+�8 ���9 ,%�'�- @BC @DFH�FN.( 



67   �      خداي يگانه مدبر هستي : 161درس

، به دليل وجود اختالف نظر، آن اداره از         دو مدير هم عرض داشته باشد     
انسجام الزم برخوردار نخواهد بود و فساد و تباهي در آن رخنه خواهـد           

  .كرد
گفتنـي  . و معناي آن، خروج از حد اعتدال اسـت       » صالح«فساد، مقابل   

است فساد و اصالح هر چيز، متناسب با خـود آن چيـز خواهـد بـود و                  
 متالشي شدن نظم كنوني و فروپاشي ها و زمين، به معناي فساد آسمان

  1.ها است انسجام و پيوستگي آن
بنابراين مراد از فساد در آسمان و زمين، حوادث غيرمترقبه، مانند سيل 

ها نيست تا به نظر بعضي اخـتالل در نظـام و عـدم                و زلزله و آتشفشان   
چه بسا اين اتفاقات، در يك نگاه جـامع         . انسجام و پيوستگي تلقي شود    

  .ها و زمين باشد ي، خود باعث انسجام و پيوستگي آسمانو كل

  تنزيه خداوند از پندارهاي مشركان. 3
جهل و عدم شناخت كافي از خدا، موجب تـصورات غلـط از آفريـدگار               
جهان شده است و هر كس به زعم و گمان خويش، تصويري از خدا در               

  .ذهنش متصور ساخته است
رار دادند و به كـساني كـه چنـين          گويند فيلي را در مكان تاريكي ق        مي

موجودي را نديده بودند، گفتند وارد شويد و بررسي كنيد و سپس فيل  
يكي دست به پاي فيل زده، ديگري گـوش فيـل را   . را به تصوير بكشيد 

لمس كرده و آن يكي خرطوم آن را هنگام وصف كردن، هر كس طبق              
ني بزرگ و ماري    برداشت غلط خود از فيل، آن را به ستون بلند و بادبز           

 دليل عدم شناخت  ها به كه همة آن بسيار قطور توصيف كردند؛ حال آن
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  .كامل، اشتباه كرده بودند
بنابراين توصيف و پندارهاي مشركان درباره خداوند همه به سبب عدم           
شناخت خداوند است؛ لذا خداوند خود را از ايـن اوصـاف منـزه داشـته          

  . است

  ها پيام
» لو«چرا كه  (1ان آفرينش، محال و غيرممكن استتعدد خدا در جه. 1

ا     (شـدني نباشـد    رود كه انجام  امتناعيه در جايي به كار مي      يهِمـكَـانَ ف لَـو
  ).آلهةٌ
ا      (تعدد در مديريت، ماية از هم پاشيدگي و فساد است           . 2 يهِمـكَـانَ ف لَـو

  2.) لَفَسدتَا…آلهةٌ
 براسـاس اسـتدالل و منطـق        تسبيح خداوند، بايد پـس از آگـاهي و        . 3

اول استدالل شـد كـه    (» فَسبحانَ اللَّه…لَو كَانَ فيهِما  «باشد، نه كوركورانه    
شد، سپس تسبيح خدا      اگر دو مديريت بود، هستي به فساد كشيده مي        

  3).آمد
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  ترازوي عدل
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1  

. نهيم، پس به هيچ كس هيچ ستمي نرسـد       و ترازوهاي عدالت را در روز قيامت مي       
آوريـم و كـافي اسـت كـه مـا         هم وزن دانه خردلي باشد، آن را مي        ]عمل[و اگر   

  .اشيمحسابرس ب

  مقدمه
هر . براي معلوم شدن قدر و ارزش هر چيز، به ارزيابي و معيار نياز است   
شود؛  چيز، تا در ترازوي سنجش قرار نگيرد، ارزش واقعي آن معلوم نمي

طبيعتـاً  . خواه مادي و محسوس باشد و خواه امور معنوي و نامحسوس          
از . اسـت شود نيز متناسـب بـا آن          ميزاني كه براي چيزي قرار داده مي      

در ايـن  . هاي قيامت نيز، نصب ميزان براي سنجش اعمال اسـت        ويژگي
اي از  گويد؛ به طوري كه ذره آيه، از نصب ميزاني بسيار دقيق، سخن مي
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  .گيرد ماند و مورد محاسبه قرار مي ديد آن مخفي نمي
  روزي كه زير خاك تن مـا نهـان شـود          

  
  ايم يكايك عيان شـود      ها كه كرده    و آن 

  عدل نصب كننـد از بـراي خلـق        ميزان    
  

  يك سر سبك برآيد و يك سر گران شـود         
  هر كس نگه كند به بد و نيك خويـشتن          

  
  جا يكي غمين و يكي شادمان شـود         آن
  

  ها واژه
فعل مضارع از ماده (كنيم  گذاري مي دهيم، جاي  قرار مي:نَضَع»ضَعو«.(  

  ).جمع ميزان( ترازوها :موازِينَ
  . عدل:قسطَ

بدانه:ةٍح   
  .اي بسيار ريز دارد  نام گياهي است كه دانه:خَردلٍ

جمع حاسـب، اسـم فاعـل از مـاده          ( شمارندگان و حسابگران     :حاسبِينَ
  ).»حسب«

  نكات تفسيري
  ميزان در قيامت چيست؟. 1

طور كه ذكر شد، هر چيز در اين عـالم، ميـزان و معيـاري بـراي      همان
  .گيري دارد اندازه

تناسب با آن است؛ براي نمونه ميزان بـراي اسـتقامت           ميزان هر چيز، م   
ديوار، شاقول است؛ ميزان بـراي وزن اشـيا تـرازو اسـت؛ ميـزان بـراي                 

ميزان اعمـال نيـز در قيامـت بايـد          . سنج است   تشخيص عيار طال، عيار   
در قرآن كـريم، ميـزان قيامـت را حـق معرفـي             . مناسب خود آن باشد   
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  : فرمايد كند و مي مي
  .  در آن روز، حق ميزان است؛1 يومئذ الْحقُّوالْوزنُ
كه مراد از حق چيـست؟ در روايـات، انبيـا و اوصـيا ـ بـه ويـژه         اما اين

امـام  . انـد   ـ ميزان و حـق معرفـي شـده    7اميرالمؤمنين و ائمه اطهار
  2.»ها هستيم ما ميزان«: فرمايد  مي7صادق

  موازين قسط. 2
 بـه صـورت جمـع آورده اسـت، معلـوم            كه در اين آيه، موازين را       از اين 

هـايي قـرار داده       شود براي هر كس يك ميزان نيست؛ بلكـه ميـزان            مي
سبب تعدد در اعمال باشد؛ بـراي         ممكن است تعدد ميزان، به      . شود  مي

مثال ميزاني براي اخالق، ميزاني براي اعتقادات، ميزانـي بـراي اعمـال             
قـسط، بـه    .  اسـت  عبادي كه هر كدام به صورت خاص مـورد اسـتفاده          

معناي عدل است، به طوري كه هنگام نـصب مـوازين بـه انـدازه دانـه                 
شود و به اندازه دانـه ارزنـي از اعمـال كـسي         خردلي به كسي ظلم نمي    

ترين  گردد؛ هر چند آن عمل بسيار ناچيز باشد يا در پنهان فروگذار نمي 
  3.جا و به دور از چشم همگان انجام شده باشد

  وزن اعمال. 3
برخي سنگين، برخي سبك و برخي :  قيامت، اعمال سه گونه هستند  در
رسد   هر كس اعمالش سنگين باشد، به فالح و رستگاري مي         . ارزشند  بي

افرادي هم هـستند    . و هر كس اعمالش سبك باشد، زيانكار خواهد بود        
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خداونـد دربـاره دسـته اول و        . ها هيچ قيمتي نيست     كه براي اعمال آن   
  : فرمايد دوم مي

ذينَ              « فَمن ثَقُلَت موازِينُه فَأُولَـئك هم الْمفْلحونَ ومنْ خَفَّت موازِينُـه فَأُولَــئك الـَّ
  ؛ 1»خَسرُواْ أَنفُسهم

 باشد، رستگارند و ]و با ارزش[كساني كه اعمال وزن شده آنان، سنگين 
د زيـان   ارزش باشد، بـه خـو       شده آنان سبك و بي      كساني كه اعمال وزن   

  . اند زده
هـا كـافران بـه        آن. دسته سوم، كساني هستند كه اعمالشان نابود است       

  : فرمايد ها مي خداوند دربارة آن. آيات پروردگار هستند
»كأُولَئ             موي ملَه يمفَلَا نُق مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتيĤِينَ كَفَرُوا بةِ  الَّذ امـيالْق 

   2»وزنًا
ها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و لقـاي او كـافر شـدند؛                 آن

 اعمالـشان حـبط و نـابود شـد، لـذا روز قيامـت               ]به همين سبب  [پس  
نيازي به سـنجش و تعيـين       = [ها برپا نخواهيم ساخت       ميزاني براي آن  
  .]ها نيست ارزش اعمال آن

  حساب بندگان با خدا است. 4
.  سخن از حسابرسي بسيار دقيق اعمـال بـه ميـان آمـد             در ابتداي آيه،  

ممكن است اين پرسش به ذهن خطور كنـد كـه بـا توجـه بـه كثـرت                   
زند، چگونـه ايـن گونـه         ها عملي كه از هر فرد سر مي         بندگان و ميليون  

: شود؟ از اين رو خداونـد در پايـان فرمـود            دقيق به اعمال رسيدگي مي    
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؛ يعنـي علـم محـيط و قـدرت          »كنيم  ما خود بر حسابرسي كفايت مي     «
  .مطلق پروردگار براي گردآوري و حسابرسي، كافي است

  ها پيام
  1).نيونَضَع الموازِ(ابزار سنجش اعمال در قيامت متعدد است . 1
اي از اعمال ما در دنيا محـو          حساب خداوند، بسيار دقيق است و ذره      . 2

ن خَـردلٍ أتَ   مثقـالَ  (شود و در قيامت با آن رو به رو هستيم         نمي ةٍ مـ بـنـا  يح
  2.)بِها
سطَ « هـم عـادل اسـت        ،»نـا بِهـا   يأتَ«خدا هم عـالم اسـت       . 3 و هـم    »القـ

  3.»نَيحاسبِ«حسابرس 
هـاي برپـايي      حسابرسي اعمال بندگان بـر مبنـاي قـسط، از فلـسفه           . 4

  4.)ونَضَع الْموازِينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ(قيامت است 
نياز از كمك و       حسابرسي به اعمال بندگان با كفايت و بي        خداوند در . 5

  5.)نَي بِنا حاسبِيو كَف(ياري ديگران است 
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كردنـد، و انجـام دادن        و آنان را پيشواياني ساختيم كه به دستور مـا هـدايت مـي             

 ]آنـان [كارهاي نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را به ايشان وحي كـرديم، و                
  .فقط پرستشگر ما بودند

  مقدمه
الهـي  هـاي   منصب امامت ـ مانند منصب رسالت و نبـوت ـ از موهبـت    

خوانـد و     طور كه رسول و نبي مردم را بـه توحيـد فـرا مـي                همان. است
بخشد، امام نيز مسؤوليت دعوت       جامعه را از شرك و آلودگي رهايي مي       

مردم به توحيد و زدودن مظاهر شرك از جامعه را بر عهده دارد؛ با اين               
دار منصب هـدايت جامعـه        تفاوت كه امام، تنها در حيات خويش عهده       

كند؛ برخالف     بعد از خود، اين منصب را به امام ديگر واگذار مي           است و 
رسول كه بعد از زمان خويش، تا آمدن شريعت ديگر، مـسؤول هـدايت            

  .در اين آيه از شؤون امام، سخن به ميان آورده است. جامعه است
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  ها واژه
  ).جمع امام( امامان، پيشوايان :أئمةً

فعـل مـضارع از مـاده       (كننـد     مـي كنند، هـدايت       راهنمايي مي  :يهدونَ
  ).»هدي«

  ).باب افعال» وحي«فعل ماضي از ماده ( وحي كرديم :أوحينا
خير«جمع (ها و كرامات   نيكي:خَيرات«.(  

  نكات تفسيري
  هدايت در اين آيه به چه معناست؟. 1

جا، هدايت تشريعي و به معناي راهنمايي و ارشاد صـرف         هدايت در اين  
ايت تكويني است؛ به اين معنـا كـه امـام، وظيفـه             نيست؛ بلكه مراد هد   

 7حضرت ابـراهيم . ها را به مقصود دارد    دستگيري مردم و رساندن آن    
ها منصب رسـالت و       كند، سال   كه خدا منصب امامت را به او عنايت مي        

كه پس از  نبوت را دارا بوده و هدايت به معناي راهنمايي را داشته و اين
تواند به همـان      نمي» ما تو را امام قرار داديم      «:فرمايد  آن، خدا به او مي    

معناي هدايت و راهنمايي باشد؛ بلكه ايصال به مطلوب خواهد بود كـه             
امام، با تصرف تكويني در نفوس، راه را براي كساني       . معنايي باالتر است  

  1.سازد كنند، هموار مي كه به سوي كمال حركت مي

  وحي به امام چه نوع وحيي است؟. 2
ها عبارتنـد     در قرآن به معاني مختلفي آمده است كه برخي از آن          وحي  

  :از
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  1؛» النَّحلِي ربك إِلَيوأَوح«وحي به زنبورعسل 
  2؛» الْمآلئكَةِيإِذْ يوحي ربك إِلَ«وحي به فرشتگان 

  3؛»ووحيِنَافَأَوحينَا إِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَا «وحي يا الهام به عمل 
وإِنَّ الـشَّياطينَ   «همچنين از القائات شيطاني هم بـه وحـي تعبيـر شـده              

  4.» أَوليĤئهِم ليجادلُوكُميلَيوحونَ إِلَ
لَ            «: فرمايد  جا كه مي    اما اين  عـف هِمنَـا إِلَـييحأَورِنَـا وونَ بِأَمد هـةً يمأَئ ملْنَاهعجو

 و رَاتوحي تسديدي و تأييدي است كه تاييـد و تأكيـد وحـي              »…الْخَي 
  .شريعت و نبوت است

  اهميت نماز و زكات. 3
كه فعل خيرات را به طور عموم ذكر كرد و نماز و زكات نيز جـزء                 با اين 

اند ذكـر خـاص بعـد از          گفته. آنها است، جداگانه نيز آن دو را بيان كرد        
 در جايگاه ستون دين، كنـار  اقامة نماز . عام، نشانة اهميت موضوع است    

نماز، ياد خـدا و     . پرداخت زكات، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است       
زكات، ياد فقر و نيازهاي جامعه است؛ نماز، ارتباط بـا خـالق و زكـات،                
ارتباط با مخلوق است؛ نماز، براي پرورش روح و تصفيه درون از رذائـل        

 معموالً در آيات قرآن، كنار اين دو،. و زكات، براي پاك كردن مال است
شـود   دهد اين دو با هـم متالزمنـد و نمـي     اين نشان مي  . هم قرار دارند  

  .كسي اهل نماز باشد و اهل زكات نباشد
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  ها پيام
  1).جعلْنَاهم أَئمةً(امامت نيز همچون نبوت، بايد با انتخاب خداوند باشد . 1
سير حـق خواهـد بـود    چون امامت عنايت الهي است، مبارك و در م     . 2
  2).وجعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا(
هـاي شخـصي      فرمان الهي مالك عمل رهبران الهي است، نه سليقه        . 3

  3).يهدونَ بِأَمرِنَا(آنان 
أَوحينَـا إِلَـيهِم    (توجه به انجام كارهاي خير، از الطاف ويژه الهي اسـت            . 4

رَاتلَ الْخَيع4).ف  
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  7حضرت يونس

# sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ¯Ρ Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$oΨ sù ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 zÏΒ 

šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∇∠∪1  
ـ             آن ]ياد كن [ را   ]يونس[و ذوالنون    گ گاه كه خشمگين برفت و گمان كرد بر او تن

. معبودي جز تو نيست؛ منزهي تـو     «: ها ندا كرد كه     پس در تاريكي  . نخواهيم گرفت 
  .»به يقين من از ستمكارانم

  مقدمه
هـا قـوم    كند كه سـال      را بيان مي   7آيه شريف، داستان حضرت يونس    

هـا در مقـام انكـار و مبـارزه بـا او       خود را به توحيد دعوت كرد؛ امـا آن      
وم خود را به نزول عذاب تهديد كرد  ق7ناگزير حضرت يونس. برآمدند

هنگامي كه عـذاب، در     . و خود به حالت غضب از ميان آنان بيرون رفت         
كردنـد، همـه      شرف نزول بود و با ديدگان خود، آثار عذاب را مـشاهده             

قوم او دسته جمعي بيرون شهر رفتـه، توبـه كردنـد و بـه آفريـدگار رو              
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  . وبت را از آنان برگرداندپروردگار، بر آنان ترحم كرد و عق. آوردند
 از جريان قوم خود آگاهي نداشته، به سوي قوم خود           6يونس پيامبر 

اي كه  وي، پس از پيمودن راه به ساحل دريا رسيده بر كشتي. بازنگشت
ناگهان بين راه، ماهي بزرگي از دريا سر        . در شرف حركت بود سوار شد     

ر شدند يك نفـر  ساكنان كشتي ناگزي. بيرون آورد و متعرض كشتي شد    
را براي طعمه ماهي به دريا افكنند تا اهل كشتي از خطر رها شوند بنا               
را بر قرعه گذاشتند و قرعه مكرر به نام يـونس درآمـد و او را بـه دريـا                    

. ماهي بزرگ او را به كام خود فرو بـرد و كـشتي را رهـا كـرد                 . افكندند
وردگار نيـز   پر. يونس در شكم ماهي متوجه خطاي خود شد و توبه كرد          

پس از چند روز امر فرمود ماهي او را به خارج افكند . توبه او را پذيرفت  
  1.و به زمين گذارد؛ در حالي كه سخت بيمار شده بود

  ها واژه
اسـت؛ يعنـي    » ماهي«و نون به معناي     » صاحب« ذا به معناي     :لنُّونِاذَا

  . است7صاحب ماهي كه مراد حضرت يونس
بـاب  » غـضب «اسـم فاعـل از مـاده        (ه خشم آمده     غضب كننده، ب   :مغاضباً
  ).مفاعله
  ).فعل ماضي( گمان كرد :ظَنّ

فعـل مـضارع از مـاده     ( تنگ نخواهيم گرفـت، قـدرت نـداريم          :لن نَقدر 
  ).»قدر«
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  نكات تفسيري
  ظلمات چيست؟. 1

رود كه  در زبان عربي، جمع وقتي به كار مي. ظلمات، جمع ظلمت است
د؛ بنابراين بايد حداقل سه ظلمت يـونس را         معدود، كمتر از سه تا نباش     

ظلمـت شـكم مـاهي،      : اين سـه ظلمـت عبارتنـد از       . احاطه كرده باشد  
حضرت يونس به سبب آن خطـا كـه         . ظلمت اعماق دريا و ظلمت شب     

مرتكب شده بود، در آن سه ظلمت قرار گرفت و مـورد قهـر پروردگـار                
اند و بعـد از مـدتي       ها، پروردگار را خو     كه در آن ظلمت     واقع شد، تا اين   

  1.نجات يافت

   و عواقب آن7777خطاي يونس. 2
ها به ارشاد و هدايت قوم خود پرداخت؛ ولي بـه              سال 7حضرت يونس 

ها را نفرين كرده و با حالت غـضب از            او اعتنا نكرده بودند؛ از اين رو آن       
وي با اين كار در واقـع مرتكـب يـك تـرك اوال              . ميان آنان بيرون رفت   

همـين تـرك اوال، بـراي       . يسته مقام آن حـضرت نبـود      شده بود كه شا   
حــضرت . پيــامبر خــدا كــه داراي مقــام عــصمت اســت، عــواقبي دارد 

 نيز عواقب خطاي خود را ديد و آن هم گرفتار شدن در شكم   7يونس
البته به سرعت متوجه خطاي خود شده و توبه كرد و لطـف             . ماهي بود 

يـرون آورد و بـه سـوي        الهي نيز شامل حالش شد او را از شكم ماهي ب          
  .قومش بازگشت
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  ذكر يونسيه. 3
ـ    «جملـه   بحانَك إِنِّ سـ إِالَ أنـت يال إِلـه   منَ الظَـال مـ ذكـر حــضرت  »نَي كُنـت 
 بود كه به واسطه آن، خداوند توبـه او را پـذيرفت و از شـكم                 7يونس

اين ذكر كه در رفع غـم و انـدوه كارسـاز اسـت،              . ماهي او را نجات داد    
حيد و تنزيه و اعتراف به گناه است كـه موجـب آمـرزش              مشتمل بر تو  

  .الهي و جلب رحمت او است
راه بازگشت به سـوي خـدا، هـيچ گـاه بـسته نيـست؛ ولـي بـه دعـا و                      

اگـر دعـاي بنـدگان نباشـد،        . درخواست از خداوند و جبـران نيـاز دارد        
  : كند خداوند به كسي اعتنا نمي

بگو پروردگارم بـراي شـما ارجـي قائـل          ؛  1» دعاؤُكُم قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا     «
  .نيست اگر دعاي شما نباشد

هاي عـذاب ظـاهر شـده بـود           كه نشانه   در داستان حضرت يونس، با اين     
همچنـين  . هـا را نجـات داد       خداوند دعا و توبه قومش را پـذيرفت و آن         

 را كه بر اثر قهر الهي در شكم ماهي قرار گرفته بـود، چـون،                7يونس
و «: فرمايـد   در پايان مـي   . جا خدا را خواند و توبه كرد، نجات بخشيد          نآ

  .»كَذلك نُنجِي المؤمنين
  .دهيم گونه بودند و دعا كردند، ما نجاتشان مي اگر مؤمنان اين

  ها  پيام
ــد  پيــامبران، از خــصلت. 1 ــب (هــاي بــشري برخوردارن ــونِ إِذ ذَه و ذَا النُّ

  2).مغاضباً
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اجازه، كيفر سختي را به       ركت عجوالنه، بدون حساب و بي     گاه يك ح  . 2
  1.) في الظُّلُماتي فَنَاد-إِذ ذَّهب(آورد  دنبال مي

  ).فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدر علَيه(گاهي انبيا نيز از آينده خود ناآگاهند . 3
  2).في الظُّلُمات(هايي را در پي دارد  گاهي يك عمل ناشايسته ظلمت. 4
ساز روي آوردن انسان به خداونـد اسـت           گرفتاري و مشكالت، زمينه   . 5
)يفَنَادإِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَه اتي الظُّلُم3). ف  
سبحانَك (هميشه در تحليل گناه؛ خدا را منزه بدانيم و خود را مقصر             . 6

  4).إِنِّي كُنت منَ الظَّالمينَ
وذَا النُّــونِ إِذ ذَّهــب (نگين دارد مقــام و موقعيــت مهــم، مــسؤوليت ســ. 7

  ).ناه منَ الغَميو نَج…مغَاضباً
شود؛ چـون مقـام        با يك ترك اوال گرفتار عقوبت مي       7حضرت يونس 

نبوت به قدري حساس و رفيع است كه با كمترين خطا سازگار نيست؛             
  ).هر چند ترك اوال باشد
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  وارثان زمين

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# Gχ r& uÚö‘ F{$# $yγèOÌ� tƒ y“ÏŠ$t6Ïã 

šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪1  
 در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به           ]تورات=[و همانا ما بعد از ذكر       

  .ميراث خواهند برد

  مقدمه
كه در آينده، حكومت از آن صالحان  اين آيه شريف، بشارتي است به اين

كـه روزي    و نويدي است براي مظلومان و مستضعفان به اين      خواهد شد 
  .حكومت و وراثت زمين را به ارث خواهند برد

قرآن كريم در جاهاي مختلف و با عبارات گونـاگون، ايـن نويـد را داده                
است كه صاحبان اصلي زمين، به حق خود خواهند رسيد و كساني كه              

 غاصباني هستند كـه     كنند، معموالً   اكنون ظالمانه بر زمين حكومت مي     
اند؛ ولي اين روند براي هميشه ادامه         به ناحق اين منصب را غصب كرده      

بعـد از   (كه اين حقيقـت در زبـور، مكتـوب شـده              نخواهد داشت، چنان  
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كه زمين را شايستگان و كساني كه ) كه در ذكر به ثبت رسيده است   آن
  . به ارث خواهند بردلياقت و توانايي توأم با تقوا و ايمان سرشار را دارند،

  ها واژه
  ).»كتب«فعل ماضي از ماده ( نوشتيم، فرض و واجب كرديم :كَتَبنا
  . است7 كتاب، اين جا مراد، كتاب آسماني حضرت داوود:الزَّبورِ
جا مراد، چيز خاصي مانند قرآن يا    حفظ شيء براي يادآوري؛ اين     :الذِّكر

  .لوح محفوظ است
  ).»ورث«ضارع از ماده فعل م(برد   به ارث مي:يرِثُ

  نكات تفسيري 
  مراد از زبور و ذكر چيست و چرا از اين دو سخن به ميان آمد؟. 1
 نازل شـده اسـت و       7كتاب آسماني است كه بر حضرت داوود      » زبور«

 7، كتاب آسماني تورات است كـه بـر حـضرت موسـي            »ذكر«مراد از   
پس از  نازل شده است؛ ولي چرا نخـست از زبـور داوود يـاد شـده و سـ                 

كه تورات، قبل از زبور نازل شده اسـت؟ شـايد ايـن               تورات، با وجود آن   
شكل چينش، بدان دليل باشد كه نخستين حكومت مقتدر صالحان كه      

  .در تورات وعده داده شده بود، در زمان حضرت داوود تحقق يافت

  صالحان وارثان واقعي زمين. 2
هـا    در واقـع، آن   و  . حاكميت در زمـين، از آن صـالحان و نيكـان اسـت            

باشند و حكومت جائران و ظالمـان و   هستند كه وارثان واقعي زمين مي     
مستكبران غاصبانه است و قرآن بارهـا بـه ايـن حـق اساسـي و واقعـي         

  : فرمايد كند و مي در جايي با عبارت مستضعفان ياد مي. كند تصريح مي
ـ  « ـ يونُرِيـد أَن نَّمــنَّ علَ فُوا فتُــضْعينَ اسالَّــذ   ــملَهعنَجــةً ومأَئ م لَهـعنَجضِ وي الْــأَر
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   1»الْوارِثينَ
و اراده كرديم كساني را كه در زمين ضعيف شـده بودنـد، پيـشوايان و                

كنـد    و گاهي مانند اين آيه از صالحان ياد مـي         . وارثان زمين قرار دهيم   
  .» أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ«: كه

  صالحيت و عبوديت، دو ويژگي مهم وارثان زمين. 3
آيه شريف دو ويژگي بسيار مهم را براي وارثان و حاكمان زمين معرفي             

كه حاكم بايد بنده محض و  كند كه بسيار قابل توجه است؛ يكي اين      مي
هاي شيطاني خود نباشد و  عبد الهي باشد و اسير هوا و هوس و خواسته

كه صـالحيت و      ديگر اين . مين الهي باشد  فقط و فقط درصدد اجراي فرا     
به عبـارت   . شايستگي و توان پذيرش اين مسؤوليت مهم را داشته باشد         

ديگر، هم تقواي باال و هم توان و قدرت كافي، الزمه حاكم اسالم است              
» عبـادي «يكـي   . كه در اين آيه به اين دو ويژگي تـصريح شـده اسـت             

  ).شايستگان (»الصالحونَ«و ديگر ) من بندگان(

  »صالحان«مراد از . 4
  :  نقل شده است كه فرمود6روايتي از رسول گرامي اسالم

اگر عمر دنيا تمام شود و فقط يك روز از آن باقي بماند، خداونـد               
كه مردي صالح از اهل  كند تا اين آن يك روز را آن قدر طوالني مي       

 بيت من را مبعوث گرداند و زمـين را از قـسط و عـدل پـر كنـد،                  
  . همچنان كه از ظلم و ستم پر شده است

 و يـارانش  4طبق اين روايت، مـراد از صـالحان، حـضرت ولـي عـصر          
كه حكومت آن حضرت، جهاني خواهد بود و همـراه يـارانش           . باشند  مي
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  1.باشند حاكمان و وارثان صالح در زمين مي

  ها پيام
سنت الهي آن است كه بندگان صالح، حـاكم و وارث جهـان باشـند               . 1
  2).كَتَبنا(
ولَقَـد  (هاي قرآن، قطعي اسـت و آينـده از آن صـالحان اسـت                 پيشگويي. 2

  3). يرِثُها عبادي الصالحونَ…كَتَبنَا
عبوديت خداوند و صالح و درسـتكاري، در دسـتيابي بـه حاكميـت              . 3

  4).يرِثُها عبادي الصالحونَ(زمين نقش اساسي دارد 
اي حكومت كافي نيست؛ بلكه صالحيت هم الزم است عبادت تنها بر. 4
  5).عبادي الصالحونَ(
   6).عبادي الصالحونَ(صالحان، بندگان خاص خداوند هستند . 5
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انجـام  ] و براسـاس سـود مـادي      [و بعضي از مردمند كه عبادت خدا را يكـسويه           

به ايشان يابند، و اگر باليي  دهند؛ پس اگر خيري به آنان برسد، به آن آرامش مي  مي
اند؛ اين اسـت آن خـسارت         دنيا و آخرت را از دست داده      . كنند  برسد، عقبگرد مي  

  .آشكار

  مقدمه
آوردند و چون به ديار       آمدند و اسالم مي      مي 6افرادي نزد رسول خدا   

، برايشان خوب و پـر بـاران و پرحاصـل             گشتند، اگر آن سال     خود برمي 
كردند؛ ولي    آن تمسك مي  دين ما دين خوبي است و بر        : گفتند  بود، مي 

: گفتنـد   شـدند، مـي     اگر با خشكسالي و قحطي و مصيبت رو به رو مـي           
گـشتند و   ديني كه ما اختيار كرديم، هيچ خير و بركتي ندارد؛ لذا برمي       
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  1.اين آيه با توجه به اين رخداد نازل شده است. شدند مرتد مي

  ها واژه
  . لَبه، كنار:حرف

بـاب  » طمـن «فعـل ماضـي از مـاده      (يافـت    اطمينان و آرامش     :نَّمأطإِِ
  ).رباعي» طمأن«افتعال يا از ماده 

باب افعال» صوب«فعل ماضي از ماده ( رسيد، نصيب شد :اَصاب.(  
  ).از ماده فتن( بال و گرفتاري :فتنه
  2).باب انفعال» قلب«فعل ماضي از ماده ( به عقب برگشت :انقلب

  نكات تفسيري
  ايمان يك طرفه . 1

داري ندارند، خـدا را بـه شـرط رسـيدن          عقيده ثابت و ريشه    افرادي كه 
آنـان، اگـر طبـق عـادت و         . كنند  راه شدن امور عبادت مي      نعمت و روبه  

مانند؛ ولي اگر گرفتـاري و امتحـاني    انتظارشان نعمتي رسيد، مؤمن مي   
  .گردند كنند و به كفر برمي پيش آمد، دين را رها مي

ها قلبي و همراه   و دين و ايمان آناين افراد، مضطرب و متزلزل هستند
عمل نيست؛ بلكه زباني و سطحي و مشروط به رسيدن نعمت و نبـودن     

تا زماني دين دارند كه امور بر وفق مراد باشـد، نـه             . بال و مصيبت است   
  .در همة شرايط و هميشه

                                                 
< .�������B�� @BH @DOHN. 

C .ST
 ��` �
1x 51� @� �Xc� ����� U�1� +M Q1`. 



89  �      عقيدة متزلزل : 166درس

  » علي حرف«معناي . 2
مـان و   هـا در مـتن اي       ممكن است اين عبارت اشاره به اين باشد كه آن         

كـه ايمانـشان      اسالم قرار ندارند؛ بلكه در كنار و لبة آن هستند يـا ايـن             
پـس  . سطحي است و عميق نيست و از زبـان بـه قلـب نرسـيده اسـت                

ها نيز  اگر اوضاع برگردد، اين. شرايط خوبي ندارند و بر لب پرتگاه كفرند 
ا هـ  در ادامه آيه، بـه تـشريح تزلـزل ايمـان آن    . گردند از دين خود برمي   

   1.پردازد مي

  آمده است؟» فتنه«، »شر«، به جاي »خير«چرا مقابل . 3
و دربـارة   » خيـر «اگر درباره، روي آوردن دنيا به اين اشخاص، تعبير به           

) كه مقابل خير است   (تعبير كرد، نه به شر      » فتنه«پشت كردن دنيا، به     
 اي براي آزمايش است    شايد به اين سبب باشد كه حوادث ناگوار، وسيله        

  : و مراد از فتنه، امتحان است كه در قرآن نيز به آن تصريح شده است
هــا در جــان و مالتــان  هــا و نقــصان شـما را بــا بالهــا و مــصيبت 

انـا هللا و    «:  بشارت ده كساني را كه صبر كنند و بگويند         2.آزماييم  مي
  3.ها هدايت يافتگانند  كه اين»ه راجعونيانا ال

  عاقبت عقيده متزلزل. 4
ايـن افـراد   . تـر اسـت   آلودي، از تار عنكبـوت سـست    يمان شرك چنين ا 

كـه     و ايـن   )خَـسرَ الـدنْيا والْـĤخرَةَ     (: سست ايمان، نه دنيا دارند و نه آخرت       
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ك  (انسان هم دينش بر باد رود و هم دنيايش، خسارتي است آشكار              ذَلـ
  ).الْمبِينُ هو الْخُسرَانُ

، از نعمت ايمان و اطاعت پروردگار       خسران دنيا به اين است كه در دنيا       
ايـن  . اي ندارند، چون دنيا با بال و مصيبت همـراه اسـت             و خير آن بهره   

گردنـد؛    دسته، با رسيدن فتنه، عبادت و دين را رها كرده، به كفر برمي            
 سبب نداشتن ايمـان، از   در نتيجه به خسران آخرت نيز دچار شده و به 

  1.دشون اجر و ثواب آخرت هم محروم مي

  ها پيام
، به  ايمان و ظاهربين، عقيدة متزلزلي دارند و با هر حادثه افراد سست. 1

  .) وجهِهيانقَلَب علَ … حرْف يومنَ النَّاسِ من يعبد اللَّه علَ(گرايند  سويي مي
  .)فَإِنْ أَصابه خَيرٌ اطْمأَنَّ بِه(اعتماد و ايمان برخي افراد به دنياست . 2
 سبب سستي ايمان در ناماليمات زودگذر، عـذاب جـاودان            ارتداد به . 3

ـ        ( 2.آخرتي را در پـي دارد      ابتْه فتْنَـةٌ انقَلَـب علَ إِنْ أَصـا       يونْيرَ الـدخَـس هِـهجو 
  .)والĤْخرَةَ

هـا    خسارت آخرتي همراه تباهي دنيايي، از بارزترين انـواع خـسارت          . 4
  ). والĤْخرَةَ ذَلك هو الْخُسرَانُ الْمبِينُخَسرَ الدنْيا( 3است

ارزش و مـردود      عبادت و دينداري، فقط با انگيزه آسايش و رفاه، بـي          . 5
و الْخُـسرَانُ      … أَصابه خَيرٌ اطْمأَنَّ بِه      فَإِنْ( 4بلكه خسارتي آشكار است    هـ كذَل

                                                 
< .J
 +!K�L�M :CD�BE ���	
 @B<I @DCEI. 

C .J
 +!K�L�M :�� �� ���	
 @B<< @DECN. 

O .5��� @DECF. 

H .5��� @DECN. 



91  �      عقيدة متزلزل : 166درس

  ).…الْمبِينُ
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  ايمان و حمايت الهي
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پيـشة    قطعاً خدا هيچ خيانت   . كند  اند، دفاع مي    كه ايمان آورده    گمان، خدا از آنان     بي

  .دارد ناسپاسي را دوست نمي

  مقدمه
ـ               ه در آيات گذشته، بحث از خرافه زدايي و مقابله با خرافات مـشركان ب

ميان آمده است و در آيات بعد، اجازة جنگ با كفـار و مـشركان صـادر            
اين امور، باعث برانگيختن خشم دشمنانِ متعصب و لجـوج          . شده است 

بوده است؛ لذا خداوند در اين آيه، براي دلگرمي مؤمنـان و قـوت قلـب              
ها را داده و پشتيباني خود از مؤمنـان را            آنان، وعده كمك و دفاع از آن      

  . كرده استاعالم
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  ها واژه
  ).باب مفاعله» دفع«فعل مضارع از ماده  (1كند  دفاع مي:دافعي

  ).»خون«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار خائن :خوان
  ).»كفر«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار ناسپاس، :كفور

  نكات تفسيري
  حمايت از مؤمنان؛ سنت الهي. 1

هـا در    حمايـت از آن   هايي كـه خداونـد بـه مؤمنـان داده،           يكي از وعده  
هاي مختلف ـ به ويـژه در امـور سياسـي و نظـامي ـ و غلبـه بـر          عرصه

خداوند، اين دفاع و حمايت را مانند يك حـق بـر خـود              . دشمنان است 
  : الزم فرموده است

و ياري مؤمنان، همواره حقي اسـت بـر          ؛�2وكَانَ حقّاً علَينَا نَصرُ الْمؤْمنينَ    �
   3.عهده ما

گـردد،    اين وعدة الهي، شامل حال همـة مؤمنـان تـا قيامـت مـي              البته  
قرار گيرند كـه در ايـن صـورت         » الَّذينَ آمنُوا «كه مصداق     مشروط براين 

ايـن وعـده، تخلـف ناپـذير بـوده و      . دفاع الهي در پي آن، حتمي اسـت     
امـروز  . ها ثبت شده است  هاي الهي در زمان رسول خدا در كتاب         نصرت

  4.باشد توسط خداوند به خوبي ملموس مينيز ياري مؤمنان 
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  وجود مؤمنان سبب دفع بال. 2
ها، بلكه مقابل بالهـا نيـز از مؤمنـان            ها و نزاع    خداوند، نه تنها در جنگ    
  .كند ها دور مي دفاع كرده و بالها را از آن

 خبر دادند كه ما مـأموريم       7هنگامي كه فرشتگان به حضرت ابراهيم     
هـا چهـل      اگر ميان آن  «:  حضرت پرسيد  1 .مبر قوم لوط عذاب نازل كني     

بـه همـين    » نه«: كنيد؟ گفتند   نفر مؤمن باشند، باز هم عذاب نازل مي       
اگر يك نفر مؤمن ميان ايـن       «: كه پرسيد   روال، تعداد را كم كرد، تا اين      

  : سپس فرمود. »نه«: گفتند» كنيد؟ جمع باشد، عذاب نازل مي
أَعلَم بِمن فيها لَنُنَجينَّه وأَهلَه إِلَّا امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ          إِنَّ فيها لُوطاً قَالُوا نَحنُ      «
«2   
ما بـه كـساني كـه در آن هـستند           «: گفتند. »در اين آبادي لوط است    «

دهيم؛ جز همسرش را كه ميان        او و خانواده اش را نجات مي      . آگاه تريم 
  .»قوم گناهكار باقي خواهد ماند

  خيانتكاران ناسپاس، محروم از حمايت الهي. 3
خداوند دين خود را بر مردم عرضه كرده و آن را بـه صـورت امانـت در             

ها قرار داده است؛ به طوري كه در صورت رعايت آن،          فطرت پاك انسان  
او، آن دين را از طريق رسوالن الهي        . رسند  به سعادت دنيا و آخرت مي     

اي ـ از جملـه    ايـن ميـان، عـده   به همه معرفـي كـرده اسـت، ولـي در     
هـاي ظـاهري و بـاطني خداونـد را      مشركان ـ آن را انكار كردند نعمت 

كفران كرده و با عبادت، سپاسگزاري ننمودند؛ از همين روي اين گـروه       
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  1.دهد را خداوند، دوست نداشته و مورد حمايت خويش قرار نمي

  ها پيام
ه   (و ابـدي اسـت      تحقق وعده الهي در دفاع از مؤمنان، حتمـي          . 1 إِنَّ اللـَّ

  2).يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا
ه   (مندي از حمايت و پشتيباني خداوند است          ايمان، شرط بهره  . 2 إِنَّ اللـَّ

  3).يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا
دشمني با دين خدا، خيانـت در امانـت او و ناسپاسـي برابـر نعمـت                 . 3

ايت و محبت الهي را بـه دنبـال دارد   هدايت او است و محروميت از حم   
  4).إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ(
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دهند  دارند و زكات مي  شان بدهيم، نماز را برپا مي       آنان كه اگر در زمين فرمانروايي     
دارند و سـرانجامِ     دهند و از كارهاي ناپسند باز مي        و به كارهاي پسنديده فرمان مي     
  .كارها تنها در اختيار خدا است

  مقدمه 
شركان را بيـان كـرد، بـر    اين آيات، در پي آياتي كه اذن جهاد بر ضد م      

 نازل شـده و بـه تجليـل از مجاهـدان راه خـدا پرداختـه و                  6پيامبر
سيماي فرهنگي و اقتصادي جامعه ديني و حاكمـان اسـالمي و برخـي         

  .وظايف و رسالت آنان را به تصوير كشيده است

  ها واژه
  ).باب تفعيل» مكن«فعل ماضي از ماده ( قدرت بخشيديم :مكَّنّا
  ).باب افعال» قوم«فعل ماضي از ماده (پا داشتند،  بر:اَقاموا
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  نكات تفسيري
  ياران خدا كيانند؟ . 1

 حتماً و بدون شـك خداونـد        ؛»لَينصرَنَّ اللَّه من ينصرُه   «: در آيه قبل فرمود   
حـال بايـد ديـد آنـان چـه كـساني            . »ياوران خود را ياري خواهد كـرد      

از در صورت قـدرت يـافتن و   هستند؟ بر مبناي اين آيه، اقامه كردن نم      
تـرين صـفات يـاوران خداونـد         امر به معروف و نهي از منكر، از برجسته        

 و 4در روايات، آمده است كه اين آيـه دربـارة حـضرت مهـدي       . است
:  فرمـود  7 امام باقر  2. نازل شده است   6 يا دربارة آل محمد    1يارانش

 ايـن آيـه   هـا هـستيم كـه در       به خدا سـوگند مـا همـان        3؛نَحنُ هم واهللا  «
در رواياتي نيز آمده است كه اين آيه دربارة امام          . »وصفشان آمده است  

  4. نازل شده است7حسين
با توجه به اطالق مفهوم آيه، آنچه در روايات فـوق آمـده اسـت، بيـان                 

هايي آشكار از ياران خـدا اسـت، بنـابراين؛ آيـه              برخي مصاديق و نمونه   
حمايت از دين خدا از هيچ شود كه در  شامل همة مؤمنان مجاهدي مي

  5.كنند تالش و كوششي دريغ نمي

  رسالت حاكمان ديني. 2
مؤمنان راستين هرگاه به قـدرت و حكومـت برسـند، بـا تمـام تـوان و                  
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همچون (هاي ديني  كارگيري همه امكانات در پي احيا و ترويج ارزش        به
ز بـوده و هرگـ    ) برپا داشتن نماز، زكات، امر به معروف و نهـي از منكـر            

ا   هاي الهي غافل نمي قدرت و حكومت، آنان را از اصول و ارزش        كند؛ امـ
باري را به     و  بند  گاه كه نااهالن به حكومت و قدرت برسند، فساد و بي            آن

   1.دهند هاي واالي انساني و ديني را تنزل مي ارمغان آورده، ارزش
»جا ووهدةً أَفْسخَلُوا قَرْيإِذَا د لُوكلَّةًإِنَّ الْما أَذهلزَّةَ أَهلُوا أَع2.»ع  

  ستون خيمه دين. 3
در فرهنگ قرآن، هرگز فقط به خواندن نماز توصيه و اَمر نـشده؛ بلكـه               
همواره بر اقامه آن تأكيد شده است، چرا كه در فرهنگ ديني، نماز بـه            

پاداشتني است، نه خواندني؛ هر چند     ستون، به  3.منزله ستون دين است   
باشـد بـه پـا داشـتن چنـين            از هم يكي از مصاديق آن مـي       خواندن نم 

نمازي، مانع فساد و فحشا در جامعه و عامـل عـروج مؤمنـان راسـتين                
  .خواهد بود

  انديشي عاقبت. 4
دهـد و يـاران خـود را          در پايان اين آيه، خداوند به مشركان هشدار مي        

كه شود كه مبادا فراموش كنند و بپندارند قدرت و حكومتي             متذكر مي 
به دستشان رسيده است، براي هميشه در اختيار آنان خواهد بود؛ بلكه            
خداوند هرگاه اراده كند، قدرت و حكومت آنان را به پايان خواهـد بـرد           

  .»وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ«
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   ها پيام
هـاي   ياران راستين خدا، در پي احياء، حفظ و گسترش دين و ارزش   . 1

ذينَ إِ  (اند    الهي رُوا                 الـَّ أَمـا الزَّكَـاةَ وآتَـولَاةَ ووا الـصضِ أَقَـامي الْـأَر فـ ماه ن مكَّنـَّ
  ).بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ

هاي دينـي همچـون؛       ترين ثمرة حكومت صالحان، احياي ارزش       مهم. 2
اهم    (نماز، زكات، امر به معروف و نهي از منكـر اسـت              وا أَقَـام  …إِن مكَّنـَّ

  ).ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوف الصلَاةَ
حاكمان ديني، بايد هم به فكر ارتقاي روحي و رشد معنوي جامعـه             . 3

أَقَـاموا الـصلَاةَ    (باشند و هم به دنبال رفاه و حل مشكالت اقتصادي آنان            
  ).وآتَوا الزَّكَاةَ

هـاي دينـي اسـت     وف و نهي از منكر، ضامن حفـظ ارزش امر به معر  . 4
)رُوفعرُوا بِالْمنكَرِ أَمنِ الْما عونَهو.(  
  ).وآتَوا الزَّكَاةَ(هاي ديني هزينه دارد  احياء، حفظ و گسترش ارزش. 5
  ).…الَّذينَ إِن مكَّنَّاهم أَقَاموا الصلَاةَ(ياران راستين خدا، اهل عملند . 6
اقامه نماز، پرداخت زكات، امر به معروف و نهي از منكر، به قدرت و               . 7

  ).…إِن مكَّنَّاهم أَقَاموا(حكومت نياز دارند 
به امكانات و قدرت خويش مغرور نشويد؛ چـون عاقبـت امـور از آنِ               . 8

  1).وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ(خدا است 
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  پاداش هجرت
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انـد، حتمـاً خـدا      و كساني كه در راه خدا مهاجرت كرده سپس كشته شده يا مرده            

  .استشك، خدا بهترين عطاكنندگان  دهد و بي عطايي نيكو به آنان مي

  مقدمه
 و مسلمانان از مكه به مدينه، بعضي از 6پس از مهاجرت پيامبر اكرم

ها به مرگ طبيعي از دنيا رفتند و بعـضي بـه فـيض شـهادت نائـل                    آن
. دانستند در اين هنگام، گروهي فضيلت را تنها براي شهيدان مي   . آمدند

هـاي الهـي معرفـي     آيه فوق نازل شد و هر دو را مشمول بهترين نعمت 
كرد؛ لذا آنان دريافتند كه مهم، جان دادن در راه خـدا اسـت؛ خـواه از                 

  2.طريق شهادت باشد يا از طريق مرگ طبيعي

                                                 
< . ��)CC :(EI. 

C .����� ���	
 @B<H @D<HG. 



101  �      پاداش هجرت : 169درس

  ها واژه
  ).باب مفاعله» هجر«فعل ماضي از ماده (هجرت كردند  :هاجرُوا
  ).»رزق«فعل امر از ماده (دهد  حتماً روزي مي :لَيرْزقَنَّ

  ).»رزق«، اسم فاعل از ماده »رازق «جمع( روزي دهندگان :ازِقينَر

  نكات تفسيري
  اهميت هجرت. 1

اي كه موجب عـزت و        هدف از آفرينش انسان بندگي خدا است، بندگي       
اگر اين هدف اساسـي بـرآورده       . ها است   سرافرازي انسان در همه عرصه    

اش را به جا آورد بايد  نشود و انسان در يك محيط نتواند وظايف بندگي
يگر هجرت كند؛ مانند مسلمانان صدر اسـالم كـه اگـر در             اي د   به نقطه 

كـرد؛ بنـابراين بـراي        ماندند، اسالم رشد نمي     آور مكه مي    محيط خفقان 
متأسفانه . حفظ و گسترش اسالم، هجرت، يك امر الزم و ضروري است          

امروز مسلمانان بر اثر فراموش كردن اين اصل مهم اسـالمي، غالبـاً در              
 در حالي كه مبشران مسيحي و مبلغان مكاتـبِ          اند؛  الك خود فرو رفته   

كننـد و بـه دنبـال گـسترش      گمراه، به شرق و غرب عالم مهاجرت مـي   
عقايد باطل خود هستند؛ پس نبايد مسلمانان از اين امـر مهـم غفلـت               

  .ورزند و آن را به فراموشي بسپارند

  هجرت خالصانه. 2
 مقيد كرده است؛ زيرا »هفي سبِيلِ اللَّ«در اين آيه شريف هجرت را به قيد 

اجـر و   . اگر هجرت براي خدا نباشد، اجـر و پاداشـي، بـراي آن نيـست              
شود كه در  گيرد و عمل، وقتي صالح مي      پاداش به عمل، صالح تعلق مي     

  102   تفسير همراه�        

 بنـابراين مهـاجرتي     1باشد و در راه خدا انجام شود؛      » خلوص نيت «آن،  
  .ارزشمند است كه براي طلب رضاي خدا باشد

  هجرتپاداش . 3
هاي عظيمي را براي آن نام بـرد          توان پاداش   با بررسي آيات هجرت، مي    

  :شود ها اشاره مي كه به چند مورد از آن
  »رزق حسن«برخورداري از . الف

  2» لَيرْزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً…والَّذينَ هاجرُوا«
دست هاي نيكوي بهشت است كه براي به          ، روزي »رزق حسن «مراد از   

هـا،    ها، سـختي و زحمتـي وجـود نـدارد و در اسـتفاده از آن                 آوردن آن 
اي   و بـه گونـه     3ها نيـست    دغدغه انقطاع، كم شدن، مريضي و مانند اين       

شـود كـه    افتد، چنان مجذوب مي     است كه وقتي چشم انسان به آن مي       
اي به  تنها خدا قدرت دارد كه چنين روزي. تواند ديده از آن برگيرد نمي

  4.دهدكسي ب
  »رزق كريم«برخورداري از . ب
   5» لَّهم مغْفرَةٌ ورِزقٌ كَرِيم…هاجرُواامنو و والَّذينَ «

هـا آمـرزش و    بـراي آن … ها كه ايمان آوردند و هجـرت كردنـد،    و آن 
  .روزي شايسته است
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، روزي فراوان، كريمانه و بدون محـدوديت بهـشت   »رزق كريم«مراد از  
  1.وارا است و مواد زائد و دفع شدني ندارداست كه كامالً گ

  آمرزش گناهان. ج
  2»… ألُكَفِّرَنَّ عنْهم سيئَاتهِم.…الَّذينَ هاجرُواف«

هـا را   قطعـاً گناهـان آن  …ها كه در راه خـدا هجـرت كردنـد،     آن«
  .…بخشم مي

  داخل شدن در بهشت. د
  3»…ت تَجرِي من تَحتها األَنْهار وألُدخلَنَّهم جنَّا…الَّذينَ هاجرُواف …«
هايي كـه   ها را در بهشت ، آن …ها كه در راه خدا هجرت كردند        آن…«

  .…كنم از زير درختان آن، نهرها جاري است، وارد مي
  رسيدن به باالترين درجه و رستگاري.  ه
  4»لَئك هم الْفَائزُونَ أَعظَم درجةً عند اللّه وأُو…الَّذينَ آمنُواْ وهاجرُواْ«

مقامشان نزد خدا برتر است و …ها كه ايمان آوردند و هجرت كردند      آن
  .اند ها به موهبت عظيم رسيده آن

  دهنده بهترين روزي. 4
كنـد، بـدون      خداوند، بهترين روزي دهندگان است؛ زيرا آنچه عطا مـي         

مكـن  هيچ گونه منت و انتظارِ تالفي و جبران اسـت؛ درصـورتي كـه م              
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 نيـز   1.است عطاي ديگران با منت يا بـه طمـع تالفـي و جبـران باشـد                
 رازق واقعـي  2.دهـد  حـصر و عـدد، روزي مـي    حـساب و بـي     خداوند، بي 

  3.خداوند است و ديگران تنها واسطة رزق هستند
شود هجرت، موجب مضيقه روزي و سختي معيشت          بنابراين تصور نمي  

زي خواهد شد؛ چـه ايـن       شود؛ بلكه هجرت، موجب فراخي و توسعه رو       
توانـد    رسان است و در شرايط هجرت نيز مـي          كه خداوند بهترين روزي   

  .اسباب را براي روزي فراهم سازد

  ها پيام
هجرت از شهر و ديار خود، به منظور دين، عملي شايسته و محبوب             . 1

  ).للَّهلَيرْزقَنَّهم ا …والَّذينَ هاجرُوا في سبِيلِ اللَّه ( 4خداوند است
  ).قُتلُوا أَو ماتُوا( 5سنگ شهادت است مرگ افراد مهاجر، هم. 2
والَّذينَ (   6رزق نيكو پاداش آخرتي خدا به مؤمنان مهاجر راه خدا است. 3

  ).لَيرْزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً …هاجرُوا 
  .) الرَّازِقينَإِنَّ اللَّه لَهو خَيرُ( 7دهنده است خدا، بهترين روزي. 4
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  وفقه  تالش بي
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. اه او است  و در راه خدا جهاد و كوشش كنيد؛ چنان كه حق جهاد و كوشش در ر               

همچـون آيـين    . او شما را برگزيد و در دين بر شما هيچ تنگي و سختي قرار نداد              
 نام نهـاد و     ]اهل تسليم [ شما را پيش از اين، مسلم        ]ابراهيم[پدرتان ابراهيم كه او     

، تا اين كه رسول بر شما گواه باشد       ]ايد  قرآن نيز به اين نام خوانده شده      = [در اين   
پا داريد و زكات بدهيد و به خدا تمسك  ه باشيد؛ پس نماز را به و شما بر مردم گوا    

او صاحب اختيار شما است؛ چه خوب صاحب اختياري و چه خوب ياري     . جوييد
  .اي دهنده
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  مقدمه 
مطالب اين آيه شريف، ادامه مطالب آيه قبل است كه در آن آيه، چهار              

سـتور  سپس پنجمين د  . دستورالعمل مهم براي مؤمنان ذكر شده است      
در اين پنج دستور، از مراحل ساده شروع كرده         . را در اين آيه ذكر كند     

نخست سخن از ركوع و     . رسد  و به آخرين و برترين مراحل عبوديت مي       
بعد از آن، از عبادت به طور كلي و سـپس    . سپس سخن از سجود است    

انجام كارهاي نيك اعم از عبادات و غير عبادات و در آخرين مرحلـه از               
 و تالش و كوشش فردي و جمعي در بخش درون و برون، كردار و جهاد

اين، دستور جامعي است كه     . گفتار و اخالق و نيت به ميان آورده است        
  .فالح و رستگاري را به دنبال خواهد داشت

  ها واژه
  ).باب مفاعله» جهد«فعل امر از ماده ( جهاد كنيد :جاهدوا
  ).باب افتعال» جبي «فعل ماضي از ماده( برگزيد :اجتَبا
  ).مصدر( دشواري، سختي :حرَجٍ
  ).باب تفعيل»  سمو-سمي«فعل ماضي از ماده ( ناميد، نام نهاد :سما

  ).جمع شهيد( گواهان، شاهدان :شُهداء
  ).»ولي«از ماده ( ياور، سرپرست :يمولَ

  نكات تفسيري
  جهاد در راه خدا. 1

ه معنـاي مبـارزه بـا هواهـاي         ، بـ  »جهاد اكبـر  «: جهاد بر دو گونه است    
به معناي پيكار با دشمنان » جهاد اصغر«هاي سركش و  نفساني و هوس
بيشتر مفسران، جهاد در ايـن آيـه را فقـط بـه معنـاي                .ظالم و ستمگر  
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گونـه كـه از مفهـوم         اند؛ بلكه همـان     مبارزه مسلحانه با دشمنان نگرفته    
 كوشش در راه خدا شود، به معناي هرگونه جهاد و لغوي آن استفاده مي

هـاي سـركش و پيكـار بـا      ها و مبارزه با هوس  و تالش براي انجام نيكي    
اده  « البته با توجه به تعبير       1.اند  دشمنان ظالم و ستمگر دانسته     قَّ جِهـح« 

در آية شريف، اين جهاد بايد با نيت خالص و صادق بـراي خـدا انجـام                 
  .گيرد تا مؤثر واقع شود

  دشواري تكاليف. 2
كن است اين سؤال به ذهن آيد كه چرا اين همه دستورات سـنگين           مم

توانيم از  و دشوار بر عهده ما بندگان ضعيف قرار داده شده است كه نمي
  ها برآييم؟ عهده آن

اگر برگزيدگان خـدا نبوديـد،      : فرمايد   در اين آيه شريف ابتدا مي      :پاسخ
و اجتَ  (گذاشت    ها را بر دوش شما نمي       اين مسؤوليت  هـ اكُم و در تعبيـر     )بـ 

او كار سنگين و شاقي در دين بـر شـما نگـذارده اسـت               : فرمايد  بعد مي 
هـا تكـاليف       و اگر درست بنگريـد، ايـن       »جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرَجٍ      ما«

شاقي نيستند؛ بلكه با فطرت پاك شما هماهنگ و سـازگارند و وسـيله              
در سومين تعبيـر  . گردد  شما برميها به خود  تكامل شمايند و منافع آن    

نيـز  . از اين گذشته اين همان آيين پدر شما ابـراهيم اسـت           : فرمايد  مي
ناميـده و   » مـسلمان «خداوند شما را در كتب پيشين و هـم در قـرآن             

  .هاي الهي تسليم است مسلمان كسي است كه برابر همه فرمان
مـسلمانان بيـان     را دربـاره     آفـرين   سرانجام پنجمين و آخرين تعبير شوق     

هـدف  : فرمايـد  كند و مي ها معرفي مي ها را الگو و اسوه امت     نموده و آن  
                                                 

< .����� ���	
 @B<H @D<I<. 

  108   تفسير همراه�        

اين است كه پيامبر شاهد و گواه بر شما باشد و شـما هـم گواهـان بـر                   
اكنون كه چنين است و شما داراي اين افتخارات هستيد، نماز را     . مردم

  1.دبپا داريد و زكات را ادا كنيد و به آيين حق تمسك جويي

  7777پدر بودن ابراهيم. 3
هـا و مـسلمانان     يا به سبب آن است كه عـرب 7اطالق پدر بر ابراهيم 

آن روز، غالباً از نسل اسماعيل بودند يا به دليـل ايـن بـود كـه همگـي           
شــمردند و او را پــدر روحــاني و معنــوي خــود  ابــراهيم را بــزرگ مــي

  2.دانستند مي

  6666شاهد بودن پيامبر. 4
 بر همه، بـه معنـاي آگـاهي او از اعمـال امـت               6شاهد بودن پيامبر  

 طبق روايات، اعمال همه امت در طول هفته بـه حـضور             3.خويش است 
هـا آگـاه و بـاخبر     شود و روح پاك او از همه ايـن        عرضه مي  6پيامبر

  4.شود؛ بنابراين او شاهد و گواه اين امت است مي

  شاهد بودن امت اسالم. 5
همه مردم، نه عادلند و نه آگاه كه       . داردگواه بودن به علم و عدالت نياز        

بتوانند بر ديگران شاهد باشند؛ بنابراين مراد از گواه بودن امت در ايـن              
آيه، كساني هستند كه هم به اعمال و رفتار مردم علم دارند و هم امين   

 و امامان معصوم هـستند؛ همـان        7چنين افرادي اهل بيت   . و عالمند 
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د بـودن امـت بـه معنـاي شـاهد بـودن             گونه كه در برخي روايات شاه     
  :  فرمود7امام رضا. معصومان اين امت است

   ؛تهي بري خلقه و نحن شهداء اهللا و اعالمه فينحن حجج اهللا ف
هـايش ميـان      هاي خدا ميان خلقيم و شاهدان او و نـشانه           ما، حجت 

  1.مردم هستيم

 شاهد بودن امت، از اين بـاب اسـت كـه          : فرمايد   مي ;عالمه طباطبائي 
  .ميان امت، افرادي كه داراي اين صفات باشند، وجود دارد

  اهميت جهاد، نماز، زكات و تمسك به خدا . 6
در آغاز اين سوره، از زلزلة عظيم قيامت و عذاب شديد الهي ياد كرده و 

ايـن،  . بـرد   در آخرين آيه، از جهاد، نماز، زكات و تمسك به خدا نام مي            
براي نجات از خطرهاي زلزله عظـيم       نشان از اهميت اين امور است كه        

  .قيامت و عذاب شديد الهي، كارسازند

  بهترين سرپرست و ياري رسان. 7
ولَ  (خداوند، بهترين سرپرست است      الْمـ معزيـرا آنچـه دربـارة بنـده        ،)يفَن 

. فرمايد، همگي طبق حكمت، مصلحت، رشد و صالح او است           جاري مي 
؛ زيرا هنگامي كه همه دست )م النَّصيرُونع(رسان است    نيز او بهترين ياري   

  2.رساند از ياري شخص بردارند، او نصرت مي

  ها پيام
وجاهدوا في اللَّه (ارزش كارها به انگيزه، شيوه و مقدار آن بستگي دارد . 1
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هادقَّ جِهح(.  
هـاي   ها و مكان است و در زمانپذير  اسالم، دين آسان و احكام آن، انعطاف . 2

  .) جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرَجٍوما( اجرا شدن را دارد تلف شايستگيمخ
  .)أَبِيكُم(ها هستند  پيامبران، پدر امت. 3
  .) شَهِيداًليكُونَ الرَّسولُ( بر اعمال ما گواه است 6پيامبر اكرم. 4
نماز و زكات، تشكر از خداوند است، بايـد بـه شـكرانه برگزيـدگي و                . 5

سابقه و لياقت و گواه بودن امت اسالم نماز بـه پـا داشـت و زكـات داد             
  1.)فَأَقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ  النَّاسِيتَكُونُوا شُهداء علَ…(
ترين  برپا داشتن نماز، پرداخت زكات و اعتصام به محور الهي، اساسي. 6

سلمينَ  (وظايف امت اسالمي   الْمـ اكُمم سـ وآتُـوا الزَّكَـاةَ     …هلَاةَ ووا الـصيمفَـأَق 
وا بِاللَّهمتَصاع2.)و  
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  منزل مبارك
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  .پروردگارا، مرا در مكاني مبارك فرود آور و تو بهترين فرود آورندگاني: و بگو

  مقدمه
آموزد كـه در    مي7 از طرفي نحوه دعا كردن را به نوح       اين آيه شريف،  

از طرفي اهميت مكان    . مشكالت، چگونه نياز خود را از خداوند بخواهد       
تالش كنيم . هستند» مبارك«ها  كند كه برخي مكان زندگي را بيان مي

هاي با بركت ساكن كند كه در چنـين           و از خدا بخواهيم ما را در مكان       
  .دتمندي، بيش از جاهاي ديگر استهايي زمينه سعا مكان

  ها واژه
  ).، باب افعال»نزل«فعل امر از ماده ( فرود آور :أَنزِلْ
يـا  » اسم مكـان «( منزلگاه، محل فرود آمدن يا نحوه فرود آوردن    :منزَال

  ).»نزل«از ماده » مصدر«
  ).، باب افعال»نزل«اسم فاعل از ماده ( فرود آورندگان، ميزبان :منزِلينَ
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  ت تفسيرينكا
  منزل مبارك. 1

مبارك، يعني داراي بركت و خير فراوان و منزل مبارك يعني جايگاهي      
برخي نقاط زمين، كوير است و خشك يـا يـخ           . كه پرخير و بركت باشد    

حـضرت نـوح بـر      . ؛ ولي برخي نقاط، پر خير و بركتنـد        …زده و سرد و   
 مبـارك  خواهد كه او را در سـرزميني  كشتي سوار شده و از خداوند مي    

  .فرود آورد
منزل مبارك، منزلي است كه از هواهاي نفساني و         : گويد  ابن عباس مي  

هاي شيطاني به دور باشد و آثار قرب از مقام قدس بـدان نـازل                 وسوسه
باشد؛ زيرا هر جا پرتو نور جمال الهي بيشتر باشد، بركـت آن منـزل از                

  1.تر است همه منازل افزون

  بهترين ميزبان. 2
 دوبار بـه كـار رفتـه اسـت، يكـي دربـاره              »خَيرُ الْمنزِلينَ «مجيد  در قرآن   

خداوند است كه در همين آيه آمـده اسـت و ديگـري دربـاره حـضرت                 
آن حضرت، با وجود سـتم بـرادران        . » خَيرُ الْمنزِلينَ  اوأَن« است   7يوسف

ها را به   در حق او، از آنان به شايستگي پذيرايي كرد و حتي بهاي گندم            
خداوند هم بهترين ميزبان اسـت؛ چـرا كـه ميهمـان را             . ن بازگرداند آنا
كه در حج و      بخشد؛ چنان   گذرد و او را مي      پذيرد، از خطاي او در مي       مي

در ماه مبارك رمضان كه هر دو ميهماني او است، اين چنين با بندگان              
 با ذكر اين وصف براي خداوند، از او        7حضرت نوح . كند  خود رفتار مي  
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د كه خود ميزبان آنان باشد و آنان را در سرزمين پربركت فرود خواه مي
  .آورد

  آموزش دعا. 3
آموزد كه بعد از جاي گرفتن در كشتي، خدا را            خداي تعالي به نوح مي    

بر اين نعمت كه او را از قوم ظالم نجات داد، حمد و سپاس گويـد و از                  
  : خدا چنين بخواهد
ربركت فرود آر كه تو بهترين      مرا در محل و منزلگاهي پ     ! پروردگارا

  . 1فرود آورندگاني

هاي سابق شكرگزار باشيم و نيازهاي آينده  بنابراين بايد خدا را بر نعمت
  .را از او بخواهيم

   ها پيام
در دعا و مناجات، خداوند را با نامي بخوانيم كه بـا نيازمـان تناسـب      . 1

  2). خَيرُ الْمنزِلينَ…أَنزِلْني(داشته باشد 
  .)… رب أَنزِلْنيوقُل( خدا، ناخداي حقيقي كشتي نوح بود .2
ي منـزَالً       (چگونگي دعا كردن را نيز بايد از خداونـد آموخـت            . 3 أَنزِلْنـ بقُـل رو

  ).مباركاً
ها براي سكونت، جايي است كه داراي بركات مـادي و             بهترين مكان . 4

  .)الً مباركاًوقُل رب أَنزِلْني منزَ(معنوي باشد 
وأَنت خَيرُ  (ميزباني و پذيرايي از ميهمان، از صفات بسيار ارزنده است           . 5
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  ).الْمنزِلينَ
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  تأثير غذاها

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™”�9$# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè= uΗ ùå $#uρ $·sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×ΛÎ= tæ 

∩∈⊇∪ 1  
هاي مطبوع بخوريد و كار شايسته كنيد؛ همانا مـن بـه         دنياز خور ! اي رسوالن   هان

  .كنيد، آگاهم آنچه مي

  مقدمه
 تكـاليف و دسـتوراتي را ذكـر كـرده اسـت؛             »كُلُوا«قرآن كريم در كنار     

  :مانند
  .»و شكر كنيد… بخوريد2؛ واشْكُرُوا…كُلُوا«
  .»و اطعام كنيد… بخوريد3؛ وأَطْعموا…كُلُوا«
  .»و اسراف نكنيد… بخوريد4؛رِفُواْ والَ تُس…كُلُوا«
هـاي شـيطان       و از گـام    … بخوريـد  5؛ والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الـشَّيطَانِ     …كُلُوا«
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  .»پيروي نكنيد
  .»و در زمين فساد نكنيد… بخوريد1؛ والَ تَعثَواْ في األَرضِ مفْسدينَ…كُلُوا« 

 پـاكيزه پروردگـار     هـاي   رساند كه انسان، مقابل نعمـت       اين تعبيرات مي  
ها  در اين آيه نيز وظيفه ديگري در مقابل نعمت . وظايف و تكاليفي دارد   

  .شود بيان شده است كه در تفسير آيه، به آن اشاره مي

  ها واژه
اتبطيب«جمع طيبه از ماده (ها  ها و حالل  پاكيزه:طَّي«.(  
يملعلم«صفت مشبهه از ماده ( آگاه، دانا :ع«.(  

  رينكات تفسي
  تأثير غذاها. 1

گـذارد؛ غـذاي حـالل و         نوع تغذيه، در روحيات و رفتار انسان اثـر مـي          
دهد و رغبت به عبادت  ها سوق مي پاكيزه روح و روان را به سمت خوبي

رغبتي به طاعت را      كند؛ اما غذاي حرام كسالت و بي        در انسان ايجاد مي   
ر اين آيه به پيامبران كند؛ لذا د به دنبال دارد و زمينه گناه را فراهم مي   

در آيـات ديگـر، بـه    . دهد تنها از غذاهاي پاكيزه تغذيه كنند      دستور مي 
ايم  كند كه از طيباتي كه به شما روزي داده       همه مؤمنان نيز خطاب مي    

  : بخوريد
»قْنَاكُمزا رم اتبن طَينُواْ كُلُواْ مينَ آما الَّذها أَي؛ 2»ي  

اي كه بـه شـما      هاي پاكيزه   از نعمت ! ورده ايد اي كساني كه ايمان آ    
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  .روزي داده ايم، بخوريد

يكي از افتخارات بزرگـي كـه خداونـد بـه انـسان داده و آن را يكـي از                 
شـمرد؛ اسـتفاده از طيبـات     هاي برتري او بر ساير موجـودات مـي     نشانه
  1.است

  گستردگي عمل صالح. 2
هاي مثبت    ام فعاليت اي دارد كه تم     عمل صالح، مفهوم وسيع و گسترده     

هـاي علمـي، فرهنگـي، سياسـي و ماننـد آن را               و مفيد، در همه زمينه    
هـا    براي كمك بـه انـسان   كهياختراع دانشمند مؤمنشود؛ از     شامل مي 

بركفـي    هاي شهيد جان    ها زحمت كشيده است، گرفته تا مجاهدت        سال
كه در صحنه مبارزه حق و باطل، تا آخرين قطـره خـون خـود را نثـار                  

ترين كارها همچـون رسـالت انبيـا تـا كوچـك تـرين                كند، از بزرگ    مي
ها همچون كنار زدن يك سنگ كوچك از وسـط جـاده همـه در               برنامه

  2.اين مفهوم وسيع جمع است

  پاداش عمل صالح. 3
دهندگان اعمال صالح نام برده  هايي را براي انجام   در برخي آيات، پاداش   

  :است؛ از جمله
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  حيات طيبه. الف
»أُنثَم ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمةًينْ عباةً طَييح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وه1»… و  

هر كس عمل صالح انجام دهد در حالي كه مؤمن است، خواه مرد باشد    
  …بخشيم يا زن ـ به او حيات پاكيزه مي

روزي حـالل، قناعـت و      : چند معنا ذكر شده است    » حيات طيبه «براي  
  2.دي از قسمت الهي، بهشت، زندگي خوش و پاكيزهخشنو

  بهشت. ب
  .3»إِلَّا من تَاب وآمنَ وعملَ صالحاً فَأُولَئك يدخُلُونَ الْجنَّةَ«

ها كه توبه كنند، ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند؛ چنـين               مگر آن 
   .…شوند كساني داخل بهشت مي

  آمرزش. ج
» إِنِّي لَغَفَّاروتَداه ا ثُمحاللَ صمعنَ وآمو ن تَاب4»يلِّم  

و من، كساني را كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و 
  .آمرزم سپس هدايت شوند مي

  رستگاري. د
»سا فَعحاللَ صمعنَ وآمو ن تَابا مينَيفَأَمحفْلنَ الْمكُونَ م5» أَن ي  

 توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، اميد است             اما كسي كه  
  .از رستگاران باشد
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  ارتباط بين جمالت آيه. 4
كه نوع تغذيه، در روحيات انسان مـؤثر اسـت و غـذاهاي        با توجه به اين   

ات     «مختلف، آثار اخالقي متفاوتي دارند، ارتباط بـين          بـنَ الطَّي و  »كُلُـوا مـ 
شود؛ غذاي پاكيزه، زمينه انجام اعمال صـالح       روشن مي  »واعملُوا صالحاً «

چون عمل صالح، شكر عملي است و در اين آيه به           . آورد  را به وجود مي   
هـاي    آن امر شده است، آيه، حـس شـكرگزاري انـسان را برابـر نعمـت               

بـه ايـن ترتيـب، از سـه         . انگيزد  اي كه نصيب او شده است برمي        پاكيزه
از جهـت تـأثير   : كمك گرفته شـده اسـت  جهت براي انجام عمل صالح    

غذاي پاك بر صفاي قلب، از جهت تحريك حس شكرگزاري و از جهت             
ا    «: كه خدا شاهد و ناظر اعمـال آدمـي اسـت            توجه دادن به اين    ي بِمـ إِنـِّ

يمللُونَ عمتَع«.  

   ها پيام
براي دعوت مردم به حق، اول بـه فكـر زنـدگي مـادي آنـان باشـيم            . 1
  .)ملُوا واع…كُلُوا(
و  حـالل بـودن   : خوريد دو اصل مهم را فراموش نكنيـد         در آنچه مي  . 2

  .)كُلُوا منَ الطَّيبات(پاكيزه بودن 
 …كُلُـوا ( 1غذا خوردن نيز بايـد هدفـدار باشـد، نـه براسـاس هـوس              . 3

  .)واعملُوا
كُلُـوا  ( 2تغذيه سالم و حالل، زمينه گرايش انسان به عمل صالح است      . 4

  .)طَّيبات واعملُوا صالحاًمنَ ال
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  تقاضاي بازگشت
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 تا وقتي كه مرگ يكي از آنان فرا رسـد،         ]دارند،  كافران، دست از كفر خود برنمي       [

ام، كـاري     شايد من دربارة آنچـه تـرك كـرده        . مرا برگردانيد ! پروردگارا: گويد  مي
  .»شايسته انجام دهم

  مقدمه
شود كه گناهكاران در لحظه مرگ، درخواست  از آيات قرآن استفاده مي    

شود در چنين ساعاتي، توبـه   ها گفته مي  در جواب، به آن   . كنند  يتوبه م 
 نيز برخي گناهكاران هنگام مرگ، تقاضـاي        2.اي ندارد   و پشيماني فايده  
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در ايـن آيـه     . بازگشت به دنيا دارند، تا گذشته خويش را جبران كننـد          
كنند، مـورد   شود و مسيري كه طي مي  پاسخي كه به اين افراد داده مي      

  .گرفته استبحث قرار 

  ها واژه
  1).»رجع«فعل امر از ماده ( مرا برگردانيد :ارجِعونِ
ترك«فعل ماضي از ماده ( ترك كردم، كوتاهي نمودم :تركت«.(  

اي است براي منع و جلوگيري و باطل كردن           كلمه( نه چنين است     :كالّ
  ).گفتار طرف مقابل

  ).» بعث«فعل مضارع از ماده (شوند   برانگيخته مي:بعثوني

  نكات تفسيري
  تقاضاي بازگشت. 1

به فرموده قرآن، گناهكاران، در مواقف گوناگوني تقاضـاي بازگـشت بـه             
  :زندگي، براي جبران گذشته خويش دارند

  ؛) مؤمنون100 و 99(هنگام مرگ، همانند آيات مورد بحث . الف
  :روز رستاخيز. ب

  2»…اْ يا لَيتَنَا نُرَد النَّارِ فَقَالُوي إِذْ وقفُواْ علَيولَو تَرَ«
! انـد، ببينـي    هنگامي كـه در برابـر آتـش ايـستاده    ]ها را   حال آن [كاش  

شـديم و آيـات       بازگردانده مـي  ) ]بار ديگر به دنيا   [اي كاش   «: گويند  مي
  .»بوديم كرديم و از مؤمنان مي پروردگارمان را تكذيب نمي
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  122   تفسير همراه�        

  :هنگام عذاب در دوزخ. ج
نَ    يواْ علَ  إِذْ وقفُ  يولَو تَرَ � نَكُونَ مـنَا وبر اتيĤِب الَ نُكَذِّبو تَنَا نُرَدا لَيالنَّارِ فَقَالُواْ ي 

  ؛�1الْمؤْمنينَ
مـا را خـارج كـن، تـا عمـل           ! پروردگارا  «: زنند  ها در دوزخ فرياد مي      آن

  .»…داديم صالحي انجام دهيم غير از آنچه انجام مي
شـود؛ چـون اوالً     پاسـخ منفـي داده مـي   هـا   در همة اين مـوارد، بـه آن       

ها، جنبه واقعـي      بازگشت، خالف سنت الهي است و ثانياً اين درخواست        
ها عكس العمل آن حالت اضطراب و پريـشاني فـوق             اين. و جدي ندارد  

شود و هرگـز دليـل بـر          العاده است كه در بدترين اشخاص نيز پيدا مي        
تغييـر مـسير زنـدگي    دگرگوني و انقالب درونـي و تـصميم واقعـي بـر          

بر فرض كه در ادعاي خود جدي باشـند چنـين ايمـان و            :  ثالثاً 2.نيست
عزمي پس از مشاهده مـرگ و مواقـف پـس از آن ارزش نـدارد، چـون             

  .اي جز آن وجود ندارد ايماني انتخابي نيست؛ بلكه چاره

  عالم برزخ. 2
ث آيـه مـورد بحـ   . آيات و روايات متعددي بر وجود برزخ داللـت دارنـد        

از جمله آيات .  يكي از آن آيات است� يومِ يبعثُـونَ يومن ورائهِم برْزخٌ إِلَ  �
كنـد، آيـات      ديگري كه به صراحت وجود چنـين عـالمي را اثبـات مـي             

  :مربوط به حيات شهيدان است
ـ              « اء عن يـلْ أَح اتًـا بـوأَم بِيلِ اللّهي سلُواْ فينَ قُتنَّ الَّذبسالَ تَحو   هِـمبر د
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   1.»يرْزقُونَ
هرگز گمان نكن كساني كه در راه خـدا كـشته شـدند، مردگاننـد؛             

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي ها زنده آن

منظور از حيات و زندگي، همان حيات و زندگي برزخي است كه ارواح             
 البته زندگي برزخي، اختصاصي به شـهيدان نـدارد؛      . پس از مرگ دارند   

العاده عالي و آميخته با  جا كه حيات شهيدان، يك حيات فوق    ولي از آن  
  2.هاي معنوي است، از آن نام برده شده است انواع نعمت

 هنگـام  7 آمده اسـت كـه حـضرت علـي      نهج البالغه در كلمات قصار    
مراجعت از جنگ صفين، وقتي نزديك كوفـه، كنـار قبرسـتاني رسـيد،            

هـا    ايـن «: ن داشـت و سـپس فرمـود       جمالتي را خطاب به مردگان بيـا      
سپس رو به يارانش كرد     » نزد شما چه خبر؟   . خبرهايي كه نزد ما است    

ها اجازه سخن گفتن داده شود، حتماً به شما خبـر     اگر به آن  «: و فرمود 
   3.»دهند كه بهترين توشه براي اين سفر، پرهيزگاري است مي

راي نـوعي حيـات،     شود انسان پس از مرگ، دا       از اين تعابير فهميده مي    
است كه داراي فهم و شعور است و اين حيات تا زمان برپايي رستاخيز              

  .ادامه دارد

  چگونگي عالم برزخ. 3
گيرد كه بسياري از      روح انسان، پس از مرگ، در اجساد لطيفي قرار مي         

عوارض بدن مادي را ندارد و چون از هر نظر شبيه بدن دنيـايي اسـت،           
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يند كه نه به كلي مجـرد اسـت و نـه مـادي              گو  مي» بدن مثالي «به آن   
 در بـرزخ، بـازجويي و       1.محض؛ بلكه داراي يك نوع حيات برزخي است       

رسـند و   البته به طور كامل به حساب كسي نمي    . هايي وجود دارد    سؤال
 امـا جايگـاه   2كننـد؛   دربارة آنچه كرده است، حكـم قطعـي صـادر نمـي           

ز و نعمتند و گروهي ديگر جا متفاوت است، گروهي در نا    ها در آن    انسان
  .برند در سختي و عذاب به سر مي

   ها پيام
 إِذَا جاء أَحدهم الْموت يحتَّ(كافران در آستانة مرگ، به خدا روي آوردند    . 1

  3.)قَالَ رب ارجِعونِ
رب (ضايع كردن عمر و فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است            . 2

ملِّي أَعونِ لَعجِعارا تَرَكْتيمحاً فال4.)لُ ص  
 اعتـراف  5كافران، هنگام مـرگ، بـه زشـتي اعمـال گذشـته خـويش        . 3

  .)لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تَرَكْت …قَالَ رب ارجِعونِ(كنند  مي
  .) صالحاًارجِعونِ لَعلِّي أَعملُ( 6عمل صالح، زاد و توشه بعد از مرگ است. 4
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   بر مجرمممنوعيت ترحم
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زن زناكار و مرد زناكار را به هر كدام صد ضربه شالق بزنيد و اگر به خـدا و روز         
واپسين ايمان داريد نبايد در دين خدا دلسوزي درباره آن دو، شما را تحت تـأثير                

  .اي از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند قرار دهد و بايد طايفه

  مقدمه
ده عذاب جهنم بر آن داده شده      زنا از گناهان كبيره است و در قرآن وع        

و در شرع اسالم داراي احكام خاصي است و بـراي ثابـت شـدن آن بـه            
  2.چهار شاهد عادل نياز است

زنا عالوه بر عذاب اخروي، پيامدهاي ناگوار دنيويي هم دارد كه دامنگير 
اي كه گاه موجب از هم پاشـيدن      گردد به گونه    اش مي   شخص و خانواده  
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  .مي گردد…قتل، كينه وخانواده، ارتكاب 
در اين آيه حكم حد زناكار و برخـي مـسائل عـاطفي كـه پيرامـون آن                  

  .آيد مورد بحث قرار گرفته است بوجود مي

  ها واژه
  ).»جلد«فعل امر از ماده ( تازيانه بزنيد :اجلدوا
دشْهشهد«فعل امر از ماده ( بايد ناظر باشد :لْي«.(  
  .  گروه:طَائفَة

  نكات تفسيري
  تناسب احكام با شرايط. 1

حد زنا براساس شرايط ارتكاب جرم متفاوت است در اين آيه فقـط بـه               
يك صورت اشاره شده كه اگر مرد يا زن مجردي زنا كند، صـد تازيانـه                

خورد، ولي اگر كسي با داشتن همسر مرتكـب زنـا شـود، سنگـسار                 مي
مـثال  (كه اگر همـسر دارد ولـي بـه او دسترسـي نـدارد                 شود، چنĤن   مي

و در اين صورت مرتكب زنا شـود، حكـم بـه          ). همسرش در زندان است   
  1.شود تازيانه و شالق تبديل مي

  ممنوعيت ترحم بر مجرم. 2
هنگام اجراي كيفر، نبايد تحت تأثير عواطف و احساسات شخصي قـرار            

اي جز فساد و آلـودگي اجتمـاع          بگيريم؛ احساسات و محبتي كه نتيجه     
هاي ايـن گونـه احـساسات،         ي خنثي كردن انگيزه   قرآن كريم برا  . ندارد
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كشد؛ چرا كه نشانه ايمان به        مسأله ايمان به خدا و روز جزا را پيش مي         
ايمان بـه خداونـد عـالم       . مبدأ و معاد تسليم مطلق برابر فرمان او است        

شود انسان بداند هر حكمـي فلـسفه و حكمتـي دارد و     حكيم سبب مي 
ـ        بي شـود انـسان، برابـر        ه معـاد سـبب مـي      دليل تشريع نشده و ايمان ب

 آمـده   6در حديثي از پيامبر اكـرم     . ها احساس مسؤوليت كند     تخلف
  : است

روز قيامت، بعضي زمامداران را كه يك تازيانه از حـد الهـي كـم               
چرا چنين  : شود  آورند و به او گفته مي       اند در صحنه محشر مي      كرده

ردگـار بـه او     پرو» براي رحمت به بنـدگان تـو      «: گويد  مي» كردي؟
و دسـتور داده    » تـر بـودي؟     ها از من مهربان     آيا تو به آن   «: گويد  مي
  1.…شود او را به آتش بيفكنند مي

  اجراي حد زنا در مأل عام. 3
 و بايد گروهي از مؤمنان حضور داشته      ؛ولْيشْهد عذَابهما طَائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ    «

اين دستور، به دليل آن است . »كنندباشند و مجازات آن دو را مشاهده 
كه هدف، تنها اين نيست كه گنهكار عبرت گيرد؛ بلكه هدف آن اسـت              

به تعبير ديگر، با توجه به      . كه مجازات او سبب عبرت ديگران هم بشود       
هـاي اخالقـي در يـك فـرد ثابـت            بافت زندگي اجتماعي بشر، آلـودگي     

گونه كه    ازي، بايد همان  براي پاكس . كند  ماند و به جامعه سرايت مي       نمي
  2.گناه برمال شده است مجازات نيز برمال گردد

                                                 
< .����� ���	
 @B<H @DONA – ON<bJ
� ��K �(\d7 t @BCO @D<HI. 

C .����� ���	
 @B<H @DONA.  

  128   تفسير همراه�        

  مفاسد زنا در روايات. 4
  :  فرمود6پيامبر اكرم

هاي دنيايي و آخرتي است؛ اما در دنيـا، از بـين رفـتن                زنا، داراي زيان  
امـا در آخـرت،     . نورانيت و زيبايي انسان، مرگ زودرس و قطع روزي        

  1.امت، غضب الهي و جهنم هميشگيدرماندگي هنگام حساب قي

  : نيز آن حضرت فرمود
هـر كـس بـه      . زنا نكنيد، تا همسران شما نيز به زنا آلـوده نـشوند           

همـان  . ناموس ديگري تجاوز كند، به ناموسش تجاوز خواهد شـد         
  2.گونه كه با ديگران رفتار كنيد، با شما رفتار خواهد شد

  : فرمود برخي از مفاسد زنا را چنين بيان7امام رضا
  ارتكاب قتل، به وسيله سقط جنين؛. 1
  برهم خوردن نظام خانوادگي و خويشاوندي؛. 2
  ترك تربيت فرزندان؛. 3
  .3از بين رفتن موازين ارث. 4

  ها پيام
به دليـل   (نقش زنان در ايجاد روابط نامشروع، از مردان بيشتر است           . 1

  ).»الزَّانيةُ«مقدم شدن 
  4 .) فَاجلدوا…الزَّانيةُ(شروع ممنوع است آزادي جنسي و روابط نام. 2
زناكار، عالوه بر شالق و شكنجه، از نظر روحي نيز بايد زجـر ببينـد               . 3
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  1.)ولْيشْهد عذَابهما(
رأفت و ترحم بر زناكاران به هنگام اجراي كيفر الهي بر آنان، ممنوع             . 4

  2 .) تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ ولَا…الزَّانيةُ والزَّاني فَاجلدوا(است 
ةُ  (تنها مسلمان حق حضور و گواهي بر اجراي حـد زنـا را دارد               . 5 يـالزَّان

  3 .) ولْيشْهد عذَابهما طَائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ…والزَّاني فَاجلدوا
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هاي   هاي شيطان پيروي نكنيد و هر كس از گام          از گام ! اي كساني كه ايمان آورديد    

 شيطان به بسيار قبيح و ناپـسند فرمـان   ]رود؛ زيرا   به بيراهه مي  [شيطان پيروي كند،    
پـاك  ] از گناه [اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدي از شما             . دهد  مي
  .دارد و خدا شنوا و دانا است پاك ميماند؛ ولي خدا هر كس را بخواهد  نمي

  مقدمه
هدف از خلقت انسان، اين است كه چند روز عمـر را بنـدگي كنـد، تـا                

آدمي، در اين سيره و پيچ      . بتواند در مسير كمال و سعادت قدم بگذارد       
و خم، با راهزنان و دشمناني مواجه است كه هر لحظه ممكن است او را 

ز اين دشمنان قسم خورده كه از هيچ يكي ا. از اين مسير منحرف كنند
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در اين . ورزد، شيطان است فرصتي براي فريب و اغواي انسان دريغ نمي    
  .آيه به اين مسأله و راه فريب او اشاره شده است

  ها واژه
  ).، باب افتعال»تبع«فعل نهي مضارع از ماده ( پيروي نكنيد :لَا تَتَّبِعوا
اتةها، جمع   گام:خُطُوخُطْو.  

  ).»زكو«فعل ماضي از ماده (شد   پاك نمي:يزكَ ما
  . هر كار زشت و بسيار قبيح:فَحشَاء
  .هر كار ناپسند :منكَرِ

  نكات تفسيري
  سياست گام به گام شيطان. 1

اين آيه، هشداري است به همة مؤمنان كه نفوذ افكار و اعمال شيطاني،    
ن پاكـدامن  گاه به صورت تدريجي و كم رنگ است؛ زيرا هرگز يك انسا           

شود يك مرتبه در منجالب فساد انداخت؛ لذا اگـر در             و با ايمان را نمي    
هاي نخست، كنترل نشود، ممكن است وقتي انـسان متوجـه             همان گام 

شود كه كـار از كـار گذشـته اسـت؛ بنـابراين، هنگـامي كـه نخـستين               
جـا    شود، بايد همان    هاي اشاعه فحشا يا هر گناه ديگر آشكار مي          وسوسه

ايـن همـه، بـدون      . ل آن ايـستاد، تـا آلـودگي آن گـسترش نيابـد            مقاب
درخواست از فضل و رحمت خداوند امكان پـذير نيـست؛ لـذا در نمـاز                
روزي چند بار از خداوند هدايت به صراط مستقيم و بقاء و استمرار اين        

  .خواهيم نعمت را مي

  مواطن شيطان. 2
دربارة . خن به ميان آمده است     س »خُطُوات الشَّيطَانِ «در قرآن، چند بار از      

  132   تفسير همراه�        

  :فرمايد اتحاد و وحدت كلمه مي
  ؛�1ادخُلُواْ في السلْمِ كĤَفَّةً والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّيطَانِ�

  .همگي در صلح و آشتي درآييد و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد

  : فرمايد دربارة مصرف غذا مي
  ؛�2الً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّيطَانِكُلُواْ مما في األَرضِ حالَ�

هـاي شـيطان پيـروي        از چيزهاي حالل و دلپسند بخوريد و از گام        
  .نكنيد

هـاي او     از گام : فرمايد  در اين آيه نيز دربارة اشاعة فحشا به مؤمنين مي         
هاي شيطان، عبارت است از دوستي بـا          يك نمونه از گام   . پيروي نكنيد 

بعـد از آن  .  فاسد؛ بعد شركت در مجالس آنان و سپس فكـر گنـاه        افراد
ارتكاب گناهان كوچك و پس از آن، گناهان بزرگ و در پايان، قـساوت             

  3.قلب و بد عاقبتي و پاياني شوم

  ها از خدا است همه خوبي. 3
شود، مسبوق به عنايت و لطف خـدا   ها مي  هر كوششي كه نصيب انسان    

تـرين     از كوچـك   �4وما بِكُم من نِّعمةٍ فَمنَ اللّه     �است؛ براساس آياتي نظير     
كـه در   هاي الهي است؛ چنان   ها، از عنايت    ترين نعمت   ها تا بزرگ    موهبت

اگر رحمت و فضل خداوند نبود و شـما را بـه حـال              : فرمايد  اين آيه مي  
توانستيد از فطرت خود بهره بگيريد و جلـوي           كرد، نمي   خودتان رها مي  
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ها را تعديل و رام كنيد؛ زيرا شما موجود           ت را گرفته و آن    غضب و شهو  
ضعيف و قاصري هستيد و آن هنر را نداريد كـه بـا سـرمايه فطـرت از                  
چنگ غضب و شهوت برهيد؛ ولي فضل خداوند، مايه شكوفايي فطـرت            

  1.گردد شده و هرگاه فطرت شكفته شد بر غضب و جهل مسلط مي

  يست؟جبر ن» من يشَاء «آيا جمله . 4
  :نه؛ به چند دليل: پاسخ
جـا كـه      از آن . دليـل نيـست     چون منظور از آن، مشيت و اراده بـي        : اوالً

كـساني  : فرمايد   مي 2خود قرآن در آيات زيادي    . »بعضه بعضاً يفَسر  القرآن  «
كه گمراه شدند، بر اثر اعمال ارادي و اختياري خـود گمـراه گـشتند و                

 بندگي و عمل صالح ارادي خـود  كساني هم كه پاك و هدايت شدند، با   
  .پاكيزه گشتند

 منظور از مشيت، مشيت تكويني نيست كه هر كس را كه خداوند          :ثانياً
اراده كند پاك و هدايت شود و به محض اراده، مراد تحقق پذيريد؛ بلكه 
منظور، مشيت تشريعي است؛ يعني خداوند با فرستادن انبيـا و امامـان             

 اين همه انذار و تبشير، اراده كرده اسـت           و كتاب آسماني و    7معصوم
كه بندگان با اراده و اختيار خود در مسير كمال و سعادت قرار گيرنـد،               
پس هر كس در اين مسير قرار گيرد، خداونـد متعـال نيـز دسـتش را                 

  .رساند گيرد و او را به سر منزل مقصود مي مي

  ها پيام
ن بـراي كـشاندن     هـاي متعـدد و وسـايل گونـاگو          شيطان، داراي راه  . 1
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  1.)لَا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ(ها به فحشا و منكرات است  انسان
كند؛ بلكه مدام آنـان را بـه انـواع        شيطان، پيروانش را هرگز رها نمي     . 2

  2.)فَإِنَّه يأْمرُ بِالْفَحشَاء والْمنكَرِ(خواند  فحشا و منكرات فرا مي
ثيت مؤمنان و بـدنام كـردن آنـان، فرمـان       اشاعه فحشا و بازي با حي     . 3

ومن يتَّبِع خُطُوات الـشَّيطَانِ     (برداري از شيطان و گام نهادن در راه او است           
  3.)فَإِنَّه يأْمرُ بِالْفَحشَاء والْمنكَرِ

ه علَـيكُم     (انسان، هر لحظه به لطف خداونـد نيـاز دارد       . 4 ولَولَـا فَـضْلُ اللـَّ
  .)ه ما زكَا منكُمورحمتُ

لَا (جامعة آلوده به فحشا و منكرات، از فضل و رحمت خدا محرومند             . 5
  4.) ولَولَا فَْضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زكَا منكُم منْ أَحد…تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ

 و سـعادت    خداوند به مقدار آمادگي و لياقت و ظرفيـت افـراد، خيـر            . 6
  5.)من يشَاء(كند  نازل مي

شنود، بهترين عامل  بيند و مي كه خداوند، همه چيز را مي علم به اين. 7
  6.)واللَّه سميع عليم(بازدارنده از فحشا و منكرات است 
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 چشم پوشي كنند ]هاي غيرمجاز نگاه[هاي خود  از بعضي نگاه: و به زنان مؤمن بگو
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هاي خود را آشكار نكنند، مگر آنچـه از   ينتهاي خود را حفظ نمايند و ز        و عورت 
هايشان فرو افكنند و زينت    هاي خود را بر گريبان      ها نمايان است و بايد سرپوش       آن

خود را ظاهر نكنند، مگر براي شوهرانشان يا پدرانـشان يـا پـدر شوهرانـشان يـا                  
پسرانشان يا پسران شوهرانـشان يـا برادرانـشان يـا پـسر برادرانـشان يـا پـسران            

هـاي زر خريدشـان يـا مالزمانـشان از            كيش خود يا بـرده      واهرانشان يا زنان هم   خ
هاي   از عورت]به سن تميز نرسيده و[مرداني كه نياز جنسي ندارند يا كودكاني كه 

 بزنند كه آنچـه     ]بر زمين  آن گونه [ نبايد پاهاي خود را      ]زنان[اند و     زنان آگاه نشده  
همگـي بـه سـوي خـدا        ! اي مؤمنـان    .ته شود كنند، دانس   هايشان مخفي مي   از زينت 

  .بازگرديد؛ باشد كه ظفرمند شويد

  مقدمه
يكي از وظايف زنان و مـردان، عفـت و پاكـدامني و پاكـسازي خـود از                  
انحرافات جنسي است؛ زيرا كماالت انساني، در گروه اين امـور و غـض               
بصر و كنترل چشم از گناه است؛ لذا اين آيه، حد و حدود غض بـصر و                 

  .كند هاي زنان را مطرح مي رل چشم و مسأله زينتكنت

  ها واژه
فعـل مـضارع از مـاده       (كننـد      نگاه خـود را كـم و كوتـاه مـي           :يغْضُضْنَ

»غض«.(  
شود فرج در اصل، به شكاف ميان دو چيز گفته مي(ها  شرمگاه: فُرُوج.(  

  . آشكار نكنند:لَا يبدينَ
پيچـد و زائـد آن را بـه         مـي هايي كه زن سر خـود را بـا آن              جامه :خُمر
  ).جمع خمار(كند ها آويزان مي سينه
  ).جمع جيب(ها   سينه:جيوب
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  ).جمع بعل( شوهران :ةبعولَ
  1 . نياز و حاجت:الْإِربةِ

  ).باب افعال» خفي«فعل مضارع از ماده (پوشانند   مي:يخْفينَ

  نكات تفسيري
  كنترل چشم. 1

در اصل به معناي كـم كـردن و نقـصان           از مادة غض     يغْضُضْنَگفته شد   
در بسياري از موارد، به كوتاه كردن صدا يا كم كـردن نگـاه نيـز                . است

هاي خود را فرو      گويد مؤمنان بايد چشم     شود؛ بنابراين آيه نمي     گفته مي 
ايـن، تعبيـر    . فرمايد بايد نگاه خود را كم و كوتاه كننـد           بندند؛ بلكه مي  

ر انسان، بـه راسـتي هنگـامي كـه بـا            لطيفي است به اين منظور كه اگ      
شود، بخواهد چشم خود را به كلّي ببندد، ادامه راه            رو مي   نامحرمي روبه 

رفتن و ماندن براي او ممكن نيست؛ اما اگر نگاه را از صورت و انـدام او             
  2.برگيرد و چشم خود را پايين اندازد، گويي از نگاه خويش كاسته است

  خودنمايي و اظهار زينت. 2
مه ابداء، به معناي اظهار است و مراد از زينت زنـان، مواضـع زينـت                كل

است؛ زيرا خود زينت از قبيل گوشواره و دست بند، به تنهايي اظهارش             
هـا اسـت و خـداي         حرام نيست؛ پس مراد، اظهار زينت اظهار محل آن        

در روايات آمده   . تعالي از اين حكم آنچه ظاهر است، استثنا نكرده است         
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هـا   صود از آنچـه ظـاهر اسـت، صـورت و دو كـف و قـدم              است كـه مقـ    
  1.باشد مي

  كنترل چشم و كنترل غريزة جنسي. 3
 است؛ يعني راه   »يغْضُضْنَ« به منزله نتيجه براي      »ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ «جمله  

هاي جنسي، حفظ چشم است، تا چـشمان كنتـرل نـشود،              كنترل اندام 
خواهـد   نابراين كسي كـه مـي  كنترل غريزة جنسي كاري دشوار است؛ ب    

  .حاكم بر غريزة خود باشد، بايد چشمان خود را كنترل كند

  آثار و بركات حجاب. 4
هـا    گري، ثمرات بسياري دارد كه برخي از آن         حفظ حجاب و ترك جلوه    

آرامش روحي، استحكام پيونـد خـانواده، حفـظ نـسل،           : عبارت است از  
مراض مقـاربتي و روانـي،      جلوگيري از سوء قصد و تجاوز، پيشگيري از ا        

پايين آمدن آمار طالق، خودكشي، فرزندان نامشروع و سقط جنـين، از         
هاي منفي، حفظ شخصيت و انسانيت زن و نجات او از       بين رفتن رقابت  

هاي هوسباز كه امروز دنياي غرب و شرق را در لجن فـرو   ها و دل    چشم
  2.برده است

  توبه عمومي. 5
بـه  . كند  مؤمنان را به توبه جمعي دعوت مي      در پايان آيه، خداوند همه      

رسد دليل اين گونه سخن ابتالي اكثـر مـردم بـه گنـاه چـشم                  نظر مي 
ايـن عبـارت،    . اي كه گويي كسي را از آن گريزي نيـست           باشد؛ به گونه  
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دليل بر خطر بزرگ و مهم اين گناه و دامنه گسترده آن است كه زمينه 
  .وردآ بسياري از گناهان ديگر را فراهم مي

  نگاه از ديدگاه روايات. 6
  :  فرمود7 به حضرت علي6پيامبر

 مـانعي نـدارد؛ ولـي       ]آن هم نه با قصد و عمدي      [يا علي نگاه اول     
   1.شود ادامه نگاه، اشكال دارد؛ زيرا سبب فتنه مي

  : خوانيم  مي6باز در حديثي از پيامبر
هايي كه در قيامت گريان نيست، چشمي است كـه از             يكي از چشم  
  2.گناه بسته شود

  :  فرمود7حضرت عيسي
نـشاند و     از نگاه به نامحرم بپرهيزيد كه بذر شـهوت را در دل مـي             

  . همين براي دچار شدن انسان به فتنه كافي است

  :  فرمودند6باز پيامبر اكرم
نگاه بد، تيري از تيرهاي مسموم شيطان است هركس از ترس خـدا             

دهـد كـه از درون        يماني مي چشم خود را فرو بندد، خداوند به او ا        
  3.خويش، شيريني آن را احساس كند

  توبه، زمينه ساز رستگاري. 7
جا كه ايمان، داراي مراتبي است و همه مؤمنان غير معصوم داراي  از آن

هـا را بـه    نوعي لغزش و خطايند كه نيازمند توبه هستند، خدا همـه آن         

                                                 
< .CD�9B���: @BG @DCFF. 

C .5��� @DCFN. 

O .������ �B�� @BE @DH<. 

  140   تفسير همراه�        

توبـه،  : رمايـد ف  خوانـد و مـي      توبه و بازگشت به درگاه خـويش فـرا مـي          
  1.ساز فالح و رستگاري و گناه، مانع آن است زمينه

  ها پيام
در لزوم عفت و پاكدامني و ترك نگاه حـرام بـين زن و مـرد فرقـي                  . 1

  N.)يحفَظْنَ - وايحفَظْ -يغْضُضْنَ  - يغُضُّوا(نيست 
خيره شدن به نامحرمان و چشم چراني، زمينه ساز آلودگي به فحشا          . 2

  .)فُرُوجهنَّ يحفَظْنَ … يغْضُضْنَ لِّلْمؤْمنَاتوقُل (نسي است و فساد ج
ا  (دهـد   اسالم، به نيازهاي فطري و غريزي بشر پاسـخ مثبـت مـي          . 3 إِلـَّ

  O .)لبعولَتهِنَّ
هرگونه راه رفتن كه سبب آشكار شدن زيورهـاي مخفـي زن شـود،              . 4

 آگاهي نامحرمان   ممنوع است؛ لذا هر گونه حركت و رفتاري كه موجب         
  .)ولَا يضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ( 4شود، حرام است از زينت زنان مي

تواند به زنان مسلمان نـشان دهـد و نـزد             زن، زينت خود را تنها مي     . 5
 يعني زنان خودي و مسلمان نه    )نسائهِنَّ(زنان كفار، بايد خود را بپوشاند       

  5.بيگانه
دينَ زِينَـتَهنَّ  (امعه مانعي ندارد با حفظ حجاب، حضور زن در ج      . 6 بـلَا يو( 

ع    ( 6همان گونه كه شركت زن در نماز جماعت بال مانع است           ي مـ كَعـارو
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  .P)الرَّاكعينَ
هاي حـرام   همه مردم در مسأله نگاه و حجاب مسؤولند و بايد از نگاه   . 7

  .)منُونَؤم اللَّه جميعاً أَيها الْيوتُوبوا إِلَ( 2خود توبه كنند
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ا از ياد خـدا و بـه پـا           كه نه تجارتي و نه داد و ستدي آنان ر          ]هستند[هايي    انسان

هـا و   ترسـند كـه قلـب     دارد؛ از روزي مـي      داشتن نماز و دادن زكات مشغول نمي      
  .شود ها در آن، زير و رو مي چشم

  مقدمه
تـوان    ها، مي   اي دارد كه با آن نشانه       رادمردي نيز مانند ساير امور، نشانه     

هـاي مهمـي بـراي     در اين آيه شـريف نيـز نـشانه   . رادمردان را شناخت  
  .ها را شناخت توان آن ردان الهي بيان شده است كه با آن ميم

  ها واژه
  ).باب افعال» لهو«فعل نفي مضارع از ماده (كند   غافل نمي:ا تُلْهِيلَ

  ).»تجر«از ماده ( بازرگاني، خريد و فروش كاال :تجارة
عيداد و ستد:ب .  
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  ).»خوف«فعل مضارع از ماده (ترسند   مي:يخَافُونَ
  ).باب تفعل» قلب«فعل مضارع از ماده (شود   زير و رو مي:قَلَّبتَتَ

  نكات تفسيري
  فرق بيع و تجارت . 1

تجارت، كار مستمر و مداوم است؛ ولي بيع براي يك مرحله و به صورت 
گوينـد؛     به كسي كه شغلش خريد و فروش باشد، تاجر مـي           1گذرا است 

خـرد يـا      يزي مي كند؛ ولي كسي كه به صورت گذرا چ         چون تجارت مي  
چه بـسا افـراد جامعـه       . اي انجام داد    فالني معامله : گوييم  فروشد مي   مي

البتـه ذكـر    . دهنـد   ها معامله انجام مـي      همه تاجر نباشند؛ ولي همة آن     
تجارت و بيع در آيه از باب مثال است و همه اشتغاالت دنيايي را شامل 

  .شود مي
  :شود بنابراين معناي آيه چنين مي

اني هستند كه نه تنها كسب و كـار مـستمر، آنـان را از خـدا                 ها مرد   آن
كند، بلكه تك تك معامالت و اشتغاالت ديگر هـم، ايـشان را          غافل نمي 

  .كند خبر و از ياد خدا غافل نمي بي

  در اين آيه چه كساني هستند؟» رِجالٌ«مراد از . 2
وت أَذ   «با توجه به دو آيه قبـل كـه آيـه نـور و جريـان                  يـي ب أَن   فـ ه نَ اللـَّ

تُرْفَع…«N              و آيه بعد كه پاداش الهي به عمل احسن و فضل الهي مطرح 
 در  7شده است و همچنين بـا عنايـت بـه كـالم مـوال اميرالمـؤمنين               
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تـوان گفـت مـصداق اصـلي ايـن رجـال، امامـان                توصيف اين گروه مي   
  1.ها خالي از غفلت نيستند  هستند و غير آن:معصوم

 آمده است كه در يك شـب، هـزار ركعـت نمـاز              در احواالت ائمه هدي   
هاي فراواني بـه اربـاب        بردند و بذل    خواندند و به خانة فقرا طعام مي        مي

كردند  گريستند كه ضعف مي قدر مي حاجات داشتند و از خوف الهي آن   
ها پيوسته به خدا متوجه بودنـد و آنـي غفلـت     آن. شدند  يا مدهوش مي  

  . نداشتند

   توصيف مردان الهي. 3
  : اين آيه را تالوت كرد فرمود7وقتي اميرالمؤمنين علي

و براي ذكر، اهلي است كه از دنياي خـود بـه جـاي هـر چيـز             …
چنان كه هيچ تجارت و بيعي ايشان را       ديگري، ذكر را برگزيدند؛ آن    
ايشان همـواره سـايران را نيـز        . دارد  در طول زندگي از آن باز نمي      

ت و انـدرزهايي كـه از محـارم         بدان دعوت نموده و با تذكر كلما      
امـر بـه قـسط و عـدل     . دهند كند، غافالن را اندرز مي     خدا نهي مي  

كنند و خود قبل از هر كس فرمانبر آن چيزي هستند كـه بـه آن                  مي
.…ايستند كنند، باز مي از آنچه ديگران را نهي مي. كنند امر مي

2  

  ها در قيامت چيست؟ ها و ديده علت دگرگوني دل. 4
ف مردان الهي، آن است كه پيوسته از روز قيامت بيمناكند و بـا         از اوصا 

مـا  : فَكَشَفْنَا عنـك غطَـاءك    : 22مثل سوره ق،    (توجه به آيات ديگر قرآن      
كـه در روز      شود علـت ايـن      روشن مي ) ات برداشتيم   پرده را از جلو ديده    
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هـا و آشـكار       شود، كنار رفـتن پـرده       ها دگرگون مي    قيامت، دلها و ديده   
؛ روزي  1 الـسرَائرُ  ييوم تُبلَ «به همين دليل به آن روز،       . دن حقايق است  ش

  .گفته شده است» شود كه اسرار پنهان آشكار مي

  ها پيام
كنـد    بازار بيع و تجارت، مردان خدا را از ذكر و ياد خدا غافـل نمـي               . 1
)كْرِ اللَّهن ذع عيلَا بةٌ وارجت الٌ لَّا تُلْهِيهِمرِج(.N  
كـه خـودش    تـر آن   مهـم 3.تالش اقتصادي، بدون ياد خدا پوچ اسـت  . 2

  .)لَّا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه(زمينه براي غفلت از ياد خداست 
هـاي دشـوار و سـخت قيامـت، از عوامـل              توجه و اعتقاد بـه صـحنه      . 3

  R.) يخَافُونَ يوماً…لَّا تُلْهِيهِم(بازدارنده غفلت و گمراهي است 
مردان خدا، معاش را با معاد و ياد خدا را بـا يـاد خلـق خـدا جمـع                    . 4

  .) عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ…رِجالٌ(اند  كرده
اي بـراي منقلـب شـدن و        قلب و چشم، اگر خـدايي باشـند، وسـيله         . 5

  .)نَ يوماً تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب والْأَبصاريخَافُو(شوند  بصيرت و هدايت مي
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هـاي خـود را كنـار       و بر زنان وانشسته كه اميد به ازدواج ندارند، گناهي نيست كه لبـاس             
عفت ورزيدن براي آنان بهتر است و خدا شـنوا و           . كه زينتي را ظاهر سازند      آن  بگذارند؛ بي 

  .دانا است

  مقدمه
ت به سبب شـرايطي   هر قانوني هر چند محكم و متين باشد، ممكن اس         

استثنائاتي داشته باشد و از اين قاعده كلي، با حفظ شرايطي، به صورت   
اين قضيه در احكام الهـي نيـز وجـود دارد؛ مثـل     .محدود مستثني شود 

  .حجاب كه قانون محكم الهي است و براي برخي افراد استثنا شده است
در آن حكم حجاب زنان در قرآن از مسلمات است و هيچ گونه ترديدي 

در اين آيه يك مورد از حكم حجاب، اسـتثنا شـده اسـت و آن،     . نيست
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  .زنان است، البته مشروط به دو شرط درباره پيره

  ها واژه
داعجمع قاعده( زنان بازنشسته كه رغبتي به نكاح ندارد :قَو.(  
  ).»وضع«فعل مضارع از ماده (نهند   بر زمين مي:يضَعنَ

اترِّجتَبباب » برج«اسم فاعل از ماده     (گانِ زينت و آرايش     ظاهركنند: م
  ).تفعل

  نكات تفسيري
  سالخوردگي و بازنشستگي. 1

 اسـت،   »قَواعد« وصف توضيحي براي كلمه      »اللَّاتي لَا يرْجونَ نكَاحاً   «جمله  
كند يا    يعني زني كه به سبب پيري و سالخوردگي كسي ميل به او نمي            

 1شد و از ازدواج و زناشويي نااميد اسـت؛        زني كه از حيض يائسه شده با      
فقط براي اين گروه حجاب و پوشش اسالمي واجب نيـست و خداونـد،              

: ها برداشته و برايشان آسان گرفته و فرموده است    حكم حجاب را از اين    
ابهنَّ      « يـنَ ثضَعأَن ي نَاحهِنَّ جلَيع سگنـاهي بـر آنـان نيـست كـه لبـاس             ؛فَلَي 
البته نه بـه صـورت مطلـق؛ بلكـه در      . را بر زمين بگذارند   خود  ) رويين(

  .صورتي كه كرشمه و تبرج و آرايش نداشته باشند

  حدودكشف حجاب . 2
 مراد، كنار گذاشتن روسـري و روپـوش         7طبق حديثي از امام صادق    

در آيـه   .  تعبير شـده اسـت     )خمار جلباب و ( كه از آن به      2است) چادر(
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هايي بـود كـه در بيـرون           درآوردن لباس  )ثيابكُمتَضَعونَ  (قبل نيز مراد از     
اين مطلب مهم از جملـه بعـدي كـه نفـي            . ها  پوشند، نه تمام لباس     مي

  .شود  نيز استفاده مي)غَيرَ متَبرِّجات بِزِينَةٍ(آرايش و زينت است، 

  آزادي مشروع، اما مشروط. 3
  :د دارددو شرط وجو) حكم حجاب زنان سالخورده(براي اين استثنا 

به سن و سالي برسند كه معموالً اميـدي بـه ازدواج ندارنـد و بـه                 . الف
  تعبير ديگر جاذبه جنسي را كامالً از دست داده باشند؛

  .)غَيرَ متَبرِّجات بِزِينَةٍ(پس از برداشتن حجاب خود را زينت نكنند . ب
روشن است با اين دو قيد، مفاسد كشف حجاب در مـورد آنـان وجـود                

واهد داشت و به همين دليل، اسالم ايـن حكـم را از آنـان برداشـته                 نخ
  1 .است

  فلسفه حجاب . 4
شود كه در مسأله حجاب، فلسفه اين است كه  از آيات قرآن استفاده مي

زن موجب تحريك ديگران و برانگيختن شـهوت نباشـد؛ زيـرا خداونـد              
  :داند حجاب و پوشش را مقابل چند گروه الزم نمي

  ؛)كسي كه شهوتي ندارد (�2رِ أُولي الْإِربةِغَي�. الف
ساء   يالطِّفْلِ الَّذينَ لَم يظْهرُوا علَ    �. ب اي كـه از مـسائل        بچـه  (�3 عورات النـِّ

  ).داند شهوت چيزي نمي
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اي كـه     زنان از كار افتاده    (�1واْلقَواعد منَ النِّساء اللَّاتي لَا يرْجونَ نكَاحاً      �) ج
  ).ازدواج ندارنداميد 

بنابراين، فلسفه حجاب بر محـور تحريـك هيجانـات جنـسي خـارج از               
  2.زند حدود دور مي

  برتري عفاف. 5
ها عفت داشـته و خويـشتن را بپوشـانند            اگر آن : فرمايد  در ذيل آيه مي   

اين جمله، كنايه از خودپوشي اسـت؛ چـرا كـه از            . براي آنان بهتر است   
تر  فاف و حجاب را رعايت كند، پسنديده     نظر اسالم، هر قدر زن جانب ع      

  3 .تر است و به نفع خود او است و به تقوا و پاكي نزديك

  هشدار نهايي. 6
ممكن است بعضي، از اين آزادي حساب شده و مشروع سـوء اسـتفاده              
كنند و احياناً به رفتارهاي نامناسب براي اهداف شيطاني بپردازند يا در            

ند؛ لــذا در پايـان آيـه بــا يـك اخطــار    اي داشــته باشـ  دل افكـار آلـوده  
  4.»خداوند، شنوا و دانا است؛ واللَّه سميع عليم «:فرمايد مي

به گفته عالمه طباطبائي، جمله پاياني تعليل حكمي است كـه تـشريع             
كرده، يعني خدا شنوا است آنچه را كه زنان به فطرت خود درخواستش 

  .آن محتاجندرا دارند و دانا است به احكامي كه به 
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  تذكرات الزم 
  .اصل مسأله حجاب از احكام ثابت و ضروري اسالم است. 1
  .كيفيت حجاب، بايد براساس عدم تحريك تمايالت جنسي تنظيم شود. 2
آرايش و زينت و تبرج و كرشمه زنان، فقـط بـراي همـسر و شـوهر                 . 3

  .خود، نه تنها جايز بلكه گاهي واجب است
  . زدن براي نامحرمان و غير شوهر حرام است و ممنوعخودآرايي و رنگ و عطر. 4
شـود؛ چـون بعـضي سـرحال          حكم اين آيه، شامل همه پيرزنان نمي      . 5

  1.هستند و رغبت به ازدواج دارند
حكم اين آيه، يك حكم الزامي و اجباري نيست؛ بلكه حكم جـوازي             . 6

است و اگر عفيف باشند، بهتر است؛ چون احتمال لغزش و گنـاه ـ هـر    
  2.چند به صورت نادر ـ وجود دارد

  ها پيام
هـاي    ها و نيازها و توانـايي       ها و ضرورت    قوانين اسالم، مطابق واقعيت   . 1

ونَ نكَاحـاً فَلَـيس             (اجتماعي و فردي است      رْجـي لَـا يات والْقَواعد منَ النِّساء اللـَّ
  3.)علَيهِنَّ جنَاح أَن يضَعنَ ثيابهنَّ

ه آرايش و نشان دادن زينـت بـراي پيرزنـان ممنـوع باشـد،           جايي ك . 2
  .)غَيرَ متَبرِّجات بِزِينَةٍ(تكليف دختران و زنان جوان معلوم است 

حجاب به نفع زنان است؛ چون سبب صيانت و حفاظت آنـان اسـت،        . 3
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  P.)وأَن يستَعففْنَ خَيرٌ لَّهنَّ(ها  نه محدوديت آن
 الزم است و همرا ه هر حكم، استثنايي نيـز شـايد             همراه آزادي، هشدار  . 4

  N). واللَّه سميع عليم..…والْقَواعد منَ النِّساء(باشد؛ لذا بايد دقت بيشتري كرد 
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خواندن اين پيامبر را ميان خود مانند فراخواندن بعضي از شما از بعضي ديگر قرار      

از نزد [ با پنهان شدن پشت ديگران آهسته ]احياناً[ا كه خدا كساني از شما ر. ندهيد
كنند، بر حذر  پس بايد آنان كه از امر او سرپيچي مي. شناسد روند، مي  بيرون مي]او

  .ها را بگيرد باشند از اين كه باليي به ايشان برسد يا عذابي دردآور آن

  مقدمه
  :  اين است كهاز عوامل ثبات و دوام خانواده، جامعه و نهادهاي ديگر،

  رهبر و سرپرستي اليق و امين داشته باشد؛. الف
  شخصيت و جايگاه رهبران و بزرگان مكتب حفظ شود؛. ب
شكنان، تهديد شوند، تـا مايـه عبـرت        خوبان، تشويق و بدان و قانون     . ج

  .در اين آيه به اين اصول اشاره شده است. ديگران شود
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  ها واژه
  ).»دعو«مصدر از ماده ( خواندن و حاجت خواستن :دعاء

بـاب  » سـلل «فعـل مـضارع از مـاده        (كنند     مخفيانه فرار مي   :يتَسلَّلُونَ
  ).تفعل
  ).»لوذ«مصدر از ماده . ( پناه بردن، مخفي شدن:اًلواذ

  ).»حذر«فعل امر از ماده ( بايد بترسد :يحذَرِلْ
  ).»فتن«از ماده ( بال و گرفتاري :فتْنَةٌ

يبصباب افعال» صوب«ل مضارع از ماده فع(رسد   مي:ي.(  

  نكات تفسيري
  6666جايگاه ويژه پيامبر. 1

  :  چند احتمال وجود دارد، از جمله»دعاء الرَّسولِ«در معناي 
بـا  ( و حتي جانشينان آن حضرت را مثل ديگران          6پيامبر اكرم . الف

  .صدا نكنيد؛ بلكه با احترام و ادب بيشتري باشد) اسم و كنيه
  . و نفرين او مستجاب است، مواظب باشيد6امبردعاي پي. ب
 شما را به كاري، مثل رفتن به جبهه يا ايمان و        6اگر پيامبر اكرم  . ج

دعوت كرد، حتمـاً اطاعـت      ) نماز(عمل صالح يا يك موضوع مهم ديني        
كنيد و دعوت او را ساده نگيريد؛ چرا كه فرمانش فرمان خدا و دعوتش              

ه نيز هشداري شديد براي مخالفان امر در ذيل آي. دعوت پروردگار است
يم (حضرت صادر شده است   أَلـ ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبعـالوه بـر   . )أَن تُص

اين، آيه قبل كه درباره اجازه خواستن از رسول خـدا در تخلّـف از امـر              

  154   تفسير همراه�        

  1.اجتماعي است، مؤيد اين احتمال است

  اطاعت، بهترين احترام . 2
عني تسليم محض برابر خدا و چون اطاعت رسول خدا و ائمه            مسلمان ي 

 اطاعت خدا است، بهترين راه احترام، اطاعت و پيروي علمي           :هدي
  .ها است و عملي از دستورات آن

ها در ايام خوشي و راحتي، حضور فعال و چشمگير دارند؛ اما ايام    بعضي
 خـود را  جنگ و سختي و مبارزه به كناري رفتـه و بـه اصـطالح قـرآن          

  .شوند پشت سر ديگري پنهان كرده و مخفيانه از معركه خارج مي
 از ميان شما كساني را كه از بـين          "، يعني خداي    »يتَسلَّلُونَ منكُم لواذاً  «

شـوند ـ در حـالي كـه بـه غيـر خـود         مردم با حيله و تزوير بيرون مـي 
هيچ اعتنايي كنند و  شوند و به اين وسيله خود را پنهان مي     پناهنده مي 

  2.شناسد به دعوت رسول ندارند ـ مي

  پيامد مخالفت با رهبران الهي. 3
چون هر عمل، عكس العملي دارد و اين، . كار زشت، حتماً مجازات دارد

  . قانون طبيعت است
هاي آشكار و پنهان برابر فرمان پيـامبر، مجـازات دردنـاكي در               مخالفت

  .) أَن تُصيبهم فتْنَةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم…ذينَفَلْيحذَرِ الَّ(. دنيا و آخرت دارد
پس ضاللت و گمراهي نيز در نافرمـاني و   . چون هدايت در اطاعت است    

  .ها است پشت گوش انداختن
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  مراد از فتنه . 4
منظور از فتنه در ايـن آيـه، شـايد همـان بالهـاي اجتمـاعي تفرقـه و                   

شد كه موجب شكست و هرج و مرج در         هاي روحي و رواني با      نابساماني
اجتماع مسلمين است يا به معناي بالي نفاق كه در قلب انسان آشـكار         

  .گردد شود و در نهايت اثرات فوق، بر آن مترتب مي مي
هـا را   به هر حال، فتنه مفهوم وسيعي دارد كه همه اين امور و غير ايـن   

ب دنيـا يـا   گونه كه عذاب اليم ممكـن اسـت عـذا     شود؛ همان   شامل مي 
هـا و بالهـا،     پس براي رهايي از اين فتنه      1.آخرت يا هر دو را در برگيرد      

  .راهي جز احترام و اطاعت از دستورات انبيا و امامان نيست

  ها پيام
هاي رهبران الهي را مانند فراخواني ديگران سـاده   دستورات و دعوت  . 1

  2.)…لَا تَجعلُوا دعاء الرَّسولِ(ندانيم 
هـا، امـري ضـروري        حريم رهبران الهي و ترس از مخالفت آن       حفظ  . 2

  3.) فَلْيحذَرِ الَّذينَ يخَالفُونَ…لَا تَجعلُوا دعاء الرَّسولِ(است 
اگر از مردم پنهان بماند، از خدا هرگز        ) منافقان(عمل زشت بندگان    . 3

  .)…قَد يعلَم اللَّه الَّذينَ(پنهان نخواهد شد 
فرمان خدا، نه تنها عاقبت خوبي ندارد، بلكه فتنة دنيايي يا           مخالفت  . 4

  .)فتْنَةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم(كيفر آخرتي هم دارد 
نكُم   (شانه خالي كردن از مسؤوليت، عذابش دردناك است     . 5 لَّلُونَ مـتَـسي

                                                 
< .+.1�. �(\d7 @B<H @DENF. 

C .J
 +!K�L�M :\d7��X�
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  1.) يصيبهم عذَاب أَليم.…لواذاً

                                                 
< .5���.  
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  مهجوريت قرآن

tΑ$s% uρ ãΑθß™§�9 $# Éb>t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθs% (#ρä‹ sƒªB$# #x‹≈ yδ tβ# u ö�à) ø9$# # Y‘θàfôγtΒ ∩⊂⊃∪ 1  
  .»همانا قوم من، اين قرآن را مهجور گذاشتند! پروردگارا«: و اين رسول گويد

  مقدمه
. قرآن، كتاب هدايت، وسيله نجـات، عامـل پيـروزي و پيـشرفت اسـت              

اي اسـت كـه       نجينـه پـذيرد و گ     قرآن، چراغي است كه خاموشـي نمـي       
قرآن كريم، خود را چنـين توصـيف   . باشد ناپذير مي  هاي، آن پايان    گوهر
  : كند مي

اي است از جانـب پروردگارتـان و شـفاي آنچـه در               قرآن، موعظه 
   2.»ها است و هدايتگر و رحمت براي مؤمنان است سينه

  :  فرمود6رسول خدا
 را فرا گرفت، بر     هاي شب ظلماني شما     ها همانند پاره    زماني كه فتنه  

اي اسـت كـه شـفاعتش     شما باد به قرآن همانا قرآن، شفاعت كننده  
كـسي  . شود و پيامداري است كه صداقتش ثابت اسـت          پذيرفته مي 

كه قرآن را راهنماي خويش قرار دهـد، او را بـه بهـشت رهنمـون             
                                                 

<  . 5���K)CE:(OA.  
C  . �.10)<A :(EF. 
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خواهد شد و كسي كه آن را پشت سـرخود قـرار دهـد، او را بـه                  
   1.جهنم سوق خواهد داد

با اين همه، آنچنان كه شايسته و بايسته مقام قرآن بـود، بـه آن توجـه     
  .نشده و بين مردم، مهجور مانده است

  ها واژه
  ).»قول«فعل ماضي از ماده (گفت  :قَالَ
  ).باب افتعال» أخذ«فعل ماضي از ماده (گرفتند  :خَذُوااتَّ

مـاده  اسـم مفعـول از   (رها شده، كنـار زده شـده، متـروك     : مهجوراً
  ).»جره«

  نكات تفسيري
   6666شكايت پيامبر. 1

كند   است به پروردگار متعال گاليه مي»رحمة للعالمين« چون 6پيامبر
 ايـن سـخن و گاليـه        .» قوم من،اين قرآن را رها كردند      !پروردگارا«كه  

 از همة مسلماناني است كـه قـرآن را بـه دسـت فراموشـي                6پيامبر
ها   از كشورهاي اسالمي ـ به ويژه آن اكنون اگر به بسياري هم. اند سپرده

كننـد ـ نظـر بيفكنـيم،      كه زير سلطه فرهنگي شرق و غرب زندگي مي
ها به صورت يك كتـاب تـشريفاتي درآمـده            بينيم قرآن در ميان آن      مي

ــت ــي   . اس ــت م ــب قرائ ــداي جال ــا ص ــاظش را ب ــا الف ــد و در  تنه كنن
افتتاح خانه هاي مساجد در جايگاه هنر معماري است، براي        كاري  كاشي

نو يا حفظ مسافر و شفاي بيماران و حداكثر براي تالوت و بردن ثـواب               
                                                 

<  .,1�: .�;� TBC @DEGG @£C. 
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خـدايا  : زنـد    فرياد مي  6كنند؛ لذا امروز هم پيامبر      از آن استفاده مي   
قوم من قرآن را مهجور داشتند؛ مهجور از نظر مغز و محتوا، متروك از              

  1.اش هاي سازنده نظر انديشه و تفكر و متروك از نظر برنامه

  مهجوريت قرآن. 2
مهجوريت قرآن، تنها به اين نيست كه قرآن را انكار كرده يا به كلي آن        

هايي از آن ترك  را كنار گذاشت؛ بلكه اگر يك آيه يا يك سوره يا بخش        
بايـد  . كند؛ بنابراين، كـار، بـسيار مـشكل اسـت       صدق مي » هجر«شود،  

ريت در آوريـم و آن  تالشي همه جانبه به كار ببريم، تا قرآن را از مهجو    
را در همه ابعاد زندگي محور علمي و عملي خود قرار دهيم، تا رضايت               

  . را جلب كنيم6پيامبر عزيز
نخواندن قرآن، ترجيح غير قرآن بر قرآن، محور قـرار نـدادن آن، تـدبر               
نكردن در آن، تعلـيم نـدادنش بـه ديگـران و عمـل نكـردن بـه آن، از                    

حتي كسي كه قرآن را فراگيرد، ولي       . مصاديق مهجور كردن قرآن است    
آن را كنار گذارد و به آن نگاه نكند و تعهدي نداشته باشد، او نيز قرآن                

  2.را مهجور قرار داده است

  ها پيام
9�F&�2.&  ( اسـت    6در صحنه قيامت، يكي از شـاكيان، پيـامبر اكـرم          . 1

V.�$�W���(. 

زم اسـت  تالوت ظاهري قرآن كافي نيست؛ بلكه مهجوريت زدايـي ال        . 2

                                                 
<  .J
 +!K�L�M :����� ���	
 TB<E @DFN. 

C  .��� ���	
 TBI @DCHF �CHI.  
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)Y���$7�<�-(.1  
 و مـسؤوليت مـا قطعـي اسـت       6مهجوريت قرآن و گاليه پيـامبر     . 3
  2). فعل ماضي و نشانه حتمي بودن است»9&�.&«(
دار حراسـت از حرمـت و      قرآن، كتابي است با عظمت و مؤمنان، وظيفـه        . 4


[&\�FV  �\&(  منزلت آن هستند̂� ,�-��&9 W�_̀ a��� ��+ V.�$�W��� &.�&9�FY���$7�<�- �����V)��� �.(3  

                                                 
< .����� ���	
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  جهاد بزرگ
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، با آنان مبـارزه و جهـاد كـن؛          )قرآن(پس كافران را اطاعت مكن و به وسيله اين          

  .جهادي بزرگ

  مقدمه
از قرآن كريم، همواره با جريان كفـر و شـرك مبـارزه كـرده و اطاعـت                  

دانـد و بـه     ها را حرام مي     آميز آن   هاي كفر   كافران و تن دادن به خواسته     
كند در راه احياي معارف دين و مبـارزه فرهنگـي و              پيامبر سفارش مي  

در اين راه، سـفارش  . تبليغي با كفار و مشركان، جهاد بزرگ علمي بنما        
  .ها باشد كند كه قرآن كريم، محور اصلي اين برنامه مي

  ها واژه
، بـاب   »طـوع «ناهيه از ماده    » ال«فعل مضارع مجزوم به     (اطاعت نكن   : ا تُطعِ لَ

  ).افعال
داهباب مفاعله»جهد«فعل امر از ماده (جهاد كن : ج ،.(  
  ).صفت(بزرگ : كَبِيراً

                                                 
< . 5���K)CE :(EC. 
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  نكات تفسيري
  اطاعت از كافران. 1

 6اين آيه شريفه، اطاعت از كافران را تحريم كرده و به پيامبر اكـرم             

b��� _6�cV&���1_+�4 1&*&�(كند از كافران اطاعت مكن   سفارش مي (T  ،در هيچ قـدم 

ها را پيش مگير كه سازشكاري بـا منحرفـان،         راه سازش با انحرافات آن    
ها محكـم بايـست و در اصـالح           برابر آن . آفت دعوت به سوي خدا است     

هـا    هـا و خرافـات آن       گاه تسليم هـوس     ها بكوش، و مراقب باش هيچ       آن
  .نشوي

  رابطه استقالل سياسي و استقالل فكري. 2
اداً كَبِيـراً   جاهدهم (در اين آيه، جهاد فكري به وسيله قرآن         جِهـ زمينـه   )بِـه

يعنـي تـا    .  دانسته شده اسـت    )1&*&� 
b��� _6�cV&���1_+�4  (حفظ استقالل سياسي    
هـا    تالش بزرگ فكري و تبليغي صـورت نگيـرد و از ايـن جهـت، پايـه                

  .فظ استقالل سياسي نيز ميسور نخواهد بودمستقر نگردد، ح

  جهاد بزرگ. 3
  : جهاد، در معاني گوناگوني به كار رفته است

به معناي جنگ با كفار و مشركان كه يكي از فروع دين بـه شـمار     . الف
  .گويند رود و به آن، جهاد اصغر مي مي
  .گويند جهاد با نفس كه به آن، جهاد اكبر مي. ب
اين، جهـادي اسـت كـه       . غي كه جهاد كبير است    جهاد علمي و تبلي   . ج

هاي مـادي و معنـوي را         گيرد و جنبه    همة ابعاد روح و فكر را در بر مي        
منظور از جهاد در اين آيه، جهـاد فكـري و فرهنگـي و              . شود  شامل مي 

تبليغاتي است؛ نه جهاد مسلحانه؛ چـرا كـه ايـن سـوره، مكـي اسـت و           
به گفته مرحوم .  نازل نشده بوددانيم دستور جهاد مسلحانه، در مكه       مي
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كـه جهـاد    طبرسي در مجمع البيان اين آيه، دليل روشني است بر ايـن    
هــاي گمراهــان و دشــمنان حــق، از  فكــري و تبليغــاتي برابــر وسوســه

: 6حتي ممكن است حديث معروف پيامبر     . ها است   ترين جهاد   بزرگ
 كوچـك بـه سـوي        ما از جهاد   ؛1رجعنا من الجهاد االصغر الي الجهاد االكبر      «

به همين جهاد و عظمت كار دانشمندان و علما » جهاد بزرگ بازگشتيم
  2.در تبليغ دين اشاره داشته باشد

  ها پيام
هرگونـه تقاضـاي انحرافـي كفـار را بـا           . سازش با كفار ممنوع اسـت     . 1


6�cV_(. قاطعيت رد كنيد �&*&1.(  
صـالبت باشـيد كـه      توانيد برابر كفار، مستقل و مقـاوم و بـا             زماني مي . 2

 يعنـي اكنـون كـه    ؛)1&*&� 
62�cV_  لَو شئْنَا لَبعثْنَا في كُلِّ قَرْيةٍ نَـذيراً   (متمركز باشيد   
رهبري در وجود يك پيامبر متمركز است، شما نيرومنديد؛ پـس سـازش       

  .نكنيد
جهـاد الزم اسـت، آن هـم        بلكه   ؛ كافي نيست  ،پيروي نكردن از كفّار   . 3


6�cV_ ( انبه هه ج وجهادي بزرگ �&*&1… Y���_5&: Y����<_# ��_! "$ �B� ��#�F.(  

قرآن، بهترين ابزار جهاد علمـي و فرهنگـي و نيرومنـدترين وسـيله              . 4
  �B� ��#.(3 $" !_��(بحث و احتجاج با دشمنان اسالم است 

هاي مختلف سياسي و اجتماعي، جهـاد         براي حفظ استقالل از جنبه    . 5

1Y���_5&: Y����<_# ��_! "$ �B� ��#�F �4+_��1�&b��� _6�cV&(. بزرگ فكري الزم است �&*.(  
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مبارزه با جريان كفر و شرك، كاري است سخت كه تالش گسترده و    . 6

Y���_5&: Y����<_# ��_! "$ �B� ��#�F �4+_��1�&b��� _6�cV(طلبد  طاقت فرسا را مي �&*&1).1  

                                                 
<  .�� �� ���	
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  جايگاه خانواده
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هايمان مايه روشـني      به ما از ناحيه همسران و نسل      ! پروردگارا: گويند  و آنان كه مي   

  .پيشگان قرار ده چشم عطا كن و ما را پيشواي تقوا

  مقدمه
ن سوره، صفات ويژه بنـدگان خـاص پروردگـار بـا         اي 74 تا   63در آيات   
اين آيات، دوازده صفت از صـفات       .  بيان شده است   »عباد الرَّحمنِ «عنوان  

هاي اعتقادي ارتباط دارند،  كند كه بعضي، به جنبه ويژه آنان را بيان مي
تـوان   مـي . اي اجتماعي و قسمتي جنبه فـردي دارد         برخي اخالقي، پاره  
  .است هاي انساني اي از واالترين ارزش جموعهگفت اين صفات، م

  .الرحمن دربارة خانواده خود اشاره شده است در اين آيه، به اهداف عباد

  ها واژه
بهبو«فعل امر از ماده (عطا كن : ه«.(  

                                                 
<  .5���K)CE :(FH.  
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  .روشني :قُرَّةَ
  ).»عين«جمع (ها  چشم: أَعينٍ
  ).»f�K+e«جمع (فرزندان، نسل : ذُريات

  نكات تفسيري
  دعا و نيايش و رابطه آن با زندگي. 1

گـاهي    دعا، عالوه بر آن كه استمرار از مبدأ هستي و تأمين كننده تكيه            
محكم و زوال ناپذير براي انسان است، ترسيم كننـده اهـداف بـزرگ و               

هـاي بلنـد بـراي زنــدگي انـسان اسـت؛ از جملـه در ايـن آيــه،         آرمـان 
سازد؛ از ايـن      رصه خانواده مطرح مي   را در ع   عباد الرَّحمنِ هاي بلند     آرمان

 به مسأله دعـا اهميـت زيـادي    7رو در آيات قرآن و روايات معصومان  
  :داده شده است

  : آمده است6در حديثي از پيغمبر گرامي اسالم
؛ دعـا، سـالح   الدعاء سالح المؤمن، و عمود الدين، و نور الـسماوات و االرض           «

  1.»ستها و زمين ا مؤمن و ستون دين و نور آسمان
  :خوانيم در حديث ديگري مي

الدعاء مفاتيح النجاح، و مقاليد الفالح، و خير الدعاء ما صدر عـن صـدر نقـي و                   «
  ؛ »قلب تقي

دعا، كليد پيروزي و مفتاح رستگاري است و بهترين دعا، دعـايي اسـت      
  2.كه از سينه پاك و قلب پرهيزگار برخيزد

                                                 
<  .,1�: .�;� TBC @DHNI @ £<. 
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  آداب دعا. 2
ها خواندن خداونـد بـا نـام مقـدس      له آندعا، آداب فراواني دارد؛ از جم  

كه عمده آن، بـراي     ) به فتح باء   (»ربنَا« مورد، كلمه    72در  .  است »رب«
ايـن آمـار، نـشان      . دعا به درگاه خداوند است، در آغاز دعا آمـده اسـت           

  .دهنده اهميت تكيه بر اين اسم در دعا است

  اهميت تعليم و تربيت. 3
سران و وظيفه پـدران و مـادران برابـر          موضوع تربيت فرزند و رابطه هم     

ترين مسائلي است كه قـرآن، بـر آن تكيـه كـرده               كودكان خود، از مهم   
در اين آيه نيز دعا براي همسر و فرزندان، مورد توجه قرار گرفته             . است

مسلماً چنين افرادي، آنچـه  . داند و آن را از صفات بندگان ويژه خدا مي       
ها به اصول و      ن و همسران و آشنايي آن     در توان دارند، در تربيت فرزندا     

دعـا در ايـن    . كننـد   هاي حق و عدالت، فروگـذار نمـي         فروع اسالم و راه   
 .مسير، ترسيم كننده اهداف بزرگ و حركت آفرين در آن مسير اسـت             

زننـد، دعـا      كه دست به دامن لطف پروردگـار مـي          اين افراد، عالوه برآن   
كننده و تسهيل كننـده بـراي     كنند و دعا در اين مسير دشوار، ياري         مي

  .باشد رسيدن به مقاصد مي

  همت بلند. 4
يكي از اوصاف برجسته بندگان خالص خدا، اين است كه داراي همتـي             

ها، هرگز بـه ايـن قـانع نيـستند كـه خـود راه حـق را                  آن. بلند هستند 
خواهند امام و پيشواي   بپيمايند؛ بلكه همتشان آنچنان واال است كه مي       

هـا،    آن. ان باشند و ديگران را نيز به اين راه فـرا بخواننـد            جميعت مؤمن 
گير و منزوي، تنهـا گلـيم خـويش را از آب بيـرون                چون زاهدان گوشه  

كشند؛ بلكه سعيشان اين است كه ديگران را دريابند؛ لذا در پايـان            نمي
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&ĝ$��*�� �2(��4�2    : گوينـد   ها كساني هستند كـه مـي        آن«: فرمايد  آيه مي �*���#��F

_̀Y�-��-«.1   

  ها پيام
انسان، بايد برابر همسر و فرزند و نسل خـود متعهـد باشـد و بـراي                  . 1

&�(ها تالش و دعا كند  عاقبت نيكوي آن�
�W+a�Vf�F �&_#��F�h&( �4�- �&&� �=�  �&W!��.(  

&� (. در تربيت، عالوه بر علم و تالش، بايد از خدا نيز كمك خواست            . 2W!��

�&&� �=� .(  
�& )&i4$��%(فرزند صالح، نور چشم است . 3W�V9«.  

دسـت آوردن  ه تشكيل خانواده و داشتن همسر و فرزند و دعا براي ب   . 4
&� (ها، مورد توجه اسالم است آن&� �=�  �&W!��.(  

اد الـرَّحمنِ   در دست گرفتن مـديريت جامعـه، آرزوي         . 5 بـاسـت، زيـرا     ع 
&ĝ$��*�� �2(��4�2   (ين، ارزش اسـت  دار شدن امامت و رهبـري متقـ     عهده�*���#��F

Y�-��-_̀.(  

&� ��*��$ĝ(��4�2   «. در دعا، به حداقل بسنده نكنيد و بلند همت باشيد         . 6�*���#��F

Y�-��-_̀«j ما را در رسيدن به كمال، رهبر متقين قـرار ده          ! خدايا«:  يعني« ،
  2.كه فقط از متقين باشيم نه آن

كه همسر و فرزندان در آن خانواده، موجب        اي مطلوب است      خانواده. 7
�& )&i4$��%. (روشني چشم و آرامش دل باشندW�V9 �&�
�W+a�Vf�F �&_#��F�h&( �4�- �&&� �=�  .(  
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  تهديد، منطق بي منطقان

tΑ$s% ÈÍ.s! |N õ‹sƒªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î� öAxî y7 ¨Ζ n= yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑ ø9 $# ∩⊄∪1   
 معبودي جز من اختيار كنـي، حتمـاً تـو را از زنـدانيان قـرا                 اگر«:  گفت ]فرعون[

  .»دهم مي

  مقدمه
هايي كه در قرآن تكرار شده، قصه حضرت موسي و برخورد  يكي از قصه

در آيات قبل، به اولين مأموريت موسي براي هـدايت          . او با فرعون است   
ها اشـاره شـده اسـت؛ او كـه از        وگوي آن   فرعون و نجات قومش و گفت     

هـاي   هـاي نـاروايي چـون جنـون و سـاحري نهراسـيده و پاسـخ            نسبت
در نهايت نيز فرعون كه از مقابله منطقي        . محكمي به فرعون داده است    

ايـن  . ناتوان شد و احـساس خطـر كـرد، پيـامبر خـدا را تهديـد نمـود                 
عصبانيت او، نشانگر اشتباه بزرگ او بود او خـود را تنهـا معبـود مـورد                 

حال در اين   . هي جز تصديق يا تهديد نداشت     دانست؛ لذا را    ستايش مي 
آيه، به علت تهديد و نوع آن، پرداخته شـده اسـت كـه بـه بررسـي آن             

  .پردازيم مي
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  ها واژه
باب افتعال» اخَذَ«فعل ماضي از ماده  (]اختيار كردي[گرفتي :اتَّخَذْت.(  
  ).»جعل«فعل مضارع از ماده (دهم  حتماً قرار مي: لَأَجعلَنَّ
ونجسسجن«اسم مفعول از ماده (زندانيان : ينَم«.(  

  نكات تفسيري
  تضعيف رهبر. 1

شـود كـه    از فرهنگ قرآن و تاريخ انبيا و رهبران گذشته، اسـتفاده مـي          
هاي الهي،  دشمنان دين حق، براي سركوبي مسلمانان و مبارزه با مكتب

در عين حال، مـشغول تبليغـات مـسموم و          . اند  گاه ساكت ننشسته    هيچ
حتي نـه تنهـا موسـي را        . باشند  ار براي تضعيف رهبران ديني مي     هدفد

بلكه پيغمبر ما را نيز مورد هدف و هجـوم قـرار دادنـد و بـه او نـسبت                    
جنون، شاعر، تروريست و قاتل داده و در جهان تكنولوژي امروز، با ابزار             

اند كه هوشـياري و بيـداري مـسلمين را     پيشرفته به ميدان جنگ آمده    
  .طلبد مي

   تضعيف مكتب.2
پردازند  دشمنان اگر نتوانند رهبر را تضعيف كنند، به تضعيف مكتب مي

و مكتب اسالم را مكتبي سـختگير و خـشونت بـار و مخـرّب و زيانبـار                  
باره، نه تنها خودشان با توليـد و تـرويج فـيلم،              كنند، در اين    معرفي مي 

شـمني  اي و سـايت و سـي دي بـه د      هاي ماهواره   كتاب، نشريه و برنامه   
كننـد و   هاي ما مسلمانان نيز سوء استفاده مي    پردازند، بلكه از برنامه     مي

هـا را انكـار و        ها و خـوبي     خواهند همه درخشندگي    با تالش فراوان، مي   
گاهي چنان فعاليـت و  . ها را نتيجه مكتب بدانند ها و سستي همه ضعف 

هاي مـا   كنند كه ما نيز باور و اقرار كنيم همه بدبختي   سازي مي   فرهنگ
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  . از اسالم است

  تهديد در بن بست، منطق زورمداران سبك مغز. 3
اي سـخنان فرعـون را پاسـخ          هنگامي كه موسي با لحن قاطع و كوبنده       

گفت و فرعون از اين نظر درمانـده شـد، سـير كـالم را تغييـر داد و از                    
موسـي در جـواب، او را   . »پروردگـار عالميـان كيـست؟    : موسي پرسـيد  
ها و زمين و آنچه       او، پروردگار آسمان  «: فاقي كرد و گفت   متوجه آيات آ  

 امـا  1؛»پوييـد  باشد؛ اگر شما راه يقـين مـي         ميان اين دو قرار گرفته مي     
چون فرعون با اين بيان محكم معلم بـزرگ آسـماني، از خـواب بيـدار                
نشد، باز به استهزا ادامه داد و از روش ديرينة مستكبران مغرور پيـروي     

  .»گويد؟ شنويد اين مرد چه مي آيا نمي«: فيان خود گفتكرد و به اطرا
بينيم فرعون به خيـره سـري ادامـه داده و از مرحلـه                در آيات بعد، مي   

استهزا و سخريه پا را فراتر نهاده و نسبت جنون و ديوانگي بـه موسـي                 
داد؛ همان نسبتي كه همه جباران تاريخ براي مـصلحان الهـي بـه كـار              

يز آن هنگام كه از رويـارويي بـا آن فرسـتادة خـدا              در نهايت ن  . برند  مي
من اين سخنان تو را : درمانده شد، حضرت موسي را تهديد كرد و گفت

دانم كه يك اله و معبود بـزرگ وجـود دارد و    فهمم، همين قدر مي  نمي
هر كس غير از اين بگويد، محكوم به مـرگ يـا زنـدانِ مـرگ               . آن، منم 

  .آفرين است

  وتدو انديشه متفا. 4
تـوان نتيجـه گرفـت كـه فرعونيـان، در             از داستان موسي و فرعون مـي      
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انديشه خاموش ساختن افراد بيدار و مردان خدا هستند؛ امـا رسـوالن             
وگو و روشنگري بيشتر براي اصـالح         الهي، راه را براي نوانديشي و گفت      

زورمـداران، هميـشه گورسـتاني سـرد و خـاموش و        . گشايند  جامعه مي 
خواهنـد؛ امـا پيغمبـران و     ع و سـاكت برابـر ظلـم مـي       هاي مطيـ    انسان

اي بـاز و فـضايي مـساعد بـراي            دانشوران و روشنگران، همواره جامعـه     
خواهنـد، تـا مـردم، حـق را      هـا را مـي     وگو و بيان آزادانـه ديـدگاه        گفت

گاه برگزينند؛ لذا تقليد در اصول دين جايز نيست؛ بلكـه             بشناسند و آن  
  1.ل و برهان در آن، الزم و ضروري استتحقيق و تفكر و اقامه دلي

خواست موسي را  در واقع، فرعون با اين تهديد ظالمانه و سخن تند، مي
شـد و   ها سبب بيداري مـردم مـي      خاموش كند؛ چرا كه ادامه اين بحث      

  .تر از بيداري و هوشياري مردم نيست براي جباران، چيزي خطرناك

  ها پيام
متكبـران و ظالمـان هـم      . يش بـود  فرعون، مدعي الوهيت يگانه خـو     . 1

خواهند معبود و مسجودي غير از خودشان نباشد و يكّه تاز ميـدان               مي

[&\��9L_���&M Y�<&�_̀ &k( 2شوند̂� _4�l&� &..(  

هـا باشـند؛ چـون تهديـد و           رهبران ديني، بايد آماده پذيرش سختي     . 2
�m -��4 �������7$��_(ها است  ارعاب، حربه طاغوت̂&*���#&n&��4�(.  

ــشونت و    . 3 ــان و خ ــت خفق ــده و حاكمي ــان و عقي ــدان آزادي بي فق

[&\�k& (هاي غير ديني اسـت   هالي نظام هاي مخوف، از ويژگي  زندان̂� _4�l&�

�4�_��$7������� �4�- �m̂&*���#&n&� L_���&M Y�<&�_̀(.  
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  درخواست حكمت
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  .به من حكمت ببخش و مرا به شايستگان ملحق كن! پروردگارا

  مقدمه
بدون شك، دعا به درگاه خداوند، كارسازترين راه براي رسيدن به اهداف            

هـر مقـدار   . البته دعاي هر كس، مناسب با سـطح بيـنش او اسـت       . است
قرآن . تر است   تر و كار آمد     هايش نيز اصولي    تر باشد، خواسته    بينش عميق 

يد، در آيات متعددي دعاي انبياي الهي را نقل كرده است كه حـاوي              مج
در ايـن   . هـا از خداونـد اسـت        تـرين خواسـته     ترين و كامل    بهترين، جامع 

اي دارد كه بسيار قابـل    جايگاه ويژه7مجموعه، دعاهاي حضرت ابراهيم  
از جمله دعاهاي آن حضرت، آيه مورد بحث اسـت كـه آن را     . توجه است 

  . كردمرور خواهيم

  ها واژه
بوهب«فعل امر از ماده (عطا كن  :ه«.(  
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  . علم و دانش :حكْماً
  ).باب افعال» لحق«فعل امر از ماده (ملحق كن : أَلْحقْ

  نكات تفسيري
   در طريق هدايت»رب«تاكيد بر كلمه . 1

 آمـده   7، داستان حـضرت موسـي     7قبل از داستان حضرت ابراهيم    
كلمـه  .  تكرار شـده اسـت     »رب« كلمه   است كه در آن، حدود پانزده بار      

 بار تكرار شده اسـت كـه        969به معناي پروردگار، در كل قرآن       » رب«
نوعي توجه دادن به ذات اقدس ربـوبي اسـت و نبايـد در دعاهـا از آن                   

  .غافل شد
الَمينَ        «: فرمايد  حضرت ابراهيم، ابتدا مي    الْعـ با ر ي إِلـَّ  همـه   ؛»فَإِنَّهم عدو لـِّ

كنـد    سپس شروع مي  . دشمن من هستند، مگر پروردگار عالميان     ها    آن
هـا    هايي كه خدا به او عنايت كرده است كه عمده آن            به شمارش نعمت  

ها و دعايش را با       آن حضرت، درخواست  . هدايت و آفرينش و معاد است     
  . كند آغاز مي» رب«كلمة 

هـاي   گويي پس از دعوت آن قوم گمراه به سوي پروردگار و بيـان جلـوه              
هـا بريـده و رو بـه درگـاه خـدا              ربوبيت او در عالم هـستي، يكبـاره از آن         

پرسـت نـشان    خواهد، تا به قوم بـت      خواهد، از او مي     آورد و هر چه مي      مي
ايـن، در   . خواهيد، بايـد از او بخواهيـد        دهد هر چه براي دنيا و آخرت مي       

  1.ضمن تاكيد ديگري است بر ربوبيت مطلق خداوند
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   چيست؟»���Y���b$E ,�� �=�  a« در »Eo"�b$«مراد از . 2
، حكمت و دانش است يا حكم و حكومت، هر دو  »حكْماً«اين كه مراد از     

اي كـه در حكـم آمـده اسـت، از حكمـت               ممكن است؛ ولي شايد نكته    
تر باشد و آن، عبارت است از آگاهي توام با آمـادگي بـراي اجـراي                  مهم

مـا  : فرمايد  قرآن مي . حيح است حق كه از جمله آن، قدرت بر داوري ص        
خيـر  « بـه    ،در جاي ديگر از حكمـت      1.به حضرت لقمان حكمت داديم    

  2. تعبير شده است»كثير
 .خواهد مقام حكم را بـه او عطـا كنـد    حضرت ابراهيم نيز از خداوند مي 

 مگر با شناخت خداوند و معرفت دروني بـه          ،شود   حاصل نمي  ،اين مقام 
 كمال در علم و عمل است كه        ، از حكم   در نتيجه مراد   ؛آن ذات مقدس  

براي خالفـت حـق و رياسـت خلـق اسـت كـه شـخص صـالح از خـدا                   
اي براي خدا بـر       جانشين شايسته  تا با آن بتواند      ،كرده است درخواست  

بدون شـناخت صـحيح و عميـق كـه          خلقش باشد؛ چرا كه هيچ عملي       
  .نيست مقدور ،همراه حاكميت باشد

  ملحق شويم؟ها   آنبهتوانيم  مي چگونه ن چه كساني هستند واصالح. 3

ه حــضرت ــــ پيغمبــران هــستند ك،تــرين صــالحان بهتــرين و گرامــي
_, !_���4������Ĥ« :فرمايد ميدر ادامة دعايش،  7راهيمــــاب�)����&(�Fj3   مرا به

  .»صالحان ملحق كن
 چـرا از خداونـد چنـين        ،او از پيغمبران اولـوالعزم بـود      كه     اين راستي با 
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   مگر او از صالحان نبود؟؛كند  مياييتقاض

 داراي حد معيني است و نه صالح ،باشد كه نه حكمتسبب شايد بدين 
آن حدي كه   به  هميشه  بكوشيم   پس بايد    ؛ حد و مرز پاياني دارد     ،بودن

از پيوسـته   هر چند كه باال و مهم باشد قـانع نباشـيم و            ،هستيمدر آن   
 چرا ؛مت آن راواستقامت و مدا هم هم افزايش آن را بخواهيم و ،خداوند

   . از او سلب شود، هر لحظه ممكن است بلغزد و توفيقات،كه انسان
  تـرين   قطعاً شايسته   چه كساني هستند؟   »ناصالح«مراد از   ببينيم  حال  
 هـم در اخـالق   ، هم در علم و عمل ؛ها ن گويند و اين   اها، را صالح   انسان

هـم بـدين    در روايـات  .هـا در اوج هـستند     زشتيو هم در ترك     ستوده  
ها   ابراهيم از خدا خواست كه به اين      حضرت  و  است   شده   حمطلب تصري 
  . ملحق شود

  ها پيام

ي    (  در ميدان عقيده و عمل     ،لزوم استمداد انسان از خداوند    . 1 لـ به بر
  1.)حكْماً وأَلْحقْني بِالصالحينَ

���a  �2=�  (داد جوييم  استم»رب«در رسيدن به كماالت، از خدا با نام   . 2

,��…(.2  
  3.)هب لي حكْماً(اي الهي است  حكمت و بينش همراه عمل، هديه. 3
 جـدا   ، ولـي از آن    ؛ بر عمل مقـدم اسـت      ،ت و بينش  خحكمت و شنا  . 4
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   قرآن مجيد371فحة ص  185درس 

  قلب سليم

tΠöθtƒ Ÿω ßìx#Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ �ωÎ) ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5= ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™ ∩∇∪1  
دهد؛ مگر كسي كه با قلبي سالم در پيشگاه       روزي كه هيچ مال و فرزندي سود نمي       

  .خدا حاضر شود

  مقدمه
فرسا، طبق وعده قرآن كريم، روزي است  يكي از روزهاي سخت و طاقت

ي چون  از آن روز، با تعبيرات    . كه براي حسابرسي برانگيخته خواهيم شد     
         ��\�-	
 [1�0 @�c3	
 [10 @9��(_	
 [10 @"M��!	
 [10 @9�
/X	
6 *�\-	
 …و 10] 

  .ياد شده است
هاي مادي، سـودي   هاي ظاهري و قدرت براستي روزي كه در آن، ثروت  

اش كدام است؟ در آن روز،  توشه براي صاحبش ندارد، تدبير چيست؟ ره   
سير ايـن آيـه، بـه       ها چيست؟ در تف     مالك سعادت و عامل نجات انسان     

  .ها خواهيم پرداخت  اين پرسش پاسخ

  ها واژه
نفَعنفع«از ماده منفي فعل مضارع (دهد   نميسود: لَا ي«(.  
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  .)جمع ابن( پسران ،فرزندان: بنُونَ
صـفت مـشبهه از مـاده       (در امان از آفـات ظـاهري و بـاطني            سالم،: سليمٍ

  ).»سلم«

  ترسيم روز قيامت . 1
شود كـه روز قيامـت، روز          معلوم مي  7راهيم خليل از دعاي حضرت اب   

ها است و آن روز، هر انسان،         رسوايي و روز بيچارگي و درماندگي انسان      
به ياري خدا نيازمند اسـت؛ چـون حـضرتش بـا آن مقـام نبـوت و اوج        
بندگي، با تمام وجود، مقابل پروردگار خويش بـا تـضرع و خـشوع دعـا          

شوند،  روزي كه مردم، برانگيخته مي 1؛»م يبعثُونَولَا تُخْزِني يو«كند كه  مي
سـپس روز  . هايم مـرا نكـوهش مكـن     و به سبب لغزش   » مرا رسوا مساز  

همـان  «: فرمايـد  كند و مي رستاخيز عظيم را چنين ترسيم و تصوير مي  
هاي بسيار، براي انسان سـودي دارد، و   سازي كه نه دارايي روز سرنوشت 
  . »شمار نه فرزندان بي

  مراد از سود نداشتن چيست؟ . 2

اي   در دنياي مادي، رابطه مال و فرزندان با ياري و كمك كردن، رابطـه             
و اين رابطه خيالي، فقط در نظـام اجتمـاعي      . ملموس و محسوس است   

  .اي نيست بشر معتبر است و روز قيامت، چنين اعتبار و رابطه
. نـدگي اي هـستند بـراي رسـيدن بـه مقاصـد ز             اموال دنيـايي، وسـيله    

ها؛ پس  اند براي رسيدن به اهداف و تأمين نياز همچنين فرزندان، وسيله
مال و فرزندان، عمده چيزي اسـت كـه آدمـي در دنيـا بـه آن اعتمـاد                   
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بندد؛ در نتيجه سود نداشتن اين دو در قيامـت،            كند و بدان دل مي      مي
ز كنايه از سود نداشتن هيچ سببي از اسباب اعتباري و قراردادي دنيـا ا       

 پس در اين جمله، سـود       1جمله علم، صنعت، جمال و مانند آنها است؛       
  .داشتن مال و فرزندان، در روز قيامت، به كلي نفي شده است

  مال و فرزند مفيد هستند يا مضر؟. 3
در اين آيه شريف، آمده است كه مال و فرزند، براي قيامت انسان هـيچ     

انفاق مال و صدقه جاريه     : مخواني  از طرفي در روايات مي    . اي ندارد   فايده
يا فرزند صالحي كه براي والدين دعا كند، بـراي قيامـت انـسان مفيـد                

ببينيم رابطه اين آيه با روايات چگونه است؟ پاسخ ايـن اسـت             . هستند
كه مراد آيه، مال و فرزندي است كه در مسير الهي قرار نگيرد و در راه                

د؛ اما در صورتي كـه در راه  شيطان و انجام گناه، مورد استفاده قرار گير   
اطاعت فرمان پروردگار قرار گيرد، نه تنها سرماية مـادي نخواهـد بـود،              

��k�2�9�5  «گيـرد و مـصداق     بـه خـود مـي   ��9�3 
~ بلكه رنـگ الهـي و    

k����H��«2.رود  به شمار مي  
ها بستگي    در نتيجه، مفيد يا مضر بودن آن، به نوع مصرف و كاربرد آن            

ها، زينت دنيا هستند، چگونگي استفاده از آن، نتيجه         دارد؛ هر چند اين   
دهد و نعمت را به نقمت و بال يـا جـاودانگي و بقـا تبـديل                   را تغيير مي  

  .كند مي
دنيا، مانند كليدي است كه با حركتي، در را قفل و بـا             «: كه  خالصه اين 

مـال حـالل، در دسـت افـراد صـالح،           . كند  حركت ديگري، در را باز مي     
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  1.»شود در دست نااهالن، سبب گناه ميسبب قرب و 

  قلب سليم چه قلبي است؟. 4
مراد از قلب در قرآن، قلب صنوبري شكل محسوس نيست؛ بلكه هويت            

. شود  دروني و اعتقادي او است كه در عمل و گفتار صادقانه متجلي مي            
  .دهد ها را نشان مي اين، كيفيت قلب است كه حقيقت اشخاص يا گروه

 بار در قرآن آمده كه عالوه بر قلب        120تقاتش، بيش از    واژه قلب با مش   
هاي مريض، مطمئن، مشمئز، مقفـول، مرعـوب، ممهـور،            سليم، از قلب  

قلب سليم، قلبي است كه از همة اين .  ياد شده است…منيب، طاهر و 
عوارض مصون باشد؛ يعني به امراضي مانند نفاق و ظلمي مانند شـرك             

اشد؛ بنابراين بايد كوشيد كه قلـب، از   دچار نب  …و آفتي چون خشم و      
. ها نشود ها و انحراف مسير اصلي و فطري خود منحرف نشده، اسير آفت

هـا   در اين صورت است كه در قيامت نيز سرافراز و مـصون از گرفتـاري       
  .حضور خواهد يافت

  بخش تنها سرماية نجات. 5
تعبير چه . خالصه، تنها سرمايه نجات بخش در قيامت، قلب سليم است

تعبيري كه هم ايمان خالص و نيت پاك در آن اسـت و     ! جامع و جالبي  
اي جـز عمـل       هم هرگونه عمل صالح؛ چرا كه چنين قلب پـاكي، ثمـره           

پاك نخواهد داشت و همان گونه كه قلب و روح انسان در اعمال انسان              
موثر است اعمال او نيز بازتاب وسيعي در قلب و جـان دارد و آن را بـه                  

  2.آورد  در ميرنگ خود
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  ها پيام
ايـن،  . شـود   ارزش مـي    آنچه در دنيا داراي ارزش است، در آخرت بي        . 1

�2 +�	&��F p.�2�- $62&�2         +(باشد    ها در دنيا و آخرت مي       نشانگر تفاوت ارزش  &� �q��

���V�!(.P  

بخش براي انسان در قيامت  قلب سليم و دل پاك، تنها سرمايه نجات. 2

&(است &( �4�- ��̂_̀,� i"��*�� i=�*&)_! ��*̂�(.N  

ها در پيشگاه خدا و محروميـت منافقـان و     قيامت، عرصه حضور انسان   . 3
  3.) اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍيإِلَّا منْ أَتَ(كافران، از سعادت اخروي است 
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  مبارزه با كم فروشي
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 ، با ترازوهاي درسـت    ]كاالها را [و  . دهندگان نباشيد  پيمانه را كامل بدهيد و از كم      

  .وزن كنيد

  مقدمه
در عـدالت   رعايـت  . از اموري است كه همه آن را دوست دارنـد         ،عدالت

 ضروري است و بي تـوجهي      ،مسايل اقتصادي و مالي در جامعه اسالمي      
اي جـز    اقتصادي است كـه نتيجـه     هاي    موجب فساد و نابساماني   آن،  به  

  .فروپاشي نظام اجتماعي ندارد
.  روي دهد  ها ممكن است    بازي  و دغل  ها   انواع تقلب  ،در هر كار يا معامله    

كـه  ) هيكَاصحاب اَ  (7 به يكي از گناهان بزرگ قوم شعيب       ،در اين آيه  
را بـه رعايـت عـدالت در        گرديد، اشاره شده و مـا       ها     آن موجب هالكت 

  .در ترازو سفارش كرده استنيز پيمانه و 
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  ها واژه
  ).باب افعال »وفي«فعل امر از ماده (كامل ادا كنيد  :أَوفُوا
  .سنجند ، مقياسي كه متاع را از نظر حجم با آن ميپيمانه :كَيلَ

اسـم فاعـل از مـاده       (هـا     زنندگان، ضـرر وارد كننـده       خسارت :مخْسرِينَ
  ).»خسر«

  .ترازو :قسطاس

  نكات تفسيري
  هشدار اقتصادي. 1

توجه و توصيه به اصالح امور اقتصادي در اسالم و تاكيدي كـه دربـاره               
رعايت حق الناس و عدالت اقتصادي آمده، بيـانگر آن اسـت كـه ديـن                
الهي، پويا و زنده است و دولت و ملت آن، بايـد نـه تنهـا در محـراب و                   

هـاي زنـدگي حتـي در خريـد و            لحظـه مسجد و عبادت، بلكه در همة       
فروش و معامله؛ حق كسي را ضايع نكنند و پيمانه را كامل ادا كننـد و         

ايـن هـشدار و توصـيه، در        . موجبات ضرر و زيان كسي را فراهم نكنند       
  .قرآن مكرر آمده و حتي به ابزار كار معامله و تجارت تصريح شده است

، قــسط )تــرازو(، ميــزان )پيمانـه (هــاي كيــل  از آيـاتي كــه در آن، واژه 
 سـورة  85 سورة اعراف، 85 سورة انعام، 152آمده است، آيات    ) عدالت(

  .باشد  سورة اسراء و اين آيه مي35هود، 

  شود؟ چگونه حق پيمانه اداء مي. 2
وقتي پيمانه يا همان مقياس و ابزار كيل، پر شود و آن را كم نگيرنـد و         

  .ه استكامل و تمام بدهند، حق پيمانه اداء شد
ايـن  .  يعني، پيمانه را پر كنيد و حقش را ادا كنيد          �أَوفُوا الْكَيلَ �جمله  

كند كه رعايت حق الناس، واجـب و كـم فروشـي، حـرام             امر داللت مي  
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  .است
شود پيمانه پر نباشد يا ترازو ميزان نباشد و هـم             فروشي، هم مي    در كم 

وط باشـد يـا     شود جنس، خالص نباشد؛ براي نمونه شير با آب مخلـ            مي
قـرآن از   . قيمتش بيشتر باشد يا جنس خوب و بد با هم آميخته باشـد            

كم فروشي نهـي كـرده و تـرازوي دقيـق و سـالم بـودن تـرازو را الزم                    
  .داند مي

  فروشي فروشي و گران عوامل كم. 3
اگر شخص، فقط به دنبال سود و سرمايه خـويش باشـد و آنچـه بـراي                 

دد و از عاقبـت ظلـم و سـتم بـه        پسندد، بـراي ديگـران نپـسن        خود مي 
ديگران هراسي نداشته باشد، براي سودجويي خود دست به هـر كـاري             

قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي و . تقوايي است اين، همان بي. زند مي
 بـه دليـل     7اجتماعي خاص نيز مؤثر است بـه قـوم حـضرت شـعيب            

ان، چون در   آن. گفتند  مي) يعني بيشه (داشتن آب و درختان زياد، اَيكه       
منطقة مسير حجاز به شام ساكن بودند، كااليشان را به هـر قيمـت بـه        

از طرفي ديگر، زندگي مرفه و ثروت فراوان، عامل . فروختند مسافران مي
به عالوه نبودن برنامـه نظـام اقتـصادي و          . ها شده بود    غرور و غفلت آن   

  .تواند مزيد بر علت باشد قدرت اجرايي براي نظارت، مي

  فروشي  ثار گرانآ. 4
فروشي، يكي از منكـرات بـزرگ اقتـصادي اسـت كـه سرچـشمه از                  كم
گسيختگي نظام اجتماعي بوده و باعث هرج و مرج و فساد در جامعه  هم
شود و چون در آن، حق الناس، ضايع شده است، همه آفـات لقمـه                 مي

رد،           . حرام را به دنبال دارد     كسي كه حق الناس در مالش باشـد، اگـر مـ
ه حق تصرف ندارند؛ زيرا دين بدهكار اسـت و ديـن بـر ارث مقـدم                 ورث
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براي شما نـصف ميـراث زنانتـان        [؛  من بعد وصيةٍ يوصينَ بِها أَو دينٍ      (است  
  P).اند  پس از انجام وصيتي كه كرده]…است

طبق روايات، خوردن مال حرام، آثار ويرانگري دارد و كم فروشـي نيـز              
خـوردن مـال حـرام، دل را سـياه، شـخص را             . استنوعي حرام خوري    

نيز خير و بركت مـال و       . كند  دل و شيطان را بر انسان مسلط مي         سخت
از . شـود  برد و مانع استجابت دعا و قبولي اعمـال مـي          عمر را از بين مي    

شـود و     لقمه حرام، نطفه حرام و از آن، فرزند فاسد و مفسد متولد مـي             
  2 .گردد ه ميموجب فساد در جامعه و خانواد

  چه كساني هستند؟» مخسرين«. 5
دهـد، مخـسر    به كـسي كـه ديگـري را در معـرض خـسارت قـرار مـي               

كـه از     در اين آيه، خداوند مـا را نهـي فرمـوده اسـت از ايـن               . گويند  مي
اين ضرر، معنـاي وسـيعي   . رسانند كساني باشيم كه به ديگران ضرر مي    

ه سـبب زيـان و خـسران        دارد كه عالوه بر كم فروشي، هر عاملي را كـ          
  .گيرد طرف ديگر در معامله بشود، در برمي

هـا در معاملـه و        هـا و خالفكـاري      ها، ظلـم    در نتيجه، همة سوء استفاده    
هرگونه تقلب و تالش زيانبار، چه در كميت و چه در كيفيت، همـه در               

  3 .است» مخسرين«حكم اين آيه داخل است و فاعل اين امور از گروه 

  ها پيام
صالح امور اقتصادي جامعه، همانند اصالح امور اعتقادي و عبـادي،           ا. 1
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  ).أَوفُوا الْكَيلَ( 1ضروري است
 2تقوايي مـردم اَيكـه بـود    فساد اقتصادي و تجاري، بارزترين جلوه بي   . 2
  .)ولَا تَكُونُوا منَ الْمخْسرِينَ(
نَ    تَكُولَا( 3ضرر زدن به ديگران، در اديان آسماني ممنوع است       . 3 ونُـوا مـ

  .)الْمخْسرِينَ
هاي دقيق بوده و از استفاده از ترازوهاي   نيز ترازو7در عصر شعيب. 4

  4.)وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ(خراب نهي شده است 
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  .تر خود، اخطار كن و به خويشان نزديك

  مقدمه
 در سال سوم بعثت، بـا نـزول ايـن آيـه، مـأمور ابـالغ                6بر اكرم پيام

پـس  . گرفت تا آن زمان، دعوت مخفيانه انجام مي    . دعوت خانوادگي شد  
از اين امر، حضرت بستگان نزديك خويش را به خانـه ابوطالـب دعـوت     

جا حـضور      آن 6كرد و حدود چهل نفر از بستگان و نزديكان پيغمبر         
خواست وظيفه خـود      هنگامي كه حضرت مي   پس از صرف غذا،     . يافتند

هاي خود، زمينه را از بين بـرد، فـرداي آن       را ابالغ كند، ابولهب با گفته     
ها را  بعد از صرف غذا، آن. ها را دوباره به غذا دعوت كرد روز، حضرت آن

كدام يك از شما    «: به دين اسالم و توحيد دعوت كرد و در پايان فرمود          
اهيد كـرد، تـا بـرادر و وصـي و جانـشين مـن               مرا در اين كار ياري خو     

بـار كالمـش را تكـرار فرمـود و در هـر بـار، فقـط                   حضرت، سه » باشد؟
تر بود، برخاست و عـرض         كه نوجواني پر شور و از همه كوچك        7علي
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 هـم   6پيامبر. »من در اين راه، يار و ياور توام       ! اي پيامبر خدا  «: كرد
ي، و خليفتي فـيكم     يخي و وص  ان هذا ا  « نهاد و فرمود     7دست برگردن علي  

آميـزي جلـسه را تـرك          جمعيت با خنـدة تمـسخر      .» له و اطيعوه   افاسمعو
از ايـن  . زدند كه تـو را مطيـع پـسرت كـرد       كرده، به ابوطالب طعنه مي    

  1 .كنند ياد مي» منزلت«يا حديث » يوم الدار«قضيه، با حديث 

  ها واژه
رعالباب اف» نذر«فعل امر از ماده (بترسان : أَنذ.(  

  . خويشان، وابستگان:ةعشير
  ).»قرب«از ماده(نزديكان نسبي : أَقْرَبِينَ

  نكات تفسيري
  اصالحات را از كجا بايد آغاز كرد؟. 1

شويم هر كار     با نگاه به اين آيه شريف و آيات قبل و بعد آن، متوجه مي             
 بعد به اصالح فاميل و اطرافيان و      . اصالحي را بايد اول از خود آغاز كرد       

توانيم ديگران  اگر خودمان را نسازيم، نمي. تر اقدام كرد اجتماعات بزرگ
كننـده   را بسازيم و اصالح كنيم؛ لذا معلمان ديني كـه خودشـان عمـل          

بدون شك، براي اقدام به     . تر از ديگران خواهند بود      هستند، قطعاً موفق  
 آغـاز  تر تر و فشرده هاي كوچك يك برنامه انقالبي گسترده، بايد از حلقه    

كه پيامبر، نخستين دعوت خود را از بـستگانش آغـاز        چه بهتر اين  . كرد
كنــد كــه هــم بــه خــوبي از ســوابق او مطلعنــد و بــه ســبب محبــت   

دهند و هم از انتقام  خويشاوندي، سخنان او را بهتر از ديگران گوش مي      
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توزي دورترند؛ لذا اولـين مرحلـه دعـوت عمـومي او، از      خصمانه و كينه  
  .ديك شروع شدبستگان نز

  پيشتازي در گرايش به حق و قانون الهي. 2
گونـه    ، هـيچ  6اين امر الهي در آيه نشانگر آن است كه پيغمبر اكـرم           

حتـي بـستگان مـشرك      . كاري و سازشكاري با هيچ كس ندارد        مالحظه
خود را نه تنهـا از دعـوت بـه سـوي توحيـد و حـق و عـدالت اسـتثنا                      

بايد از نزديكان و قوم و خـويش خـود   كند، بلكه آغاز تبليغ خود را      نمي
  .آغاز كند

خوري گناه اسـت، بايـد    پرستي بد است، اگر دروغ و حرام        اگر شرك و بت   
براي همه باشد و اگر خدا پرستي و توحيد، صـداقت، پاكـدامني، تقـوا و                

ايـن خـود دليلـي      . طهارت، راه سعادت است، بايد براي همه چنين باشد        
قرآن و پيغمبـر؛ پـس بايـد از انـذارهاي او        است بر حقانيت دين اسالم و       

هاي او اميدوار بود؛ چرا كـه او بـراي            ترسيد و تقوا پيشه كرد و به بشارت       
؛ ما تو را به حـق،  �إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيرًا ونَذيرًا � همه بشير است و نذير،    

   1).دادن فرستاديم براي بشارت و بيم

  تبليغ و مراحل آن. 3
كار فرهنگي و تبليغي، بدون برنامه ريزي و بدون رعايت مراحل آن            هر  

  .به مقصود و نتيجه نخواهد رسيد
 را  6خداوند، در بخش انتهايي سوره، برنامه و خط و مشي پيامبر اسالم           

  : كاني است كند كه اين مراحل، پله ضمن پنج دستور مشخص مي
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تر بـه    چه راسخ را به اعتقاد هر6قبل از هر چيز، شخص پيامبر   . الف
فَلَا تَدع مع   �خواند    توحيدي كه ريشه دعوت همه پيامبران است، فرا مي        

 هيچ معبودي را با خداوند مخوان كـه         1؛�اللَّه إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ منَ الْمعذَّبِينَ     
  .عذاب خواهي شد

اي فراتر و آن، دعوت خويشان است كه آيه مـورد بحـث مـا                 مرحله. ب
  .است

كنند، استقبال كن  با محبت و تواضع، از مؤمناني كه از تو پيروي مي. ج
هـا     بال و پـر خـود را بـراي آن          2؛واخْفض جنَاحك لمنِ اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَ     «

اين تعبير، كنايه از تواضـع همـراه محبـت و مهـر و مالطفـت                » بگستر
  .است

 اگر  3؛ك فَقُلْ إِنِّي برِيء مما تَعملُونَ     فَإِنْ عصو «گيري برابر مخالفان،      موضع. د
هـا   آن بستگان دعوت شده به مخالفت برخاستند، نگران نباش و بـه آن      

  .»من از كار شما بيزارم: بگو
هاي گذشته، بر خداوند عزيز و رحيم توكـل كـن             براي تكميل برنامه  .    ه
بيند و از  ندي كه زحمات تو را ميهمان خداو 4؛ الْعزِيزِ الرَّحيمِيوتَوكَّلْ علَ«

. شنود قيام و سجده و حركت و سكون تو با خبر است و صداي تو را مي    
ها و نيازهاي خلـق آگـاه اسـت     آري؛ بر خدايي توكل كن كه از خواسته 

�يملالْع يعمالس وه 1و  5. �إِنَّه  
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  ها پيام
م روابـط فـاميلي     ارشاد و تبليغ، هم بايد با صراحت و سوز باشد و ه           . 1

  2 .)وأَنذر عشيرَتَك الْأَقْرَبِينَ(مانع از آن نباشد 
  3.)الْأَقْرَبِينَ(ميان بستگان نيز اولويت مطرح است . 2
  4).وأَنذر عشيرَتَك(شود  پيوند خويشاوندي، سبب مسؤوليت بيشتر مي. 3
ان مقدمند  نزديكان انس ) صله، انفاق، وام، ارشاد   (در نيكي به ديگران     . 4
  5).وأَنذر عشيرَتَك الْأَقْرَبِينَ(
نزديكان پيغمبر و رهبران ديني از همه سزاوارترند به رعايت اصول و . 5

  r.)وأَنذر عشيرَتَك الْأَقْرَبِينَ(ها  ارزش
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به من الهام كن  ! پروردگارا«:  از گفته او با تبسمي خندان شد و گفت         ]سليمان[پس  

اي بـه جـا آورم و كـار     ن و بر پدر و مادرم ارزاني داشتهتا شكر نعمتي را كه بر م 
ات  شايستة مورد پسند تو انجام دهم و مرا به رحمت خود، در زمره بندگان شايسته         

  .درآور

  مقدمه
گذاري سورة نمل به اين نام، به مناسبت آيه هجدهم اين سوره  علت نام

در اين . است كه در آن، داستان مورچگان و حضرت سليمان آمده است
آيه شريف، داسـتان عكـس العمـل سـليمان را مقابـل سـخن يكـي از                  

نَّكُم             «: ها كه به ديگران گفته      مورچه مـطحلَـا ي نَكُماكس خُلُـوا مـلُ اد ا النَّمـ هـا أَيي
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 هنُودجانُ وملَيهايتان برويد، تا لگـد مـال لـشكر سـليمان             داخل النه به   1؛س
  .م كردبا هم مرور خواهي» نشويد

  ها واژه
مسل»بسم«فعل ماضي از ماده (لبخند زد : تَبباب تفع .(  
زِعباب افعال» وزع«فعل امر از ماده (الهام كن : أَو.(  
  ).»رضي«فعل مضارع از ماده (شوي  شوي، خوشنود  راضي : تَرْضَا

  نكات تفسيري
  نحوه خنده و علت آن. 1
شـود نحـــوه خنــديدن        رت معلوم مـي    از ايــن عبــا   �فَتَبسم ضَاحكاً �

گونه بود؛ يعنـي خنديـد، ولـي نـه بـه صـورت         حضرت سليــمان تبسم  
در روايات هم از قهقهه و خنده با        . قهقهه و بلند بلكه آهسته و با تبسم       

كه علّت خنديـدن آن حـضرت چـه           اما اين . صداي بلند نهي شده است    
ـ (بوده است از عبارات      ا  م هـلقـدر فهميـد كـه       ايـن  شـود    فقـط مـي    )ن قَو

هـاي   بـه خانـه  ! اي مورچگان «: حضرت، از حرف آن مورچه كه گفت        آن
 2.»خود برويد، تا سليمان و لشكريانش شما را ناآگاهانه پايمـال نكننـد            

دار اسـت، در      كه كجاي اين حرف مورچه خنده       در اين : اش گرفت   خنده
  3:باره احتماالتي مطرح شده است اين
د؛ چون حضرت متوجه شد حتي مورچگـان بـه          اين خنده شادي بو   . الف
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  .پذيرند ها را مي عدالت او و لشكريانش معترفند و تقواي آن
خنده، به سبب قدرتي بود كه خدا به او داده است؛ چـون در عـين                . ب

شور و هيجان عظيم لشكر، از صداي مورچه نيز غافل نمانده و حرف او              
  .را شنيده است

اي،   د اين قضيه است، چون مورچـه      خنده، به سبب عجيب بودن خو     . ج
هـا   همنوعان خود را از لشكر عظـيم سـليمان بـر حـذر داشـته، بـه آن         

  .كنند چون متوجه شما نيستند، شما را پايمال و لگدكوب مي: گويد مي

  چگونگي تقاضاي شكر در دعاي سليمان .2
فهميم حاكمـان الهـي، چگونـه عبـادت و            از دعاي حضرت سليمان مي    

خواهند؟ او    د و از خدا چه چيزي براي چه مقصدي مي         كنن  مناجات مي 
ها در مـسير      همه قدرت، از خدا اداي شكر و استفاده از اين نعمت            با آن 

  .رضاي او و آسايش بندگانش را مطلبد
كند كه مفهـومش    آغاز مي�أَوزِعني�حضرت، با جمله   كه آن   جالب اين 

براي انجـام وظيفـه    الهامي از درون و جمع كردن تمام نيروهاي باطني          
ها را به من الهام كـن؛ چـون           راه و رسم شكر نعمت    ! خدايا: است؛ يعني 

هـا مهـم      شكر، فقط زباني نيست، بلكه عمل و نحوه اسـتفاده از نعمـت            
است، لذا در اين زمينه، بدون لطف حق مشكل است انسان بـه مقـصد               

هـايي چـون       بـه نعمـت    هـم ،  � والدي يأَنْعمت علَي وعلَ  � با آوردن . برسد
هـا   نبوت و سلطنت خودش و هم به پاكي والدين خود و مقام عظيم آن     

اشاره كرده و از تهمتي كه به والدين او در كتـب تحريـف شـده آمـده،         
انـد    چون در قرآن بـه كـساني كـه نعمـت داده شـده             . جواب داده است  
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هـل  ها را جزو اين گروه خـاص و ا     لذا با اين دعا آن     1تصريح شده است،  
هدايت و صراط مستقيم قرار داده است عالوه بر ايـن، انعـام بـه پـدر و      
مادر به يك معنا، انعام به او نيز هست، چون وجود فرزند، از پدر و مادر    

  .ها ارث برده است است و از آن

  سليمان و دعايش . 3
ها، دعاهاي قرآني است كه از قول انبياي بزرگ الهي  يكي از بهترين دعا

ها، خود خداوند عالم اسـت        ناقل و خبرنگار اين داستان    . استنقل شده   
گويـان عـالم      ترين خبرنگاران و قصه     ترين و مطمئن    كه از بهترين، عالي   

ها، جنبه تربيتي و هدايتي و ديني دارنـد كـه     البته همه اين قصه   . است
  .ها عبرت گرفت بايد از آن

نديد، بلكـه   از حرف آن مورچه فقط نخ      7به هر حال، سليمان پيغمبر    
نظيـر، و آن علـم و      با آن همه لشكر و سپاه عظيم و قدرت و شوكت بي           

سلطنت و عزت، از حرف يك حيوان ريز و كوچك متوجه خداي بزرگ             
كـران الهـي      ها را به سوي آسمان بلند كرد و از درگـاه بـي              شد و دست  

  : مهم و اساسي كرد كه عبارتند از2چندين تقاضاي
  � والدييوزِعني أَنْ أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي أَنْعمت علَي وعلَوقَالَ رب أَ�. الف

هـايي را كـه بـر مـن و پـدر و               راه و رسم شكر نعمت    ! پروردگارا«: گفت
هـاي    اي به من الهام فرما، تا بتوانم اين همه نعمـت            مادرم ارزاني داشته  

ودي تو است، به كار اي و مايه خشن     عظيم را در راهي كه تو فرمان داده       

                                                 
<  . ��\.)H :(NG :�       �"(��( 3�X	
 �"��� � >�(��$�% �+�¤$	
 ����c�.�) �"0�u��	
 ���� �a�m��	�6���K �f1�T&�	
�6 �+¤$	
  ��]�0 "���6

�m��	6�) �"�\���6 �"(�-�	��w	
�6 �
�/�>j;	
�6 �"(�_0�/�w	
�6��_(�K�� �a�.  
C  .J
 +!K�L�M :����� ���	
 TB<E @DHOH.  



197   �       رحمت و مقام بندگي : 188درس

همه نعمـت، جـز    گيرم و از مسير حق منحرف نگردم كه اداي شكر اين       
  .»به مدد و ياري تو ممكن نيست

  �وأَنْ أَعملَ صالحاً تَرْضَاه�. ب
مرا توفيق ده، تا عمـل صـالحي بـه جـاي آورم كـه تـو از آن خـشنود                     

ست كـه    صالحي ا  1شوي؛ يعني آنچه مهم است، استمرار بقاي عمل         مي
كـه لـشكر و حكومـت و تـشكيالت وسـيع       مايه رضايت تو باشد، نه اين  
  .باشد؛ ولي بدون رضايت تو

  � وأَدخلْني بِرَحمتك في عبادك الصالحينَ�. ج
بقـول صـاحب    . مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخـل گـردان          

ـ            ا محمـد و آل     تفسير اطيب البيان، مراد از زمره بندگان صالح، حـشر ب
  . است6محمد

   4444اي از حكومت جهاني حضرت مهدي  جلوه7777حكومت سليمان. 4
، حـضرت موسـي،     6بين انبياي الهي، چند نفر مانند پيغمبـر اكـرم         

ــليمان    ــضرت س ــضرت داود، ح ــف، ح ــضرت يوس  داراي … و :ح
حـضرت داوود و    (پـسر   هـا، حكومـت پـدر و          در بين اين  . حكومت بودند 

رد كه برقراري عدالت و دفع ظلـم حتـي از            دا هايي  ويژگي) 8سليمان
هـاي آن اسـت كـه در قـرآن بيـان شـده؛ يعنـي                  حشرات يكي از جلوه   

مورچگان نيز از زير دست و پا مانـدن در اماننـد و ايـن، اوج عـدالت و                   
اين، چيزي بـود كـه      . سالمت محيط زيست، حتي براي مورچگان است      

  2.ملكه مورچگان به آن اعتراف كرد
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دبير، امنيـت، عـدالت و جلـوگيري از ظلـم در حكومـت              از اين نظم، تـ    
توان به ابعاد گسترده عدالت در حكومـت جهـاني            حضرت سليمان، مي  

مهدي موعود پي برد، همان منجي كل كه وارث تمام انبياء و بنـدگان               
  1.صالح است

  ها پيام
از نحوه خنديدن، دعا كـردن و عكـس العمـل انبيـاي بـزرگ برابـر                 . 1

  ).فَتَبسم ضَاحكاً من قَولها(. آميز، بايد الگو گرفت برخوردهاي تحقير
در سيستم اداري و حكومتي به ريزترين امور و كوچكترين افراد بايد . 2

  ).فَتَبسم ضَاحكاً من قَولها( 2توجه كرد
رب ( 3شكرگزاري و بندگي در درگاه حق، نيازمند امداد الهـي اسـت           . 3

  ). أَشْكُرَ نعمتَكأَوزِعني أَنْ
 4ها در مسير سازندگي و جلب رضـايت حـق           كارگيري نعمت   لزوم به . 4
  ).أَنْ أَعملَ صالحاً(
ضرورت استفاده از دعا براي خود و والدين در حل معضالت فردي و            . 5

  ).في عبادك الصالحينَ …قَالَ رب أَوزِعني (اجتماعي 
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كـه پلـك    من آن را پـيش از آن     «: آن كس كه علمي از آن كتاب نزدش بود، گفت         

 پس چـون آن را نـزد خـود          ]و چنين كرد  [» آورم  چشمت به هم بخورد نزد تو مي      
اين، از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كنـد كـه آيـا    «: مستقر ديد، گفت  

كند و هر  خود شكر مي ورزم؟ هر كس شكر كند، به سود          كنم يا كفران مي     شكر مي 
نيـاز و كـريم    پروردگار من، بـي ]رساند؛ زيرا زياني به خدا نمي  [كس كفران ورزد،    

  .»است

  مقدمه
هاي شگفت قرآن، ماجراي ملكه سبا و نحوه انتقال پيام بـين              از داستان 

 و سرانجام، حركت او براي ديـدار بـا حـضرت            7او و حضرت سليمان   
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 بـه بارگـاه سـليمان، آن        پـيش از رسـيدن بلقـيس      .  اسـت  7سليمان
حضرت، از اطرافيانش خواسـت تخـت بلقـيس را از فاصـله دور نـزد او                 

قبل از اين كه از جايت بلند شوي، ما آن          «: جنيان گفتند . حاضر سازند 
من قبل از آن كه چشمت را       «: ؛ ولي آصف بن برخيا گفت     »آوريم  را مي 

ك  كـه در يـ  7حـضرت سـليمان  . »كـنم  بر هم زني، آن را حاضر مـي  
لحظه، تخت عظيم بلقيس را نزد خود حاضر ديد، سـخناني گفـت كـه               
بسيار قابل توجه است؛ به ويژه براي كساني كه قدرت و امكانات بزرگي             

آيه مورد بحث، بيان ايـن صـحنه و سـخنان حـضرت             . در اختيار دارند  
  . است7سليمان

  ها واژه
  ).»أتي«فعل مضارع از ماده (آورم  مي: آتي
رْتَدباب افتعال» ردد«فعل مضارع از ماده (ردد برگ: ي.(  
1.پلك چشم: طَرْف   

  ).باب استفعال» قرّ«اسم فاعل از ماده (گرفته  قرار: مستَقرّاً
  ).»بلو«فعل مضارع از ماده (بيازمايد : يبلُو

  نكات تفسيري
   يعني چه و صاحب آن، چه كسي بود؟����علْم منَ الْكتَابِ����. 1

نَ الْكتَـابِ     « كتـاب و جزئـي از آن باشـد را            علمي كه بخـشي از     مـ لْـمع« 
مراد از كتاب، كتب آسماني باشد يا اسم اعظم الهي يـا لـوح              . گويند  مي
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ايـن علـم،    . محفوظ، هر چه باشد يك منبع الهي و غيـر بـشري اسـت             
نشانگر عظمت و قدرت صاحب علم و اتصال آن به حق بوده اسـت؛ بـه               

ست تخت ملكه سبا را در يك چشم به هم          حدي كه به او امكان داده ا      
نمـايي ويـژه و       ايـن يـك ادعـا و قـدرت        . زدن، نزد سليمان حاضر كنـد     

صـاحب  . العاده بوده كه نشانگر علم و ايمان منحصر به فرد او است             فوق
 و نظر بيشتر مفسران كسي نبود       :چنين علمي، طبق روايات امامان    

او مردي صالح   . »آصف بن برخيا  «جز وصي و جانشين حضرت سليمان       
و با تقوا و مطيع خدا بود كه بـا عبـوديتش چنـين مقـام و منزلتـي را                    
كسب كرده بود؛ لذا حضرت سليمان با اجازه و قبول ادعاي وزيرش، در             
ضمن، او را به دولت و ملت خود معرفي كرد تا، بعـد از مـرگ خـودش          

  .مردم گمراه نشوند

  »علم الكتاب«و » علم من الكتاب«تفاوت . 2
 �الَّذي عنده علْم منَ الْكتَابِ�من دربارة معناي  : گويد  ابو سعيد خدري مي   
او وصـي بـرادرم، سـليمان    «:  پرسيدم؛ فرمود6از محضر رسول اكرم   

 از چه كـسي سـخن      1»عنده علْم الْكتَابِ  منْ  «: عرض كردم . »بن داوود بود  
   2.»تاو برادرم، علي بن ابي طالب اس«: گويد؟ فرمود مي

همة علم كتاب، نزد مـا      ! به خدا سوگند  «: فرمايد   نيز مي  7امام صادق 
 در ضمن، اين حديث را گروهي از مفسران اهل سنت با 3.»موجود است

                                                 
<  . /%�)<O :(HO.  
C  .sFB; ,��-( TDENH 6 ENE.  
O  .4�*)��� ��� ���	
 TBH @DIG @£F<.  

  202   تفسير همراه�        

  1.اند همين عبارت يا شبيه به آن نقل كرده
كـه  � علْم الْكتَـابِ �كه علم جزئي و � علْم منَ الْكتَابِ�با توجه به تفاوت 

 چـه   7شود كه ميان آصف بن برخيا و علي         است، روشن مي  علم كلي   
  : فرمايد  مي7همچنان كه امام صادق. اندازه تفاوت است

، 7آگاهي كسي كه بخشي از علم را داشت در مقايـسه بـا علـم علـي                
  2.مانند مقدار آبي است كه بر بال يك مگس باشد در مقايسه با دريا

  نعمت وسيله آزمايش. 3
وسـيله آزمـايش اسـت،      ) هـا   مـصيبت (هـا     و كمبود طور كه بالها      همان
 7ها نيز وسيله آزمايش است؛ از اين رو وقتي حضرت سـليمان             نعمت

تخت ملكه سبأ را در يك چشم بر هم زدن نـزد خـويش حاضـر ديـد،                  
  .�هذَا من فَضْلِ ربي ليبلُوني�: فرمود

ل منفـي   العمـ   ها، عكس   ولي پادشاهان ظالم و دنياپرستان، مقابل نعمت      
داننـد و همچـو قـارون مغرورانـه           دارند و همه چيز را از خودشـان مـي         

  .»، بر اثر علم و دانش من استآنچه دارم «3گويند مي
شْكُرُ أَأ�كند  ها، هم اختيار انسان را ثابت مي اين برخورد دوگانه با نعمت

 و هم معيار خوبي براي شناخت و تفكيك موحـدان خـالص از       �أَم أَكْفُرُ 
  .پرستان مغرور است ادني

  فايده شكر. 4
اش بـه خـودش       هر صاحب نعمت بايد بداند اگر شكر نعمت كرد، فايده         
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شود؛ چرا كه     مي گردد و اگر كفران نمود، ضررش متوجه خودش مي           باز
هـا    او، همه نعمت .�فَإِنَّ ربي غَني كَرِيم   �خداوند، به شكر ما نيازي ندارد       

كه بنده مـستحق   كند، نه اين  گان عنايت مي  را به فضل و كرمش به بند      
  .آن باشد

   ننشيند گردياشبر دامن كبر   گر جمله كائنات كافر گردند

 در اثـر شـكر،     �1لَئن شَكَرْتُم ألَزِيدنَّكُم  �: فرمايد  در جاي ديگر خداوند مي    
. يابـد   كننده نيز رشد معنوي مـي       شود، بلكه شكر    نه تنها نعمت زياد مي    

شْكُرُ    �گويـد كـه       مـي  7رت سليمان جا نيز حض    اين ا يـ ن شَـكَرَ فَإِنَّمـ مـو 
هنَفْسل�.   

  گستره علم. 5
هـا فرصـت نيـاز        اي به نقطه ديگر، ماه      زماني براي حمل چيزي از نقطه     

اي را از يك نقطه جهـان         توان محموله   امروزه طي چند ساعت، مي    . بود
منـه علـم    معنـاي ايـن آيـه آن اسـت كـه دا           . به نقطه ديگر منقل كرد    

اي عظـيم، در يـك لحظـه از     جا پـيش رود كـه محمولـه      تواند تا آن    مي
 در  »علـم الكتـاب   «اي از     اگـر گوشـه   . اي به نقطه ديگر منقل شـود        نقطه

  .اختيار كسي باشد، قادر است چنين كارهاي بزرگي انجام دهد
 حـرف علـم     27 كـه    4بقية اهللا االعظـم   چه بسا در زمان ظهور حضرت       

نين امكانات عظيمي در اختيار بـشر قـرار گيـرد كـه     شود، چ   آشكار مي 
شـود كـه      آن مـي    موجب حذف زمان در انتقاالت يا به حداقل رسـاندن         

  .آيد تحولي عظيم در دستيابي بشر به اسرار هستي به شمار مي
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  ها پيام
  ).أَنَا آتيك( 1امكان سلطه انسان بر قوانين طبيعت وجود دارد. 1
 دو، از فضل و لطف خدا به حضرت سليمان     علم، منشأ قدرت است و هر     . 2

  2).هذَا من فَضْلِ ربي …قَالَ الَّذي عنده علْم منَ الْكتَابِ أَنَا آتيك (بوده است 
ا  (مدعيان علم و قدرت، بايد در عمل، حرف خود را ثابـت كننـد       . 3 فَلَمـ

  3).رآه مستَقرّاً
ها را حق خود  ها مغرور نشويم و آن آنها را به زبان آوريم و به  نعمت. 4

  4).هذَا من فَضْلِ ربي(ندانيم 
ها، براي آزمودن است؛ ولي انتخاب با خـود انـسان اسـت كـه                 نعمت. 5

 …ليبلُوني ومن شَـكَرَ  (تشكر كند يا ناسپاسي؛ هر چند خدا بي نياز است     
كَرِيم يي غَنبفَإِنَّ ر.(  
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دهد و رنجـش را برطـرف         اي او را بخواند؛ پاسخش مي       يا كيست كه وقتي بيچاره    

كند؟ آيا با خدا معبـود ديگـري          مي شما را جانشينان زمين      ]كيست كه [سازد و     مي
  !شويد هست؟ چه اندك هوشيار مي

  مقدمه
هاي فراواني دارد؛ گاه سـير در آفـاق اسـت و مـشاهده                خداشناسي، راه 

ملكوت هستي و نظم و نظام متقن و پيچيده حيات و گاه سير در انفس 
درون انسان، خـود جهـاني شـگفت اسـت كـه از آن طريـق نيـز              . است
آيه مورد بحث، يكي . فت خداوند و وحدانيت او راه يافت     توان به معر    مي

  .كند دو راه را بيان مي از اين

                                                 
<  . 2�.)CF :(NC.  
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  ها واژه
  1).باب افتعال» ضرر«اسم مفعول از ماده (درمانده، گرفتار : مضْطَرَّ
فكْشكشف«فعل مضارع از ماده (سازد  برطرف مي: ي«.(  
  ).»خلف«جمع خليفه از ماده (جانشينان : خُلَفَاء

   تفسيرينكات
  ارتباط اضطرار با استجابت دعا. 1

استجابت دعا، شرايطي دارد كه هرگـاه حاصـل شـود، دعـا بـه اجابـت                 
بستن و قطع اميـد از همـة     ترين شرايط آن، چشم     يكي از مهم  . رسد  مي

اسباب ظاهري و مادي است، يعني اميدوار بودن به قدرتي كـه برتـر از            
اين درك و   . دست او است  ها است و حل همه مشكالت، به          همه قدرت 

شود؛ زيـرا در ايـن وضـعيت اسـت كـه              ديد در حال اضطرار حاصل مي     
كنـد، آن هـم بـا دعـاي خالـصانه و              انسان، واقعاً به خداي يگانه رو مي      

او نيـز ايـن اعتمـاد را بـا اسـتجابت پاسـخ          . صادقانه و به دور از شـرك      
  .دهد مي
ني كس ديگـري غيـر از       يع»  آيا كسي هست   ؛أَمن يجِيب «: كه فرمود   اين

خداوند واحد نيست كه به فرياد انسان برسد؛ پس چرا براي او شـريك              
شويد؟ اين لحن آميخته با سرزنش، در انتهاي آيه، دعـوت بـه               قائل مي 

  .توجه هميشگي انسان به خدا است
مراد از آيه اين است كه دعاي مضطر هر جا كـه اجابـت شـود از خـدا                   

شـود بـه اجابـت        ه به درگاه الهي انجام مي     كه هر دعايي ك     است، نه اين  
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  1.البته هر جا دعا مستجاب نشود، دالئلي دارد. رسد مي

  مضطر واقعي كيست؟. 2
هر مضطر به تناسب موقعيت و زمان خود و به تناسب مشكالتش، شايد 
يكي از مصاديق مضطر واقعي باشد؛ ولي طبق روايات مشهور و معتبـر،             

.  اسـت  4وجود مقدس حضرت مهدي   هاي روشن آن،      يكي از مصداق  
كه همه جا را فساد گرفت و تمام درها بسته شد، بشريت در بـن                 زماني

بست قرار گرفته و حالت اضطرار در كل عالم نمايان شد، آن هنگام، در         
دارد   ترين نقطه روي زمين، بهترين فرد عالم دست به دعا بر مي             مقدس

، در آغـاز انقـالب      ايـن دعـا   . كنـد   و تقاضاي برطرف شدن مشكالت مي     
گيــرد و بــه مــصداق   انجــام مــي4مقــدس جهــاني حــضرت مهــدي

 خداوند، او و يارانش را خلفاي روي زمين قـرار       �ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ  �
  2.دهد مي

  آيا خالفت زميني است؟. 3
ام سـوره بقـره كـه بـه           جـا و آيـة سـي        با توجه به ظاهر كالم خدا در اين       

شود اسـتفاده كـرد كـه        مي �نِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً    إِ�: فرشتگان فرمود 
عالوه اين آيات، با دليل و برهـان          به. مراد از خالفت، خالفت زميني است     

خواهد توحيد الهي و قدرت ربوبي را ثابت كند و همـه را بـه                 منطقي مي 
شريك . هاي بي ارزش منع نمايد توحيد دعوت كرده و از عبادت ساير بت  

 آيا با خدا معبـود  �أَإِلَه مع اللَّه  �«: كند  ل شدن براي خدا را محكوم مي      قائ
  .»ديگري هست؟
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انسان براي زندگي موحدانه در اين زمين خاكي، به ناچار بايد تالش كند و              
در اين راستا حتماً به موانعي نيز برخورد        . تصرفاتي در طبيعت و انجام دهد     

چه بسا راه ادامه زنـدگي را بـر او مـسدود       كند كه او را محدود نموده و          مي
كند؛ پس خليفه بودن انسان، و زندگي موحدانـه او در زمـين مـستلزم                 مي

اينجا اسـت كـه     . كشف سوء است كه بدترين آن، سلطة شرك و كفر است          
كنـد    انسان مضطر شده براي رفع موانع و كشف سوء به دعا دست بلند مي             

. كنـد   رف شدن گرفتاري دعـا مـي      و براي گشوده شدن درهاي بسته و برط       
اگـر شـرايط محقـق    . تواند جوابش دهد    هيچ كس جز خداي يگانه نيز نمي      

وني  � :شود؛ چون خود خدا فرموده اسـت        باشد، قطعاً دعا مستجاب مي     عـاد
لَكُم تَجِبأَس�.  

  ها پيام
مناجات با خداوند مجيب، كـاري اسـت پـسنديده؛ بـه ويـژه زمـان                . 1

  1).يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاهأَمن (درماندگي 
ها بـا قطـع       نقش دعاي خالصانه در شرايط اضطراري براي حل گرفتاري        . 2

  2).أَمن يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاه ويكْشف السوء(اميد از ديگران بسيار مهم است 
ها، نشانگر توحيد و بطـالن        اجابت دعاي مضطر و برطرف شدن بدي      . 3

  3).أَإِلَه مع اللَّه …ويكْشف السوء  … أَمن يجِيب الْمضْطَرَّ(شرك است 
  4).ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ(تسلط انسان بر طبيعت، به تدبير الهي است . 4
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توجه انسان به امداد الهي و غافل نماندن از الطاف الهي هميشه الزم . 5
  1).كَّرُونَقَليالً ما تَذَ(است 
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بـر عبـور   پنداري؛ در حالي كه ماننـد ا  حركت مي ها را بي بيني و آن   ها را مي    و كوه 

.  هر چيز را محكـم كـرده اسـت   ]ساخت[ صنع خدا است؛ همو كه ]اين[. كنند  مي
  .دهيد، آگاه است همانا او به آنچه انجام مي

  مقدمه
. باشد ها مي قرآن كريم، كتاب هدايت از طرف خداوند متعال براي انسان

باشـد،     مي 6اين كتاب كه معجزه جاويدان پيامبرعظيم الشأن اسالم       
جـاز بالغـي و محتـوايي و هـدايتي، داراي اعجـاز علمـي نيـز                 غير از اع  

آيـة مـورد بحـث، از     . شود  باشد كه به طور متعدد در قرآن يافت مي          مي
معجزات علمي قرآن است كه با پيشرفت علوم، اين مـسأله بهتـر قابـل             

  .درك شد
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  ها واژه
  .ثابت، بي حركت: جامدةً

  ).»مرر«فعل مضارع از ماده (كند  حركت مي: تَمرُّ
  .ابر: السحابِ

نْعآفرينش: ص.  
  ).باب افعال» تقن«فعل ماضي از ماده (محكم و استوار كرد : أَتْقَنَ

  نكات تفسيري
  سرعتي شگفت آور با ظاهري آرام. 1

انـد،    اين آيه كه برخي آن را از معجزات علمي قـرآن بـه حـساب آورده               
. ري كرده اسـت   ها و در پي آن، حركت زمين را يادآو          حركت سريع كوه  

شـود و آن،   هاي آفرينش را يادآور مي      اين آيه يكي از بزرگترين شگفتي     
كه به ساكنان     حركت بسيار سريع زمين با ظاهري آرام است، بدون اين         

رسـد كـه توجـه        شگفتي، زماني به اوج خود مي     . زمين خللي وارد شود   
ز كنيم، بشر هزاران سال پيش از نزول قرآن و حدود هزار سـال پـس ا               

نزول آن، به حركت زمين پي نبرده بود و مجامع علمي آن روز، زمـين               
پنداشتند؛ ولي قرآن كريم در  را ساكن و مركز گردش كرات آسماني مي

تشبيه ايـن حركـت     . ها را مطرح فرمود     ها و زمين    آن زمان، حركت كوه   
مـسلماً  . ابرها، بيانگر حركات يكنواخت و بدون سروصدا است      به حركت 

. ها متصل است، معنا ندارد      ها، بدون حركت زمين كه به آن        حركت كوه 
زمين، همچون حركـت    : شود  به اين ترتيب، الزمه معناي آيه چنين مي       

طبـق محاسـبات دانـشمندان امـروز،        . كنـد   با سرعت حركت مـي     ابرها
سرعت سير حركت زمين به دور خود، نزديك به سي كيلـومتر در هـر               

تقالي به دور خورشـيد، از ايـن هـم          دقيقه است و سير آن در حركت ان       

  212   تفسير همراه�        

به هر حال، آيه فوق، از معجزات علمي قـرآن اسـت؛ زيـرا              . بيشتر است 
ايتاليــايي و » گاليلــه«بــار توســط  حركــت زمــين، بــه ظــاهر نخــستين

لهستاني در اواخر قرن شانزده و اوايل قرن هفـده مـيالدي؛         » كپرنيك«
آن سخن گفت و كشف شد در حالي كه قرآن، حدود هزار سال قبل، از 

   1.پرده از روي اين حقيقت برداشت

  استحكام و اتقان در آفرينش. 2
اگر به آفـرينش  . هاي آفرينش الهي، اتقان و استواري آن است     از ويژگي 

بينيم هر چيز، به بهتـرين گونـه آفريـده شـده       هستي نگاهي بكنيم مي   
  . است

جه و قوام خلق    گونه كه انسان را به بهترين و نيكوترين و          خداوند، همان 
سنِ تَقْـوِيمٍ        �كرده   ي أَحـ انَ فـخَلَقْنَا الْإِنس سراسـر هـستي را نيـز بـه          2. �لَقَد

أَتْقَنَ كُلَّ �  استوار ساخته است،مستحكم ترين و متقن ترين وجه ممكن
ءشَي�.  

الَّذي �: فرمايد  تر به اين حقيقت اشاره كرده و مي         در سورة ملك، مفصل   
  س عبا تَرَ  خَلَقَ ساقاً مبط اتاولْ تَرَيمرَ هصجِعِ الْبفَار تن تَفَاونِ ممي خَلْقِ الرَّحي ف 

  3 ؛�من فُطُورٍ ثُم ارجِعِ الْبصرَ كَرَّتَينِ ينقَلب إِلَيك الْبصرُ خَاسأً وهو حسيرٌ
نش  در آفـري  .همان كسي كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد         «

 ،بار ديگر نگاه كـن    . بيني  نمي  هيچ تضادي و عيبي    ،خداوند رحمان 
 ]به عالم هستي  [كني؟ بار ديگر      آيا هيچ شكاف و خللي مشاهده مي      

 در حـالي كـه      ؛گـردد    سرانجام چشمانت به سوي تو باز مـي        .بنگر
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  .»خسته و ناتوان است

تر و    دقيق ،قبلبار  از  بار  و هر بنگرد  با دقت   بار     هزار ،به راستي اگر انسان   
 ؛ هرگز خلل و سستي در آفرينش هستي نخواهـد ديـد           ،تر بنگرد  عميق

بلكه هر لحظه بر اعجاب او افزوده خواهد شد و با چشم دل خواهد ديد       
  :آورد هستي، با تمام وجودش فرياد برميهمة كه 

بـزرگ اسـت خـدايي كـه بهتـرين           1؛فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَـالقينَ    «
  .»ان استآفرينندگ

  جايگاه انسان در نظام آفرينش. 3
هـا پرداختـه و       در فراز پاياني آيه بـه آگـاهي خداونـد از اعمـال انـسان              

  .�إِنَّه خَبِيرٌ بِما تَفْعلُونَ�فرمايد  مي
ترين وجـه   ترين و متقن    به راستي جهاني كه خالقش آن را به مستحكم        

و داراي حـساب و     آفريده و سراسر معجزه و آيات الهي است، هدفمنـد           
  .كتاب است

بدان كه همة   . انگيز هستي   اي انسان، تو هم جزئي از اين جهان اعجاب        
اي از اعمالت غافل مباش؛ زيرا خالق         لحظه. اعمالت در منظر الهي است    

  .ها را به تو دارد ترين آگاهي تو از تو غافل نيست، بلكه دقيق

  ها پيام
 يتَرَ(ه و ديدگاه خود باشيم      ديدة انسان، خطاپذير است؛ مواظب ديد     . 1

  ).وهي تَمرُّ …الْجِبالَ 
نگر   ها و زمين، نگاه سرسري نكنيم؛ بلكه به آيات الهي، عميق            به كوه . 2
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  ).… صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيء …وهي تَمرُّ  … الْجِبالَ يتَرَ(باشيم 
صنْع اللَّه ( و استحكام دارد همه هستي در آفرينش كامل بوده و اتقان     . 3

ءي أَتْقَنَ كُلَّ شَيالَّذ.(  
ذي      (همه كارهاي الهي بي نقص و در اوج كمال هستند           . 4 ه الـَّ نْع اللـَّ صـ

ءأَتْقَنَ كُلَّ شَي.(  
نْع  (اگر دچار مشكل شديم، اشكال از ما است، نه از آفرينش الهي             . 5 صـ

  ).يءاللَّه الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَ
 …  الْجِبالَ يوتَرَ(وحي، تبيينگر واقعيات پنهان هستي براي بشر است . 6

  ).وهي تَمرُّ مرَّ السحابِ
اي از صـنع مـتقن و         آرامش زمين با وجود حركت آن در فضا، جلوه        . 7

أَتْقَنَ كُلَّ  صنْع اللَّه الَّذي     … الْجِبالَ تَحسبها جامدةً     يوتَرَ(نيكوي خداوند است    
ء1).شَي  

                                                 
<  .�� �� ���	
 TB<O @DH<F.  



 

   قرآن مجيد385صفحة   192درس 

  اراده الهي
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زحمـت    كه در آن سرزمين به زبوني كشيده شدند، نعمت بـي            خواهيم به آنان    و مي 

  .ازيم و وارث گردانيمبدهيم و ايشان را پيشوا س

  مقدمه
ها در اسارت فرعونيـان   اين آيه، دربارة بني اسرائيل آمده است، كه سال   

به بردگي و بندگي گرفته شده بودند؛ در حالي كه فرعـون، اراده كـرده             
ها منـت     در مقابل، خداوند اراده كرد بر آن      . بود بني اسرائيل را براندازد    

 و استضعاف فرعونيان نجات دهد، بلكـه  ها را نه تنها از بندگي       نهد و آن  
ها را پيشوايان     حاكمان و وارثان ديار و اموال فرعون و قومش كند و آن           

اسـرائيل اسـت؛ ولـي        آيه، دربارة بنـي   . خير و رهبران حقيقت قرار دهد     
 بيانگر سنت هميشگي خداوند در تاريخ اسـت و بـه يـك              »نُرِيد«جمله  

 در مقطـع پايـاني تـاريخ و آخـر           كـه   برهه از آن اختصاص ندارد؛ چنان     
 اين اراده به صورت كامل تحقـق        4الزمان نيز با ظهور حضرت مهدي     
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  .خواهد يافت

  واژه ها
  ).»منَّ«فعل مضارع منصوب از ماده (منت نهيم، تفضل كنيم : نَّمنَّ

ضعيف و زبون نگاه داشته شدند، تحت سـلطه واقـع شـدند             : استُضْعفُوا
  ).باب استفعال» ضعف«فعل مضارع از ماده (

  ).جمع امام(پيشوايان : أَئمةً

  نكات تفسيري
  تمام اراده ها، مقهور اراده الهي. 1

خواهنـد بـشر را بـه         طلبان و ستمگران در هر عصر و زمـان، مـي            قدرت
استضعاف كشيده، از طريق بردگي و اسارت به بيـشترين حـد، از آنـان          

ع مؤمنـان راسـتين و      خداي توانا كـه وكيـل مـداف       . سوء استفاده بكنند  
زمـين،  ما اراده كرده ايم بر افرادي كه در         : فرمايد  مستضعفان است، مي  

 و آنان را در مرحله اول، از زيـر        اند، منت بگذاريم    مستضعف و مقهور شده   
يوغ ستمگران نجات دهيم و در مرحله دوم، پيشوا و راهنماي ديگـران             

 سوم، وارث زمين كنيم     كه ايشان را در مرحله      باالتر اين . قرارشان دهيم 
كند اين است كه قـدرت و       و در مرحلة آخر كه آية بعد به آن اشاره مي          
  1.حكومت را در زمين در اختيار آنان بگذاريم

  منت خداوند بر بندگان. 2
ميان بندگان، منت، معناي مذمومي دارد كه مورد نهي قرار گرفته است 
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ز اموري كه اجر احسان     ا. و بندگان حق ندارند بر يكديگر منت بگذارند       
كند، منت گذاشتن است؛ ولي منت خداونـد بـر            به ديگران را ضايع مي    

بندگان، به معناي نعمت بزرگي اسـت كـه خداونـد عنايـت فرمـوده و                 
جـا آوردن شـكر آن    يادآوري آن نعمت، براي استفاده درست از آن و به        

ر چون از اهميت بااليي برخـوردار اسـت، كلمـه منـت را بـه كـا                 . است
برد؛ مانند همين آيه كه بني اسرائيل را از بندگي و اسارت فرعونيان   مي

ها را وارثان و حاكمـان زمـين قـرار دهـد؛              نجات داده وارد كرده كه آن     
بنابراين منت از جانـب خداونـد بـه معنـاي اعطـاي نعمـت سـنگين و                  

  : موارد ديگر كاربرد اين واژه در قرآن كريم عبارتند از. العاده است فوق
  1 ؛�كَذَلك كُنتُم من قَبلُ فَمنَّ اللّه علَيكُم�نعمت اسالم . الف
  2 ؛� الْمؤمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسوالًيلَقَد منَّ اللّه علَ�نعمت نبوت . ب
  R.�  3بلِ اللَّه يمنُّ علَيكُم أَنْ هداكُم�نعمت هدايت . ج

  نحاكميت مستضعفان بر زمي. 3
هاي مختلف بيان شده  حاكميت نيكان بر زمين، در قرآن كريم به شيوه        

كنـد؛ ماننـد ايـن آيـه و آيـه            گاهي با لفظ مستضعف تعبيـر مـي       . است
ــا  � هغَارِبمضِ وــشَارِقَ األَر فُونَ مــضْع ــانُواْ يستَ ــذينَ كَ ــوم الَّ ــا الْقَ ــا  «؛�وأَورثْنَ م

ها    و گاهي از آن    5 دهيم  ار مي مستضعفان را وارث شرق و غرب زمين قر       
: فرمايد كه در سوره نور مي كند؛ چنان به اهل ايمان و عمل صالح ياد مي
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ستَخْلفَنَّهم        � لَيـ اتحاللُـوا الـصمعو نكُم نُوا مـينَ آمالَّذ اللَّه دعخداونـد بـه    «1؛�و
فـت در   اند، وعده خال    كساني كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام داده        

أَنَّ � :فرمايـد  كند و مي گاهي تعبير به صاحالن مي   . »زمين را داده است   
شـوند     بنـدگان صـالح وارث زمـين مـي         2؛�الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ   

نتيجه آن كه مسضعفان مؤمن كه صالح نيـز باشـند، وارثـان نهـايي               
  .زمين خواهند بود

  ها پيام
ةً    …ونُرِيـد  (ت تاريخ، حاكم اسـت      اراده خداوند، بر تحوال   . 1 مـأَئ م لَهـعنَج

  3.)ونَجعلَهم الْوارِثينَ
حكومت جهاني مستضعفان صالح و مؤمن بر زمين، اراده و خواسـت            . 2

  4).نُرِيد(الهي است 
 امتناني بزرگ و نعمتي گران از خداوند بـر     ،نجات از حكومت فرعون   . 3

  5). الَّذينَ استُضْعفُواينَّ علَأَن نَّم (بني اسرائيل بود
الَّذينَ استُضْعفُوا في الْـأَرضِ     (  از آن مظلومان و مستضعفان است      ،عاقبت. 4

  6.)…ونَجعلَهم أَئمةً
نَّ  (  الهي است  گهاي بزر    از نعمت  ،حكومت شايستگان بر زمين   . 5 أَن نَّمـ 
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… الْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعينَنَج1).ارِث  
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  شكرانه نعمت
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اي، هرگـز پـشتيبان مجرمـان         كه به من انعام كـرده       به پاس اين  ! پروردگارا«: گفت

  .»نخواهم بود

  مقدمه 
رين نوع  شكر، اقسامي دارد؛ شكر زباني، شكر قلبي و شكر عملي كه برت           

 بـا آن كـه در دربـار فرعـون           7حضرت موسـي  . آن، شكر عملي است   
طلـب   سـتيز و حـق   اي ظلـم    پرورش يافته بود؛ با تمهيدات الهي، روحيه      

از بنـي  (كه نزاع مردي قبطي با يك سبطي        داشت؛ از اين رو پس از آن      
را ديد، به كمك مظلوم شتافت و در اين گيـرودار، قبطـي بـا               ) اسرائيل

  . جان باخت7انه حضرت موسيضربه مدافع
اين رخداد، موجب شد موقعيت آن حضرت، بر مال شود و امنيت او بـه               

آن حضرت، نگران بـود ايـن بـي احتيـاطي او در پيـشگاه               . خطر بيفتد 
خداوند بخشيده نشود؛ به همين دليل به درگاه خداوند بازگشت و توبه            

ين نعمـت،    در قبال ا   7حضرت موسي . كرد و خداوند نيز او را بخشيد      
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. جا آورد  با خداي خود عهد كرد كه شكر اين نعمت را به طور مناسب به
  .اين آيه، بيان اين شكرگزاري عملي است

  ها واژه
  1).»ظهر«از ماده (پشتيبان، يار و مددكار : ظَهِيرًا

، بـاب  »جـرم «اسم فاعـل از مـاده   (، 2كاران ها، گناه   كننده  قطع: مجرِمينَ
  ).افعال

  ينكات تفسير
  ها يادآوري نعمت. 1

تا . مندند  پايان الهي بهره    هاي بي   ها در طول زندگي خود، از نعمت        انسان
 نكته اساسي، در 3.باشند ها ناتوان مي آن اندازه كه از شمارش اين نعمت

ها است كه برخي كفران كـرده و   ها با اين نعمت چگونگي برخورد انسان 
 ميان، انبياي الهي از ديگـر       در اين . بعضي شكرگزار درگاه الهي هستند    

  .دانند ها را از خداوند سبحان مي ها پيشي گرفته و همه نعمت انسان
ت علَـي      � نيز در اين آيه با عبارت        7حضرت موسي  مـا أَنْع بِمـ ببـه   �ر 

اش در اثـر   نجات از شر فرعون، يا بازگشت به آغوش مادر يا قبول توبـه          
رت بدني و يا همه اين موارد اشاره        كشتن يكي از فرعونيان يا نعمت قد      

  .داند ها مسؤول مي كند و خود را برابر اين نعمت مي
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  الگوي جوانمردي. 2
 در قصر فرعون سپري شد؛      7دوران كودكي و نوجواني حضرت موسي     

وي كـه   . اما ظواهر فريبنده قصر نتوانست او را از پيروي حـق بـاز دارد             
دانست، با خود پيمان      ول مي هاي الهي مسؤ    همواره خود را مقابل نعمت    

با فرعون و فرعونيان همراه نبـوده و         و عهدي هميشگي بست كه هرگز     
هميشه مـدافع حقـوق مظلومـان باشـد و از قـدرت بـدني و موقعيـت                  
اجتماعي خود، براي مبارزه با ظالمان و دفاع از سـتمديدگان اسـتفاده              

ارزانـي  به سبب نعمتـي كـه بـر مـن     ! پروردگارا«: كند؛ لذا چنين گفت   
  .»كردي، هرگز همراه مجرمان نخواهم بود

  مجرم در قرآن. 3
شـود كـه    هاي رفتاري اطالق مي جرم، در اصطالح حقوقي به ناهنجاري    

موجب از بين رفتن نظم عمومي و سلب آسـايش ديگـران شـود؛ ولـي                
جرم در قرآن، بر هر گناه و انحراف اخالقي و رفتاري فردي و اجتماعي              

 مجرمان اخالقي و رفتاري، عمـل صـالح را قطـع            شود، چون   اطالق مي 
  .كرده و پذيراي گناه و باطل شدند

رِمينَ       �در اين آيه هم مـراد از         جـايـن اسـت كـه       �فَلَـنْ أَكُـونَ ظَهِيـرًا لِّلْم 
در هـيچ جـرم   . اي به سبب نعمتي كه بـر مـن ارزانـي كـرده     ! پروردگارا

اهكـاران همـراه    اعتقادي، اخالقي، فردي و اجتماعي، بـا مجرمـان و گن          
  .شوم نمي

  ها پيام
رب بِما   … علَيه ي فَقَضَ يفَوكَزَه موس (توانايي و قدرت، نعمتي الهي است       . 1
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لَيع تم1).أَنْع  
ها به طور مناسب بهره برد و از استفاده از آن در تقويت  بايد از نعمت. 2

  ).رِمينَفَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمج( 2مجرمان پرهيز كرد
  بگرفتن دست ناتوان است  شكــرانه بازوي توانا

براي هر نعمت و متناسب با آن، بايد بـه صـورت عملـي از خداونـد                 . 3
  ).بِما أَنْعمت علَي فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمجرِمينَ(سپاسگزاري كرد 

فَلَنْ أَكُونَ  (  تا آخرين نفس وفادار ماند     ،به عهد و پيمان با خداوند     بايد  . 4
  ).لن براي نفي ابد است() ظَهِيرًا لِّلْمجرِمينَ
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  پيشوايان دوزخ
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كننـد و روز قيامـت،      و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به سوي آتش دعوت مـي            

  .شوند ياري نمي

  مقدمه
  : شوند ها، به دو گروه تقسيم مي انسان
 ؛مـا راه را بـه او نـشان داديـم          ؛   2 �إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً      �

  . خواه شاكر باشد يا ناسپاس
زْب    � :فرمودها     آن  بنده خدا هستند كه خداوند درباره      ،گروهي أَلَـا إِنَّ حـ

 ه ونَ اللَّهحفْلالْم فرمايـد   مـي  اند كـه قـرآن      و گروهي نيز بنده شيطان     3 �م :
   4 �أَلَا إِنَّ حزْب الشَّيطَانِ هم الْخَاسرُونَ�
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   :چنين است» حزب اهللا«يكي از دعاهاي 
  . و ما را براي پرهيزگاران پيشوا بگردان1؛ �واجعلْنَا للْمتَّقينَ إِماماً�

اوند براي كساني كه به وظيفه بندگي خود به خوبي ميان اين گروه، خد   
  : دهد قرار مي» ائمه«عمل كنند، عنوان 

  .قراردهو ما را براي پرهيزگاران پيشوا  2؛�وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا�
ور  قـدر كفـر ورزيـده و در گنـاه غوطـه            اي از حزب شيطان نيـز آن       عده
سـرگروهان و مقتـدايان باطـل قـرار         از   آنـان را     ،شوند كـه خداونـد      مي
  .دارد  به آنان اشاره،دهد و اين آيه مي

  ها واژه
  ).جمع امام(پيشوايان : أَئمةً

  ).»دعو«فعل مضارع از ماده (كنند  دعوت مي: يدعونَ
  ).»نصر«فعل مضارع منفي از ماده (شوند  ياري نمي: لَا ينصرُونَ

  نكات تفسيري
فرعونيان را امامان دعوت به     «كه    و مراد از اين   » عوت به آتش  د«معناي  . 1

  چيست؟» آتش قرار داديم
معناي دعوت به آتش، دعوت به كارهـايي اسـت كـه مـستوجب آتـش           

جـزاي  ها است كـه      ين چون ا  ؛ آن كارها عبارتند از كفر و گناهان       .است
  . معذب خواهند شد،كه در آندهد  قرار ميرا آتشي شان  آخرتي
اين است » فرعونيان را امامان دعوت به آتش قرار داديم«كه   اينزمراد ا
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 در نتيجه ديگران به ايـشان       ؛قدم كرد   پيش ،اهنكه ايشان را در كفر و گ      
  1.اقتدا كرده و به آنان پيوستند

 با عـدالت    ، فرعونيان را پيشواي كفر قرار داد و آيا اين كار          ،چرا خداوند . 2
   است؟ رخداوند سازگا

 ،كـردن   ناسازگار است كـه ايـن گمـراه        ، وقتي با عدالت خداوند    ،اين كار 
 قبالً كاري نكرده باشـند كـه مـستوجب          ، يعني خود آنان   ؛ابتدايي باشد 
ي رمجـازات كفـ   ،   اما اگر اين اضالل    ؛باشند) گمراه كردن (= اين اضالل   

باشد كه آنان قبل از ديگران مرتكب شدند، با عدالت خـدا ناسـازگاري               
است و ها   آننتيجه اعمال خود، بودنپيشوايان گمراهي  ، در واقع.ندارد

گونه كه  اين افراد همان است،  اين جهان و جلوة   چون آن جهان، تجسم     
   2. ائمه ضالل بودند، آنجا نيز پيشوايان دوزخند،در اين جهان

  »نار«و » نور«امامان . 3
 در  ي كه پيـشواي متقـين     مان اما ؛در منطق قرآن، ما دو گونه امام داريم       

 درباره گروهي از 37 چنان كه در سوره انبياء آيه     ؛مسير هدايت هستند  
   :خوانيم  ميپيامبران

رَات وإِقَـام الـصلَاةِ وإِيتَـاء           � لَ الْخَيـعف هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وونَ بِأَمدهةً يمأَئ ملْنَاهعجو
   3. �الزَّكَاةِ وكَانُوا لَنَا عابِدينَ

 را پيشواياني قرار داديم كـه بـه فرمـان مـا مـردم را هـدايت                  آنها
كردند و انجام كارهاي نيك و بر پاداشتن نماز و اداي زكـات را     مي
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  .كردند ها تنها ما را پرستش مي ها وحي كرديم و آن به آن

ها امامان نورنـد كـه در سلـسله انبيـا و اوصـيا، تـا پيـامبر خـاتم و              اين
  . نداوصيايش تداوم يافت

و اماماني كه رهبران ضالل و گمراهي هستند و به تعبير آيه مود بحث،       
  1.ائمه نارند

شود، هر گروه، به دنبال  در روز قيامت نيز كه صفوف از هم مشخص مي
كـه    امامشان هستند؛ ناريان، ناريان را طالبند و نوريان نوريان را؛ چنـان           

  : گويد قرآن مي
   �2 بِإِمامهِميوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ�

 كـه هـر گـروه را بـه نـام امامـشان فـرا                ]است[ روزي   ]آن روز، [
  .خوانيم مي

  معيار شناخت دو گروه از امامان. 4
 معيـار شـناخت امـام حـق از امـام باطـل              7در حديثي از امام صادق    

  :شود مشخص شده است كه به آن اشاره مي
  :  فرمود7امام صادق

هـا    ي پيشوايان هدايت كه دربـارة آن      ائمه در كتاب خدا دو قسمند؛ يك      
ايشان را اماماني قرار داديـم كـه    3؛ »وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا  «: فرمود

نه به امر مردم؛ بلكه امر خدا را بر امر خود و » كنند به امر ما هدايت مي
لت قسم دوم، پيشوايان ضـال    . دارند  حكم خدا را بر حكم خود مقدم مي       
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 ايشان را پيشواياني    ؛ النَّارِ يوجعلْنَاهم أَئمةً يدعونَ إِلَ   «: شان فرمود   كه درباره 
و امر خـود را قبـل از     » خوانند  قرار داديم كه مردم را به سوي آتش مي        

ها، برخالف آنچـه      دانند و طبق هوا و هوس       حكم خدا و مقدم بر آن مي      
  1.ندكن در كتاب خداي عزوجل هست، عمل مي

  ها پيام
فرهنگـي و عقيـدتي جامعـه،        دهي ساختار   ها را در شكل     نقش حكومت . 1

  2). النَّارِيأَئمةً يدعونَ إِلَ( توان ناديده گرفت نمي
  3.) النَّارِييدعونَ إِلَ(تبليغات مستكبران، در واقع دعوت به دوزخ است . 2
رنـد، در قيامـت، بـي       مستكبراني كه امروز به عده و عده دل خوش دا         . 3

  4.)يوم الْقيامةِ لَا ينصرُونَ( بود كس و ياور خواهند
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  اعراض كريمانه
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íΝ≈n= y™ öΝ ä3ø‹n= tæ Ÿω ÈötFö;tΡ tÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩∈∈∪1  
اعمال ما، براي ما    «: گويند  گردانند و مي     لغو بشنوند، از آن روي برمي      و چون سخن  

پيـشگان     جهالـت  ]مـصاحبت [ما خواستار   ! سالم بر شما  . و اعمال شما، براي شما    
 .»نيستيم

  مقدمه
امر به معروف و نهي از منكر كه يكي از ضـروريات ديـن مبـين اسـالم             

در صدر اسالم . داردهاي متفاوتي  است، به مقتضاي زمان و مكان، شيوه
و در شهر مكه، وقتي گروهي از مردم، نـداي توحيـد را بـا جـان و دل                   

رو گرديدنـد؛    بـه   هاي جاهالنه مخالفان اسـالم رو       پذيرا شدند، با سرزنش   
خداوند متعال، در اين آيه، وظيفه يك مسلمان را برابر رفتـار جـاهالن              

  .كند بيان مي
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  ها واژه
1.مل بيهودهپوچ، هر كالم و ع: اللَّغْو  

بـاب  » عـرض «فعل ماضي، از مـاده      (گرداندند، اعراض كردند      روي: أَعرَضُوا
  ).افعال

فعـل مـضارع منفـي از مـاده         (كنـيم     خواهيم، طلب نمـي     نمي: لَا نَبتَغي 
  ).باب افتعال» بغي«

  نكات تفسيري
  ضرورت پرهيز از لغو. 1

هديـد، بـا    ها عالوه بـر شـكنجه و ت         محيط شهر مكه، براي تازه مسلمان     
قرآن كريم، در چنين    . گويي مخالفان اسالم همراه بود      سرزنش و بيهوده  

آلودي اصل ضروري نهي از منكر را وظيفه يـك مـسلمان              محيط شرك 
خواهد با اعـراض و دوري از لغـو، بـه نهـي از منكـر                  داند و از او مي      مي

   .�وإِذَا سمعوا اللَّغْو أَعرَضُوا عنْه�برخيزد 

  ن مسير زندگيتعيي. 2
اي خـاص     ديگر، بـه محـيط و جامعـه         آرايي حق و باطل مقابل يك       صف

مربوط نيست؛ بلكه همواره در طول تاريخ، اين دو جريـان، مقابـل هـم               
گـويي را     تـوزي و بيهـوده      معموالً پيروان مسير لجاجـت، كينـه      . اند  بوده

 برگزيده و مؤمنان و پرورش يافتگان مكتب توحيد، بـا صـبر و مـدارا و               
  .دهند كلمات حكيمانه، به آنان پاسخ مي

طبق اين آيه، مسلمانان صدر اسالم، با تعيين مسير زندگي خـود برابـر         
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مسؤوليت كارهاي ما بر عهده ما است «: گويند گويي دشمنان مي    بيهوده
سـالمِ وِداع مـا بـر     . باشد  و عواقب كارهاي شما نيز بر عهده خودتان مي        

  .»ا دوري جسته و بيزار هستيمما از رفتار جاهالنه شم. شما

  هاي مؤمن از نشانه. 3
قرآن كريم، يكي از ابزار رسيدن به فـالح و رسـتگاري را دوري از لغـو                 

 حتي يكي از اوصاف بهشت اين است كـه در آن، لغـو              1.كند  معرفي مي 
كنـد،   طور كه از هرگونه لغو پرهيز مي  مؤمن واقعي نيز همان    2.راه ندارد 

ن و پيروان باطل هم بيزار است و هرگز در صـدد            از همنشيني با جاهال   
 …آن نيست كه در مجالس لهو و لعب، كذب، غيبت، تهمـت، افتـرا و       

شـركت كنـد؛ بلكـه بـا اعـالم بيـزاري از             ) كه از مصادق لغـو هـستند      (
  .كند جاهالن، مسير زندگي خود را از آنان جدا مي

  ها پيام
، اعـراض و دوري از آن       ترين شيوه نهي از منكـر       ترين و ساده    عمومي. 1

  3.)وإِذَا سمعوا اللَّغْو أَعرَضُوا عنْه(است 
گـويي، دسـتور اسـالم اسـت      رعايت ادب در گفتار و پرهيز از بيهوده      . 2
)نْهرَضُوا عأَع وا اللَّغْوعمإِذَا س4.)و  
 لَنَـا أَعمالُنَـا ولَكُـم   (گـردد   سود و زيان عمل هر كس، به خودش بر مي   . 3
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الُكُمم1.)أَع  
  2.)لَا نَبتَغي الْجاهلينَ …وإِذَا سمعوا اللَّغْو (گويي، ميوه جهالت است  بيهوده. 4
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  وري از دنيا بهره
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و در آنچه خدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي و سـهم خـود را از دنيـا                     

و احسان كن؛ چنانكه خدا به تو احسان كرده است و در زمين طلب . فراموش مكن
  .دارد ان را دوست نميهمانا خدا، فسادگر. فساد نكن

  مقدمه
ها متفاوت بيان شده  مقصد نهايي انسان، بر اساس مكاتب و جهان بيني        

اي مبدأ و منتهاي خلقت را در همين جهان خالصه كـرده و               است؛ عده 
مندي از مال، ثروت و امكانات مادي منحصر          هدف از زندگي را در بهره     

ان آخـرت دانـسته و   برخي ديگر مقصد نهايي بشر را فقط جه    . كنند  مي
حضور جسم در اين جهان مادي و حتي مال و ثـروت را مـانع رشـد و                  
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دانند و بر اين باورند كه انـسان، بايـد بـا پـرورش روح و                  تعالي روح مي  
  .ترك دنيا، به سعادت ابدي برسد
بيني توحيدي به اين جهـان مـادي و           اين آيه، ضمن بيان نگرش جهان     
برداري از مال، ثـروت و امكانـات          بهرهجهان آخرت، موضع اسالم را در       

  .كند مادي بيان مي

  ها واژه
  ).باب افتعال» بغي«فعل امر از ماده (طلب كن : ابتَغِ
سباب افعال» حسن«فعل امر از ماده (ببخش، نيكي كن  :نْأَح.(  

ادخروج چيزي از حد اعتدال :الْفَس.  

  نكات تفسيري
  مقصد نهايي انسان. 1

م، انسان موجودي هدفمند است كه چند صباحي در         در بيان قرآن كري   
اين جهان مادي گذرا فرصت زندگي پيدا كـرده و بـراي حيـات ابـدي                

مندي از دنيا براي نيل بـه سـعادت ابـدي،             ضرورت بهره . شود  آماده مي 
اسالم، ضمن رد ترك دنيـا و رهبانيـت و          . مورد تأكيد قرآن كريم است    

هميت بخشيدن به زندگي دنيـايي،     طلبي و دنيازدگي و با ا       نكوهش دنيا 
جهان آخرت را اصل قرار داده و زندگي دنيايي را مقدمه و ابزار كـسب               

هـا، تمـام      در اين رهگذر، برخي انـسان     . كند  سعادت آخرتي معرفي مي   
همت خود را به كسب دنيا و مقامات دنيايي اختصاص داده و از حيـات    

 سرگذشت قارون، او را     قرآن كريم، با بيان   . اند  آخرتي خويش غافل شده   
قرآن، ضـمن نكـوهش   . داند  طلبان و غافالن مي     بهترين عبرت براي دنيا   

كند كه انـسان   رفتار قارون و عدم پيروي او از دستورات الهي تأكيد مي      



235   �        وري از دنيا بهره : 196درس

هاي الهي در اين جهـان، نبايـد از آخـرت غافـل               مندي از نعمت    با بهره 
  . ار دهدشود؛ بلكه بايد اين جهان را سكّوي پرواز آخرت قر

 به تو داده، سراي آخرت      ؛ و در آنچه خدا    �وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الĤْخرَةَ     �«
  1.چون دنيا مزرعه آخرت است» را بطلب

  ابزار سعادت ابدي. 2
اسالم، برابر مال و ثروت، موضع منفي نـدارد و بـا آن، مخـالف نيـست؛          

البتـه  . كنـد  ه فقر هـم نمـي  پسندد و دعوت ب همان گونه كه فقر را نمي    
پسندد كه موجب رسيدن به سعادت آخرتي شـود؛           اسالم، ثروتي را مي   

نَ الـدنْيا     � در تفسير 7طوركه اميرالمؤمنين   همان مـ كيبنَـص لَـا تَـنس� 
  : فرمود

سالمتي، نيرو، فراغ، جواني و شادابي خود را براي نيل به آخرت به           
  2.كار بند

هـاي انـساني شـود؛     د در زمين و فراموشـي ارزش      ثروت، نبايد ابزار فسا   
اي براي استفاده همگان، پر كردن خألهاي اقتصادي در  بلكه بايد وسيله

هاي جانكاه محرومان و در يك جمله بايد ابزار           جامعه و مرهمي بر زخم    
ك     ( احسان به ديگران باشد    إِلَيـ نَ اللَّهسا أَحن كَمسنيكـي كـن؛ همـان       )أَح

  .داوند اين همه نعمت را به تو احسان كردگونه كه خ

  ها پيام
مال و ثروت، عطايي الهي است كه باور به آن، موجـب پـرورش روح               . 1
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  1).فيما آتَاك اللَّه(شود  انسان مي
غِ    (انباشتگي ثروت، از عوامل پيدايش فساد در جامعـه اسـت            . 2 لَـا تَبـو

  2).الْفَساد في الْأَرضِ
  3).إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمفْسدينَ(شود  روميت از محبت الهي ميفساد، موجب مح. 3
  4).لَا تَنس نَصيبك منَ الدنْيا(در موعظه، بايد به نيازهاي طبيعي هم توجه كرد . 4
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  دعوت به توحيد

Ÿωuρ äíô‰ s? yìtΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t� yz#u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) 

… çµyγô_uρ 4 ã&s! â/õ3çtø: $# Ïµø‹ s9 Î)uρ tβθãèy_ö� è? ∩∇∇∪1  
همه چيز، هالك   . هيچ معبودي جز او نيست    . و با وجود خدا، معبود ديگري مخوان      

حكم، فقط براي او است و فقط به سوي او بازگردانـده            . شدني است، جز وجه او    
  .شويد مي

  مقدمه
 عظيمي از آيات قرآن به توحيد، بنيادي ترين اصل قرآني است و بخش       

گاه، آيات دربارة توحيد ذات است و گاه اقسام . آن اختصاص يافته است 
آيه مورد بحث، از آيـاتي اسـت       . ديگر توحيد از جمله توحيد در عبادت      

كه توحيد عبادي را با دليل و برهـان، مـورد بحـث و اثبـات قـرار داده                  
  .است

  ها واژه
عدعو«وم به ال ناهيه از ماده فعل مضارع مجز(نخوان  :لَا تَد«.(  
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كالهالك شدني، نابودشدني :ه.  
  .ذات :وجه

كْمحكمراني، داوري :الْح.  
  ).»رجع«فعل مضارع مجهول از ماده (شويد  بازگردانده مي :تُرْجعونَ

  نكات تفسيري
  فاني بودن غير خدا. 1

هر موجود، اگر به خـودي خـود، تـصور شـود، هالـك و باطـل اسـت و               
. شـود، نـدارد     يقتي جز آنچه از ناحيه خداي تعالي به آن افاضه مـي           حق

آنچه به خداي تعالي منسوب نباشد، بـه طـور كلـي از حقيقـت خـالي                 
است؛ يا موهومي است كه قوه خيال، آن را تراشـيده و يـا سـرابي كـه                  
خيال، آن را به صورت حقيقت جلوه داده است؛ مانند بتها كه حقيقتي             

كـه رب يـا    امـا ايـن  . نگ، چوب يا فلز اسـت نـدارد  جز اين مقدار كه س 
معبود باشند و نفع و ضرر يا اثر ديگري داشته باشـند، حقيقـت نـدارد؛      
چرا كه اصل وجودشان متعلق به خدا است و وجود مستقلي ندارند؛ به              

اض مطلـق           قطـع شـود، نـابود      ) خـدا (طوري كه هرگاه تعلقشان به فيـ
 ذات خـودش اسـت و فناپـذير         تنها موجودي كه وجـودش از     . شوند  مي

نيست، ذات مقدس الهي است؛ بنابراين، همه چيز، نابود شـدني اسـت،            
اي ارتباط و تعلق داشته باشد، باقي         جز خداوند و هر چه با خدا به گونه        

  1.و جاويد است

                                                 
<  .,*-�% ���	
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  مراد از وجه خداوند چيست؟. 2
م هـ . شود  رو مي   اي است با آن، كه با غير روبه         وجه هر چيزي، آن ناحيه    

چنان كه وجه هر جسم، سطح بيرون آن است، و وجـه انـسان، جلـوي              
باشد، وجه خدا چيزي است كه بـا آن بـراي خلقـش             سر و صورتش مي   

ايـن، همـان   . شـود  نمودار است و خلقش هم با آن، متوجه درگاه او مي          
  .صفات علم و قدرت و سمع و بصر و امثال آن است

يـان شـده اسـت كـه بـا هـم       در آيه، اقوال مختلفي ب» وجه«در تفسير   
برخي . اند برخي مراد از وجه را ذات پاك الهي بيان كرده. منافات ندارند

گويند مراد، اعمال صالح است و عملي كه غير وجه رب يعني بـراي                مي
گويند مراد، ديـن الهـي        برخي نيز مي  . غير خدا باشد، نابود شدني است     

 مـشترك همـه ايـن       نقطـه . است كه اديان غير الهي، نابود شدني است       
  1.وجوه، اين است كه آنچه با خدا ارتباط دارد، باقي است

  دعا فقط به درگاه خدا. 3
اين آيه در پي فرمان به اين كه نبايـد غيـر خـدا را در جايگـاه معبـود                    

پـردازد كـه خالصـه آن،      خواند، به اقامه برهان و دليل بر اين اصل مـي          
  : چنين است

  نه وجود ندارد؛هيچ معبودي جز خداي يگا. الف
هر چه غير خدا است، اگر چنـد روزي هـم جـوالني داشـته باشـد،               . ب

فقط خداوند سبحان، قائم به ذات خويش و        . هويتش فنا و نيستي است    
  است؛ فنا ناپذير

حكم و فرمانروايي در همـه امـور، از آن او اسـت و او اسـت كـه در                    . ج
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و، كـسي   نهايت، آخرين سخن و كلمـه فـصل را خواهـد گفـت و جـز ا                
  .حكمش روا و نافذ نيست

بازگشت همه موجودات به او است و جز او هيچ محلي بـراي رجـوع               . د
  . وجود ندارد

حال با اين چهار برهان، آيا خواندن چيزي و كـسي جـز او در جايگـاه                 
»و معبود روا است؟»إِلَه   

  جايگاه توسل به اولياي خداوند. 4
گويند ـ با توحيد  ها مي رخي فرقهآيا توسل به اولياي خداوند ـ چنانكه ب

  :عبادي منافات دارد؟ پاسخ آن است كه توسل به دو گونه است
توسل به غير خدا به عنوان معبود و اله؛ مانند توسل مـشركان بـه            . الف
ها، درختان و موجودات ديگر يـا قائـل شـدن شـأن الوهيـت بـراي                   بت

  1.پيامبران و اوليا
اذن به شفاعت آنان داده است، بـدون        توسل به كساني كه خداوند،      . ب

اين گونه توسل، نه تنها مطرود . لحاظ شأن ربوبي يا امثال آن براي آنان
  : نيست، بلكه مورد توصيه قرآن است؛ چنانكه فرموده است

ـ       الرَّس م تَغْفَرَ لَهـ اسـو تَغْفَرُواْ اللّهفَاس ؤُوكĤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَوواْ  ود جـولُ لَو
  اللّه تَوابا رحيما

 اگر مؤمنان؛ زماني كه برخود ستم كردند، نزد تـو بياينـد و بـه درگـاه                 
خداوند استغفار كنند و رسول نيز براي آنان مغفرت بطلبـد، هـر آينـه               

  .پذير و مهربان خواهند يافت خداوند را توبه
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  ها پيام
و موحد واقعي كـسي اسـت       تنها، خدا معبود شايسته پرستش است       . 1

ولَا تَدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ لَـا إِلَـه   (ها آزاد باشد  ها و طاغوت  كه از همة معبود   
وإِلَّا ه.(P  

هر چه جز خدا است، در معرض هالك و نابودي است؛ پس بـه آنچـه                . 2
ك إِ      (رفتني است، دل نبنديم و خود را اسير آن نـسازيم             الـه ءا  كُـلُّ شَـي لـَّ

ههج2).و  
لَـا إِلَـه   (فرمانروايي بر جهان، شرط شايستگي براي معبود بودن است       . 3

 وإِلَّا ه… كْمالْح 3).لَه  
ولَا تَدع مع ( است 6توحيد و معاد، دو ركن اساسي تعليمات پيامبر. 4

 ونَ …اللَّهعتُرْج هإِلَي4).و  
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 .�;�* در زمين سير كنيد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرد؟ سپس خـدا               : بگو

  .ا استهمانا خدا، بر هر چيز توان. آخرت را پديد خواهد آورد

  مقدمه
ايـن  . آيه نوزدهم سوره عنكبوت تا پنج آيه بعدش، دربـارة معـاد اسـت            

اين بحث، بـه ظـاهر      . آيات بين داستان حضرت ابراهيم واقع شده است       
ارتباط صريحي به قصه آن جناب ندارد؛ ولي چون اول سخن با منكران       

ه شمارند، بـر مـسأله معـاد اقامـ          معاد است يا كساني كه آن را بعيد مي        
 روش قرآن، اين است كه وقتـي بيـان داسـتاني بـه     2.حجت كرده است  

گيري بيشتر، به طور موقت دنبالـه         رسد، براي نتيجه    مرحله حساس مي  
اين آيـه، يكـي از      . پردازد  هاي الزم مي    گيري  آن را رها كرده و به نتيجه      
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  1.آن موارد است

  ها واژه
  ).»رسي«فعل امر از ماده (سير كنيد، بگرديد : سيرُوا

  ).»نظر«فعل امر از ماده  (2با دقت بنگريد: نظُرُوااُ
  ).»بدء«فعل ماضي از ماده (آغاز و ايجاد كرد : بدأَ

بـاب  » نـشأ «فعل مضارع از مـاده      (كند    آورد، ايجاد مي    پديد مي : ينشئُ
  ).افعال

  نكات تفسيري
  )سير در زمين(جهانگردي هدفمند . 1

داده است؛ البته نه بـراي هوسـراني،        اسالم، به جهانگردي اهميت زيادي      
 هـدف از جهـانگردي، عبـرت از    3در بعضي آيـات، . بلكه براي اهداف بلند   

تاريخ گذشتگان بيان شده است؛ چرا كـه تـاريخ، خـصوصيات اخالقـي و           
كنـد و علـل       كارهاي نيك و بد و تفكرات گذشتگان را براي ما بازگو مـي            

 را در اعصار و قرون مختلـف  ها سقوط و سعادت، كاميابي و ناكامي جامعه   
  .دهد نشان مي

در بعضي آيات ديگر، مانند آيه مورد بحث، هدف از جهـانگردي و سـير در                
تاريخ را مشاهده عظمت خداوند در نقاط مختلف جهان و اعتقـاد و ايمـان               
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 نيز هدف كلي از سـير در زمـين،       1در بعضي آيات  . به معاد بيان كرده است    
انگردي، قلب انسان را دانا و چشم انسان را بينـا           جه: فرمايد  بيان شده و مي   

  .گرداند و گوش او را شنوا مي

  استدالل بر مسأله معاد. 2
 امكان معاد از طريق اثبات وسعت قدرت خداوند را       2اين آيه و آيه قبل،    

كند؛ با اين تفاوت كه اولي دربارة خلقت نخستين خود انسان             اثبات مي 
ويد و آيه دوم، به مطالعه حاالت اقوام گ و آنچه اطراف او است سخن مي  

هـاي    دهد، تا حيات نخـستين را در چهـره          و موجودات ديگر دستور مي    
مختلف و در شرايط كامالً متفاوت ببينند و به عموميت قـدرت خـدا و               

  .توانايي او بر اعاده اين حيات، پي ببرند
اق ها و غير آن در اعم       آثار موجودات زنده نخستين كه به صورت فسيل       

اي از اسرار  الي طبقات زمين است، گوشه ها و در البه درياها، در دل كوه
نمايد و  آغاز حيات در كره زمين بوده و عظمت و قدرت خدا را ثابت مي

   3.كند كه خداوند، بر اعادة حيات نيز قادر است ها را متوجه مي انسان
نـشأه  ثابت شـد؛ خداونـد      ) دنيا(وقتي قدرت خداوند در نشأه نخستين       

كند؛ پس اين آيه شريف در        آخرت را هم مانند نشأه نخستين خلق مي       
  .باشد  مي4 � فَلَولَا تَذكَّرُونَيولَقَد علمتُم النَّشْأَةَ الْأُولَ�معناي 
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  ها پيام
هاي هدفدار، يـك      جهانگردي، سير و سفر، مطالعه طبيعت و گردش       . 1

  1).ضِ فَانظُرُواقُلْ سيرُوا في الْأَر(وظيفه و ارزش است 
كننده ترديد    سياحت در زمين و تأمل در پيدايش موجودات، برطرف        . 2

ثُم اللَّه ينشئُ النَّشْأَةَ     …سيرُوا في الْأَرضِ    (انسان در امكان تحقق معاد است       
  2).الĤْخرَةَ

بهترين دليل معاد، قدرت نمايي خداوند در پديـد آوردن موجـودات            . 3
  3).كَيف بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينشئُ النَّشْأَةَ الĤْخرَةَ(ه است در نخستين مرتب
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   قرآن مجيد400صفحة   199درس 

  ايمان به مبدأ و معاد

4’ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝ èδ% s{r& $Y7 øŠyèä© tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# (#θã_ö‘ $# uρ tΠöθu‹ ø9 $# 

t� ÅzFψ$# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø# ãΒ ∩⊂∉∪ 1  
! اي قـوم مـن  «: پس گفت. ]فرستاديم[ مدين برادرشان، شعيب را ]اهل[به سوي  و  

خدا را پرستش كنيد و در انتظار روز واپسين باشـيد و در زمـين، بـه فـسادكاري                   
  .»نكوشيد

  مقدمه
امر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـه قـدري اهميـت دارد كـه خداونـد              

  :فرمايد مي
   ���$%�B�+ pKW-V( �"Vba- 4Vb&g���F &�_̀ ,    _42�% ����2�<��+�F �tF$��������2_! ��F$�$-�n�+�F _���&]��� 

���$��*�	$��� $"$  �m�l2&��FV(�F _�&b$����2   

  :  نيز فرمود6پيامبر اكرم
 ارضه و خليفـه     يمن امر بالمعروف و نهي عن المنكر فهو خليفة اهللا ف          

   ؛اهللا و خليفة كتابه رسول
                                                 

<  . U13�X%)CG :(ON. 
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ر كند، جانشين خدا در زمـين      كسي كه امر به معروف و نهي از منك        
  1.و جانشين رسول خدا و كتاب او است

دانـستند   هاي خود مي   پيامبران الهي، اين وظيفه مهم را در رأس برنامه        
 در  7هايي از انجام اين وظيفه را توسط حضرت شعيب          اين آيه، گوشه  

  .بين قوم خود بيان كرده است

  ها واژه
» معـان « كـه امـروز بـه نـام     در جنوب غربـي اردن شهري است    :مدينَ

 2.زيستند شود و حضرت شعيب و قومش در آنجا مي خوانده مي

  3.از انبيا بوده و قبرش در يمن، زيارتگاه است: شُعيب
  ).»رجو«فعل امر از ماده (اميدوار باشيد : ارجوا

  .)»عثو«مضارع از ماده نهي فعل (.  سركشي نكنيد،فساد نكنيد: لَا تَعثَوا

  سيرينكات تف
  دلسوزي در هدايت. 1

 ولي تعبير بـرادر     ؛ غالباً با اقوامشان پيوند خويشاوندي داشتند      ،پيامبران
»مهايـشان داشـته و       اشاره به نهايت محبت اين پيامبران به امـت         »أَخَاه

جويي بر اقوام  مقصدشان تسلط و سلطهها،   آنفهماند كه اين نكته را مي
  4.نبوده است

                                                 
<  .���5�� 6�7- TBC @DIAF. 

C  .����� ���	
 TB<N @DCNG. 

O  .43F� ���	
 TB<H @DCCE. 

H  .J
 +!K�L�M :����� ���	
 TB<N @DCNI. 

  248   تفسير همراه�        

  اميد به آخرت. 2
اي باالتر از اميد به آخرت دارد و خداوند،  مان و يقين به آخرت، مرتبهاي

، صادقان و   1هر كس را كه ايمان و يقين به روز قيامت دارد، از صالحان            
كند؛ ولي بايد توجه داشت اميد         معرفي مي  3 و رستگاران واقعي   2متقين

اي اي بـر  به آخرت و اميد به حساب و كتاب، اثر تربيتي داشته و مقدمه    
ايمان و يقين به آخرت اسـت؛ بـه همـين دليـل پيـامبران ـ از جملـه        

گفتنـد؛ چـرا كـه اگـر          ـ از اميد به آخرت سخن مـي       7حضرت شعيب 
كسي اميد داشته باشد كه در قيامت حـساب و كتـابي هـست، اولـين                 

  .»ولَا تَعثَوا في الْأَرضِ مفْسدينَ«كند  اثرش آن است كه در زمين فساد نمي
  مان به مبدأ و معاداي. 3

اعتقاد به مبدأ و معاد، پايه و اساس هر دين و آيين اسـت كـه پيـامبران                  
در . بزرگ خدا از جمله حضرت شعيب دعوت خود را بـا آن آغـاز كردنـد        

و چيـزي را بـا او       » خدا را عبـارت كنيـد     �F$B$5�%�  j ��̂*�� «: فرمايد  فراز اول مي  
ــه مبــدأ تق  ــان را ب ــسازيد و اعتقادت ــراز دوم . ويــت كنيــدشــريك ن در ف

يعني اعمالي انجام دهيد كه اميد ثواب به         ؛»وارجوا الْيوم الĤْخرَ  «: فرمايد  مي
آن داشته باشيد و در دنيا و در آنچه در دنيا است؛ مثل شهوات و لذات و           

شود؛ ولـي     هاي دنيا، به يأس تبديل مي       ماديات غرق نشويد؛ چرا كه اميد     
  . استاميد به آخرت، ماندني

اعتقـاد بـه مبـدأو      (پيامبران، دعوت خود را با اين دو اصل          كه  علت اين 
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شـود    كردند اين است كه ايمـان بـه مبـدأ، سـبب مـي               شروع مي ) معاد
انسان، پيوسته احساس مراقبت دقيقي از ناحيه پروردگار بر اعمال خود    

 كه اندازد ايمان به معاد، انسان را به ياد دادگاه عظيمي مي        . داشته باشد 
  .همه چيز بي كم و كاست در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  ممنوعيت فساد. 4

&���&��� «: بعد از دعوت به مبدأ و معاد، حضرت شيعب به قوم خود فرمود �&��F

  �4+�B���	$- _u��&n��� ,�1  j   انگيـزي قـوم      ترين فـساد    عمده» در زمين فساد نكنيد
  .بوده استفروشي و خيانت در كيل و وزن  مدين كم

گرچه اين خطاب حضرت شعيب به قوم خود است، اختصاص بـه آنـان             
هـاي   نداشته، بلكه يـك دسـتور جـامع عملـي اسـت كـه تمـام برنامـه          

فـساد، مفهـوم وسـيعي دارد كـه هرگونـه           . گيـرد   اجتماعي را در بر مي    
گيرد و نقطه مقابل آن، صـالح         نابساماني و ويرانگري و ظلم را در بر مي        

  1.هاي سازنده در مفهوم آن جمع است  كه تمام برنامهو اصالح است

  ها پيام
انبيا كه پدران فكري و ايماني و اخالقي مردمنـد، بـا آنـان برادرانـه                . 1

كنند و حضرت شعيب، دل سوز مـردم مـدين بـود و بـا آنـان            رفتار مي 
   Y�5����V3 �"$ �&?&(.(2(رابطه عاطفي و مهربانانه داشت 

به مبدأ و معاد، در تعاليم انبيا دو امـر اعتقـادي   بندگي خدا و ايمان    . 2

&���&��� (مهم و زمينه دوري از فساد است �&��F ���?v��� �q������� ��$#����F ��*̂�� �F$B$5�%�.(  

                                                 
<  . J
 +!K�L�M����� ���	
 TB<N @DCNG. 

C  .��� ���	
 TBG @D<HO 6 �� �� ���	
 TB<H @DFI. 
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بازداشتن مردم از تبهكاري و فساد در حد دعوت به توحيد عبادي و            . 3

&���&&n2��� ,2�1 ���2����F ��2*̂�� �F$B$5�%�       _u��#$��2   (آخرت طلبي، اهميت دارد   �2&��F ���?v2��� �q��2�����

�4+�B���	$-.(1  

                                                 
<  .�� �� ���	
 TB<H @DFG. 



 

 قرآن مجيد 402صفحة   200درس 

  قرآن، برترين معجزه
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 و براي آنان كافي نبوده است كه ما اين كتاب را بر ]ينيدب در قرآن كمبودي مي[آيا 

 رحمتي  ]كتاب[شود؟ همانا در اين       ايم كه پيوسته بر آنان خوانده مي        تو نازل كرده  
  .آورند  و تذكري براي مردمي كه ايمان مي]بزرگ[است 

 مقدمه

نوشتند؛ اين خبر،   از تورات چيزهايي مي   6برخي اصحاب رسول خدا   
تـرين احمقـان و       احمـق «: حـضرت فرمـود   . رسـيد  6به رسول خـدا   

ترين گمراهـان، مردمـي هـستند كـه از كتـابي كـه خداونـد بـر                    گمراه
منـد   گردان شوند و بـه كتـابي عالقـه          پيغمبرشان نازل كرده است، روي    

شوند كه خدا بر غير پيغمبر آنان نازل كرده و براي امتـي غيـر از آنـان       
  2.اين آيه شريف نازل شددر همين جريان بود كه . »فرستاده است

شـود كـه كـافران و ظالمـان، حاضـر نبودنـد               از آيات قبل، اسـتفاده مـي      

                                                 
<.U13�X% )CG :(E< .  
C. ������ �B�� @BE @D<HI . 

  252   تفسير همراه�        

چرا «: گفتند جويي پرداخته و مي بودن قرآن را بپذيرند؛ لذا به بهانه   معجزه
 6معجزاتي مثل معجزات موسي و عيسي از سوي پروردگار بر پيـامبر           

» دم مـسيحا نـدارد؟    اء و   ضشود؟ چرا او عصاي موسي و يـد بيـ           نازل نمي 
معجزات، همه نزد   : ها بگو   به آن : گويد  دهد؛ نخست مي    قرآن دو پاسخ مي   

قُلْ إِنَّما الĤْيات عند اللَّه وإِنَّمـا أَنَـا         �دهندة آشكارم     خدا است و من، فقط بيم     
  .شود پاسخ دوم در اين بررسي مي P .�نَذيرٌ مبِينٌ

  ها واژه
فعـل مـضارع منفـي از مـاده         ( كـافي نيـست      كند،  كفايت نمي : لَم يكْف 

  ).»كفي«
  ).»تلو«فعل مضارع مجهول از ماده (شود   ميخوانده: ييتْلَ
  .يادآوري، تذكر، پند: يذكْرَ

  نكات تفسيري
  قرآن، برترين معجزه. 1

پاسخ دوم خداوند به كفار و ظالمان، اين است كه آيا همين اندازه براي           
اب آسماني را بر تـو نـازل كـرديم كـه            ها كافي نيست كه ما اين كت        آن

  شود؟ ها تالوت مي پيوسته بر آن
معموالً در مواردي گفته    » ها كافي نيست؟     آيا براي آن   ؛أَولَم يكْفهِم «جمله  

شود كه انسان، كاري برتر از انتظار طرف انجام داده و او، از آن غافـل                  مي
چـرا فـالن   «: گويـد  زند؛ بـراي مثـال، او مـي       است يا خود را به غفلت مي      

تـري را يـادآور       در پاسـخ، مـا خـدمت بـزرگ        » خدمت را به من نكردي؟    
                                                 

<.U13�X% )C< :(EA . 
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آيا كافي نيست كـه     : گوييم  شويم كه او آن را ناديده گرفته است و مي           مي
آيـا  : فرمايـد  جا نيز خداوند مي  اين1!ما چنين خدمت بزرگي انجام داديم؟  

ديم؛ كتـابي كـه از      ها كافي نيست كه اين كتاب را بر تو نازل كر            براي آن 
هر جهت، جامع و كامل بوده و بر خالف معجزات پيامبران ديگر، جاودانه         

بـه فـرد و     » يتلـي «(شـود     ها تالوت مي    است و آياتش، شب و روز، بر آن       
  ).مكان خاصي اختصاص ندارد

  قرآن، رحمت و وسيلة يادآوري. 2
ايمـان؛   آوري؛ ولي براي گروه بـا       قرآن، هم رحمت است و هم وسيله ياد       

اند؛ طالب نورنـد و     ها كه درهاي قلب خود را به روي حقيقت گشوده           آن
خواننـد،   ها كه هر بار كه آيـات قـرآن را مـي     خواهان راه يافتن براي آن 

اين » يذكْرَ«و  » رحمت«ممكن است فرق ميان     . يابند  اي مي   تذكر تازه 
 بـر آن،  باشد كه قرآن، تنها يك معجزه و ماية تذكر نيست؛ بلكه عـالوه    

هـاي تربيتـي و       آفـرين و دسـتور      هـا و قـوانين رحمـت        سرشار از برنامه  
ساز است؛ براي نمونه عصاي موسـي تنهـا معجـزه بـود؛ ولـي در                  انسان

زندگي روزمره مردم اثري نداشت؛ اما قـرآن، هـم معجـزه اسـت و هـم        
  2.برنامة كامل زندگي و مايه رحمت

  ها پيام
اي خواستاران معجزه است و از سوي       كننده بر   اي كفايت   قرآن، معجزه .1

  3.)أَولَم يكْفهِم أَنَّا أَنزَلْنَا علَيك الْكتَاب( نازل شده است 6خداوند، بر پيامبر
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  1.)يلَرَحمةً وذكْرَ(قرآن، ماية رحمت و دوري از غفلت است . 2
گيـري از آن، شـرايط و شايـستگي           قرآن، براي همة مردم است؛ ولي بهره      . 3
لقَومٍ …(طلبد كه از جملة شرايط دريافت رحمت الهي، ايمان است             ص مي خا

  2.)يؤْمنُونَ

                                                 
<. ��� ��	
 @BG @D<EI . 

C. J
 +!K�L�M :�� �� ���	
 @B<H @D<AN 6��� ���	
 @BG @D<EI . 



 

 قرآن مجيد 404صفحة   201درس 

  مجاهده در راه خدا

zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ öκ s]s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∉∪ 1  
نمايـانيم   را به آنان ميهاي خود  ترديد راه  ما كوشش كنند، بي    ]راه[كه در     و كساني 

  .و قطعاً خدا، با نيكوكاران است

  مقدمه
هـا بـر    ولي اين امـداد  . هاي زندگي بشر است     هاي غيبي از واقعيت     امداد

شود، اين آيه، شرايط دريافت ايـن   چه كساني و با چه شرايطي نازل مي   
  .امدادها را بيان كرده است

  ها واژه
بـاب  » جهـد « ماضـي از مـاده       فعـل (كوشيدند، جهـاد كردنـد      : جاهدوا
  ).مفاعله
  ).»هدي«فعل مضارع از ماده (كنيم   حتما هدايت مي2: لَنَهدينّ
  ).»سبيل«جمع (ها  راه: سبل

                                                 
<.U13�X% )CG :(NG . 
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  نكات تفسيري
  جهاد در راه خدا. 1

جهاد، به معناي به كار بردن آخرين حد توان و قدرت در دفع دشـمن               
جهاد با شـيطان و  است كه گاهي جهاد با دشمن ظاهري است و گاهي      

  1.گاه با نفس است
، تعبيري وسـيع و مطلـق اسـت و هرگونـه            »جهاد«در اين آيه شريف،     

جهاد و تالشي را كه در راه خدا و براي او به منظور وصـول بـه اهـداف       
شود؛ خواه در طريق كسب معرفت باشد يا   الهي صورت گيرد، شامل مي    

  2.ر نيك ديگرجهاد با نفس يا مبارزه با دشمن يا انجام هركا

  »اخالص«و » جهاد«. 2
شود كه هرگونه شكست و ناكامي، معلول يكي از  از اين آيه، استفاده مي

ايم يا اخالص در كار ما  يا در جهاد و تالش، كوتاهي كرده: دو چيز است
اگر اين دو با هم جمـع شـود، بنـا بـر وعـده مؤكـد الهـي،           . نبوده است 

ن گفت نكتة اساسي در مشكالت      توا  مي. پيروزي و هدايت، حتمي است    
ــر اســت  ــي، جهــاد در . و مــصائب جوامــع اســالمي، همــين ام از طرف

هــاي علمــي، فرهنگــي، سياســي و اقتــصادي را بــه فراموشــي   صــحنه
هـا   طلبي، بر آن و از طرفي، حب نفس و عشق به دنيا و راحت        اند  سپرده

جا كه كشتگانشان به دست خودشـان، بـيش از            چيره شده است، تا آن    
  3.گيرد ها مي شتگاني است كه دشمن غير مسلمان از آنك
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  همراهي خدا با محسنان. 3
محسنان، كساني هستند كه عالوه بر جهاد و تالش بـراي نجـات خـود           

  1.كوشند داراي مقام ايثار و احسانند و براي ديگران هم مي
يا به ايـن معنـا اسـت كـه خـدا ياريـشان              » همراهي خدا با محسنان   «

ه مسأله جهاد كه محتاج نصرت است، جلوتر آمده، خـود           ك  اين(كند    مي
يا به معناي ) است» نصرت«به معناي » مع«كه كلمه  قرينه است بر اين

معيت رحمت و عنايت خداست كه شامل همه عنايات خـداي سـبحان    
بنابر تفسير اول، معيت به معنـاي نـصرت و          . به بندگان محسن او است    

  2.و عنايت استكمك، و بنابر تفسير دوم، رحمت 

  ها پيام
براي رسيدن به هدايت ويژه الهي، تالش الزم است و بايد گام اول را . 1

  .)لَنَهدينَّهم …جاهدوا (خود انسان بردارد 
  .)فينَا(دهد، خلوص است  آنچه به تالش ارزش مي. 2
  .)سبلَنَا(هاي وصول به قرب الهي، محدوديت ندارد  راه. 3
الم و نون تأكيد،  ()لَنَهدينَّهم( خدا، اطمينان داشته باشيم   هاي  به وعده . 4

  ).هاي تأكيد فراوان است نشانه
 … جاهدوا فينَا (نشانه نيكوكار بودن، تالش در راه حق و اخالص است . 5

  3.)لَمع الْمحسنينَ
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  نظام زوجيت
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هاي او، اين است كه براي شما از جنس خودتان، همسراني آفريد              و از جمله نشانه   

ترديـد، در ايـن       بي. ار داد كه كنارشان آرام گيريد و ميان شما، محبت و شفقتي قر          
  .يشند اند هايي است براي مردمي كه مي ، نشانه]تدبير عجيب[

  مقدمه
و يكي از ؛ ومنْ آياته«اين آيه شريف، و آيه قبل و چهار آيه بعد، با تعبير     

هاي  شوند و نكات دقيقي از داليل توحيد و نشانه        آغاز مي » هاي او   نشانه
  .كنند بازگو مي» نظام هستي« و در »وجود آدمي«پروردگار را در 

كند كـه     ها بيان مي    هاي خدا را در وجود انسان       اين آيه، بخشي از نشانه    
  .نماييم ها اشاره مي در تفسير آيه، به آن

  ها واژه
  ).»نفس«جمع (ها  جان: أَنفُس
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  ).»سكن«فعل مضارع از ماده ( تا آرام گيريد 1: تَسكُنُوال
  ).فعل ماضي(قرارداد : جعلَ
  .دوستي، محبت: مودةً

  نكات تفسيري
  نظام زوجيت. 1

معرفـي  » آفرينش همـسر «هاي خدا را  در اين آيه شريف، يكي از نشانه 
اين آرامش، به اين . همسران، مايه آرامش شمايند: كرده و فرموده است

دليل است كه زن و مرد، مكمل هم و مايه شكوفايي، نشاط و پـرورش               
اي كه هـر كـدام، بـدون ديگـري نـاقص اسـت؛ لـذا             يكديگرند؛ به گونه  

طبيعي است ميـان يـك موجـود و مكمـل آن، بايـد چنـين ارتبـاط و                   
  2.اي وجود داشته باشد جاذبه

  لزوم مودت و رحمت بين همسران. 2
براي بقاي زندگيِ مـشترك، دوسـتي و شـفقت، امـري ضـروري و الزم       

زل شده و اضطراب و است و با از ميان رفتن اين دو، بنيان خانواده متزل     
گـردد؛ در نتيجـه نـشاط و شـادابي و        افسردگي بر اهل خانه حاكم مـي      
اي، فرزنــداني  در چنــين خانــه. بنــدد شــكوفايي، از خانــه رخــت برمــي

يابنـد؛ لـذا خداونـد، مهـر و عواطـف             گير و نـاموفق پـرورش مـي         گوشه
اي بين همسران به وجود آورد و همـسران را مايـه سـكونت و                 دوستانه

 تا در پرتو اين آرامـش، عقـل و خـرد        )لِّتَسكُنُوا إِلَيها (مش هم قرار داد     آرا
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رُونَ       «خويش را به كار گيرند        و بـه وظـايف    »إِنَّ في ذَلك لĤَيات لِّقَـومٍ يتَفَكـَّ
  .خود عمل كنند

  »رحمت«و » مودت«فرق . 3
كلمه مودت، به معناي محبتي است كه اثرش در مقام عمل ظاهر شود             

اي اسـت كـه از مـشاهده يـك      رحمت، به معناي نوعي تـأثير درونـي  و  
  1.آيد شخص ناتوان و محتاج به وجود مي

كننـد؛    مودت، در آغاز راه است كه در آن، همسران، به هم خدمت مـي             
اما هنگامي كه يكي از آنان، ضعيف يـا نـاتوان شـود و قـادر بـه انجـام                    

 بايد بـا ايثـار و از        كارهاي خويش نباشد، به رحمت نياز است و ديگري        
  2.خودگذشتگي، به همسرش كمك كند و نيازهاي او را برآورده نمايد

  ها پيام
ومنْ آياته أَنْ (آفرينش همسران از جنسي همگون، از آيات الهي است . 1

  3 .)خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجاً
از  )كُم منْ أَنفُسكُم أَزواجاً   أَنْ خَلَقَ لَ  ( اند  زنان، همسان با مردان خلق شده     . 2

  4.شود كه خلق زنان، همسان مردان است  مياستفاده »منْ أَنفُسكُم« قيد
  5.)خَلَقَ لَكُم(آفرينش، هدفدار است . 3
  1.)لِّتَسكُنُوا إِلَيها(همسر، بايد عامل آرامش باشد، نه مايه تشنج و اضطراب . 4
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  2.)لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ( به نقش سازنده ازدواج پي ببرند توانند اهل فكر هستند كه مي. 5
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 ]توحيـدي [به اين دين    .  با گرايش به حق    ]اكنون كه بطالن شرك معلوم شد     [پس  

براي خلقت خـدا    . روي بياور، با همان فطرت الهي كه مردم را بر آن آفريده است            
اين اسـت ديـن راسـت و درسـت؛ ولـي بيـشتر مـردم                . هيچ گونه تبديلي نيست   

  .دانند نمي

  مقدمه
با يادآوري برخي آيات آفـاقي و انفـسي    ) 29ـ20(خداوند در آيات قبل     

مانند آفرينش انسان از خـاك، آفـرينش همـسر بـراي انـسان و ايجـاد         
ها، آفرينش    ها و زمين و اختالف زبان       محبت بين آنان، آفرينش آسمان    

شب و روز و رعد و برق و فـرو فرسـتادن بـاران و زنـده شـدن دوبـاره                     
ها و زمين است برابر او، بر       و مطيع بودن همه آنچه در آسمان       …زمين
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اين آيه، در حقيقت، نتيجه مباحث . وحدانيت خويش و معاد تأكيد كرد
گذشته است كه در چنين فضايي، انسان بايد با تمام وجود، خـود را در    
همان مسيري كه خداوند سرشت انسان را بر آن نهـاده اسـت حركـت               

هتــرين راه  ايــن، ب1.كنــد و هرگــز فتــور و ســستي بــه خــود راه ندهــد
  .خداشناسي و معادشناسي است

  ها واژه
  2).صفت مشبه(، خالص گرا حق: حنيف
  3.سرشت، آفرينش: تفطْرَ
  4.)صيغه مبالغه(پايدار، استوار : قَيم

  نكات تفسيري
  دين حنيف. 1

هـا و خرافـات، بـه     ها، انحـراف  دين حنيف، ديني است كه از همة كجي  
چون چنين است، قيم است؛ . تسوي راستي، درستي و حق متمايل اس

يعني هم خود، ثبات و استحكام دارد و هم هر كس به آن روي كند از                
كـه  » جنيف«به خالف . خطر انحراف، زوال و تزلزل در امان خواهد بود     

به عقايد، افكار و آيين متمايـل بـه گمراهـي، خرافـات و باطـل گفتـه                  
  .شود و در معرض تزلزل و زوال است مي
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  ت و غريزهتفاوت فطر. 2
سرشت جاودان الهي، در نهان و نهاد انسان همواره نـداي توحيـد سـر               

گرايش به توحيد، معاد    . دارد  دهد و در پي رسيدن به حق گام برمي          مي
و دين حنيف، در انسان همواره همراه نوعي آگاهي است كه در عقـل و   

  .گذارد؛ بر خالف غريزه كه آگاهانه نيست انديشه او اثر مي

  ايي فطرتشكوف. 3
: ها است ترين اهداف بعثت پيامبران، شكوفايي فطرت انسان يكي از مهم

 خداونـد،  1؛دوهم ميثـاق فطرتـه  أالـيهم انبيائـه ليـست    و واتـر    فبعث فيهم رسـله     «
پيامبران خود را مبعوث فرمود و رسوالن خود را پي در پي اعزام كرد تا 

   .»وفاداري به پيمان فطرت را از آنان بازجويند
رود؛ بلكه ممكن است گاهي بر اثر         ميرد و از بين نمي      ت، هرگز نمي  فطر

ــرپيچي از    ــامبران و س ــاليم پي ــون دوري از تع ــي همچ ــل مختلف عوام
دستورات الهي و سلطه طاغوت، فطرت خداجوي بـه خاموشـي گرايـد؛             

ب گاه كـه در معـرض آفتـا         اما آن  N»قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خَاب من دساها       «
  . شود گيرد شكوفا مي مي،بخش وحي و رسالت قرار تابناك و حيات

ه    «: در اين آيه نيز فرمود      ايـن فطـرت الهـي، تغييـر و          »لَا تَبديلَ لخَلْقِ اللـَّ
  .پذيرد تبديل نمي

  استواري راه خداشناسي. 4
هاي مختلفي وجود دارد؛ گاه بـه بـراهين عقلـي و     براي خداشناسي، راه  

همه اين . شود  استدالل مي…هاي طبيعي و قي و پديدهگاه به آيات آفا  
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توانند در مسير خداشناسي، راهنماي بشر باشند؛ امـا يكـي از              ها مي   راه
هاي خداشناسي، فطرت و سرشت نهاني انسان است كـه    استوارترين راه 

  .در طول تاريخ بشر، دستخوش تغيير و تحول نشده است

  تفسير فطرت در روايات. 5
 ياد شده اسـت، در احاديـث        »فطْرَةَ اللَّه « كه در قرآن به      فطرت خداجوي 

اسالمي با تعابير مختلفي بازگو و تفسير شده است؛ در حديثي از امـام              
ا   � در تفسير اين آيه شريف   7باقر هـلَيع اس  نقـل  �فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَـرَ النـَّ

سرشت آنان را بـر     خداوند،   1فطرهم علي المعرفة به؛   «: شده است كه فرمود   
  .»معرفت و شناخت خود قرار داد

:  نيز دربارة تفسير همين آيه سؤال شد؛ حضرت فرمود     7از امام صادق  
منظور از فطرت اهللا «: فرمود و در حديثي ديگر 2»منظور، توحيد است«
قـصود از فطـرت اهللا،      م«:  و باز در حـديثي فرمـود       3»مان اسالم است  ه

توان چنـين     مجموع احاديث ياد شده، مي    از  . »واليت اولياي الهي است   
 همان معرفت درونـي و گـرايش توحيـدي     ،»اهللا  فطرت«نتيجه گرفت كه    

  .باشد است و توحيد، اسالم و واليت، از مصاديق آشكار آن مي

  ها پيام
فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ    ( 4گرا و طرفدار حق است      انسان، ذاتاً خداگرا، توحيد   . 1

لَيع االنَّاسه(.  
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ديلَ لخَلْـقِ     …(رود    فطرت انسان، تغيير ناپذير است و از بين نمي        . 2 لَا تَبـ
اللَّه…(.  
اس  (فطرت و دين، پيوند تكوين و تشريع در جان انسان است      . 3 فَطَرَ النـَّ

  .)ذَلك الدينُ الْقَيم …علَيها
  .)ذَلك الدينُ الْقَيم …افَطَرَ النَّاس علَيه(دين و فطرت، ثابت و استوارند . 4
 1گرايش به دين حق، اصل است و انحراف و كجي، امـري عارضـي اسـت               . 5
  .)فَطَرَ النَّاس علَيها(
بسياري از مردم، از دين فطـري ناآگاهنـد و ناآگاهانـه مقابـل ديـن                . 6

  .)ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ(ايستند  مي
فَـأَقم  (تواند باعـث قيـام و قـوام انـسان باشـد               ستوار، مي دين قيم و ا   . 8

كهجو … مينُ الْقَيالد كذَل(.  

                                                 
<. ��� ���	
 @BG @D<GI . 



 

 قرآن مجيد 409صفحة   204درس 

  عواقب كفر
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يـسته  ا شان است و كساني كه كـار ش كفرشان به زيان خود،كساني كه كفر بورزند 

  .كنند ده ميما آ]جايگاه نيكو[ براي خودشان ،انجام دهند

  مقدمه
 زيـان و نفعـي      ،ن آدميـان  مـا پندارند كه كفر و اي       مي ،برخي افراد ناآگاه  
 ناشي از نشناختن خداوند و نظام اين عالم ، اين پندار.براي خداوند دارد

ث قـرار    مـورد بحـ    انـسان ن را به خود     مازتاب كفر و اي   با ،اين آيه . است
  .دهد مي

  ها واژه
  2).فعل ماضي(كفر ورزد، بپوشاند : كَفَرَ

  3).»مهد«فعل مضارع از ماده (كنند  آماده مي: يمهدون
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  نكات تفسيري
  عواقب كفر. 1

هايي كه بندگي خدا را رها كرده و كافر شدند، كفرشان بـه خـدا                 انسان
ا        تَكْفُرُواْ أَنتُ  إِن�: رساند؛ چرا كه فرمود     ضرري نمي  يعـمضِ جي األَر ن فـ مـو م

 يدمح يلَغَن بـه  [اگر شما و همه مردم روي زمين كـافر شـويد،    :�  1فَإِنَّ اللّه
؛ »نياز و شايسته ستايش اسـت       ؛ چراكه خداوند بي   ]رسد  خدا زياني نمي  

شـود   بلكه كفرشان، بر ضرر و زيان خود بوده و وبالش دامنگيرشان مـي           
) كُفْرُه هلَيفرمايـد، از رحمـت الهـي دور     طور كه آيـة بعـد مـي     و همان )فَع

  2. �إِنَّه لَا يحب الْكَافرِينَ�خواهند بود 
شود، به    يكي از عواقب كفر، آن است كه كافر، به عمل صالح موفق نمي            

همين دليل، خداوند، پس از كفر، سخن از عمل صالح به ميان آورده و              
  .�ومنْ عملَ صالحاً …من كَفَرَ � آن را مقابل كفر قرار داده است

  ايمان و عمل صالح. 2
اگر كسي ايمان داشته باشد؛ ولي عمل صالح انجام ندهد، اين ايمان، به        

 آيـه از قـرآن   82تنهايي سودي به حالش نـدارد؛ بـه همـين دليـل در       
هاي گوناگون، با هم ذكر شده  بينيم كه ايمان و عمل صالح، به شكل مي

 در  3. � لَفي خُسرٍ إِلَّا الَّذينَ آمنُـوا وعملُـوا الـصالحات          انسانالْ إِنَّ�: داست؛ مانن 
: آيه بعد همين سوره نيز ايمان و عمل صالح بـا هـم ذكـر شـده اسـت                  

                                                 
<. �(�
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�هن فَضْلم اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذ زِيجي1. �ل  
وده اسـت ولـي از ايمـان        در آية مورد بحث، عمل صالح را مطـرح فرمـ          

اين، به آن دليل است كـه در آيـات ديگـر، شـرط              . سخني نگفته است  
الحاً     �: سودمند بودن عمل صالح را ايمان معرفي كرده است         لَ صـ مـنْ عم

 كسي كـه عمـل صـالحي     2؛�  وهو مؤْمنٌ فَأُولَئك يدخُلُونَ الْجنَّةَ     يمن ذَكَرٍ أَو أُنثَ   
واه مرد يا زن ـ در حالي كـه مـؤمن باشـد، وارد بهـشت      انجام دهد ـ خ

طور كه در نكته اول بيان شد ـ عمل صالح بـدون    وگرنه همان. شود مي
  .شود ايمان، از انسان كافر پذيرفته نمي

  اثر عمل صالح. 3
  : كند كه آن حضرت فرمود  نقل مي7منصور بن حازم از امام صادق

د ألحـدكم قادمـه       ان العمل الصالح ليسبق صاحبه الي ا  « د لـه كمـا يمهـ لجنة فيمهـ
  3.»فراشه

رود، تـا جايگـاه او را در          عمل شايسته، قبل از صاحبش به بهـشت مـي         
كه خدمتكار يكـي      بهشت آماده سازد و از صاحبش پذيرايي كند؛ چنان        

  .از شما، فراشتان را بگستراند

  ها پيام
من (كند  خاب ميانسان، داراي اختيار است و ايمان و كفر را خود، انت . 1

  4.)منْ عملَ …كَفَرَ 

                                                 
<. [6� )OA :(HE . 

C. �K�s )HA :(HA . 

O. ���5�� 6�7- @BI @DHI< . 

H. ��� ���	
 @BG @DC<A . 

  270   تفسير همراه�        

بار است و بازتاب خسارت آن، بـراي خـود كـافر              كفر، امري خسارت  . 2
  1.)من كَفَرَ فَعلَيه كُفْرُه(است 

كفر، به تنهايي و بدون عمل كفرآلود، بـراي شـقاوت آخرتـي كـافي               . 3
  2.)من كَفَرَ فَعلَيه كُفْرُه(است 

من (ي، در سعادت و شقاوت وي نقش اساسي دارد عقيده و عمل آدم . 4
  3.)كَفَرَ فَعلَيه كُفْرُه ومنْ عملَ صالحاً فَلأَنفُسهِم يمهدونَ

ل صالح نيـز    ما بلكه اع  ؛ن تنها كافي نيست   مابراي رفتن به بهشت، اي    . 5
  .)منْ عملَ صالحاً فَلأَنفُسهِم يمهدونَ(الزم است 

                                                 
<. �� �� ���	
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  مباشمتكبر 
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مدار، كه خدا   گام بر]غرور[ روي بر متاب و در زمين با شادي         ]به تكبر [و از مردم    
  .دارد هيچ متكبر فخرفروشي را دوست نمي

  مقدمه
موانع بسيار مهم در مسير رشـد و كمـال انـسان اسـت،     غرور و تكبر از   

اين آيه پرهيـز از     . شود  هاي اين خصلت تا آسمان نيز كشيده مي         آسيب
ــن .  كند اين خصلت را يادآور شده و عوارض ناگوار آن را گوشزد مي ايـ

  .آيه قسمتي از نصايح لقمان به فرزند خويش است

  ها واژه
  ).باب تفعيل» صعر«عل نهي از ماده ف(صورت را برنگردان : لَا تُصعر

چهره، رخساره: خَد.  
  ).»مشي«فعل نهي از ماده (نرو : لَا تَمشِ
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  .شدت فرح و شادي: مرَح
  1).»خيل«اسم فاعل از ماده (متكبر : مخْتَال
  ).»فخر«صيغه مبالغه از ماده (بسيار به خود بالنده، فخر فروش : فَخُور

  نكات تفسيري
   از مردمروي برتابيدن. 1
جا كنايه از تكبر و  به معناي روي برگردانيدن است كه در اين       » تصعير«

  .غرور در برخورد با مردم است
انسان موجودي است كه با اندك چيزي فريفتـه خويـشتن شـده و بـه                

تابد و با نخوت و غرور با آنـان برخـورد             همين جهت از مردم روي برمي     
  .كند مي

 آدمي را از خود … حسب و نسب، هنر واندكي مال، علم، جمال، مقام،   
كند، خود را بزرگ شمرده و ديگران را          بيخود كرده و اسير تخيالت مي     

ها عارضـه فـردي و اجتمـاعي پديـدار            پندارد كه در پي آن ده       خرد مي 
  .گردد مي

در سوره :  قرآن مجيد در آيات متعددي اين آسيب را گوشزد كرده است
ن در برابـر فقيـري نابينـا انتقـاد       به شدت از رو در هم كـشيد       » عبس«

كند و در سوره انعام پيامبر و مؤمنان را از طرد مؤمنان فقير برحذر                مي
 آنان را كه صـبح و  2؛ �لْغَداةِ والْعشيباوالَ تَطْرُد الَّذينَ يدعونَ ربهم   �دارد    مي

نيـز از  در ايـن آيـه   . خوانند، از خود مران    خدا را مي   ]در عين فقر  [شام  
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  .شود آور مي زبان لقمان حكيم دوري از تكبر را ياد
اين آيات نشان دهنده اهميت اين موضوع و آسيب فراوان اين خـصلت             

  .است

  گام زدن سرمستانه. 2
در جمله نخست آيه، لقمان حكيم فرزندش را از برخـورد متكبرانـه بـا               

ي الْـأَرضِ     «مردم بر حذر داشت و در جمله بعد          شِ فـرَحـاً  لَا تَممطلـب   » م 
و آن اين كه نه تنها در برابر مردم،     . اساسي ديگري را مطرح كرده است     

  .مغرور و متكبر مباش؛ بلكه اساساً بر روي زمين سرمستانه زندگي مكن
فقـط راه رفـتن و طـي مـسير نيـست بلكـه كليـه                » مـشي «مقصود از   

هـاي فـردي، اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي و نظـامي را شـامل           عرصه
  .رددگ مي

اگر قدري به تاريخ بنگريم و سرنوشت سرمستان و مغروران را كـه حتـي        
ادعاي خدايي كردند بررسي كنـيم، ارزش ايـن سـخن حكيمانـه را نيـز                

هـاي ديگـر را،       هـا، كـشتارها و ناهنجـاري        يابيم؛ بسياري از اسـراف      مي  در
پس اگر نـداي قـرآن      . همين منش متكبرانه بر روي زمين خواهيم يافت       

ها از بين     و مورد توجه قرار گيرد زمينه بسياري از مفاسد و آسيب          شنيده  
  .خواهد رفت

  مختال فخور. 3
بـه معنـاي متكبـر اسـت، چـون شـخص            » خيـل «از ريـشه    » مختال«

حال آن كه در نظام    . پندارد كه بزرگ است     گردنفراز و متكبر چنين مي    
اين جهان هيچكس جز خداوند و آن كساني كـه او قدرتمنـد و بـزرگ            
شمرده بزرگ نيستند و چنين افرادي بـا خيـالي خـام خـود را بـزرگ                 

  .اند شمرده

  274   تفسير همراه�        

  .پروري است بر همين منوال است فخرفروشي نيز كه زاييده خيال
بنيـاد اسـت، جايگـاهي در نظـام           چون تكبر و فخر فروشي باطل و بـي        

از ايـن   . آفرينش ندارد و بزودي بطالن آن بر همگان آشكار خواهد شد          
 خداوند افرادي را كه داراي ايـن        »لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ    «: دفرماي  رو مي 
دارد، اين دوست نداشتن به معنـاي يـك           ها هستند دوست نمي     خصلت

نيست بلكه بـه معنـاي محروميـت از         ) ها  همانند ما انسان  (حالت قلبي   
  .عنايت و لطف الهي و گرفتار شدن به قهر اوست

  ها پيام
حقوق مردم، در برخورد اخالقي، داراي اهميتي ويژه        مراعات حال و    . 1

  1.)ولَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ(است 
ولَا (با مردم، چه مسلمان و چه غير مسلمان با خوشروئي رفتار كنيم      . 2

  2.)تُصعرْ خَدك للنَّاسِ
  3.)لَا تَمشِ في الْأَرضِ مرَحاً(راه رفتن متكبرانه ممنوع است . 3
هـا خـود را گرفتـار نـسازيم       به موهومـات، خيـاالت و بلنـد پـروازي         . 4
  4.)مخْتَالٍ(
انسان نبايد حركت خويش را بر اساس سرمستي و غرور سامان دهد           . 5
  5.)ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرَحاً(
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از عامل خشنودي خداوند براي تشويق و از ناخشنودي او براي ترك            . 6
  .)إِنَّ اللَّه لَا يحب(ده كنيم ها و گناهان استفا زشتي

ولَـا  (هاي ارزشگذاري اعمال و رفتار است         محبت و قهر خدا از مالك     . 8
   1.)إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ …ولَا تَمشِ  …تُصعرْ 

ه لَـا     (پندار و خيال بافي از جمله عوامل خود بزرگ بيني است            . 9 إِنَّ اللـَّ
كُلَّي بخْتَالٍ فَخُورٍح2.) م  
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  سفارش به تقوا
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 ي كـه هـيچ پـدر      يپروا كنيد، و بترسـيد از روز       خود    از پروردگار  ! مردم ياهان  

 پـدرش  يجـا   به هـيچ وجـه بـه      يسازد، و هيچ فرزند    ي نم ي فرزندش كار  يجا به
ـ ، دنيـا يدا زنـدگ  با پس م  ؛ حقّ است  ، خدا ةوعدقطعاً   ؛بودنخواهد  ساز   كار  را ما ش
  . خدا مغرور كند]عفو[ را به ماشيطان شآن دا بايب دهد، و مفر

  مقدمه
سفارش به كاري، بـدون تبيـين اهميـت و جايگـاه آن، كـافي نيـست،                 

ويژه اگر آن كار دشوار باشد و مخالفت شديد و شبانه روزي با هـواي                 به
 صورت، انگيزه بايد بسيار بـاال باشـد، تـا فـرد را               در اين . نفس را بطلبد  

هـا  كسب تقوا كه كسب تمـام فـضيلت       . سيدن به آن، وادار سازد    براي ر 
زير پاگذاشـتن  ،گذشتگي است و در عين حال، كاري است كه به از خود        
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شـود بنـابراين؛       به سادگي حاصل نمي    ،شهوات و اميال دروني نياز دارد     
بايد جايگاه آن تبيين شود و ثانياً موانعي كه در اين مسير سخت قـرار               

هـا و كـسب آمـادگي     دد، تا فرد بتواند بـا شناسـايي آن  دارد، معرفي گر  
  .ها عبور كند الزم، از آن

  هاواژه
  ).باب افتعال» وقي«فعل امر از ماده  (شيدباپرهيزگار  بترسيد،: اتَّقُوا

   ).»خشي«فعل امر از ماده  (بترسيد :اخْشَوا
  ).»جزي«اسم فاعل از ماده  (كفايت كننده، جزا دهنده :جازٍ
  ).»غرر«فعل مضارع منفي از ماده (نفريبد  1:نَّتَغُرَّال

  نكات تفسيري
  و متقين تقوا .1

داري و پرهيـز اسـت، در هنگـامي كـه             تقوا، به معناي كف نفس، خـود      
باش و شناخت دامهاي      بيدار. آيدهاي شيطان به سراغ انسان مي     وسوسه

 قـرآن، در وصـف متقـين      . اسـت  اتقوها،    شيطان و پرهيز به موقع از آن      
  : فرمايدمي

   2.�إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هم مبصرُونَ�
 بـا  از شـياطين  يعتمـا  كه جينما ز، كه پرهيزكار هستند ي كسان محققاً

  .يابند و سپس بصيرت مي ؛شوند متذكر مي،س گرفتندماتها  آن
هـاي شـيطان      اهل بصيرت و بينـشند و گرفتـار دام        بنابراين، اهل تقوا،    
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شوند؛ به طوري كه نزديكي شـيطان و طـواف شـيطان را بـه گـرد            نمي
شوند؛ به دليل همان بـصيرتي كـه        كنند و متذكر مي   خود، احساس مي  

  .دارند

  غربت قيامت.2
آن روز، كسي را امكان ياري و كمك به كسي          . قيامت، روز غريبي است   

   :نيست؛ چون آن روز
يوم يفرُّ الْمرْء منْ أَخيه و أُمه       «: گريزندترين خويشان از هم مي      نزديك. الف

روزي كه شخص، از برادر و پدر و مادر و همسر و    1؛ و أَبِيه و صاحبته و بنيه     
  »گريزدفرزندانش مي

وِزر تَـزِر وازِرةٌ    ال  «: كـشد كس بار گناه ديگري را به دوش نمـي          هيچ. ب
  .دارد نمي كاري بار گناه ديگري را بر گناه هيچ؛ N» يأُخْر
شْفَع عنْـده      منْ ذَا «: كسي بدون اذن پرودگار، قدرت شفاعت ندارد      . ج ي يـالَّذ

  ؛ كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟O» إِلَّا باذْنه
فَـالْيوم ال يؤْخَـذُ    «: ردوجود ندا ) بر فرض امكان  (اي  هيچ فديه و جريمه   . د

  .شود  از شما فديه گرفته نمي؛ پس امروزR»منْكُم فديةٌ
  .بنابراين از آن روز بايد در هراس بود و از آن پروا كرد

  عوامل غفلت از قيامت.3
دنيـا و   : در اين آيه، دو عامل، سبب غفلت از قيامت شـمرده شـده اسـت              
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كند كه چـه    نان آدمي را مشغول مي    چ  هاي خود، آن  دنيا با جلوه  . شيطان
كند كـه   پندارد زندگي در اين دنيا ابدي است و چنان زندگي مي          بسا مي 

دومين عامل، شـيطان اسـت كـه در ايـن آيـه             . گويا قيامتي وجود ندارد   
شيطان، بـا زينـت دادن گنـاه و فـراهم كـردن          . ناميده شده است  »غرور«

 آدمـي را از     …رة شفاعت و  هاي غفلت يا القاي اميدهاي واهي دربا        زمينه
  .سازدآخرت غافل مي

  هاپيام
ا    ( قرآن، كتـابي جهـاني و پيـام آن بـراي همـه مـردم اسـت                . 1 هـيـا أَي

النَّاس…
1(.  

ا   ( همه بايد از خدا پروا داشته باشيم و از انواع انحرافات بپرهيـزيم   . 2 هـيـا أَي
كُمباتَّقُوا ر النَّاس(.  

-اي روزي كه حتي پدر و فرزند به داد هم نميبهترين زاد و توشه بر. 3

…اتَّقُوا ربكُم و اخْشَوا يوما ال يجزِي والد(رسند،تقوا است 
2(.  

 اتَّقُـوا  «. هشدارهاي پي در پي الزم اسـت ،لذاامت جدي است يخطر ق  .4
  .»3ال يغُرَّنَّكُم…ال تَغُرَّنَّكُم -اخْشَوا …
دار كار ديگـري    مل خويش است و عهده    در قيامت، هركس گرفتار ع    . 5

  .)4ئاًيجزِي ال يجزِي والد عنْ ولَده و ال مولُود هو جازٍ عنْ والده شَيال (نيست 
مجازات هركس در قبال خودش، امري حتمي و تخلف ناپذير اسـت            . 6
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  1.) إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ.…ال يجزِي(
اتَّقُـوا  (و مايـه غفلـت از خـدا و قيامـت اسـت              زندگي دنيـا، فريبنـده      .7

كُمبما…روا ياخْشَو نْيافَ…وياةُ الدالْح ال تَغُرَّنَّكُم(N.  
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  چشم روشني
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∩⊇∠∪1   
ها اسـت بـراي آنـان         ايي كه روشني بخش چشم    ه  داند چه چيز    پس هيچ كس نمي   
        .اند داده  براي سزاي اعمالي است كه انجام مي]اين[ذخيره شده است 

   مقدمه
داران بيـان شـد كـه         زنـده   در آيات قبل، حاالت روحاني و ملكـوتي شـب         

هـاي شـب، بـستر راحـت و         رسـانند و نيمـه      چگونه شب را به صبح مـي      
هـاي شـب، از روي      ا در آن نيمـه    استراحت خويش را رها كرده و خـدا ر        

اين آيه، بيانگر عظمت پاداشي است كه خداوند،    . خوانندخوف و طمع مي   
خداونـد، بـراي اينكـه بزرگـي پـاداش را           . ها در نظر گرفته است      براي آن 

داند هيچ كس نمي  : فرمايدبرساند، آن را به صورت نكره آورده است و مي         
ايـم و، ايـن جـزاي       رنظـر گرفتـه   ها د   اي كه براي آن     روشني  قدر آن چشم  

  . دادندها انجام مي كاري است كه آن
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   هاواژه
ذات، جان، خود: نَفْس.  

  ).باب افعال» خفي«فعل ماضي مجهول از ماده (پنهان شد : خْفيأُ
  ).»قرّ«از ماده (مايه روشني : Pقُرَّةِ

  نكات تفسيري
  تناسب پاداش الهي با اعمال بندگان. 1

دهنـد، بـسيار   ، مقابل اعمالي كه بندگان انجام مـي فضل و رحمت الهي   
 الهي، بسيار باال و خداوند، داراي     فضل،  )و اللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيم    (زياد است   

ها و  ده.دهند، فضل عظيم است و مقابل عمل نيكي كه بندگان انجام مي
ي دهد؛ با اين حال، بين اعمال بندگان و اجـر         گاه، صدها برابر ثواب مي    

تـر  هرچه عمـل، سـخت  . كند، تناسب برقرار است    كه خداوند تعيين مي   
. تر استدهد، بيشتر و با ارزش   باشد، پاداشي كه خداوند به آن عمل مي       

از آنجا كه از خواب شب برخاستن و براي عملي غير واجب و فقط براي    
خدا و به دور از چشم ديگران، نماز خواندن و با خدا راز و نيـاز كـردن،            

لي سخت و دشوار است، اجر و پاداشي را هم كه خداوند بـراي ايـن              عم
عمل در نظر گرفته، به حدي زياد است كه چشم هـر بيننـده را خيـره            

  .شوداي ميكند و مايه چشم روشني هر صاحب ديدهمي
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  فضيلت نماز شب.2
نماز شب، در قرآن و روايات، بسيار مورد اهتمام قرار گرفته است و اين، 

. بسيار بااليي است كه ايـن عمـل عبـادي دارد       هميت و فضيلت  بيانگر ا 
برشما باد به نمـاز شـب كـه در آن، سـنت             «: فرمايد مي 7امام صادق 

 و روش صـالحان پـيش از شـما و موجـب از بـين بـردن                 ] 6 [ پيامبر
نماز شب، چهره شـما را      «: فرمايدنيز مي . 1»امراض جسماني شما است   

   2.كندي شما را فراوان مينوراني و شب شما را خوش و روز
شـود، بايـد ببينـد چـه عمـل          اگر كسي توفيق اين عمل نصيبش نمـي       

چرا كـه جـز پاكـان، توفيـق ايـن عمـل را              . ناپسندي از او سرزده است    
 از سـلب توفيـق      7شخصي در محضر اميرالمـؤمنين    . نخواهند داشت 

تـو كـسي هـستي كـه        «: حـضرت فرمـود   . اداي نماز شب، شكايت كرد    
 دربـاره  6 قرآن كريم به پيامبر 3.»و را در بند كشيده است     گناهانت ت 

نماز شب تأكيد ويژه دارد و آن را راه رسيدن به مقام محمود كه همان               
   :فرمايدمقام شفاعت كبرا است دانسته و مي

ودا    يو منَ اللَّيلِ فَتَهجد بِه نافلَةً لَك عس   � مـحقامـا مم ك بـر ثَكعبو از ؛ �4 أَنْ ي
 ،باشد كه پروردگـارت   .  تو ي بيدار باش كه افزونيست برا     ]نمازه  ب[ را   يشب، پاس 

  . ستوده برانگيزديرا به مقامو ت
  خيزي، عزيز گلشن است شبنم از فيض سحر

  بردداري مي زنده گل به دامن خنده از شب
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  يعني چه؟ قُرَّةِ أَعينٍ .3

اين كنايه از عظمت و . شوديده مي يعني آنچه مايه روشني د»قُرَّةِ أَعينٍ «
 ، نه به است  اضافه كرده  »اعين«  را به كلمه   »قرة« اگر كلمه . اهميت است 

هـا آن قـدر بـزرگ و     نـد آن نعمـت  ما اين است كـه بفه  ي، برا »اعيـنهم «
كننده است كه تنهـا يـك چـشم و دو چـشم از ديـدنش روشـن                   خيره

ش روشـن    چـشم  ، كـه آن را ببينـد      يهر صاحب چـشم   ؛ بلكه   شود ينم
  .دشو يم

  به عمل كار برآيد.4
اين فوز عظيم كه قدرش برهمگان مخفي است و اين چشم           : فرمايدمي

روشني كه كسي از حقيقت آن، آگاه نيـست، جـزاي عملـي اسـت كـه         
شـود   دهيد؛ بنابراين عمل، در پاداشي كه بـه انـسان داده مـي       انجام مي 

.  تأكيد شده است   چه در آيات ديگر نيز بر عمل        نقش مهمي دارد؛ چنان   
  : فرمايدخداوند مي

لشان، ما بهترين اع  برايتا خداوند   ؛   �1ليجزِيهم اللَّه أَحسنَ ما كانُوا يعملُونَ     �
  . پاداش دهد

  : فرمايديا مي
�       ضاألَرو اتاومي خَلَق الـسالَّذ وهالً        …و مـنُ عس أَحـ كُـمأَي كُملُـوبي؛ و او   2 �ل

 تـا شـما را      …هـا و زمـين را در شـش روز آفريـد              آن كه آسمان   است
  .بيازمايد كه كدام يك در اهل بهترين عمل هستيد

هرچه معرفـت و    . بهترين عمل، وقتي است كه همراه ايمان و تقوا باشد         
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  :ميزان اخالص شخص بيشتر باشد، عملش احسن خواهد بود

  هاپيام
 خـود مؤمنـان اسـت       هاي عظيم آخرتي، پاداش عمل مـستمر      نعمت. 1

فَـال  (اش نقـش تعيـين كننـده دارد         وخود انـسان، در سـعادت اخـروي       
لَملُون…تَعمعبِما كانُوا ي زاء1ج(.  
  .)2فَال تَعلَم نَفْس(هاي الهي، براي ما قابل درك نيستبرخي پاداش. 2
در تربيت صحيح،گاهي بايد نوع و مقدار تـشويق و پـاداش، مخفـي              . 3

  .)3في لَهمما أُخْ(باشد 
مداومت بر اعمال شايسته در دنيا، داراي اجر و پاداشي چـشمگير در             .5

زاء بِمـا كـانُوا يعملُـون           (پيشگاه الهي است     نٍ جـي لُـون   « )4قُـرَّةِ أَعـمعكـانُوا ي« 
  .رساند استمرار عمل را مي
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ظهار مورد ، و همسرانتان را كه ار ندادهدر درون او قرهيچ كس دو قلب    براي  خدا  

نكـرده   ما، و پسرخواندگانتان را پسران شنگردانده است مادران ش مادهيد،    قرار مي 
خوانيـد و پـسرخوانده را پـسر خـود            كه همسرانتان را مانند مادر مـي      [اين  . است
د يگو يحقّ را مخدا و  ]نداردحقيقت كه [ هايتان  است بر دهانماسخن ش ]ناميد مي

  .نماياند ميراه را و همو 

  مقدمه
مهم انبياي الهي، مبارزه جدي با خرافـات و رسـوم            هاي  يكي از رسالت  
هرگـاه پـيش   . با عقل و فطرت انسان، سازگاري ندارد     است كه   غلط جاهلي   

از آمدن پيامبري، سنتي نامشروع و خالف عقـل سـليم پابرجـا بـوده اسـت،                 
مردود شمرده شـده و از طريـق انبيـا    اي از طرف خداوند   بدون هيچ مالحظه  
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ابالغ گرديده است و عملي صحيح و مطـابق دسـتورات الهـي جـايگزين آن                
ـ       . شده است  رين ـــــ تا از جملـه سـخت     ـــ رنامه انبي ـشايد ايـن قـسمت از ب
و » ظهـار «از جملـه آن رسـوم غلـط، بحـث           . ها بوده اسـت     هاي آن   ماموريت

ها سخن به ميان آمده است كـه          است كه در اين آيه از آن      » فرزندخواندگي«
  .ها بحث خواهيم كرد دربارة آن

  هاواژه
   .)نفيماضي م( قرار نداد :جعلَما

   .درون :جوف
  ).باب مفاعله.»ظهر «ماده ازفعل مضارع (1كنيدهار ميظ :تُظاهرُونَ
  ).»يدع«جمع  (ها فرزند خوانده :أَدعياء

   نكات تفسيري
  اط آن با ظهار و فرزندخواندگييك دل و دو دوست و ارتب.1

امكان ندارد انسان، هم . خداوند، براي هرانسان، يك قلب قرار داده است
اين دل را جايگاه محبت غير خدا قرار دهد و هم مملو از عشق خـدا و                 

 و  مـا  يدوست«: فرمايد مي 7كه اميرالمؤمنين   دوستان خدا كند؛ چنان   
 يـك   ي بـرا  ،كـه خـدا    چـرا    ؛گنجـد  ي در يك قلب نم    ما دشمن   يدوست
 يبـا ديگـر    دوسـت بـدارد و       ي يك با دو قلب قرار نداده است كه        ،انسان
گونه كه طال در كـوره     نما ه ؛ خالصند ما ي در دوست  ،ما دوستان   .دشمن

خواهد اين حقيقت را بداند، قلـب خـود را           ي هر كس م   .شود يخالص م 
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 مـا  محبـت  بـا  در قلبش  ما از محبت دشمنان     ي اگر چيز  ؛يش كند ماآز
  1.» هم از او نيستيمما نيست و ما از ،آميخته است

  رسم عاشق نيست با يك دل دو دلبر داشتن 
  برداشتن دل يد كهباانان يا زجان ـا زجـي

  ان ـج بند در يا شاـب انانـج دـبن يا اسير
  شد نوعروسي را دو شوهر داشتنبازشت 

ــن ابرخــي مفــسر ــد اي ــهبخــش ن معتقدن ــار،آي ــراي ظه و   تمهيــدي ب
در مانند ما انسان، به وسيله ظهار،كه همسر    زيرا اين  ؛خواندگي است فرزند
و فرزنـد   ) بـودن  درمـا زوجيـت و    ( جمع بين دو چيز متضاد اسـت         ،بشود

ديگري را فرزند خود خواندن نيز جمع بين دو متنافي است و نياز بـه دو           
  . 2 دو قلب براي كسي قرار نداده است، درحالي كه خداوند؛قلب دارد

   چيست؟  ظهار.2
گفتند و آن هـم از    مي» ظهار«در زمان جاهليت، رسمي بود كه به آن،         

به معناي پشت گرفته شده بود؛ بدين معنا كه هرگاه شخصي از » ظهر«
رك كظهـر امـي     «شده، با گفـتن   همسر خود به هر دليل عصباني مي       ؛ ظهـ

اين جملـه را جـايگزين      » پشت تو براي من، مانند پشت مادرِ من است        
در . شـدند ديگر براي هميشه جدا مـي       انسته و زن و مرد از يك      طالق د 

صدر اسالم، يكي از اصـحاب، همـسر خـويش را ظهـار كـرد و سـپس                  
رسـول  . پشيمان شده خدمت پيامبر رسيدند و حكم آن را جويا شـدند           

خدا ساكت شد، تا وحي نازل گرديد و ايـن حكـم را مـردود دانـسته و                  
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 در ضمن، كسي براي اذيـت همـسر         اي تعيين نمود، تا   براي آن جريمه  
  .خويش از اين جمله استفاده نكند

  پسر خوانده پسر نيست.3
از جمله رسوم غلطي كه در جاهليت مرسوم بـود و اسـالم آن را نقـض          
كرد، اين بود كه پسر خوانده را در حكم پسر دانسته و براي او، احكـام                

-ه پـدر نمـي  دانستند و همانطور كـ جاري مي مانند ارث بردن    فرزند را   

توانست با همسر مطلقه پسر خويش ازدواج كند، با همسر مطلقه پـسر             
هنگامي كه زيد بن حارثـه      . توانست ازدواج كند    خوانده خويش هم نمي   

پسر خوانده پيامبر، همسرش، زينب بنت جحش را طالق داد، پيامبر به 
در . فرمان الهي با او ازدواج كرد، تا در عمل اين حكم غلط را نقض كند    

 آيه نازل شد 6پاسخ اعتراض يهود و منافقان به اين عمل رسول خدا
 تعبيـر   ، اين . است خواندگان شما را پسران شما نشمرده       پسر ،خدا«: كه

ــان ــ  يزب ــت ســخن م ــدا از حقيق ــو راه  ي شماســت و خ ــد و هم را گوي
  .1»دياننما يم

  قول حق چيست؟.4
ري است كـه  قرآن كريم كه كالم الهي است، قول حق است، يعني گفتا  

هيچ باطل در آن راه ندارد و قولي است درست و مطابق با واقع و عبث                
هركالمي حق و ثـواب بـودنش هنگـامي مـشخص          . و لهو و لعب نيست    

شود كه با كالم الهي هماهنگ باشد و اگر در ضديت با كـالم الهـي                مي
  .بود، باطل و ناحق خواهد بود
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�  ي وه قَّ وقُولُ الْحي اللَّه بِيل وي الـسدگويد و بـه  و خدا است كه حق مي �ه
  . كندراه راست هدايت مي

   هايامپ
لَ    (خداوند، ساختار وجودي انسان را شكل و سامان داده اسـت            . 1 عـمـا ج

1اللَّه(.  
هر قدر دل، در گرو غير خدا باشد؛ از خدا دور است چرا كه هر كس        . 2

  ).رَجلٍ منْ قَلْبينِما جعلَ اللَّه ل(يك دل بيشتر ندارد 
رابطه پدر و مادر با فرزند، يك رابطه حقيقي و طبيعي است، نه تشريفاتي و . 3

  2).و ما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم(قراردادي 
لَ (يكي از وظايف انبيا، زدودن خرافات از جامعه است    . 4 عـما ج…  كُـمذل 

كُمبافْواه لُكُم3.)قَو  
وحـي الهـي اسـت،نه رسـم و رسـوم و آداب و عـادات          طل،با حق و    معيار .6

  .)ذلكُم قَولُكُم بافْواهكُم و اللَّه يقُولُ الْحقَّ( عيمااجت
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 رسول خدا الگوي نيكويي وجود دارد، براي كـسي          ]روش[بي شك براي شما در      

  .كند كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي

  مقدمه
براي انجام كارهاي مهم و رسيدن به مقاصـد ارزشـمند، بـه الگـو نيـاز                 

خداوند كه به   . ود رسيد تر به مقص    هست، تا با پيروي از آن، بتوان آسان       
هاي طبيعي مخلوقات آگاه است، براي اين نياز مهم بـشر كـه               همه نياز 

رسيدن به معبود و برخورداري از نيازهاي آخرت است، مقدمات الزم را       
آيـه  . هايي را براي الگو به بشر معرفي نمـوده اسـت      فراهم كرده و نمونه   

  .ها پرداخته است فوق، به يكي از آن نمونه

  ها واژه
  .تأسي كردن و اقتدا نمودن: أُسوة
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  .خوب، نيكو: حسنَة
  ).»رجو«فعل مضارع از ماده (وار است  اميد دارد، اميد :1ايرْجوكانَ 

  نكات تفسيري
  الگوي كامل و عاري از خطا. 1

خداوند، در اين آيه، پيامبرش را به صورت مطلق بهترين الگـو معرفـي              
تواند راهگـشاي نيـل بـه اهـداف           ت مي اين الگو، از هر جه    . نموده است 

 و خصوصيات آن 6عالي زندگي باشد بنابراين، تمام رفتارهاي پيامبر   
حضرت مانند ايمان و توكل، اخالص و شجاعت، نظم و نظافت، زهـد و              

 بهترين الگـو اسـت و قابـل پيـروي        …تقوا، كيفيت ارتباط با ديگران و     
 در  6 عصمت پيامبر  توان نتيجه گرفت، اوالً     جا مي   از اين . كردن است 

همه امور ـ چه فردي و چه اجتماعي ـ جريان داشته است؛ چرا كه اگر   
، در كارهاي شخصي معصوم نباشد، نبايد خداوند به تأسـي           6پيامبر

 امر كند؛ پس ايشان، الگوي كامل و 6از اشتباهات و خطاهاي پيامبر
  .خطاي جامعه اسالمي است بي

ن در هر عصري، نيازمنـد الگـو هـستند،          جا كه همه مسلمانا     ثانياً از آن  
 را براي همـه اعـصار، الگـو         6خداوند نيز با توجه به اين نياز، پيامبر       

 در اين آيه داللت بر دوام و اسـتمرار دارد و       »كان«معرفي نموده است،    
  .باشد  مي6بيانگر دائمي بودن اين ويژگي در پيامبر اكرم

  ؟، الگوي كامل براي چه كساني است6666پيامبر. 2
خواهنـد از ايـن الگـوي الهـي، بهتـر             قرآن كريم، براي كساني كـه مـي       
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كـساني كـه بـه خـدا          .الـف : كنـد   استفاده كنند، سه ويژگـي بيـان مـي        
  .كنند خدا را بسيار ياد مي. به قيامت اميدوارند؛ ج. اميدوارند، ب

  برند؟ آيا همه افراد بشر از اين الگوي آسماني يكسان بهره مي. 3
گو است، براي رسيدن به كدام هدف و مقصود، اسـوه            ال 6اگر پيامبر 

  مطرح شده؟
  :ها پاسخ داده است اين آيه، با صراحتي تمام به اين پرسش

 الگوي كامل براي كساني هستند كه بـه خـدا و معـاد،        6پيامبر: اوالً
ايمان دارند آن هم ايماني كه آثار آن در اعضا و جوارح آشكار گـشته و            

  . خداوند در درون و برون آنان نمايان استنمود آن در ذكرِ بسيارِ
هـاي آن الگـوي       توان از هـدايت       ها است كه مي     با اين شرايط و ظرفيت    

  .الهي بهره كامل برد
توان دريافت كه مسير و هدف اين الگو كجا           ها مي   ثانياً از همين ويژگي   

است، رساندن مردم به خداوند و توجه دادن آنـان بـه معـاد اسـت كـه           
  .روند گوي ديني و الهي به شمار مياركان ال

  ها پيام
  1.)لَقَد كَانَ( قطعي و دائمي است 6الگو بودن پيامبر. 1
بايد الگوهاي خوب معرفي كنيم تا مردم بـه سـراغ الگوهـاي بـدلي               . 2

  2.)رسولِ اللَّه أُسوةٌلَقَد كَانَ لَكُم في (نروند 
راوان خدا، اموري بس قابل     اميدواري به خداوند و عالم آخرت و ذكر ف        . 3
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  1.)لِّمن كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراً …(توجه و با اهميت است 
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گري جاهليت پيشين را در پيش مگيريد و نماز         هايتان آرام گيريد و جلوه      و در خانه  

ـ          دا و رسـول او را اطاعـت كنيـد، خـدا فقـط              را برپا داريد و زكات بدهيـد و خ
بيت دور كند و شما را چنان كه بايد پـاكيزه نگـه               خواهد پليدي را از شما اهل       مي
  .دارد

  مقدمه
براي پيشبرد تربيت و كمال انسان عالوه بر معارف نظـري، بـه الگـوي                

  .عملي نياز است
فـي  قرآن مجيد در كنار معارف بلند نظري خود، الگوهاي عينـي را معر       

 اين الگوها، گـاه     … و   7، حضرت ابراهيم  6 خدا  كرده است؛ رسول  
 از  ،اند  فردي هستند و گاه نيز به صورت جمعي و خانوادگي مطرح شده           
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 را بـه عنـوان الگـو مطـرح     6جمله اين آيه شريف، اهل بيت پيـامبر  
  .هاي آنان را بيان فرموده است كرده و ويژگي

  ها واژه
  1).»قرر«ز ماده فعل امر ا(آرام گيريد : قَرْن
رُّتَبرج«مصدر باب تفعل از ماده (خودنمايي كردن : ج2).»ب  

  .پليدي: رجس

  نكات تفسيري
  دستورات ويژه براي همسران پيشوايان. 1

اي در اجتمـاع      همانگونه كه رهبران و پيشوايان جامعه از جايگـاه ويـژه          
ن خواهند متفاوت با ديگراموقعيتي ها نيز داراي   برخورداند همسران آن  

اي را صادر نموده است كه برخي         ها دستورات ويژه    بود لذا خدا براي آن    
  : ها عبارتند از از آن
هاي خـود بماننـد و همچـون جاهليـت نخـستين، ميـان                در خانه . الف

جمعيت ظاهر نشوند و اندام و زينت خود را در معرض تماشاي ديگران             
  .قرار ندهند

  .نماز را به پا دارند. ب
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  . را ادا كنندزكات. ج
  1.از خدا و رسولش اطاعت نمايند. د

  خودنمايي، نشانه جاهليت. 2
 6در دوران جاهليت نخستين كه همان جاهليت مقارن عصر پيامبر         

بوده است، زنان جامعه، گرفتار خودنمايي و عرض اندام بودند؛ به طوري 
ز اختند و گلو و قسمتي ا       اند  هاي خود را پشت سر مي       كه دنباله روسري  

خداونـد، همـسران    . ها نمايـان بـود      هاي آن   سينه و گردنبند و گوشواره    
امـروزه نيـز كـه      . ها نهي فرمـوده اسـت        را از همساني با آن     6پيامبر

چرا كه بسياري برهنگي زنـان   (توان آن را عصر جاهليت دوم ناميد،          مي
تواند شامل حال تمـام زنـان        اين دستور خداوند، مي   ) دانند  را تمدن مي  

ن و مديران جامعه اسالمي باشد؛ بنابراين، شايـسته اسـت زنـان،             رهبرا
خود را از معرض نگاه نامحرمان، دور نگاه داشـته و از خـودآرايي ـ بـه     

  2.هايشان ـ خودداري كنند منظور در معرض نمايش گذاشتن زيبايي

  مقام طهارت كامل. 3
ق گرفته  شود، و اراده الهي چنين تعل        شامل هرگونه پليدي مي    »الرِّجس«

است كه خانواده پيامبرش را از همه انواع پليدي پاك كنـد تـا بتواننـد           
  .ها و عصرها شوند الگويي كامل و بدون كاستي براي همه نسل

 كه نشان دهندة استمرار و طهـارت ويـژه اسـت،    »يطَهرَكُم تَطْهِيراًَ»جمله  
 :بيتدال بر آن است كه عالوه بر نبود هرگونه پليدي در وجود اهل 

توانند در همـه      از اين رو آنان مي    آنان داراي مقام طهارت ويژه هستند؛       
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  .ها الگوي مردم باشند و مردم، به آنان اقتدا و از آنان پيروي كنند عرصه

   چه كساني هستند؟::::اهل بيت. 4
حتي چه بـسا  . شود اهل بيت از نظر لغت، شامل همه اهل يك خانه مي 

 ولي از نظر كـاربرد و اصـطالح، يـك           شامل حال خدمتكاران نيز بشود؛    
اي وجود دارد    در آيه، قرينه  . كار رود   تواند در محدوده خاصي به      لغت مي 

كه مقصود از آيه تطهير، افرادي هستند كه بـين آنـان، مـردان وجـود                
 هـستند؛   :دارند و اين جمع، همان علي و فاطمه و حسن و حسين           

اسـت؛ حـال    » كم«ذكر  چون ضماير به كار رفته در اين بخش از آيه، م          
عـالوه بـر ايـن كـه        . باشـد   آن كه ضماير پيش از آن، جمع مؤنـث مـي          

 را مشخص كرده : در روايات متعددي محدوده اهل بيت6پيامبر
 و حـسن و حـسين و    و فـي علـي  فـي : نزلت هذه االية فـي خمـسة   : (و فرمودند 

و ؛ اين آيه دربارة پنج نفر نازل شده اسـت، در بـارة مـن و علـي                 1فاطمة
  ).حسن و حسين و فاطمه

  ها پيام
گونـه خودنمـايي    جايگاه زن يا خانه است يا بيرون خانه بـدون هـيچ    . 1
  2.)قَرْنَ في بيوتكُنَّ ولَا تَبرَّجنَ(
خودنمايي، نشانة تمدن نيست؛ بلكه نشانه جاهليت است و ارتجاع و           . 2

  3.)يرُّج الْجاهليةِ الْأُولَلَا تَبرَّجنَ تَب(گرد به دوران جاهلي ممنوع است  عقب
دنبـال دارد، همـسران    اي را نيز به داشتن موقعيت ويژه، تكاليف ويژه    . 3
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 … وأَقمنَ … وقَرْنَ(مديران و مسئووالن نيز تكاليف خاص خود را دارند          
  .)وأَطعنَ … آتينَ

 از عصمت الهـي برخـوردار بـوده و از هرگونـه             6اهل بيت پيامبر  . 4
  1.) يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيتماإِنَّ(ي و زشتي دورند پليد

اي بودند كـه بـه ايـن كيفيـت،             تنها اهل خانه   6اهل بيت پيامبر  . 5
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم (مورد توجه و عنايت خاص خداوند قرار گرفتند 

يلَ الْبأَه ستالرِّج(.  
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ترسند و از هيچ كس جز خـدا   رسانند و از او مي هاي خدا را مي كساني كه رسالت 
  .ترسند و خدا براي حسابرسي كافي است نمي

  دمهمق
اي سترگ و محكم اسـت كـه بـر            رساندن پيام خداوند به مردم، وظيفه     

. دوش انبيا و اولياي الهي و سپس عالمان و حامالن معارف الهي اسـت             
ها توجه نـشود و       انجام اين رسالت، موانعي بر سر راه دارد كه اگر به آن           

ايـن  . الشعاع قـرار خواهـد داد       زدايي نگردد، وظيفه اصلي را تحت       آسيب
يه، به يكي از اين موانع پرداخته و راه گريز از آن را نيـز مـورد اشـاره                   آ

  .قرار داده است

  ها واژه
  ).باب تفعيل» بلغ«فعل مضارع از ماده (رسانند  مي: يبلِّغُون
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  1).فعل مضارع از ماده خشي(ترسند  مي: يخْشَون
  ).صفت مشبهه(حسابگر : باحسي

  نكات تفسيري
  ي باطلها مبارزه با سنت. 1

يكي از وظايف اصـلي پيـامبران، كـه مـصداق كامـل مبلغـان راسـتين               
هـاي خـاص      هاي باطل است كه داراي دشواري       هستند، مبارزه با سنت   

 داده،  6خداوند، ماموريت بسيار مهمي به پيامبر اكرم      . باشد  خود مي 
تــا يكــي از اعتقــادات باطــل آن دوران، كــه حرمــت ازدواج بــا همــسر 

را در هم شكند؛ لذا ابـالغ رسـالت الهـي را از وظـايف               خوانده بود،     پسر
كه مبلغان راستين، جـز از         برشمرده و با يادآوري اين     6اصلي پيامبر 

. دهند، وي را به انجام اين كار ترغيب كرد  خداوند ترسي به دل راه نمي     
امروزه نيز يكي از وظايف رهبران ديني و مبلغان راستين دين، مبـارزه             

. است كه در سطح عموم جامعه رخنـه كـرده اسـت           هاي باطل     با سنت 
هـاي مـردم      ها را به جان بخرند و بكوشند و از حـرف            آنان بايد دشواري  

هـا    نترسند و فقط به انجام دستور الهي بينديشند كه قطعاً خداوند، آن           
  .نمايد را ياري مي

  ارتباط خشيت الهي با تبليغ. 2
ن در امر تبليـغ، تـرس       ترين عامل موفقيت مبلغا     شايد بتوان گفت مهم   

خواهند در ابالغ رسالت موفـق   مبلغان ديني، اگر مي   . ها از خدا است     آن
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و پيروز باشند، بايد از هيچ چيز جز خدا نترسند و فقط هدف را در نظر   
هاي مسموم بر ضـد       ها و جو    هاي مردم و ايجاد بحران      گرفته و از تهديد   

 اللَّه منْ عباده يإِنَّما يخْشَ«كه جا  از آن. خود، هيچ هراسي به دل راه ندهند
، رسـيدن   »ترسند   تنها بندگان عالم و دانشمندند كه از خدا مي         1؛الْعلَماء

به مقام عالي خشيت، يعني ترس از مسئووليت تـوأم بـا درك عظمـت               
شـود هـيچ شخـصي و         مقام پروردگار، موهبتي است الهي كه سبب مي       

  .كس جز خدا نهراسند در نتيجه از هيچگروهي را باالتر از خدا نبينند و 

  خداي حسابرس. 3
شـوند و     مبلغان، در مسير فعاليت خويش، زحمات زيادي متحمـل مـي          

هـا و     چه بسا از ناحيه افراد مختلف، به جاي سپاسـگزاري، زخـم زبـان             
هايي در ذهـن     رو گاهي اوقات، دغدغه     ناماليماتي به ايشان برسد؛ از اين     

ين زحماتي كه در راه خدا متحمل شده است،         شود كه ا    مبلغ ايجاد مي  
خداوند، براي دلگرمي همه مبلغان، در پايان . ثمر مانده و از بين برود بي

همين بس كـه خداونـد حـافظ اعمـال بنـدگان و             «: فرمايد  اين آيه مي  
هم حساب ايثار و فداكاري پيامبران را       » دهنده آنها است    حسابگر و جزا  

دهـد و هـم سـخنان نـاموزون و            پـاداش مـي   دارد و     در اين راه نگه مي    
  .دهد كند و كيفر مي سرايي دشمنان را محاسبه مي ياوه

دليلي است براي اين موضوع كه       �باللَّه حسي با يوكَفَ�  جمله ،در حقيقت 
باشـند؛ چـون   رهبران الهي، نبايد در ابالغ رساالت خود، وحشتي داشته        

  2. استدهنده خداوند ها و پاداش حسابگر زحمات آن
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  ها پيام
  :موفقيت در تبليغ، شرايطي دارد. 1

  .)يبلِّغُون(تداوم تبليغ . الف
  .)يخْشَونَه(تقواي در عمل . ب
  .)ولَا يخْشَونَ أَحداً إِلَّا اللَّه( شهامت و قاطعيت. ج
  1.)باللَّه حسيبا يوكَفَ(توكل به خدا . د
الغ پيام او، امري ارزشمند و   ترس از خداوند، همراه انجام وظيفه و اب       . 2

  2.)الَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه(بايسته است 
لَـا  (كننـده دارنـد       مبلغان الهي، هميشه دشمنان سرسخت و تهديـد       . 3

  3.) اال اهللايخْشَونَ أَحداً
هاي الهي پاداش     خداوند، به مبلغان راستين، در مقابل تبليغ رسالت       . 4

  4.)باللَّه حسيبا يوكَفَ …الَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالَات اللَّه (دهد  مي
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كساني كه ايمـان    اي    فرستند؛  انش بر پيامبر، درود و رحمت مي      همانا خدا و فرشتگ   

  . بر او سالم كنيد]چنان كه شايسته است[براي او طلب رحمت كنيد و ! ايد آورده

  مقدمه
 نزد خداوند چگونـه اسـت و مؤمنـان برابـر آن             6جايگاه پيامبر خدا  
 اي دارند؟ اين آيه، رسا و كوتاه، به همه ايـن مـوارد              حضرت، چه وظيفه  

  .پرداخته و با بياني بليغ، آن را روشن كرده است

  ها واژه
  ).باب تفعيل» صلو«فعل مضارع از ماده (فرستند  درود مي: يصلُّون
  ).باب تفعيل» سلم«فعل امر از ماده (تسليم شويد، سالم كنيد : سلِّموا
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  نكات تفسيري
  مقام واال. 1

  : فرمايد در بخش نخست آيه شريف مي
خداوند و فرشـتگانش، پيوسـته بـر         ؛� النَّبِي يه وملَائكَتَه يصلُّونَ علَ   إِنَّ اللَّ �

  .فرستند پيامبر درود مي
صلُّونَ  و جملـه مـضارع   إِنَّدقت در اين فراز از آيه كه همراه تأكيد         اسـت،   يـ

 داراي مقـام و     6بيانگر اين مطلب مهم است كه پيـامبر گرامـي اسـالم           
ــژه و واال در پ ــد مــيعظمتــي وي ــشگاه خداون ــامبر . باشــد ي شخــصيت پي

، نزد فرشتگان، شخصيتي شـناخته شـده و داراي منزلتـي بـس              6اكرم
اي كه خداوند متعال و فرشـتگان الهـي همـواره بـر او         عظيم است؛ به گونه   

او، گوهر گرانقدر عالم آفرينش و در ثميني اسـت كـه در         . فرستند  درود مي 
كـرانش، او     اگر خداوند، به لطف بي    . است نظير    همتا و بي    عالم آفرينش، بي  

ان كنند پيامبر هم مانند مرا در دسترس مردم قرار داده است نبايد مردم گ       
هـا،    ها است و مقام واالي او را مورد غفلت قرار دهند؛ بلكه او، در آسمان                آن

هـا بيـشتر      تر از زمين است و محبت فرشتگان به او از محبت انسان             معروف
هـا اسـت؛ امـا     كه او به ظاهر، بشري مانند سـاير انـسان    درست است   . است

بشري است با خلق و خوي فرشتگان و مورد عنايت ويـژه حـضرت حـق و                 
.  او است پيام آور اله و عامل ارتبـاط آسـمان بـا زمـين     .»بيان و كرّ«محبوب  

دقت در تعبيرات بلند آيه، ما را بـا مقـام شـامخ آن حـضرت بيـشتر آشـنا             
  .كند مي

  دا و فرشتگان، به چه معنا است؟درود خ. 2
الشأن به معناي فرستادن رحمـت ويـژه از    درود خداوند بر پيامبر عظيم 

آن حـضرت، پيوسـته مـورد عنايـت و لطـف            . جانب حضرت حق است   
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صـلوات فرشـتگان نيـز بـه پـاكي          . گيـرد   بيكران الهي قرار گرفته و مي     
  .باشد كردن آن حضرت و دعا و طلب رحمت براي او مي ياد
حمزه از پدرش روايـت كـرده اسـت كـه از امـام                ر حديثي علي بن ابو    د

  : فرمود.  دربارة همين آية مورد بحث پرسيد7صادق
صلوات خداوند، رحمت از جانب خدا است و صلوات فرشتگان به پاكي            (

  1. )… ياد كردن و صلوات مردم، دعا است براي آن حضرت
صـلوات  «:  پرسـيدم 7از ابو بصير روايت شده است كه از امـام صـادق   

تزكيه و پاك نمودن او اسـت در        «: فرمود» خدا بر پيامبر چگونه است؟    
  2.»…هاي بلند  آسمان

  چيست؟» سلّموا«و » صلّوا«فرق . 3
چه با ظـاهر ايـن         چه فرقي است، آن    »سلّموا« و   »صلّوا«در اين كه ميان     

سـد،  ر تر و با ريشه لغوي اين دو كلمه، سازگارتر به نظر مـي          آيه مناسب 
امر به طلب رحمـت و فرسـتادن درود بـر پيـامبر     » صلّوا«اين است كه   
  :دو احتمال است» سلّموا«است؛ اما در 

هاي پيامبر اسـالم اسـت؛ چنانچـه در          به معناي تسليم برابر فرمان    . الف
ا    ثم  � سوره نساء در وصف مؤمنان آمده        65آيه   رَجـح هِمي أَنفُـسواْ فجِدالَ ي

مام تي   قَضَيلواْ تَسلِّمسيمؤمنان كساني هستند كه به داوري تـو تـن          : �ما و
دهند و حتي در دل، از قضاوتت ناراحتي نداشته باشند و تسليم مطلق             

  .گردند
خوانيم در جواب ابوبصير دربارة معنـاي          مي 7در روايتي از امام صادق    

                                                 
<. 4�*)��� ��� ���	
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  : تسليم، فرمود
  .هو التسليم له في االمور
  .دن در امور استمنظور، تسليم او بو

الـسالم عليـك يـا    « با عبارت 6به معناي سالم فرستادن بر پيامبر   . ب
باشد كه محتوايش، تقاضاي سالمت پيـامبر از           و مانند آن مي    »اهللا  رسول

  ١.…پيشگاه خداست

رسـد؛ ولـي بـا دقـت،      اين دو معنا، براي سالم كامالً متفاوت به نظر مي      
وف كـرد، و آن، تـسليم قـولي و          ها را به نقطة واحدي معطـ        توان آن   مي

فرسـتد و      است؛ زيرا كسي كه بـه او سـالم مـي           6عملي برابر پيامبر  
ورزد و او را  كنـد، بــه او عــشق مــي  تقاضـاي ســالمت او را از خــدا مــي 

  2.شناسد  مياالطاعة واجبپيامبري 

  چگونه بر پيامبر صلوات بفرستيم؟. 4
ت كـه وقتـي     روايات فراواني از طريـق شـيعه و اهـل سـنت آمـده اسـ               

 صلوات بفرستيد بايد عالوه بر پيامبر بـر  6خواهيد بر پيامبر اكرم     مي
  3.آل آن حضرت هم صلوات بفرستيد

 6كنـد كـه پيـامبر        نقل مـي   صواعقابن حجر سني مذهب در كتاب       
صـلوات  «: عـرض كردنـد   . »هرگز بر من صلوات ناقص نفرسـتيد      «: فرمود

 و توقـف    »ل علـي محمـد    اللهـم صـ   «اينكه بگوييد   «: فرمود» ناقص چيست؟ 
  4.»اللهم صل علي محمد و آل محمد«: كنيد؛ بلكه بگوييد

                                                 
<.J
 +!K�L�M  :����� ���	
 @B<F @DH<F . 
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 نوزده حديث از اهل تسنّن نقل كرده كه در همگـي،            تفسير درالمنثور در  
 كه به ذكر 1تصريح شده است كه هنگام صلوات، بايد آل محمد را ذكر كرد        

  :كنيم ها بسنده مي يكي از آن
م و ابو داوود و ترمذي و نسايي و ابن          درالمنثور از صحيح بخاري و مسل     

ماجه و ابن مردويه و روات ديگر، نقل كرده اسـت كـه مـردي خـدمت                 
دانيم چگونه است؛ اما صلوات       سالم بر تو را مي    «: رسول خدا عرض كرد   

علـي  اللهم صل علي محمد و      : بگو«: پيامبر فرمود «بر تو بايد چگونه باشد؟      
رك انـك حميـد مجيـد و بـا        آل ابراهيم   لي  ع صليت علي ابراهيم و      ماآل محمد ك  

 انك حميد آل ابراهيمعلي ركت علي ابراهيم و  با ماآل محمد ك  علي  علي محمد و    
  N.»مجيد

  : گويد شافعي، امام شافعيه در شعر معروفش چنين مي
  فرض من اهللا في الكتاب انزله  يا اهل بيت رسول اهللا حبكم 
  له صالة كم ال من لم يصل علي  كفا كم من عظيم القدر انكم

اي اهل بيت رسول اهللا محبت شما از سـوي خداونـد در قـرآن واجـب               
شده است، در عظمت مقام شما همين بس كه، هر كس بر شما صلوات 

  .»رازش است نفرستد، نمازش بي

  ها پيام
درود و صلوات خداوند و فرشتگان بر پيامبر، قطعي و مستدام اسـت             . 1
)  كَتَهلَائمو لُّونَ إِنَّ اللَّهصو جمله اسميه و فعل مـضارع   إِنَّ كه با تأكيد   )… ي
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  .بيان شده است
 مايه فضيلت و مورد عنايت خـاص  6پيامبري و نبوت رسول اكرم  . 2

  1.) النَّبِييعلَ…(خدا است 
ا   (، الزمه ايمان و از وظـايف مؤمنـان اسـت     6صلوات بر پيامبر  . 3 هـا أَي يـ

  2.)…الَّذينَ آمنُوا صلُّوا 
 6عالوه بر درود لفظي، بايد در مقام عمل نيز تسليم مطلق پيامبر. 4

  .)…صلُّوا علَيه وسلِّموا(بود 
، براي خداوند، بسيار با اهميت و 6مقام تسليم مردم مقابل پيامبر. 5

  .)ماسلِّموا تَسلي(ارزشمند است 
و تسليم برابر هاي قطعي ايمان، صلوات بر پيامبر و خاندانش  از نشانه. 6

  .)صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما…يا أَيها الَّذينَ آمنُوا (ها است  هاي آن فرمان

                                                 
<. �� �� ���	
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  آثار تقوا
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تـا  ،  و سخن استوار بگوييد   داشته باشيد    از خدا پروا     !ايد ن آورده ماكه اي  ي كسان يا

هر كس خدا و .  ببخشايدماو گناهانتان را بر شبرايتان اصالح كند را اعمالتان  ،خدا
  .يافته استدست  ي بزرگيكاميابه حتماً ب، رسولش ر ا اطاعت كند

  مقدمه
اگر تقوا محقق   . تقوا، ضامن اجراي تمام فضائل و ترك تمام رذائل است         

تقـوا بـر      هرگاه فـردي بـي    . شودشد، خود به خود، امور ديگر اصالح مي       
انجام امري متعهد شود، التزامش ضمانت اجرائي ندارد؛ در حالي كه اگر 

رويـي دارد كـه او را بـه انجـام تعهـداتش             تقوا داشته باشد، از درون، ني     
-دارد؛ از اين رو، امر به تقوا، در رأس توصـيه         واداشته و از تخلف باز مي     

هاي ديگر است، چنانچه در اين آيه، ابتدا به تقـوا امـر كـرده و سـپس                  

                                                 
< . �
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  .كندچيزهاي ديگر را سفارش مي

   هاواژه
  ).افتعالباب » وقي«فعل امر از ماده  (تقوا پيشه كنيد :اتَّقُوا

  .راست و استوار :سديداً
حلصباب افعال»صلح« فعل مضارع ازماده( سامان دهد :ي.(  
  ).»غفر«فعل مضارع از ( بيامرزد :يغْفرْ
ذنب«جمع ( گناهان:ذُنُوب«.(  
  . رستگاري، نجات:فَوزاً

   نكات تفسيري
  ارتباط تقوا با قول سديد .1

وار است كه پس از سفارش به چه ارتباطي بين تقواي الهي و سخن است
كند؟ سرّش ايـن اسـت كـه انـسان، تـا از             تقوا، امر به سخن استوار مي     

تقواي الهي برخوردار نباشد، مراقبت بر اعضا و جوارح خـويش نخواهـد             
اي است كه از درون، انـسان را بـه مراقبـت بـر تمـام        تقوا، ملكه . داشت

از عواقـب اعمـال خـويش    تقـوا كـه    انسان با. دارد مي  رفتار و گفتارش وا   
انديشد؛ اگـر گفتـارش، سـست و بـي      ترس دارد، پيش از هر گفتار، مي      
-تا تقوا نباشد، گفتار، اصالح نمـي      . كند  اساس بود، از آن صرف نظر مي      

  .كند شود؛ از اين رو، ابتدا به تقوا و سپس به قول سديد امر مي

  يعني چه؟قول سديد  .2
و شـد، و هـم لغـو    با واقـع  بـا   كه هـم مطـابق    يكالميعني   قول سديد، 

 و امثـال    يچينـ  اش چون سـخن    شد يا اگر فايده دارد، فايده     بانفايده    بي
پايه و بـر اسـاس     و همچنين كالمي كه سست و بي       شدبامشروع ن ناآن،  

  312   تفسير همراه�        

حقانيت گفته خود،   پس بر مؤمن الزم است به       شايعات دروغين نباشد؛    
. شـد بايه افساد نما و يا يد، كه لغومانيز گفتار خود را بياز   . شدبامطمئن  

چنين گفتاري را كه با فكر و تحقيق و بررسي همه جوانب آن بر زبـان                
   .گويندگردد، قول سديد ميجاري مي

  لماقول سديد و اصالح اع. 3
 را نتيجه قول سديد دانـسته، و   خداوند، اصالح اعمال و آمرزش گناهان     

 ،گردد، و گناهانتان  لتان صالح   ماقول سديد بگوييد، تا اع    «:  است فرموده
درسـتي  به  ،  ي نفس آدم  ي بدان جهت است كه وقت     ، اين .»آمرزيده شود 

، و به هيچ وجه آن را تـرك نكـرد، ديگـر              در گفتار، خو گرفت    يراستو  
 .شـود  ياز او شنيده نمـ    انگيز  يا فساد  زند و سخن لغو    ينم دروغ از او سر   

شا و منكر و از فحانسان، لطبع با رسوخ يافت، ، اين صفت در نفس  يوقت
حفـظ  . يابد  صالح مي  ،انسانل  ما اع ،ي دور گشته، چنين وقت    ،سخن لغو 

شـد و از  بامـي مد طاعـات  ان و سخن استوار، اصل همه خيرات و سر      باز
 به ،نما استقامت اي  .استل و آمرزش گناهان     ما اصالح اع  ،جمله آثار آن  

  :  فرمود6 پيغمبر.ن، منوط استبااستقامت ز
  1؛ يستقيم لسانهي حتّيستقيم قلبه  و ال يستقيم قلبهي حتّبد عال يستقيم ايمانُ«
مـستقيم شـود و قلـب او     قلـب او كـه    اينتا  استقامت ندارد   ن بنده   مااي

   .»مستقيم شود ن اوبازكه  ايناستقامت پيدا نكند تا 
  . 2 و حق گويا باشدي و درستي به راستييعن
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  رستگاري، در گرو اطاعت از خدا و رسول خدا. 4
عادت و خوشبختي واقعي، تنها و تنها در گرو اطاعت از خدا و رسول              س

اطاعت از رسول خدا نيز همان اطاعت از خدا است؛ چرا كـه            . خدا است 
  :پيامبر، از نزد خود سخني ندارد

 از ايـن رو اطاعـت رسـول،    P.�ي إِنْ هو إِلَّا وحي يوح   ،يو ما ينْطقُ عنِ الْهو    �
ار گرفته است و راهي براي سعادت، جز بندگي خدا       كنار اطاعت خدا قر   

نيست؛ زيرا اگر بندگي خدا نباشد، بندگي شيطان خواهد بود و بندگي            
  : فرمايدشيطان، شقاوت و بدبختي است؛ از اين رو مي

  �و منْ يطعِ اللَّه و رسولَه فَقَد فاز فَوزاً عظيما�
تحقيـق، بـه سـعادت و فـوز         كسي كه مطيع خدا و رسول خدا شد، به          

  .عظيم، نائل آمده است

   هاپيام
2).يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه( الزمه ايمان،داشتن تقوا است. 1

  

ه وقُولُـوا قَـوالً        (  از مصاديق تقوا اسـت     ،ي در سخن  ياستوارگو .2 اتَّقُـوا اللـَّ
  3.)سديداً

   4.)اتَّقُوا اللَّه( و هم باطني است )ولُواو قُ(نشانه ايمان،هم ظاهري است . 3
  5.)اقَوالً سديدوقُولُوا ( اي، قابل بازگو كردن نيستهر شنيده. 4
اگر انسان، در رفتـار و كـردار تقـوا را مراعـات كنـد،باقي مـسائل را                  . 5
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   .P)يصلح لَكُم أَعمالَكُم(كند  خداوند حل مي
يـا  (  خداوند، گناهان آنـان را بيـامرزد  شود كه ي مؤمنان، سبب م يتقوا. 6

نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذهأَي…كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفي و ( N.   
 است كه به صـاحبان  يا  فايدهي، داراي و درست و استوارگوي   يتقواپيشگ. 7
  .O)فرْ لَكُم يغْ.…يصلح لَكُم … قَوالً سديدا…اتَّقُوا اللَّه( گردد يها برم آن
و منْ يطعِ اللَّه و رسولَه فَقَـد       (كليد رستگاري، پيروي از خدا و رسول است         .8

  . R)فاز فَوزاً عظيما
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  7كارگزاران سليمان
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هـا و     و تمثـال   ]ي نظـام  يهـا  قلعـه = [هـا    خواست، از محـراب    يمآنچه   ، او يبرا

 خانـدان   يا. سـاختند  ي ثابت م  يهاي ها و ديگ   چون حوض  ]يدر بزرگ [ يهاي كاسه
  .اند  پيشهدكي شكر، آن و از بندگانِ منشكر به جا آوريد !دوداو

  مقدمه
انبياي الهي، معموالً در رفاه مادي نبوده، و زندگي معمولي و گاهي نيز             

البته به اين نوع زندگي، راضـي بودنـد؛ مگـر     . اي داشتند زندگي فقيرانه 
اي داشته باشد كـه امكانـات مـادي در    كه خداوند، خود چنين اراده     اين

در .  اندراضي به رضاي الهي بودهاختيار آنان قرار دهد كه در هر صورت، 
 مكنـت و قـدرت عظيمـي        7ميان انبيا، خداوند به حـضرت سـليمان       

هاي بسيار زياد عطا فرمود كه به احدي        همراه لشگريان فراوان و نعمت    
شـود و نيـز     ها را يـادآور مـي     نداده است در اين آيه، برخي از آن نعمت        

هاي الهي دارنـد يـادآورد       اي را كه انبيا و همه مردم، برابر نعمت        وظيفه
                                                 

< . �3T)OH :(<O .  
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  .گردد مي

  هاواژه
  ).»حرب«جمع محراب از ريشه  (ها ها، كاخ پرستشگاه :محارِيب
  ).»تمثال«جمع  (ها مجسمه :تَماثيل

  ،).هجفن«جمع ( يظروف غذاخور :فانج
  ).»جابيه«جمع  (ها حوض :الْجواب
  ).»ردق«جمع (ها  ديگ :قُدور

  ،»راسيه«، جمع   نصب شدهيديگها :راسيات

  نكات تفسيري 
   7777وظيفه كارگزاران حضرت سليمان.1

 از شياطين و اجنه بودند و به اذن خـدا،           7كارگزاران حضرت سليمان  
با توجـه بـه ايـن آيـه شـريف حـضرت           . كردند  براي آن حضرت كار مي    

هاي بزرگ غـذا   ها و ظرف ها و تمثال خواست از معبد    چه مي   سليمان هر 
هاي عظيم ثابت براي او تهيـه   ود و ديگ هاي بزرگ ب    كه همچون حوض  

هـا    ايـن . كارها از وظايف كارگزاران حضرت سليمان بود        كردند و اين    مي
هاي فراواني بودند كه خداوند فقط در اختيار سـليمان قـرار داده               نعمت

جا آورد؛ از اين رو       بود؛ بنابراين، بايد شكر اين همه نعمت را در عمل به          
بـراي سپاسـگزاري عمـل كنيـد و         !  آل داوود  اي«: فرمايـد بالفاصله مي 

   .1بندگان شاكر، اندكند
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  هاي فراوان و نعمت7777سليمان.2
هايي را عطا كرد كه به احدي در         نعمت 7خداوند، به حضرت سليمان   

 ها، آن كـه، بـاد مـسخر او بـود       اين دنيا نداده است؛ از جمله اين نعمت       

�  الرِّيح خَّرْنا لَهر     �  آشـنا بـود    با زبان پرنـدگان    1 �فَس قَ الطَّيـ نْطـنـا ملِّم2 �ع، 
، جنيان در خدمتش بودنـد      �3و تَفَقَّد الطَّير  �پرندگان درخدمت او بودند     

4و الشَّياطينَ كُلَّ بنَّاء و غَواص     �
و لشكريان فراوان كه در اختيارش قرار       ،  � 

هـايي بـود كـه        نعمـت اينها از جملـه     ؛  w � و حشرَ لسلَيمانَ جنُوده   �داشتند  
دانـست؛ بلكـه از     ها را از خـود نمـي         دارا بود؛ ولي همه اين     7سليمان

منْ فَضْلِ ربي ليبلُوني هذا �. دانستفضل خدا و وسيله آزمايش خويش مي  
هـا را  گـزاري ايـن نعمـت        و از خداونـد، توفيـق شـكر        6 �أَ أَشْكُرُ أَم أَكْفُـر    

ــكقــالَ رب أَوزِع�طلبيــد  مــي ــكُرَ نعمتَ ــي أَنْ أَشْ گفــت]ســليمان[؛ 7  �ن  :
  .مرا توفيق ده تا شكر نعمتت را به جا آورم! پروردگارا

   شكر نعمت و آثار آن. 3
مرحله اول، شكر قلبـي اسـت كـه انـسان           : شكرگزاري، سه مرحله دارد   

مرحلـه دوم،   . تصور نعمت را در قلب داشته باشد و متوجه منعم باشـد           
ه با زبان از صاحب نعمت، سپاسگزاري كند و مرحله          شكر زباني است ك   
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قـرآن، بـه آل داوود      . ترين مرحله است، شكر عملي اسـت        سوم كه مهم  
هرگاه . »براي سپاسگزاري عمل كنيد! اي آل داوود«: كند كهتوصيه مي

انسان، اين مراحل شكر را انجام داد، يكي از آثار شكر كه زيادي نعمت              
 لَئنْ شَـكَرْتُم لَأَزِيـدنَّكُم    �: فرمايدكه مي  شود؛ چنان   است، ظاهر مي  

 اگـر   �1
اثر ديگر شـكر،    .  بر شما خواهم افزود    ]نعمت خود را  [ كنيد،   يشكرگزار

نَجزِي الـشَّاكرِين    « :فرمايـد جزاي سريع است كه دربارة آن، مي       سـ ـ  2؛و ه  ب
هـاي    البته هر كس قدردان نعمت    .  داد يم شاكران را پاداش خواه    يزود

باشد، قدردان خويش است و در واقع، از خود تشكر كـرده اسـت،              الهي  
  وگرنه خداوند، به سپاسگزاري كسي نياز ندارد؛

   �3 منْ شَكَرَ فَإِنَّما يشْكُرُ لنَفْسه و منْ كَفَرَ فَإِنَّ ربي غَني كَرِيم�
 من،  پروردگار،كند و هر كس كفران نمايد     يهر كس شكر كند، به نفع خود شكر م        

  !  و كريم استيغن
  از دســت و زبــان كــه برآيــد 

  
  كز عهده شكرش به در آيد     

  زتقصيرخويش كهبنده همان به    
  

  عذر به درگاه خـداي آورد     
  ور نه سـزاوار خـداونـديـش    

  
  ه بجاي آوردـكس نتواند ك 

  
  گزاري   مراحل شكر.4

  :گزاري عبارتند از مراحل شكر
گونـه كـه شايـسته اسـت، شـكر          ، آن يعني انـسان  : اداي حق شكر  . الف

پيـامبر  . اين مرحله، براي هيچ كس ميسر نيست      . جا آورد   ها را به  نعمت
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گونـه   ما شـكر تـو را آن   ]خدايا[ ماشكرناك حق شكرك؛  «:  فرمود 6خدا
-اين بدان، سبب است كـه نعمـت       . »كه شايسته تو است، انجام نداديم     

 قابـل شـمارش   هاي خداوند، به قدري وسيع و گسترده است كه حتـي   
هاي الهي نيـز  كه شكر نعمتعالوه بر اين.نيست، تا چه رسد قابل تشكر    

شود كه اين، خود به تشكر نياز دارد با نعمتي ديگر از جانب او انجام مي
  .…و

اين مرحله براي گـروه     . يعني بسيار سپاسگزاري كردن   : شكور بودن . ب
هـاي  كر نعمـت كساني كه در هر حال، متـذ . اندكي قابل دستيابي است  

خداوند بوده و در هر حال، شاكر اويند و با مراتب مختلف شكر، زندگي              
  .انبيا و اوليا، از اين گروهند. شاكرانه دارند

اين مرحله، براي بسياري از اهل ايمان       : سپاسگزاري جزئي و محدود   . ج
و معتقدين به خداوند در مراتب گوناگون، قابل دستيابي است كه البته            

  .صيرها و قصورهاي فراوان استهمراه تق

  چرا شكرگزاران اندكند؟. 5
ها به    هاي الهي، اندكند كه آيه، از آن      چرا بندگان قدردان و شاكر نعمت     

كند و در جـاي ديگـر، اكثريـت را بنـدگان ناسـپاس              تعبير مي » قليل«
شْكُرُون  �كند  معرفي مي  ال يـ منَّ أَكْثَرَهلك هاي ناسپاسي، يكي از علت�1 و 

داننـد و ماننـد   اين است كه افراد ناسپاس، نعمت را از ناحيه خـود مـي            
ها را با  اين« ؛� علْمٍ عندييإِنَّما أُوتيتُه علَ�: گفتانديشند كه ميقارون مي

 وقتي كـسي اعتقـاد داشـته باشـد ايـن             .2»امدانش خودم بدست آورده   
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ود را ولي نعمـت      است، خ  ها را با علم و درايت خود بدست آورده        نعمت
پندارد، نه خداوند را و از خود، راضي و سپاسگزار اسـت؛ در             خويش مي 

:  بداند و باور داشـته باشـد كـه         7حالي كه اگر مانند حضرت سليمان     
  .اي شاكر خواهد بود بنده،P»منْ فَضْلِ ربيهذا «

هايي ها به نعمت  علت ديگر ناسپاسي اكثريت، اين است كه معموالً انسان 
هـايي را كـه     بالطبع نعمت . ها را دارند    انديشند و آرزوي آن     ه ندارند، مي  ك

كننـد و شـكرگزار نيـستند، از ايـن رو بايـد پيوسـته               دارند، فراموش مي  
و �: هايي را كه خداوند در اختيار ما قرار داده است، يـادآور شـويم             نعمت

  .ها برآييم دد شكر آنتا با يادآوريشان، درص N �أَما بِنعمةِ ربك فَحدثْ

  ها پيام
دادنـد  خواست، انجام مي  هرچه او مي   7جنيان، در خدمت سليمان   . 1
)شاءما ي لُونَ لَهمعي ( O.  
 محارِيـب و  .…يعملُـونَ لَـه  (جن، موجودي اسـت هنرمنـد و صـنعتگر          . 2

  ).تَماثيلَ
  .R)يلَو تَماث(اي طوالني است سازي، داراي سابقه صنعت مجسمه. 3
 )تَماثيـلَ ( پـيش از   )محارِيـب (قبل از ماديات توجه كنيـد       ،به معنويات . 4

  .5آمده است
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اعملُـوا آلَ داود  (امكانات، بايـد زمينـه سپاسـگزاري از خداونـد باشـد         . 5
  .P)شُكْرا

اعملُـوا آلَ داود  (شكر، تنها با زبان نيست؛ بلكه بايد با عمل شاكر بـود         . 6
  .N)شُكْراً

نْ عبـادي       …اعملُوا( شكر، الزم است؛ ولي شكرگزاران اندكند        .7 يلٌ مـقَل و 
الشَّكُور(.  
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جز براي همة مـردم نفرسـتاديم، ولـي         اي    كننده  و ما تو را كه مژده دهنده و اخطار        

  .دانند بيشتر مردم نمي

  مقدمه
ها، انبيا را فرستاده  ها و راهنمايي آن خداوند، همواره براي هدايت انسان

هـا را   هـا و رنـج   و بهترين بندگان خدا، براي اين امر مهم، انواع مـشقت          
 اي خـاص  البته رسالت برخي، مربوط به شهري و قبيله       . اندتحمل كرده 

انـد؛ ولـي زمـان رسالتـشان        بوده و برخي، براي تمام بالد رسالت داشته       
اي تنها پيامبري كه رسالتش نه ويـژه قـوم و قبيلـه           . محدود بوده است  

خاص و نه محدود به زمان خاصي است، رسالت پيـامبر گرامـي اسـالم              
 است كه خاتم پيامبران و دين او، ناسخ تمام اديان           6حضرت محمد 
در ايـن آيـه نيـز بـه عموميـت ديـن آن              . و ابدي اسـت   و دين جاودانه    
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  . كندحضرت، تصريح مي

   هاواژه
  . همه:كَافَّةً
  .مژده رسان :رًبشي
  .بيم دهنده :نَذير

   نكات تفسيري
   نعمت بزرگجپن. 1

پـنج نعمـت و    از سـوي خداونـد،      «:  نقل است كه فرمـود     6از پيامبر 
كـنم؛   مباحات نمـي   ها  است؛ ولي به آن    به من عطا شده      ،خصلت بزرگ 

ـ چه نژاد قرمز و چه سـياه و چـه سـفيد     ـ ها    همه انسانيمن برا: اول
كننـده و محـل       پـاك  ]و امت من  [ من   ي برا ،زمين: دوم. ام مبعوث شده 

 من حـالل    ي فقط برا  ،يغنيمت جنگ : سوم .سجده قرار داده شده است    
يله  به وسـ   ،من: چهارم.  قبل از من حالل نشده بود      ي احد يشده، و برا  

و خداوند رعـب مـا را در        (ام    رعب و وحشت در دل دشمنان ياري شده       
به طوري كه در پيشاپيش من به اندازه يـك مـاه            ) دل خصم ما افكنده   
كـه  اسـت    به من عطا شده      ،مقام شفاعت : پنجم .كند  راه طي طريق مي   

  1.ام دهكر ذخيره ، روز قيامت و شفاعت امتميرا براآن

  هند و هم بيم دهم بشارت مي ،انبيا.2
هـاي  انسان، براي حركت به سوي كمـال، بايـد از بـسياري از خـواهش         
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هايي كند كـه  نفساني خود بگذرد و خود را ملزم به تكاليف و مسؤوليت          
از طرفي، بايد ترك محرمات كنـد       . زندها سرباز مي    نفس، از پذيرش آن   

كه   اينبراي  . و از طرفي، انجام واجبات و هر دو، براي نفس دشوار است           
انسان بتواند اين دشواري را بر خود آسان كند، از طرفي بايـد تـرس از                
ترك محرمات داشته باشد و از طرفي بايد شـوق بـه انجـام واجبـات و                 

طور كه در روايات هم وارد شده اسـت، بايـد دو              همان. مستحبات بيابد 
يكي خوف و ديگري رجا كه به يك اندازه، الزم : بال حركت داشته باشد

دهنده؛  دهنده هستند و هم بيم انبيا نيز، هم بشارت. باشند ضروري ميو
تمام انبيا، با اين دو . كننديعني هم روح خوف و هم روح اميد ايجاد مي

  : اندمسؤوليت فرستاده شده
 تـا  ،خداوند، پيامبران را برانگيخت؛  �1 فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ و منْذرِين     �
  . دم را بشارت و بيم دهندمر

باره وارد شـده اسـت؛      نيز آيات متعددي در اين     6در خصوص پيامبر  
  :يدمافرچنانچه مي

و ما تـو را نفرسـتاديم مگـر بـشارت           ؛  �2و ما أَرسلْناك إِالَّ مبشِّراً و نَذيرا      �
  .دهنده دهنده و بيم

  ناآگاهي اكثريت از چيست؟.3
 بـراي تمـام مـردم فرسـتاده شـده و      6كه پيـامبر اكـرم     با وجود اين  

جهـل  . رسالتش جهاني و ابدي است، بيشتر مردم در جهالـت هـستند           
دانند كه اگر جز خداي واحد، خدايي بود و  اكثريت، از اين است كه نمي
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، 6مشركان هم خدايي داشتند و خدايشان واقعي بود، نبايـد پيـامبر    
ايي ديگر داشتند، شد؛ زيرا مشركان كه خدمي براي همه مردم فرستاده

كه رسولي ندارنـد و       اين. شدبايد رسولي از طرف خدايشان فرستاده مي      
شود كه جز او،    ها نيز فرستاده شده است، معلوم مي        اين پيامبر براي آن   

كنند و در جهالت    اين حقيقت را بيشتر مردم درك نمي      . خدايي نيست 
  .برنداز آن به سر مي

   هاپيام
  .)Pكَافَّةً للنَّاسِالّا أَرسلْناك و ما (ني است  جها6رسالت پيامبر. 1
به دليـل ناآگاهانـه بـودن      ،  6پيامبربرضد   بيشتر مشركان    يگير موضع .2
لْناك و مـا    ( ، فاقد وجاهـت و اعتبـار اسـت        ها  آن سـأَر… ـ   و ـ     لك  اسنّ أكثـر النّ
الي2مونلَع (.  
مـا  (ت اسـت    ترين نقش انبيـا در هـدايت مردم،هـشدار و بـشار             مهم. 3

لْناكسيرا…أَرنَذ يراً وشب O(.  
بيشتر مردم، اهل انديشه و فهم صـحيح در حقـايق قـرآن نيـستند               . 4
  .)أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعلَمون(
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كه دو دو و يك يك بـراي          دهم و آن اين     من شما را فقط با يك جمله پند مي        : بگو

گونه جنوني نـدارد،       همدم شما هيچ   ]تا بدانيد كه  [خيزند، سپس بينديشيد      خدا به پا  
شـما را   [ پيش از آمدن غذابي سخت       ]كه[اي براي شما است       ر كننده او فقط اخطا  
  .]دهد از آن بيم مي

  مقدمه
. اسالم، دين تقليد كوركورانه نيست؛ بلكه ديـن تعقـل و انديـشه اسـت         

خداوند، هرگز از كسي نخواسته است چشم و گـوش خـود را ببنـدد و                
قـل و انديـشه   گويد، بپذيرد؛ زيرا اسالم، نه تنها با ع  هرچه پيامبرش مي  

منافات ندارد؛ بلكه در راستاي عقل و مطـابق فطـرت اسـت؛ از ايـن رو      
كند و كساني را كه اهل  قرآن، به تعقل و تدبر و تفكر بسيار سفارش مي

                                                 
< . �3T)OH:(HN . 
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هـا، آزادانـه و بـه         هرگاه انسان . نمايد  انديشه و تفكر نيستند، مالمت مي     
عنوان فرامين الهي دور از هرگونه هياهو بينديشند، غير از آنچه انبيا به    

هــاي شــياطين و انــد، نخواهنــد پــذيرفت و وسوســههــا آورده بــراي آن
در اين آيه نيز    . دشمنان، آنان را از پذيرش دين حق، باز نخواهد داشت         

ساالري دعوت شده اسـت، تـا دريابنـد           به قيام و انديشه به دور از غوغا       
ه و  دهنـد، هـيچ پايـ      مـي  6هايي كه دشمنان به پيـامبر خـدا       نسبت

  .اساسي ندارد

   هاواژه
  ). »وعظ«فعل مضارع از ماده  (دهم يپند م :أَعظُ

  ).»قوم«فعل مضارع منصوب از ماده  (قيام كنيد، به پا خيزيد :تَقُوموا
   ).»صحب«از ماده ( همراه،رفيق :صاحبِ

  . جنون، ديوانگي:جِنَّةٍ

   نكات تفسيري
  كر و قضاوت عادالنهمندي از عقل و فحركت براي خدا، شرط بهره. 1

 مـردم   ه كه ب  دهدميبه پيغمبر خود دستور     خطاب  خداوند  در اين آيه،    
 اين اسـت  ،و آن  كنمشما نمي ه   من يك موعظه و نصيحت بيشتر ب       :بگو
و بـدون تعـصب و    قيام كنيد و قيامتان خالـصانه بـراي خـدا باشـد           كه  

ساالري تفكر    اداوري و غوغ    تقليد، دو تا دو تا يا يك يك، به دور از پيش           
. هرگاه فكر و انديشه بيدار باشد، حقايق روشن خواهد شد. و تأمل كنيد

هـا و درون اصـالح نـشده و از تعـصبات و حـب و       در حقيقت، تـا نيـت    
بـرداري و   توان از خرد خـويش بهـره   هاي معمول خالي نشود، نمي    بغض

  .داوري درستي درباره موضوعات داشت
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  ز افترادعوت به تفكر براي پرهيز ا.2
قرآن كريم، دين تعقل و انديشه است و حتي معاندان را كه بـه پيـامبر         

دهـد؛ بلكـه   دهند، با ناسزا جواب نمي نسبت نارواي جنون مي    6خدا
هاي نارواي خود دست    كند، تا هم از نسبت    به انديشه و تفكر دعوت مي     

  : فرمايدبردارند و هم، راه هدايت را بپويند؛ از اين رو مي
�نْ جِنَّةٍما تَتَفَكَّرُوا ثُمم بِكُمبِصاح �  

 ،اين مرديابيد؟  بينديشيد چه نسبتي بين فرد مجنون با پيامبر خدا مي         
 ايـن مـدت كـه       .ديـ  است كه چهل سال با او همنشين بود        يهمان كس 

 ي در فكر او و حتي هيچ گونه اختالل  ،ست ا فاصله بين والدت و بعثت او     
 از او   ، هر چيز كه تـوهم جنـون بيـاورد         يا ي رأ سستي از   يا هيچ سابقه 

  ؟خوانيد ي پس چگونه او را ديوانه م؛نديديد

   از تنهايي در مسير حق نهراسيم.3
 روشـن اسـت كـه آن        ،شندبا اگر ياراني حضور داشته      ،در انجام هر كار   

 بنابراين خوب است در آغـاز هـر         ؛تر انجام خواهد شد     بهتر و سريع   ،كار
 آيـا   ،اگر چنين شرايطي فـراهم نـشد      ؛ ولي   شيمبا به فكر همراهاني     ،راه
  يد متوقف شد؟با

شود كه در صورت فراهم نشدن ياور، بايـد بـه             اين آيه، به ما يادآور مي     
نبودن ناصر، دليلي براي    . و منتظر نشد  ) فُرادا(تنهايي دست به كار شد      
  .طي نكردن راه حق نيست
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   هاپيام
  .)Pعظُكُمأَ(يكي از وظايف انبيا،موعظه مردم است . 1
  .)Nاوتَقُوماَنْ (تنها به حرف اكتفا نكنيد،بايد به پا خاست . 2
  .)Oصاحبِكُم(سخن مردم است رهبر الهي، همنشين و هم. 3
رُوا مـا    (  بهترين راه رسيدن به حقيقت اسـت     ،انديشه و تفكر   .4 ثُـم تَتَفَكـَّ

  .)Rبِصاحبِكُم منْ جِنَّةٍ
ان الهي در مسير نفع رسـاني بـه مـردم و            هشدار و بيم دادن پيامبر    . 5

إِنْ هو إِالَّ نَذيرٌ لَكُـم      (جلوگيري از گرفتاري دشمنان به رنج و عذاب است          
يدذابٍ شَدع يدنَ ييب( .  
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 @BG @DHEG.  
C.5��� .  
O.5��� .  
H. ���	
�� ��  @B<E @D<AN.  

 

 قرآن مجيد 436صفحة   217درس 

  سنگيني گناه

Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2”t� ÷zé& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? î's# s)÷W ãΒ 4’ n<Î) $yγÎ= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øtä† çµ÷Ζ ÏΒ 

Ö óx« öθs9 uρ tβ% x. #sŒ #’ n1ö� è% 3 $yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζè? tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† Νåκ ®5u‘ Í= ø‹ tóø9$$Î/ 

(#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# 4 tΒ uρ 4’ ª1t“ s? $yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tItƒ ÏµÅ¡ø# uΖ Ï9 4 ’n< Î) uρ «! $# ç�AÅÁyϑ ø9 $# 

∩⊇∇∪ 1  
باري دعوت كند كه از       اندارد و اگر گر     و هيچ گنهكاري، بار گناه ديگري را برنمي       
 خويـشاوند  ]دعوت شـونده [شود؛ اگرچه  بارش بردارند، چيزي از آن برداشته نمي 

 بكنـي كـه در پنهـاني از         ]مـؤثر [تـواني اخطـار       تو فقـط بـه كـساني مـي        . باشد
 پاكيزه شود، فقط ]از گناه[هر كس . دارند ترسند و نماز را برپا مي پروردگارشان مي

  .شود و بازگشت، فقط به سوي خدا است يبه سود خودش پاكيزه م

  مقدمه
شود، برخي فكر  وقتي از قيامت و مقتضيات و شرائط قيامت صحبت مي 

اين آيه، بر اين . كنند حساب و كتاب در قيامت، مانند اين دنيا است مي
كشد و همچنين شرايط افرادي را كـه          غلط، خط بطالني مي    طرز تفكر 

                                                 
<. ���K )OE :(<I . 
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  .كند گيرند؛ بيان مي ر ميهاي الهي قرا تحت تأثير انذاري

  ها واژه
 فعـل مـضارع منفـي از مـاده     (گيـرد   دارد، بـه دوش نمـي   بر نمي : لَا تَزِر

  ).»وزر«
  .كننده حمل: وازِرةٌ
  .بار سنگين: وِزر

  .كسي كه بارش سنگين است: مثْقَلَةٌ
  .شود باري كه بر دوش كشيده مي: حمل

ع منفـي مجهـول از مـاده        فعـل مـضار   (شـود     برداشـته نمـي   : لَا يحمـلْ  
  ). »حمل«

خويشاوند: يذَا قُرْب.  
  ). باب افعال،»نذر«فعل مضارع از ماده (دهي  بيم مي: تُنذر

  ).»خشي«فعل مضارع از ماده (ترسند  مي: يخْشَون
  ).»تفعل«باب » زكو«فعل ماضي از ماده (پاك شد : يتَزَكَّ

 .بازگشت: مصير

  نكات تفسيري
  نحصر به فرد استشرائط قيامت، م. 1

دهـد و     در فراز اول آيه، تصويري از شرايط و مشكالت قيامت ارائه مـي            
هاي فراواني بـا دنيـا        شود كه جهان آخرت، تفاوت      متذكر اين مسأله مي   

ها اين است كه اگر كسي در دنيا اشتباهي كند يـا          از جمله تفاوت  . دارد
خود را بـه  مرتكب گناه يا خالف قانوني شود، ممكن است كس ديگري           

جاي او قرار دهد و مشكالت او را تحمل كند؛ مثالً كسي كه گواهينامة             
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كند، دوستش يا برادرش  اش تصادفي مي رانندگي ندارد و با وسيلة نقليه
 تـا مـشكالت كمتـري       ،كه گواهينامه دارد، خود را به جـاي او معرفـي          
 رود مخـارج و مـشكالت       دامنگير برادرش شود يا فرزنـدي از دنيـا مـي          

همچنـين اگـر    . شـود   اش، دامنگير پدر يا اقوام درجه اول او مي          خانواده
كسي مديون باشد، ممكن است كس ديگري دين او را به عهده بگيرد و 

  .قرضش را ادا كند
ها موارد ديگر، مربوط به دنيـا اسـت؛           بايد توجه داشت اين موارد و صد      

 …تقلب، و   ري،  بادستگاه امور اعت  ولي آخرت كه ظهور حقايق است و        
شـوند و   ها با اعمـال خـويش محـشور مـي           شود، فقط انسان     مي هبرچيد

توانـد گنـاه      ديگر هـيچ كـس نمـي      . كند  حقيقت اعمال آدمي ظهور مي    
ديگري را بر دوش بكشد؛ بلكه اگر بر فرض، چنين تقاضايي هم بكنـد،              

  .به كلي مردود است و پذيرفته نخواهد شد
آروند كه هر دو بار   و فرزندي را ميدر قيامت مادر: در روايت آمده است

در عـوض  «: كند سنگين گناه بر دوش دارند، مادر از فرزندش تقاضا مي     
آن همه زحماتي كه در دنيا برايت كشيدم، مقداري از گناه مرا به عهده 

  1.از زحمات تو متشكرم؛ ولي من، از تو گرفتارترم: گويد فرزند مي» بگير

  پذيران واقعي هدايت. 2
هاي كساني كه از انذار انبيـا سـود     ن فراز آيه، به دو نشانه از نشانه       در اي 
  : پذيرند پرداخته است برند و آن را مي مي

ــد و در نهــان از او  . الــف كــساني كــه از پروردگــار خــود خــشيت دارن
ترسند؛ زيرا اگر كسي به معاد ايمـان داشـته باشـد و بدانـد فـرداي                مي
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كنـد؛ امـا      رهاي انبيـا توجـه مـي      قيامت، حساب و كتابي هست، به انذا      
هايشان بر اثر گناه  كساني كه به پروردگار و امور غيبي ايمان ندارند، دل

هـا    برند و انذار حقيقـي دربـارة آن         مهر شده و از انذار پيامبر، سود نمي       
  .شود محقق نمي

 روح ،زمـا  زيـرا ن ؛ز اسـت مـا  اقامه ن، هدايت پذيران واقعيمنشانه دو . ب
 نمـاز، بـا    اگر   .ده و ستون خيمه دين است     كرت  تقوي سانانن را در    مااي

 بـه   انـسان پـذيري را در       روح تسليم و حـق     ،طش به جا آورده شد    يشرا
  .آورد وجود مي

  هر چه كني، به خود كني. 3
هاي  در بخش آخر آيه به اهميت تزكيه نفس و پاكسازي روح از آلودگي

 كه در ابتداي آيـه      گونه  پردازد؛ همان   اعتقادي و اخالقي و اجتماعي مي     
، در »گيـرد  هيچ كس سنگيني بار گناه ديگري را به دوش نمي        «: فرمود

هر كس خود را از گناه و كفر و اخالق زشت و «: فرمايد فراز آخر آيه مي
ها پاك و منزه ساخت، اين كار به سود خود او است و بازگـشت             آلودگي

  .»شود ها رسيدگي مي همه، به سوي خدا است و به حساب
كنند اگر به ديگران خوبي كردند، به نفع ديگـران كـار              برخي گمان مي  

اصل تزكيـه و پـاك كـردن نفـس و انجـام         : فرمايد  اين آيه مي  . اند  كرده
شود و    اعمال خوب، باعث رشد و شكوفايي نفس و پاكي جان انسان مي           

اي از گـل      ماند؛ همانند كـسي كـه بوتـه         تا ابد در وجود انسان باقي مي      
وزد و بوي  هر چند گاهي نسيمي مي. اش بكارد بو را در خانهبسيار خوش

رساند؛ اما هميـشه و بـه طـور           هاي اطراف و رهگذران مي      آن را به خانه   
اعمال خوب و تزكيه    . مند است   دائم، خود اوست كه از بوي خوش، بهره       

  :به قول شاعر. گونه است نفس هم همين
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  گر همه نيك و بد كني  هر چه كني به خود كني

  ها پيام
  .)يلَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ(كند  گناه، بر دوش انسان سنگيني مي. 1
در آخرت كسي براي    ،  هاي خويش را انجام دهيم      ن كاري ما خود ،در دنيا . 2
  :تواند بكند به قول شاعر  كاري نميما

  كس نيارد پس تو، پيش فرست  برگ عيشي به گور خويش فرست 
)ازِرو لَا تَزِرأُخْرَو ريةٌ وِز.(  
مواظب باشيم براي دنياي زن و فرزند و نزديكان، آخـرت خـويش را     . 3

ولَو كَانَ ذَا   …(شود به كسي اميد داشت        بر باد ندهيم كه در آخرت، نمي      
يقُرْب(.  
توان از حاالت و رفتارشان شناخت، نـه از    پذيران واقعي را مي     هدايت. 4

  .)…لغَيبِ وأَقَاموا الصلَاةَباذينَ يخْشَونَ ربهم  تُنذر الَّماإِنَّ(شعارشان 
شود  با برپاداشتن نماز در جامعه، مشكالت اجتماعي و فردي حل مي. 5

  .)أَقَاموا الصلَاةَ( …نه با موسيقي و 
شـود، نـه فقـط نمـاز خوانـدن            با بر پاداشتن نماز، مشكالت حل مي      . 6
  .)أَقَاموا الصلَاةَ(
گشت ما به سوي خدا است، چيزي همراه خود ببـريم كـه مـورد               باز. 7

  .)… اللَّه الْمصيرُيإِلَ(رضايت او باشد و در دستگاه خدا كارساز باشد 
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شايسته غير عمل   تا   ، ما را بيرون بياور    !پروردگارا«: آورند يجا فرياد بر م     و آنان آن  
رتان نداديم كه هـر كـس   آيا چندان عم« ]:گوييم يم[كرديم انجام دهيم   ياز آنچه م  

 پس بچشيد ؛ شما آمديشد؟ و اخطار كننده نيز برا ي آن مدت متذكّر م،پندپذير بود
  .»اي نيست كننده ييارظالمان  يكه برا ]عذاب را[

  مقدمه
شـود كـه قيامـت، روز سـختي     از مجموع آيات قرآن كريم، استفاده مي  

 كـه تمـام     جايگـاهي اسـت   . است؛ به ويژه بـراي گنهكـاران و فاسـقان         
كننـد و در    گردنكشان و ظالمان، به عجز و نـاتواني خـويش اقـرار مـي             

كننـد  آنان، آرزوي عمر دوباره مـي     . گيرندنهايت ذلت و خواري قرار مي     
شد، تا بتوانند به مي كاش فرصت ديگري در اختيارشان قرار داده    اي    كه
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شـدني  دنيا برگردند و گذشته را جبران كنند؛ ولي هيهات كه اين امر،             
ها شنيدند و به مـسخره        نيست؛ زيرا تمام اين وقايع را انبيا گفتند و آن         

كنند گردند، همان كاري را مي      البته اگر هم به فرض محال، باز      . گرفتند
اي از خـواري و     در ايـن آيـه، گوشـه      . تر مرتكـب شـده بودنـد        كه پيش 

  .درماندگي آنان را به تصوير كشيده است

  ها واژه
فعـل مـضارع از      (كننـد  ي مـ  ي دادخـواه  ،به فرياد و شـيون     1:يصطَرِخُون

  ).باب افتعال» صرخ«ماده
  ).باب تفعيل»عمر«فعل مضارع از ماده (عمر دراز داديم  :نُعمرْ

  ).باب تفعل»ذكر«فعل ماضي از ماده (گرفت عبرت  :ذَكَّرتَ
  .)»ذوق«فعل امر از ماده (بچشيد  :وقُواذُ

  .ياور :نَصير

  نكات تفسيري 
  آرزوي بيجاي تبهكاران در قيامت.1

اين آيه، روز بيچارگي تبهكاران و گردنكشان را به تصوير كشيده اسـت             
آورند و آرزوي عمر    كه چگونه از روي درماندگي و اضطراب، فرياد برمي        

دوباره دارند؛ براي اينكه به زندگي دنيا بازگشته و با انتخاب راه درست،          
زند؛ ولي هيهـات كـه ايـن، شـدني          به اصالح اعمال زشت خويش بپردا     

نيست و تنها آرزويي است كه از روي درماندگي از خدا دارنـد؛ زيـرا در       

                                                 
<.» 51^�]w0 «   YQ�� J
»
�� «              5/�(3$� 6 +q��!�T
 [�_� �Q 5�\.
 +? ST
 b/0/` Q�0�K b�Xc� +M

�M fQ J
 �.� 6 Q�Q "!^�T V���M b
�M �6�0 6 ��0 �  /X?)����� ���	
 @B<I @DCFN.( 



337   �        روز درماندگي ستمكاران : 218درس

ها آمدند و بـا   ها تمام شده و انبيا براي هدايت آن اين دنيا، حجت بر آن   
عمـر كـافي و     . كمال صبر و آرامش، به ارشـاد و هدايتـشان پرداختنـد           

هـا نـه تنهـا         داده شد؛ ولي آن    ها  پذيري به آن    فرصت الزم نيز براي پند    
هدايت نيافتند، بلكه بر گمراهي خويش افزودند و در قيامـت هـم كـه               
آرزوي بازگشت دارند، اگر به فرض محال چنين فرصتي به ايـشان داده   

آورنـد؛  كردنـد، روي مـي    تـر مـي     شود، باز به همان كارهايي كـه پـيش        
هـا   شدند؛ ولـي آن  گونه كه در اين دنيا چنين روزي را ياد آور مي            همان

در جواب اين .  گرفتند؛ از اين رو آرزويشان بيهوده خواهد بودعبرت نمي
نْ تَـذَكَّرَ و جـاءكُم              «: آيدفريادها، جواب مي   مـ يـهتَـذَكَّرُ فمـا ي رْكُم مـنُع لَم أَ و

   .»النَّذيرُ

  هاي ظالمانحسرت. 2
 و نزديكــي هــاي ظالمــان، حــسرت دوري از پيــامبر يكــي از حــسرت
  باگمراهان است 

ـ   ، يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبِيالً         يو يوم يعض الظَّالم عل    �   ييا ويلَت
  .P � لَقَد أَضَلَّني عنِ الذِّكْر،لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُالناً خَليالً

 كاش  يا«: گويد و   ان گزد  دو دست خويش به دند     ، كه ستمكار  يو روز 
ـ    ! بر من  ي وا !گرفتم ي فرا م  ي راه ،با پيامبر   ي را بـه دوسـت     ي كـاش فالن

  .كرد خدا منحرف  همانا مرا از ياد!گرفتم ينم
ها اين است كه آرزوي فاصله بـسيار دور از مـشرق تـا               حسرت ديگر آن  

  :مغرب را بين خود و دوستان شيطان صفت خود دارند
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�نيب تالْقَرِينُقالَ يا لَي نِ فَبِئْسشْرِقَيالْم دعب نَكيب 1 �ي و.  
 چـه بـد     ؛ كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بـود           يا«: گويد يم

  .»!ي بوديهمنشين
- گوش فرا مي   6كاش به سخنان پيامبر   اي    :كنندگاهي هم آرزو مي   

  :كردند دادند و از او پيروي مي
  �2ا اللَّه و أَطَعنَا الرَّسواليقُولُونَ يا لَيتَنا أَطَعنَ�

-اطاعـت مـي   بـرديم و پيـامبر را        ي را فرمان م   ي كاش خدا  يا«: گويند

  »!كرديم
دهند، اصحاب شمال، هنگامي كه نامه اعمالشان را به دست چپشان مي

  :ديدندكاش هرگز نامه اعمال خود را نمياي  كنند،آرزو مي

   3 �له فَيقُولُ يا لَيتَني لَم أُوت كتابِيهو أَما منْ أُوتي كتابه بِشما�
ام بـه    كاش كارنامهيا«:  گويد،كه كارنامه او به دست چپش داده شود    كس  اما آن   

  »!شد يمن داده نم

  ياوري ظالمان در قيامت بي. 3
اهل ايمان، هرچند گنهكار باشند، ممكن است از ياري و شفاعت اوليـا             

عت براي گنهكاران از اهل ايمـان اسـت؛ ولـي           برخوردار شوند؛ زيرا شفا   
ها  ظالمان، كسي را ندارند كه به ياري آنان بشتابد؛ زيرا چيزهايي كه آن

در دنيا براي خود معبود گرفته بودند، در قيامـت اعتبـاري ندارنـد، تـا                
اي خـاص از اوليـاي الهـي از         تنهـا عـده   . بتوانند به ياري كسي بشتابند    

  .ؤمنان گنهكار برخوردارندموهبت ياري رساندن به م
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  ؛ �1ال يملكُونَ الشَّفاعةَ إِلَّا منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهدا�
 ي پيمـان  ، بخشنده يكه نزد خدا    مگر كسي  ،باشند يمالك شفاعت نم  

  .»گرفت

فَمـا  «: فرمايـد ياوري ظالمـان تـصريح نمـوده، مـي          در اين آيه نيز به بي     
   N.»رللظَّالمينَ منْ نَصي

  ها پيام
اي نبايـد اعتنـا كـرد و درخواسـت مجـرم، قابـل          به هر تقاضا و نالـه     . 1

  .)3ربنا أَخْرِجنا نَعملْ صالحاً(پذيرش نيست 
 اسـت و آنچـه انـسان را     انجام اعمـال صـالح، شـرط نجـات از دوزخ       .2

  .)أَخْرِجنا نَعملْ صالحاً(كند،اعمال ناصالح است دوزخي مي
  .)4ربنا أَخْرِجنا(كشان،روزي به عجز و انابه خواهند افتاد همه سر. 3
  .)5أَ و لَم نُعمرْكُم(ها نيست آخرت، محل جبران از دست داده. 4
جويي نيست    هم حجت تمام است و هم عمر كافي است و جاي بهانه           .5
)رْكُممنُع لَم يرُ…أَ والنَّذ كُمجاء و (. 

                                                 
O . �0��)<G:(IF. 

C. �� )CC :(F<. 

< .��� ���	
 @BG @DEAE.  
C .5���.  
O .�� �� ���	
 @B<E @D<GC. 

 

 قرآن مجيد 439صفحة   219درس 

  سنت الهي
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 زمين و نيرنگ بدشان بود و نيرنگ بـد، جـز             به سبب استكبارشان در    ]اين نفرت، [

گيرد؛ پس آيا جز سنت جاري در گذشتگان را انتظار دارند؟ پس              اهلش را فرا نمي   
  .يابي يابي و براي سنت خدا، هرگز تغييري نمي براي سنت خدا هرگز تبديلي نمي

  مقدمه
آيات گذشته، به اين مطلب اشاره داشت كه مشركان، با نهايـت تأكيـد              

هـا    كننـده بـه سـوي آن         سوگند خوردند كه اگر پيـامبري انـذار        به خدا 
ها خواهند بود؛ اما چـون پيـامبر          ترين امت   يافته  برانگيخته شود، هدايت  

ها  ها آمد، جز فرار و فاصله گرفتن از حق، چيزي بر آن             خدا به سوي آن   
ها از حق را يادآوري كرده و در  در اين آيه، علت فرار و نفرت آن. نيفزود

  .كند گونه موارد را بيان مي يان، قانون الهي در اينپا
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  ها واژه
  ).مصدر باب استفعال(گردنكشي، بزرگي كردن : ربااستكْ

فعل مضارع منفي از مـاده      (شود    كند، دامنگير نمي    احاطه نمي : لَا يحيق 
  ).»حوق«

  .نيرنگ زشت، حيلة بد: مكْرُ السيئ
  ).»نظر«مضارع از ماده فعل (كشند  انتظار مي: ينظُرُون
  ).»وجد«فعل مضارع منفي از ماده (هرگز نخواهي يافت : لَن تَجِد
  .تغيير، گرداندن چيزي به جاي چيز ديگر: تَبديل
  .جايي، تحول جابه: تَحوِيل

  نكات تفسيري
  ها سرچشمه بدبختي. 1

در اين آيه، به دو علت اساسـي گمراهـي بـشر در طـول تـاريخ اشـاره                   
 دو عاملي كه نه تنها باعـث گرديـده اسـت بـشر از راه حـق             فرمايد؛  مي

خارج شود؛ بلكه باعث نفرت او از حق و راه انبياي الهـي شـده اسـت و           
  .بيني و نيرنگ زشت و بد انسان است بزرگ آن، خود

همان دو عاملي كه باعث گرديد شيطان از صف فرشتگان خارج شده و             
  .ملعون و مطرود درگاه خداوند گردد

  چيست؟» سنت الهي«اد از مر. 2
، قانون ثابت خداوند و شيوه و روش هميشگي او »سنت الهي«منظور از 

در طول تاريخ است كه هميشه و دربارة تمام افراد جريان دارد و هرگز              
ها اين است كه گناه و كفران نعمت  از جمله اين سنت. پذيرد تغيير نمي

ذاب و دوري از رحمـت      و تكذيب پيامبران الهي، باعث عقوبت و نزول ع        
ها   شود؛ لذا قرآن كريم در موارد زيادي، انسان         الهي در دنيا و آخرت مي     
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هـاي   گيـري از سرنوشـت شـوم امـت        را به سير در روي زمين و عبـرت        
  :كند گذشته دعوت مي

ةُ الْمكَـذِّبِينَ             � بـاقكَـانَ ع ف انظُرُواْ كَيـ ضِ ثُمي األَريرُواْ فقُلْ س �  P :  روي  بگـو در 
  .ها كه تكذيب كردند، مشاهده كنيد زمين بگرديد تا عاقبت سخت آن

  فرق تبديل و تحويل. 3
فَلَـن تَجِـد    �: يـد مافر  و مي كرده   به دو قانون كلي الهي اشاره        ،در اين آيه  

  .�لسنَّت اللَّه تَبديالً ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيالً
 كه عذاب خدا را بردارند و بـه جـايش   خدا به اين است   » تبديل سنت «

عبارت از اين است كه عذاب      » تحويل سنت «عافيت و نعمت بگذارند و      
. باشند، به سوي قومي ديگـر برگرداننـد   فالن قوم را كه مستحق آن مي   

كه خـداي تعـالي،    پذيرد و نه تحويل؛ براي اين    سنت خدا، نه تبديل مي    
دارد و نه استثنا؛ همچنـان  بر صراط مستقيم است؛ حكم او، نه تبعيض        

اي   كه خداي تعالي مشركان مورد نظر آيه را در جنگ عذاب كرد عـده             
  2.كشته و گروهي اسير و بقيه را منكوب و خوار كرد

  ها پيام
  .)راًبااستكْ(براي رسيدن به حقيقت، خدا بين باشيد، نه خود بين . 1
يم، نـه مكـر و      با خدا و اولياي او، از راه محبـت و دوسـتي وارد شـو              . 2

ولَا يحيقُ الْمكْرُ (گردد  مي حيله؛ زيرا عاقبت مكر و حيله، به خود انسان باز     
  .)هلهباالسيئُ إِلَّا 
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  .)فَهلْ ينظُرُونَ إِلَّا سنَّت الْأَولينَ(از تاريخ، درس عبرت بگيريم . 3
فَهلْ (ندارد  انتظار بيجا ممنوع است؛ خداوند، با هيچ كس قوم و خويشي            . 4

  .)…ينظُرُونَ
ها و قانوني اسـت كـه تبـصره و تغييـر              بهترين قانون، پايدارترين آن   . 5

  .)…لَن تَجِد(نپذيرد 
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  گردش خورشيد وماه

Ÿω ß§ôϑ¤±9$# Èöt7.⊥tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ô‰è? t�yϑs)ø9$# Ÿωuρ ã≅ø‹©9$# ß,Î/$y™ Í‘$pκ̈]9$# 4 @≅ä.uρ ’Îû ;7n=sù 

šχθßst7ó¡o„ ∩⊆⊃∪1  
گيرد و هر  نه براي خورشيد ممكن است كه به ماه برسد و نه شب از روز پيشي مي         

  .كنند يك در مداري شنا مي

  مقدمه

يكي از براهين اثبات وجود خدا، برهـان نظـم اسـت كـه از دو مقدمـه                  
مقدمـه  . حسي و عقلي تشكيل شده و براي همگـان قابـل فهـم اسـت              

كنـيم    لم مشاهده مـي   حسي آن، عبارت از همين نظمي است كه در عا         
-كه دقيق و حساب شده و با تناسب و توازني حيرت آور برعالم، حكـم              

فرما است؛ به طوري كه هركدام از موجودات عالم، مايه رشـد و حيـات          
ها برداشته شود، در كار ديگري خلل       ديگري است اگر يكي از اين مهره      

-ل مـي هاي يك زنجيره بـه هـم متـص     ها مانند حلقه    آن. شودايجاد مي 

هركدام از درخت، گياه، انسان، حيوان، شب، روز، خورشيد و ماه  . باشند
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از طرفي عقـل نيـز حكـم        . بخشندديگر، عالم را نظام مي      در تكامل يك  
كند كه محال است اين همه نظم و دقت، بدون ناظم و بدون فاعـل           مي

ن در اين آيه يكي، از مظاهر دقيـق نظـم را بيـا            . عالم، قادر و توانا باشد    
كرده كه چگونه خورشيد و ماه و شب و روز در مدار خويش بدون هيچ               

  .تخلفي شناورند
  ست معرفت كردگار ا هر ورقش دفتري  برگ درختان سبز در نظر هوشيار

  هاواژه

  ).»بغي«فعل نهي از ماده (سزاوار نيست، ممكن نيست :ينْبغيال
  ). افعالباب» درك«فعل مضارع از ماده  (برسد، دريابد :تُدرِك
  ).»سبق«اسم فاعل از ماده  ( گيرندهيپيش :سابِق

 ).»سبح«فعل مضارع از ماده (كنند  شنا مي : يسبحون

  نكات تفسيري
  هدايت تكويني موجودات در نظام آفرينش . 1

همه موجودات جهان از هدايت تكويني برخوردارند كه خداوند در نهاد           
پذير نيست و خداونـد،       ي، تخلف اين هدايت تكوين  . ها قرار داده است     آن

. هر موجودي را به حد و اندازه خويش به وظـايفش آشـنا كـرده اسـت                
ناپذير و بر اساس همان هـدايت         موجودات نيز بر اساس اين نظام تخلف      

   1 �يء خَلْقَه ثُم هد  كُلَّ شَي يربنَا الَّذي أَعط �: الهي در حركتند
 آن را عطـا  ]خـاص [ هر چيزي آفرينش به است كه  يپروردگار ما كس  «

  .»سپس هدايتش نموده استكرده و 
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اي تخلـف   خورشيد و ماه نيز براساس همين هدايت تكويني بـدون ذره          
ديگـر پيـشي بگيرنـد يـا جـاي            كه بـر يـك      در گردش بوده و بدون اين     

  .ديگر را تصرف كنند، در مدار خويش در حركتند يك

  نظم دقيق در عالم. 2
-آوري كه بر كرات و عالم هستي حاكم است، ذره           يرتنظم عجيب و ح   

ماند اگر غير از اين بود، نظام هستي پا برجا نمي         . اي تخلف پذير نيست   
 000/40/1يافــت؛ بــراي مثــال، قطــر خورشــيد و دوام و حركــت نمــي

 كيلـومتر و فاصـله خورشـيد تـا زمـين         3500كيلومتر است و قطر ماه      
 375000متوسط ماه تا زمين نيز    كيلومتر است فاصله   000/000/150

ها وجود دارد ايـن اسـت كـه قطـر             تناسبي كه ميان آن   . كيلومتر است 
 بار نيز از مـاه دورتـر   400تر است و   بار از قطر ماه بزرگ400خورشيد  

جـا كـه    آينـد و از آن  به اين دليل، تقريباً به يك اندازه به نظر مي   . است
شـود،  نزديـك و از آن دور مـي     گردد و به آن     زمين به دور خورشيد مي    

سرعت زمين به دور خود، بايد خيلي دقيق و حساب شده باشد، تا شب    
و روز بتواند نظم و ترتيب خود را حفظ كند و اگر هـر سـرعتي غيـر از              

بـود و  سرعت فعلي خود داشت، شب و روز به ترتيب كنوني خـود نمـي   
ز ايـن نظـم     ثبات و نظم موجودات، همگـي برگرفتـه ا        . 1شدجا مي   جابه

است كه بيانگر تسلّط و قدرت خداوند است و هركدام در جاي خـود و               
لَـا  � .گونه عصيان و تخلفـي در حركـت هـستند   در كار خود بدون هيچ 

  2 .�الشَّمس ينْبغي لَها أَنْ تُدرِك الْقَمرَ و لَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهار
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    جهان چون چشم و خد و خال و ابروست
  يزي به جاي خويش نيكوستكه هر چ

  حركت و شناوري خورشيد و ماه. 3
. اسـت » مـدار « به معناي شناور بودن است و فلك، به معنـاي            »سياحة«

شناور بودن ماه و خورشيد، حكايت از حركت انتقالي اين اجـرام دارد و         
شناور بودن شب و روز هم قالبي از شناوري زمين است كه به تبع آن،               

آنچه روشن است اين    . شود  ي سال، كم و زياد مي     طول شب و روز در ط     
هايي كه در گذشته زمين يا خورشـيد را ثابـت             است كه برخالف نظريه   

هـا    پنداشتند، قرآن مجيد همه را داراي حركت انتقالي دانسته و آن            مي
كننـد و     را همانند ماهياني تصوير كرده كه در فضاي اليتناهي شنا مـي           

اين آيه، از معجزات علمي . متصل نيستها به چيز محسوسي  اطراف آن
  .قرآن مجيد است

  هاپيام
لَا ( ها، تا قيامت باقي خواهد بود       توالي شب و روز و نظام حاكم بر آن        . 1

  ).الشَّمس ينْبغي لَها
  ).… و لَا اللَّيلُ…لَا الشَّمس ينْبغي لَها(پذير نيست  نظام تكوين، تخلف. 2
  1). في فَلَك يسبحونكُلٌّ(خود در حركتند همه كرات، در مدار . 3
يعنـي شـناي    » يسبحون«(حركت كرات در مدار خود، با سرعت است         . 4

  2).سريع
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  عهد الهي
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ـ عهد نكردم كه شـيطان را بنـدگي نكنيـد؛ زيـرا او     ! فرزندان آدماي ـ آيا با شما  

  دشمن آشكاري براي شما است؟

 مقدمه 

هـاي    خداوند، حجت خود را بر انسان تمام كرده است؛ زيرا هـم زمينـه             
دروني را براي هدايت او فراهم كرده و هم دشـمنان بيرونـي را بـه وي                 

شناخت وجود خداوند و درك     اين كه انسان قادر بر      . معرفي كرده است  
گيـرد   اي مورد وسوسه قرار مي يابد از ناحيه توحيد است و اين كه درمي 

كنـد همـه بـه سـبب          هـا را بـا خـود حـس مـي            و دشمني اين وسوسه   
  . هاي خداوند است هدايت

ها و آنچه در ضمير و فطرت انسان به  اي از اين هدايت اين آيه، به گوشه
  . كند ه ميوديعت نهاده شده است، اشار
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  ها واژه
دهأَع فعل مضارع مجزوم به لم(عهد نبستم، توصيه نكردم : لَم .(  
  ). »عبد«فعل نهي از ماده (بندگي نكنيد : لَّا تَعبدوا

وددشمن: ع .  

  نكات تفسيري
  فطرت توحيدي. 1

پيروي از شيطان كه در اين آيه به عبادت شيطان تعبيـر شـده اسـت،                
از آن جهت كه پيـروي از فـرامين الهـي     .  خدا است  نقطه مقابل بندگي  

هاي شيطان نيز به عبادت تعبير        عبادت خداوند است، پيروي از وسوسه     
هر قدر انسان، مطيع فرامين الهي باشد، از عبادت و بندگي           . شده است 

دهد روح خـداخواهي و بنـدگي و        اين آيه، نشان مي   . شيطان دور است  
هـا نهـاده شـده و روزي تمـام      انـسان عبوديت، در نهاد و فطـرت تمـام       

ها و آلوده به دنيـا      ها دستخوش وسوسه    هاي پاك آن  ها كه فطرت    انسان
نشده بود، به اين نداي باطني خـويش، پاسـخ مثبـت دادنـد و همگـي                 
اعتراف و اقرار كردند كه جز خداي واحد را نپرستند و از شيطان پيروي 

ي دچار كرد و از عهد خـويش     ها را به فراموش     ها، آن نكنند؛ ولي آلودگي  
  . شود در اين آيه، آن عهد، يادآوري مي. غافل شدند

  هاعهد الهي از انسان. 2
ها خداوند، در روز الست و در عمق جان و سرشت آدمي از تمامي انسان

اقرار گرفته بر اين كه پروردگار شما، خداي متعال اسـت و همگـي بـر                
و  «: فرمايـد   كـه مـي     انـد؛ چنـان   يگانگي و ربوبيت خداوند اعتراف كـرده      

  350   تفسير همراه�        

   1؛ »ي أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بل يأَشْهدهم عل
مـن پروردگـار شـما    «آيـا   ] :كـه [را بر خويـشتن گـواه سـاخت    ها     آن و

  . »يآر«: گفتند» نيستم؟
اكنون نيز بعد از آن اعتراف و اقـراري كـه گرفتـه اسـت، بـه بنـي آدم                    

كند كـه بـر عبـادت خـويش و عـدم پيـروي از               وري مي عهدي را ياد آ   
وقتـي اقـرار بـه      : گويد  گويي مي . شيطان، آن دشمن آشكار گرفته است     

ايـد، بايـد عبوديـت او را نيـز بپذيريـد؛      ربوبيت و يگانگي خداوند كـرده    
گذشته از اين كه عدم عبوديت خدا، بندگي شيطان را به دنبال خواهد             

الكت شـما هـدف ديگـري نـدارد؛         داشت كه دشمن شما است و جز ه       
  . بنابراين، خدا را بندگي كنيد و از دشمن آشكار خود برحذر باشيد

  شيطان، دشمني آشكار. 3
شود، با اين كه وجود شيطان، مخفي است و در ديد ظاهري پديدار نمي

  : فرمايدقرآن كريم، از شيطان، به دشمن آشكار تعبير كرده است و مي
   2؛ات الشَّيطانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينال تَتَّبِعوا خُطُو

  .  شما است نكنيد كه او دشمن آشكاريپيرو،  شيطانيها ز گاما
شيطان، جز دشمني براي انسان كاري ندارد و به طور قطع و يقين، هر              

دهد، از روي دشمني و عناد و براي گمـراه          دستوري كه به بني آدم مي     
ها اسـت؛ گرچـه در چهـره دوسـت و           سانانداختن ان   كردن و به هالكت   

ناصح وارد شود؛ چنان كه بـر آدم و همـسرش وارد شـد و بـر دوسـتي                 
  : خويش نيز قسم ياد كرد
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  ؛ و قاسمهما إِنِّي لَكُما لَمنَ النَّاصحين
  . از خيرخواهان شمايم: سوگند اكيد خورد كهها   آنيو برا

  شيطانهاي  حيله. 4
اش به بني آدم، ترديدي نيست، براي توزي نهشيطان كه در عداوت و كي

شـود  هاي مختلف وارد مـي  هاي شوم خويش، از راه به ثمررساندن نقشه 
ها ضروري است؛ براي نمونـه        ها، الزم و احتراز از آن       كه شناخت اين راه   

ترساند و هاي شيطان اين است كه ابتدا انسان را از فقر مي يكي از حيله
-كني و فرزند بياوري كه فقيـر و تهيدسـت مـي           گويد مبادا ازدواج    مي

از سوي ديگر، انسان، داراي غرايـز و نيازهـاي طبيعـي اسـت؛ از              . شوي
هاي شيطاني ديگر كه عبارت از  رو براي برآورده شدن نيازهايش، راه اين

  : دهد فحشا و منكر باشد را پيش روي او قرار مي
   1: م بِالْفَحشاء و اللَّه يعدكُم مغْفرَةً منْه و فَضْالالشَّيطانُ يعدكُم الْفَقْرَ و يأْمرُكُ

بـه  ، و خدا،  زشت وادار كنديشما را وعده فقر دهد و به كارها  ،  شيطان
  . شما وعده آمرزش و احسان دهد

  هاپيام
أَنْ  …أَ لَم أَعهد  (نتيجه پيروي از شيطان، توبيخ و سرزنش الهي است          . 1

دبطانَال تَع2وا الشَّي .(  
شيطان، پدر شما را فريب داد و شـما فرزنـدان كـسي هـستيد كـه                 . 2

  ). 3ال تَعبدوا الشَّيطانَ …يا بني آدم(اطاعت شيطان كرد 
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  ). عدو مبِين(شيطان، دشمني آشكار براي انسان است؛ هوشيار باشيد . 3

لـسفه و در جهـت      برخوردار از حكمت و ف    ،  الهيهاي    هاحكام و توصي  . 5
دو مبِـين            ( سـت  ا هامنافع و مصالح انسان    عـ لَكُـم ه دوا الـشَّيطانَ إِنـَّ بـ1ال تَع .(

إِنَّه (توصيه خداوند به اطاعت نكردن از شيطان و بيان فلسفه چرايي آن       
  . حاكي از حقيقت ياد شده است) لَكُم عدو مبِين

  ). إِنَّه لَكُم عدو مبِين …عبدوا ال تَ(شرط موفقيت است ، دشمن شناسي. 6
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  بازخواست
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  . و نگاهشان داريد كه حتماً مورد سؤال قرار خواهند گرفت

  مقدمه
يكي از مواقف قيامت، موقف حساب است؛ جايي كه همگان در پيشگاه            

يكـي از  . شوند جويي واقع ميخداوند قرار گرفته و مورد بازخواست و باز   
هاي قيامت، يوم الحساب، يعني روز حسابرسي است؛ از ايـن رو هـر                نام

كس موظف است براي آسان شدن حساب خويش در قيامت، خود اهل         
  : در روايات وارد شده است. محاسبه باشد

 به حـساب خـود برسـيد، قبـل از ايـن كـه بـه                 2حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا؛    
  . برسندحساب شما 

هرچه انسان در اين دنيا اهل حـسابرسي بـه كارهـاي خـود باشـد، در                 
رو علمـاي اخـالق، محاسـبه را    تر خواهد بود؛ از اين   قيامت كارش آسان  

اند و معتقدند سالك طريق الـي اهللا         سير وسلوك دانسته   يكي از مراحل  
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هرشب بايد به حساب اعمال روزانه خود برسد و مانند يك شريك كـه              
كشد، از خود حساب بكشد؛ اگـر كـار خيـر و     ريك خود حساب مياز ش 

نيكي دارد، خداي را سپاسگزار باشد و از خداوند توفيـق بيـشتر طلـب               
  : كند و اگر كار زشتي داشته، توبه كرده، در صدد جبران برآيد

  كتاب گردد منشور كه نه وقتي  را حساب  عمل كنون كرد بايد

  هاواژه
  ). »وقف«امر از ماده فعل (نگه داريد : قفُو

  ). »سئل«اسم مفعول از ماده (شدگان بازخواست: مسؤُلُون

  نكات تفسيري
  شود؟از چه چيز سؤال مي. 1
ن اكلمـات مفـسر  ، شـوند  ياز چه چيز بازخواست مـ    ها    انسان اين كه    در

ال الـه اال  « آيـا از عهـده كلمـه    اين كه از: اند گفته ي بعض؛مختلف است
كر آب خنك   از اين كه آيا شُ    : اند  ديگر گفته  يا نه؟ بعض  اند ي   برآمده »اهللا

.  ايـشان اسـت  ياز بـاب اسـتهزا  ، ؟ و اين سؤالنهاند يا   آوردهيرا به جا 
، ندمور بود أرا كه بدان م    7يواليت عل  اين كه    از: اند ديگر گفته  يبعض

  ؟چگونه و تا چه حد رعايت كردند
دارد، مگر ايـن كـه از   در برخي روايات است كه شخص، قدم از قدم بر نمي          

ات را چگونـه تلـف      جـواني «: كه  شود، اول اين  او دربارة چهار چيز سؤال مي     
: كه  سوم اين » عمرت را در چه راهي به پايان بردي؟       «: كه  دوم اين » كردي؟

و » مالت را از چه راهـي بدسـت آورده و در چـه راهـي مـصرف كـردي؟               «
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:چهارم از واليت اهل بيت  
مورد سـؤال را خـصوص   برخي روايات نيز، . 1

 6اند كه روزي پيـامبر    اهل سنت و شيعه نقل كرده     . واليت دانسته است  
تمـام امـت مـرا نگـاه        ،   روز قيامت  !عزت و جالل پروردگار قسم    ه  ب«: فرمود

چنانچـه  كننـد   سؤال مي  7داشته و از ايشان درباره واليت امير المؤمنين       
هـا از بـاب مـصاديق         بايد گفت همه اين   . 2» و قفُوهم إِنَّهم مسؤلُون   «: فرمايدمي

  . 3است و با هم منافات ندارند

  شود؟از چه كساني سؤال مي. 2
شوند و فقط خداوند اسـت كـه هرگـز          مسلّماً همه مورد سؤال واقع مي     

  : شودمورد سؤال واقع نمي
ـ     مياز آنچه   خداوند   4؛ال يسئَلُ عما يفْعلُ و هم يسئَلُون       شود و  كند پرسـش ن

  . پرسش شوند ]خاليق= [ايشان 
شـوند؛  گنهكار و بدكار نيستند كه مورد سؤال واقع مي        هاي  فقط انسان 

گـوي كارهـاي    شود و بايد پاسخبلكه از نيكان و حتي انبيا نيز سؤال مي  
  : فرمايدخويش باشند؛ چنانچه مي

    5؛الْمرْسلينفَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ أُرسلَ إِلَيهِم و لَنَسئَلَنَّ 

 و  ند شـد  سويـشان فرسـتاده    ]پيامبران[ آنان كه از   خواهيم پرسيد    سپ
  . گانه شدخواهيم پرسيد از فرستاد
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ها همه بازخواسـت خواهنـد       بنابراين در قيامت، هم مرسلين و هم امت       
  . گرچه آيه مورد بحث، درباره پرسش از مشركان است. 1شد

   هااميپ
يـد و رفتـار خـود، مـسؤول بـوده و در قيامـت       ها، در قبال عقا   انسان. 1

  .2)لونَومسؤ (بازخواست خواهند شد
  .3 )و قفُوهم(دارند در قيامت، همه را نگه مي. 2

  يفَاهدوهم إِل(با اين كه پايان راه و سرنوشت منكران معاد، دوزخ است . 3
يم   حـالْج راط وند شـ  هـا و تكـاليف نيـز بازپرسـي مـي      ولـي از نعمـت  ؛ )صـ

  .4)لونَومسؤ(
  .5)لونَومسؤ(حق، به مجرمان نيز بايد ثابت شود، تا كيفر شوند . 4
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  حيات جاودانه و فوز عظيم
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مگر همان مرگ نخستين خود، و مـا  ؟ ]هرگز نخواهيم مرد[نيستيم ما از مردگان   آيا   

 يپـس بايـد بـرا   ترديد همان كاميابي بزرگ اسـت،    بيهرگز عذاب نخواهيم شد؟  
  .كنندگان عمل كنند  عمليچنين منزلت

  مقدمه
هـاي هميـشگي      قايد آنـان، از شـيوه     تمسخر و استهزاي اهل ايمان و ع      
حال بايـد ديـد پاسـخ و نتيجـه ايـن            . كافران در طول تاريخ بوده است     

تمسخرها چيست؟ اين آيـات، پاسـخ مؤمنـان بـه اسـتهزاكنندگان در              
اگر مؤمنان، با اميد به قيامت، تمسخرها را تحمـل          . صحنه قيامت است  

ها  گونه اين پاسخكنند، بايد ديد كفار در قيامت بدون هيچ اميدي چ مي
  .توانند تحمل كنند را مي
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  ها واژه
  ).»ميت«جمع (مردگان : ميتين
  ).باب تفعيل» عذب«اسم مفعول از ماده (گان   عذاب شده:معذَّبِين

زرسيدن به خير با سالمت:الْفَو .  
للمععمل«فعل امر از ماده  ( بايد عمل كند:ي«.(  

  ).»عمل«فاعل از ماده اسم  (عمل كنندگان :الْعاملُون

  نكات تفسيري
  حيات جاودانه و مصونيت بهشتيان از عذاب. 1

هايي بين اهـل ايمـان و ديگـران برقـرار        گو  گونه كه در دنيا، گفت      همان
هـا،   شـود؛ از جملـه آن   وگوهـايي برقـرار مـي    است، در آخرت نيز گفـت    

 آنـان، زمـاني كـه خـود را در     . ديگر اسـت    وگوهاي بهشتيان با يك     گفت
 ابـراز   ،كنند  جا دريافت مي    يابند و بشارت نبود مرگ را در آن         بهشت مي 
 به راستي ما ديگر مرگـي جـز همـان مـرگ             :گويند ده و مي  كرشگفتي  

 ؛ در حالي كه خود به اين مطلـب يقـين دارنـد            ؛دنيايي نخواهيم داشت  
-از روي تعجـب مـي     و او   دهنـد   مانند شخصي كه مال فراوان به او مي       

بـه ايـن    كـه     ايـن  بـا    ؟براي من خواهد بود   همگي   ،اموال آيا اين    :پرسد
  1.مطلب يقين دارد

  مراد از مرگ اولي چيست؟. 2
ربنَـا أَمتَّنَـا اثْنَتَـينِ    �دانـد   برخي آيات، انسان را داراي دو مرگ و دو حيات مـي         
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در  و   1.»مـا را دوبـار ميرانـدي و دوبـار زنـده كـردي             ! خدايا «؛�وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ 
برخي آيات مانند آيه مورد بحث، سخن از يك مرگ بـه ميـان آمـده اسـت                  

  .�يموتَتَنَا الْأُول�
 آنچـه دربـارة     2.انـد   درباره داللت اين آيات، مفسران بسيار سخن گفتـه        

رسـد، آن اسـت كـه مقـصود از آن،             در اين آيه به نظر مي     » مرگ اول «
ران، مرگ ديگري   گرچه بنابر نظر مفس   . مرگ در پايان حيات دنيا است     

نيز در عـالم بـرزخ وجـود دارد؛ ولـي از آن جهـت كـه مـرگ دنيـايي،                 
اي بسيار شاخص و مهم در اين زمينه است، در آيه مورد بحث از  مرحله

گذشته از اين كه چون در اين آيات، محتمـل اسـت       . آن ياد شده است   
روي سخن به منكران معاد در قيامـت باشـد و آنـان مـرگ را در دنيـا                   

  .پنداشتند، در اين سخن، روي همان تأكيد شده است ودي ميناب

  فوز عظيم. 3
معنا  و نجاح، همفالح با و فوز، به معناي رسيدن به خير با سالمت است 

است فالح واقعي، نعمتي است كه فنا ندارد و نجاتي است كه هالكـت،              
 »حي علي الفـالح « در تفسير 7كه اميرالمؤمنين در آن، راه ندارد؛ چنان   

   :فرمود
 در آيات متعددي از قرآن O �اقبلوا الي بقاء ال فناء معه و نجاة ال هالك معها   �

اطـالق  » فوز عظيم «هاي آن     مندي از نعمت    بر دخول در بهشت و بهره     
من يطعِ اللّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدينَ           �: شده است 
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 هـر كـس خـدا و پيـامبرش را اطاعـت كنـد،               1؛�وذَلك الْفَوز الْعظيم  فيها  
كند كه همواره آب از زيـر         هايي از بهشت وارد مي      خداوند وي را در باغ    

مانند و اين، پيـروزي بزرگـي         درختانش جاري است، جاودانه در آن مي      
اين اطالق به خاطر آن است كه دخـول در بهـشت و اسـتفاده از           . است
هاي آن فضل الهي است و مرگ و زوال ندارد، در بعضي آيات بـه    نعمت

هـاي    اطالق شده زيرا نعمـت    » فوز عظيم «رضوان و خشنودي الهي نيز      
  .پذير است بهشتي همگي در سايه خشنودي خداوند امكان

  گرانسنگي پاداش و بايستگي عمل. 4
هـاي بـا عظمـت و         هاي الهي و نعمـت      بهشتيان، با مشاهده صدق وعده    

. كنند ناپذير بهشت، آن را فوز عظيم و موفقيت بزرگ قلمداد مي وصيفت
خداوند نيز پس از نقل سخن و ارزيابي آنـان، بـه دسـت آوردن چنـين       

لِ     �: فرمايـد  موقعيتي را سزاوار تالش و عمل دانسته مي       مـعثْـلِ هـذا فَلْيمل
نـين  طلبـد، چ     بايد كسي كه چنين پاداش و موفقيتي را مـي          �الْعاملُون

معناي اين سخن، آن است كه اگـر پـاداش عمـل، كمتـر از              . عمل كند 
  .بهشت باشد، شايسته دل بستن نيست

انـه لـيس النفـسكم ثمـن اال الجنـة فـال             «: فرمايد   مي 7اميرالمؤمنين علي 
  ؛»تبيعوها االبها

هـا را   هايتان قيمتي مگر بهشت پس نفروشيد آن     قطعاً نيست براي جان   
  .]بهشت[مگر به آن 
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  هااميپ

  جاودانه و بدون مرگ در بهـشت       ي زندگ يبندگان مخلَص خدا، دارا   . 1
  ).ينَأَ فَما نَحنُ بِميت(هستند 

 به آن، مايه سرور و      ي خواسته انسان و دستياب    ،داشتن حيات جاودانه . 2
  ).أَ فَما نَحنُ بِميتينَ(  استي ويشادمان

  ).و ما نَحنُ بِمعذَّبِين(ر امانند د ياز عذاب اله بندگان مخلص خدا، در آخرت. 3
  ).Pلمثْلِ هذا(الگوهاي صحيح را بايد به مردم معرفي كرد . 4
هاي بهشتي، با اخـالص منافـاتي نـدارد         عمل براي رسيدن به نعمت    . 5
  ).Nلمثْلِ هذا فَلْيعمل(
نجات از عذاب الهي و رسيدن به سعادت بزرگ، سزاوار هرگونه عمل    . 6

  ).Oلمثْلِ هذا فَلْيعملِ الْعاملُون( است و تالشي
  ).R الْعاملُونفَلْيعملِ(ايمان به تنهايي كافي نيست؛ عمل الزم است . 7
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  رهسپار به سوي خدا

tΑ$s% uρ ’ ÎoΤÎ) ë= Ïδ#sŒ 4’n< Î) ’ În1 u‘ ÈÏ‰ öκuJ y™ ∩∪ 1  
 يرا راهنماي  م ي پروردگارم خواهم رفت و او به زود       يسو به،من«: گفت ]ابراهيم[ و

  .»خواهد كرد

  مقدمه

در  اسـت كـه      7آين آيه و آيات قبل و بعد، زبان حـال حـضرت ابـراهيم             
ـ         عموي خود   آزر ،چندين سال طي   ،زادگاه خود   ه و مردم آن سـرزمين را ب

پرستان و بـت پرسـتان        آفتاب ،پرستان د و با ستاره   كر ي دعوت م  يخداپرست
مبارزه عملي  تا اين كه    نكرد   ي او پيرو  آيين از   يكسولي   ؛نمود ياحتجاج م 

هـا را     زماني كه كسي در شهر نبود، وارد بتكده شد و همة بـت            . را آغاز كرد  
مشركان، در دادگاهي كه تشكيل دادند، به اتفاق آرا او را بـه             . سرنگون كرد 

فـضل   بـه    .وسـيله منجنيـق در آتـش افكندنـد         هبـ مرگ محكـوم كـرده و       
 ،از اين پـيش آمـد     بعد   نمروديان   .دصورت گلستان در آم   ه آتش ب  ،پروردگار

بـه  تصميم گرفت    7ابراهيمحضرت   .دندكراقدام به تبعيد ابراهيم از بابل       
جاي ديگر هجرت كند و مكـان ديگـري را بـراي سـكونت و مركـز تبليـغ             
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اين بود كه بعد از حكم تبعيد، با خانواده خود حركت كرد            . خويش برگزيند 
-من به سوي پروردگـارم مـي  «:  گفتو با اطمينان كامل به لطف پروردگار   

  .»روم و او مرا راهنمايي خواهد كرد

  هاواژه
  ).»ذهب«اسم فاعل از ماده (نده رو  رهسپار، :ذاهب
  ).»هدي«فعل مضارع از ماده( هدايت خواهد كرد 1:يهدي

  نكات تفسيري
   به سوي خداهجرت. 1

ايمان خويش تواند هرگاه انسان در يك محيط آلوده قرار گرفت كه نمي
. را حفظ نمايد، الزم است از آن محيط هجرت كرده به مكاني امن برود     

كـساني كـه در ايـن     .اين، بهترين نوع هجرت و فرار به سوي خدا است 
ها بـشود،   محيط بمانند و مهاجرت نكنند و همين امر سبب آلودگي آن     

آورنـد   هنگامي كه شرايط محـيط را عـذر مـي    . پيش خدا عذري ندارند   
إِنَّ الَّذينَ تَوفَّاهم الْمالئكَةُ ظـالمي أَنْفُـسهِم    �: كندها خطاب مي    وند به آن  خدا

  كُنْتُم يمض     قالُوا في الْأَرينَ ففتَضْعسةً           قالُوا كُنَّا مع واسـ ه قالُوا أَ لَم تَكُـنْ أَرض اللـَّ
 كه ظالم به خـود  يلآنان كه فرشتگان، جانشان را در حا N �فَتُهاجِرُوا فيها 

 : پاسـخ دهنـد  »در چه كار بوديـد؟    « :پرسندها     آن گيرند، از  ي م ،اند بوده
آيـا  «: فرشتگان گوينـد . » ضعيف و ناتوان بوديم  ي مردم ، زمين يما رو «

  »  ؟زمين خدا پهناور نبود كه در آن هجرت كنيد
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 هجرت به سوي پروردگار را بـر مانـدن در           7كه حضرت ابراهيم    چنان
من، به سوي   «: يني كه توحيد حاكم نبود ترجيح داد و فرمود        آن سرزم 

  .»روم پروردگار خويش مي

  انبيا و اعتماد كامل به عنايت وفضل الهي.2
اي كه براي هدايت بشر پيش رو داشتند، انبيا در مسير بسيار پرمخاطره

به سبب .  كردندبا اطمينان كامل به فضل و عنايت ويژه الهي حركت مي
ن به راهنمايي و عنايت خداوند بود كه هيچ چيز را مانعي بر اين اطمينا

ترين مشكالت و در محاصـره كامـل        ديدند و در سخت   سر راه خود نمي   
پيـامبر گرامـي   . خـدا بـا مـا اسـت    : گفتند دشمن، با اطمينان كامل مي 

اي كه دشمن تا كنار غار آمده و ظاهراً هيچ اميدي   در لحظه6اسالم
غمگين مباش «: فرمايد مينان كامل به همراهش ميبا اط. به نجات نبود

 نيز در حالي كـه لـشكريان فرعـون        7 حضرت موسي  1:خدا با ما است   
پشت سرشان، دريا روبه رويشان و قومش در اضطراب و نگراني به سـر              

همانا پروردگارم با من ! حاشا«كند؛ بردند، با كمال اطمينان بيان مي   مي
 در ايـن لحظـه كـه      7رت ابـراهيم  حـض  2.»كنداست و مرا هدايت مي    

مـن، بـه    «: گويدكس با او همراه نبود، با همان اطمينان چنين مي           هيچ
ـ   �كنـد  او مرا هدايت مي. سوي پروردگارم رهسپارم   ب إِل ي ذاهـ ي   يإِنـِّ بـر 

  .�سيهدينِ

                                                 
<.+M17 )G:(HA tزَنْ إِنَّ الال تَح بِهصاحقُولُ لناإِذْ يعم لَّه. 

C. 
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  جا به چه معنا است؟ هدايت در اين. 3
اهي اسـت نبـوده،   مراد از هدايت، به معناي اصطالحي كه نجات از گمر      

بلكه منظور، اين است كه به زودي خداوند راهنمايي خواهـد كـرد كـه            
  .كجا فرود آيم و چه كاري انجام دهم

  پيامد توكل بر خداوند دل سپردن به او . 4
رخت بر بستن از شـهر و ديـار و خانمـان و دودمـان، كـاري دشـوار و                    

ـ                سنگين اسـت؛ بـه     ي حـضرت   ويـژه اگـر از سـر اجبـار و زور باشـد؛ ول
كنـد    كـه خداونـد مـرا هـدايت مـي            با اعتقاد كامل بـه ايـن       7ابراهيم

  . اين گردنه را پشت سر گذاشت»سيهدينِ«
ساز توفيقات بزرگي براي حضرت  اين هجرت، با هدايت پروردگار، زمينه  

هاي ديگر گـسترش داد    شد؛ هم آيين توحيد را در سرزمين  7ابراهيم
ا يافت و هم دودماني پاك كه حاصـل         و هم توفيق تجديد بناي كعبه ر      

جا كه او سرسلـسله       تا آن . رسالت الهي بودند، از خود به يادگار گذاشت       
  .انبياي بني اسرائيل و بني اسماعيل شد

  هاپيام
رسند و با توكل و توجه به خداوند، راه         مردان الهي، به بن بست نمي     . 1

  P). ربي سيهدينِ يذاهب إِل( كنندرا پيدا مي
 حركتي الهي و در جهت جلب رضـاي خـدا بـود             7هجرت ابراهيم . 2
)بي ي إِلذاهبر .(N  
ارزش هجرت، به اين است كـه در راه خـدا باشـد و جهـت خـدايي                  . 3

                                                 
<. ��� ���	
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   P). ربي ي إِلذاهب(داشته باشد 
  N). سيهدينربي(ربوبيت خداوند، سبب راه گشايي براي بنده است . 4
حيط شرك به محيطي سالم، هجرت به سوي خداونـد          مهاجرت از م  . 5

  O). ربي يذاهب إِل(است 

                                                 
<. ��� . 

C.5���  @DHOE. 

O.5��� . 
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  عزت و اقتدار خداوند
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پروردگار تو ـ آن پروردگار پيروزمنـد ـ منـزه اسـت از هـر چـه بـه وصـف او          

  . گويند مي

  مقدمه
كردند؛   اساسي ذكر مي    هاي بي   داوند توصيف مشركان و جاهالن، براي خ    

ناميدند؛ گاه ميان و جنيان نسبتي قائـل          گاه فرشتگان را دختران او مي     
ارزشي مانند سنگ و چـوب را هـم رديـف     شدند و گاه موجودات بي      مي

اين آيه شريف، با تكيه بر عزت و اقتدار خداونـد،  . دادند  خداوند قرار مي  
  . كند ت را اعالم ميبطالن همه اين اوهام و خياال

  ها واژه
  )اسم فعل. (منزه است: سبحانَ

  . توانايي، قدرت، غلبه: الْعزَّةِ
  ).»وصف«فعل مضاره از ماده . (كنند كننده، توصيف مي وصف: يصفُونَ
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  نكات تفسيري
  تنزيه خداوند از نقايص. 1

شـوند، داراي معـاني بلنـدي         صفاتي كه براي خـداي تعـالي ذكـر مـي          
ها نيست؛ لذا صفاتي كـه        كه هيچ نوع محدوديت و نقصي در آن       هستند

هاي موجودات امكاني است، مانند غم، شادي، غضب،          نشانگر محدوديت 
 قابل اطالق براي خداي سبحان نيست و همين است معناي           …كينه و 

ه شَـي     �: كالم خداي متعال   ثْلـكَم ساو ). هـيچ چيـز ماننـد او نيـست     ( � 1لَي
پايان و نامحدود از هر نظر و هر چه غير او است، محدود و  يوجودي است ب 

متناهي است از هر نظر، از نظر علم، حيات، قدرت و خالصـه همـه چيـز و                 
  2. و پاك شمردن خداوند از نقايص ممكنات است» تنزيه«اين، همان 

  اقسام صفات خداوند. 2
اهي هاي گوناگوني بيان شـده اسـت؛ گـ         براي صفات خداي تعالي، تقسيم    

صفات ثبـوتي صـفاتي     . كنند  تقسيم مي » سلبي«و  » ثبوتي«صفات را به    
و صفات  . هستند كه مشتمل بر معناي كمال هستند؛ مانند علم و حيات          

سازد؛ ماننـد سـبوح و     سلبي صفاتي هستند كه خدا را منزه از نقايص مي         
صفات ذاتـي  . كنند گاهي نيز صفات را به ذاتي و فعلي تقسيم مي       . قدوس

تي است كه عين ذات خداوند است؛ ماننـد قـدرت و علـم و صـفات                 صفا
فعلي صفاتي هستند كه زائد بر ذات خداوند و از مقام فعل الهـي، انتـزاع                

گوييم  گيريم، مي هاي خدا را در نظر مي شوند؛ براي نمونه وقتي نعمت     مي
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  1.خدا رزاق است

  عزت و اقتدار خداوند. 3
جا كه تنها ذات      از آن . است» يريناپذ  شكست«عزت در اصل، به معناي      

ــم     ــه حك ــات ب ــه مخلوق ــذير اســت و هم ــست ناپ ــد شك ــاك خداون پ
محدوديتشان قابل شكست هستند، تمام عزت از آن او است و هر كس             

در حديثي . انتهاي عزّت او است كند، از بركت درياي بي عزتي كسب مي
  :  آمده است6از پيامبر

  ؛ ن اراد عزّالدارين فليطع العزيزفم، ان ربكم يقول كل يوم انا العزيز
منم عزيز و هر كـس عـزت دو         «: گويد  پروردگار شما همه روز مي    

  2. »جهان خواهد، بايد اطاعت عزيز كند

  كفاره مجالس. 4
هاي مجالس، آن است كه هنگام برخاستن         كفاره:  فرمود 7امام صادق 

  الْمرْسلينَيوسلَام علَ ا يصفُونَ سبحانَ ربك رب الْعزَّةِ عم    «از آن مجلس بگويي     
  3.»والْحمد للَّه رب الْعالَمينَ

  ها پيام
  ). رب الْعزَّةِ(تمام عزت، از آن خدا است . 1
هاي آنان از او، بـا      دهند و توصيف    هايي كه مشركان به خداوند مي         نسبت. 2

بح ( 4مقام عزت و ربوبيت خداوند سـازگار نيـست         ا        سـ مـزَّةِ ع الْعـ بر ك بـانَ ر
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  ). يصفُونَ
توصيف خداوند، بايد به اوصافي باشد كه اليـق سـاحت كبريـايي او              . 3

  ). رب الْعزَّةِ(است 
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گويند، شكيبا باش و به خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قـدرت را                برابر آنچه مي  

  . كننده بود كه او بسيار توبه

  مقدمه
هـاي زيـادي    هـاي پيـامبر، كارشـكني      پرسـتان در برنامـه      مشركان و بـت   

هـاي   دادند و نـسبت  آن حضرت او را مورد اذيت و آزار قرار مي . كردند  مي
قرآن كريم براي دلداري بـه آن حـضرت، داسـتان    . دادند او ميناروايي به  

اسـرائيل بـود و       كند كه يكي از پيـامبران بـزرگ بنـي           داوود را مطرح مي   
حكومتي عظيم داشت؛ ولي با آن همه قدرت ظاهري، از زخم زبان مردم             

خداوند با يادآوري حضرت داوود پيامبر را تسلي خاطر داد          . در امان نماند  
له منحصر به او نبوده و انبياي بزرگ الهي در اين امر شركت             كه اين مسأ  

  . اند داشته

  ها واژه
  ). »صبر«فعل امر از ماده (صبر كن : اصبِرْ
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  ). »ذكر«فعل امر از ماده (ياد كن : اذْكُر
  . داراي سلطه و قدرت: ذَا الْأَيد
  ).»اوب«صيغه مبالغه از ماده (بسيار توبه كننده : أَواب

  يرينكات تفس
  اسطوره صبر و مقاومت 6666پيامبر . 1

حتـي  .  بـراي نـابودي او كمـر بـسته بودنـد           6دشمنان لجوج پيامبر  
 6پيامبر. خويشاوندان نزديكش در صف اول اين مبارزه قرار داشتند        

كرد؛  ها را به توحيد دعوت مي رفت و آن پيوسته به ميان قبايل عرب مي
دادنـد؛    ت را آزار مـي    داد و آن حـضر      ولي كسي به دعوت او پاسخ نمـي       

ريخت؛ ولـي از برنامـه خـود          چنان كه گاه از بدن مباركش خون مي         آن
چنـان او را در محاصـره اجتمـاعي، اقتـصادي و              آن. داشت  دست برنمي 

ها به روي او و پيروان اندكش بسته شد،           سياسي قرار دادند كه تمام راه     
. آوردبعــضي از گرســنگي جــان دادنــد و بعــضي را بيمــاري از پــاي در

 گذشت كه توصيف آن ممكن نيـست؛ ولـي بـا            6روزهايي بر پيامبر  
. تمام اين احوال، همچنان به صـبر و شـكيبايي و اسـتقامت ادامـه داد               

سرانجام ميوه شيرين اين درخت را چـشيد و آيـين او، نـه تنهـا شـبه                  
  1.جزيره عربستان بلكه شرق و غرب عالم را گرفت

  اهميت صبر. 2
سازد و موجـب حاكميـت عقـل و     ن را شكوفا ميصبر، فطرت الهي انسا 

صـبر، يـك اصـل كلـي و     . هاي نفساني است  انديشه بر هواها و خواهش    
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اساسي اسالمي است كه قرآن كريم در مـوارد متعـددي بـر آن تأكيـد                
. اصوالً هيچ كار نيكي بدون ايـستادگي و صـبر ممكـن نيـست             . كند  مي

 نـشانه شخـصيت و   هاي سنگين، شكيبايي برابر حوادث سخت و طوفان     
تواند استخر كوچكي را به      يك نسيم ماليم، مي   . وسعت روح آدمي است   

پذيرنـد و     ها را در خود مي      هاي بزرگ، آن    حركت درآورده؛ ولي اقيانوس   
  1. خورد ها بر هم نمي آرامش آن

  7777توصيف حضرت داوود. 3
بـا دو وصـف ديگـر       » عبوديـت « در اين آيه، عالوه بر       7حضرت داوود 

  : ه استمعرفي شد
  يعني داراي قدرت و توانمندي :ذَا الْأَيد. الف
  .يعني بسيار رجوع كننده به خداوند :أَواب. ب

 نويد قدرت به پيامبر اسـت  »ذَا الْأَيد« به صفت   7معرفي حضرت داوود  
  .كه البته اين قدرت در نتيجه صبر حاصل خواهد شد

دارد كه آن توشه،    اي نياز     ولي صبر بر شدايد و مشكالت راه حق، توشه        
البته در آيـات سـورة ص دو پيـامبر بـا            . رجوع پيوسته به خداوند است    

 كـه   7يكي حضرت ايوب  . اند   معرفي شده  �نعم الْعبد إِنَّه أَواب   � توصيف
 كـه در  7مصايب طاقت فرسايي به او رسيد و ديگـري حـضرت داوود      

  . بودند»بأَوا«كمال قدرت و امكانات قرار داشت؛ ولي هر دو 

  ها پيام
الزمه رهبري، سعه صدر و صبر مقابل سـخنان تلـخ ديگـران اسـت               . 1
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  ).  ما يقُولُونَياصبِرْ علَ(
ـ   (. استهزا و تبليغات سوء، كار هميشگي مخالفان است       . 2 بِرْ علَ ا   ياصـ مـ 

  ). كند فعل مضارع، داللت بر استمرار مي() يقُولُونَ
  1). واذْكُرْ عبدنَا داوود(ش نشود نقش الگوها در تربيت فرامو. 3
بِرْ  (عبوديت و رجوع مداوم به خداوند، توشه صبر و پايداري است        . 4 اصـ
… ابأَو إِنَّه وداونَا ددبع(.  
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 كتابي مبارك است كه آن را به سـوي تـو نـازل كـرديم، تـا در آيـات آن                      ]اين[
  . بينديشند و تا اهل خرد متذكر شوند

  مقدمه
ترين گوهر گرانبهاي به      قرآن مجيد، برترين و آخرين پيام الهي و بزرگ        

 اسـت كـه هماننـد خورشـيد،         6جاي مانده از پيامبر گرامي اسـالم      
  . هاي تشنة حقيقت است تابد و راهگشاي انسان ها مي ملتپيوسته بر 

مندي از اين هديه بزرگ الهي چيست؟ آيا قرآن راهكاري    اما شرط بهره  
ها از معارف خويش بـه جهانيـان معرفـي            مندي بيشتر انسان    براي بهره 

انتهـاي آن را بـا گـوش          توان معارف عميق و بي      كرده است؟ چگونه مي   
   به سعادت در پرتو هدايت قرآن چيست؟جان شنيد و شرط رسيدن

مندي از كالم الهي، براي رسيدن به         اين آيه، پاسخي است بر نحوه بهره      
  . سعادت ابدي
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  ها واژه
  ). باب افعال» نزل«فعل ماضي از ماده (فرود آورديم : أَنزَلْنَا

» بـرك «اسم مفعول از ماده     (داراي فايدة ثابت    ،  بركت دار شده  : مبارك
  ). لهباب مفاع

  ). باب تفعل» دبر«فعل مضارع منصوب از ماده (بينديشند : يدبرُوال
  ). باب تفعل» ذكر«فعل مضارع منصوب از ماده (ياد كند : يتَذَكَّرل

  ). »لب«جمع (هاي خالص  عقل :الْأَلْبابِ

  نكات تفسيري
  كتاب مبارك. 1

در مكـاني   و 2 در شـبي مبـارك،     1قرآن، كتابي است كه منبعي مبارك،     
 بـراي هـدايت و سـعادت        6 بر قلب مبارك پيغمبـر خـاتم       3مبارك،

اض و پربركـت نـازل شـده،           انسان نازل شده است و چون از مبدأي فيـ
داراي فوايد و بركات فراواني است كه انسان را به اوج كمـال رهنمـون               

منـدي از بركـات قـرآن، تنهـا توجـه بـه جنبـه                شود؛ اما الزمه بهره     مي
ترين مقدمه براي رسـيدن       كت تالوت آن نيست؛ بلكه مهم     قداستي و بر  

به هدايت و سعادت، درك مفاهيم آيات، براي عمـل بـه دسـتورات آن               
  : است
  � . كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبرُوا آياته وليتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ�

بر و همراه با تـذكر و توجـه بـه           در اين آيه وصف مبارك با تأكيد بر تد        
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باشد؛ يعني دستيابي بـه بركـات قـرآن، از ايـن مـسير                عالمان آگاه مي  
  . شود حاصل مي

  تدبر، مقدمه تذكر. 2
قرآن كريم در بعضي آيات همگان را به تـدبر و تفكـر در سـخن الهـي                  
دعوت كرده است ولي هدف از تدبر در آن آيات بيـان نـشده اسـت، در     

 1،»ذكـر « اوصـاف  6 قـرآن دربـاره خـود و پيـامبر         بعضي آيات ديگر  
كند ولي راه رسيدن به ايـن          را بيان مي   4»مذكر «u7«،3?�* «2،»ذكري«

تذكر را بيان نكرده است ولي در اين آيه خداوند هدف از تدبر را متذكر   
مـا قـرآن را   : فرمايد شدن و راه رسيدن به تذكر را تدبر بيان كرده و مي 

ل كرديم، اما عالمان آگاه و صاحبان خـرد نـاب، از            براي تدبر و تفكر ناز    
يابند و فقط به كسب معارف قرآنـي بـسنده            طريق تدبر به تذكر راه مي     

كنند؛ بلكه در پرتو كسب معارف، متذكر شـده و از غفلـت بيـرون                 نمي
  : كنند آمده و سعادت خود و جامعه را تأمين مي

  � ولُوا الْأَلْبابِلِّيدبرُوا آياته وليتَذَكَّرَ أُ�

  ها پيام
قرآن، كتابي داراي بركات فراوان است؛ تالوت، تدبر، تاريخ، استدالل، . 1

داستان، معارف، اخبار غيبي، الگوها، تشبيهات، اوامر و نواهي آن، همـه       
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  ). كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك مبارك( 1و همه پر از راز و رمز است
 2آيات قـرآن باشـد، نـه فقـط در بخـشي از آيـات           تدبر بايد در همه     . 2
)هاترُوا آيبدلِّي .(  
وليتَـذَكَّرَ  ( 3عاقالن و صاحبان خرد ناب، مخاطب اصلي قرآن هـستند         . 3

  ). أُولُوا الْأَلْبابِ
وليتَـذَكَّرَ  ( 4هاي قرآن، مطابق عقل و خـرد نـاب اسـت        معارف و آموزه  . 4

  ). أُولُوا الْأَلْبابِ
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  توحيد ناب
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ها كه غير از خدا را اولياي خود قرار  آگاه باشيد، دين خالص از آن خدا است و آن

پرستيم مگر به سبب اين كه مـا را بـه             ها را نمي     اين ]: دليلشان اين بود كه   [دادند،  
خداوند، روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داوري . كنند خدا نزديك مي

كننده است را هرگز هدايت       گو و كفران    نا خداوند آن كس را كه دروغ      هما. كند  مي
  . كند نمي

  مقدمه
ها عامل تقـرب مـا بـه خـدا            پرستان و مشركان با توجيه اين كه بت         بت

هـا را در اعتقـاد بـه توحيـد نـاب و           هستند، سعي داشتند تازه مسلمان    
آلود  كگرايي شر مبارزه با شرك متزلزل كنند و بدين صورت نوعي تكثر 

گويا اين سـوره بـراي آگـاهي بخـشيدن بـه      . را در جامعه ترويج نمايند 
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گونه تفكرات الحادي، نازل شده اسـت؛         مسلمانان در مقابله جدي با اين     
چرا كه در اين سوره، چهار بار از اخالص در دين و در موارد متعـدد از                 

هم پرستي سخن به ميان آمده و اين آيه نيز به همين م نفي شرك و بت
  1.پرداخته است

  ها  واژه
  ).حرف تنبيه است(آگاه باشيد : أَلَا
  ). »زلف«اسم مصدر از ماده (مقام قرب و منزلت : يزلْفَ

  .شائبه، پاك، صاف و ناب بي: الْخَالص
كفر«صيغه مبالغه از ماده (بسيار ناسپاس : كَفَّار«.(  

  نكات تفسيري
  اخالص در عمل. 1

اي  پذيرد كه فقط براي او باشـد و اگـر ذره    يخداوند، دين و اعمالي را م     
 در آن راه يابد مورد      …شائبه غير الهي مانند شرك، بت پرستي، رياء و        

  . قبول خداوند نخواهد بود
كنيم، تا از     ما به ديگران كمك مي    «:  پرسيد 6شخصي از رسول خدا   

: سؤال شد . »نه«: حضرت فرمودند » ما به نيكي ياد شود؛ آيا اجر داريم؟       
ر هم براي اجر معنـوي و هـم نيـك نـامي چنـين كنـيم، آيـا اجـر          اگ«

  :  فرمود6پيامبر اكرم » داريم؟
 خداونـد،  ؛الّا هللا الدين الخـالص : ثم تلي هذه اآليه، ان اهللا ال يقبل الّا من اخلص له    
كند، مگر از كسي كه فقط براي او انجـام داده             هيچ عملي را قبول نمي    
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  . باشد
  1.»… لَا للَّه الدينُ الْخَالص«ا خواندند گاه اين آيه شريف ر آن

  پرستي توجيه گناه بت. 2
تـر از     خداوند بـزرگ  : گفتند  پرستان، در توجيه عقيده باطل خود مي        بت

توانيم خدايي  آن است كه به عقل و وهم و حس انسان در آيد و ما نمي      
قدسي ناگريز بايد موجوداتي . را بپرستيم كه قابل فهم و درك ما نيست

ها سپرده است به عنوان ارباب و  كه خداوند تدبير امور ما را به دست آن
الهه بپرستيم، تا آنان، نزد خدا ما را شفاعت كنند، و اين، باعث تقرب ما 

چون آن موجودات قدسي در دسترس مـا نيـستند،   . به خدا خواهد شد   
توسـل  پرستيم يا به موجـوداتي م       ايم، مي   تمثال آنان را كه خود ساخته     

پرستي رواج    شويم كه نماد آن موجودات مقدسند، بدين ترتيب، بت          مي
 ايـن   2.يافت و اين نمادها، به صورت مستقل مورد پرستش قرار گرفتند          

  . باشد آيه، در صدد بطالن اين تفكر غلط و توجيه نادرست آن مي

  چرا گروهي از هدايت محرومند؟. 3
بـا توجـه بـه     . كند  هدايت نمي گو و ناسپاس را       هاي دروغ   خداوند، انسان 

هـا    هاي آسماني و بعثت انبيا، هدايت انسان        اين كه هدف از نزول كتاب     
بوده، چرا خداوند اين گروه را از نعمت هدايت محروم كـرده اسـت؟ بـا              

خداوند، آنچـه   . شود  تأمل در اين آيه شريف، پاسخ اين سؤال روشن مي         
ن كـم و كاسـت، از طريـق    ها بود را نازل كرد و بدو        الزمه هدايت انسان  

انبيا و با پشتيباني عقـل در اختيـار بـشر قـرار داد؛ بنـابراين از سـوي                   
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ها بايد خـود را در   خداوند، هيچ كاستي و منعي وجود ندارد؛ ولي انسان     
معرض اين نور الهي قرار دهند، تا در پرتو آن، به سر منزل مقـصود راه                

 تكيه بر تعصبات جـاهلي  حال اگر كسي با سوء تدبير خويش و با       . يابند
و با اراده و اختيار خود در خـالف جهـت دعـوت انبيـا حركـت كـرد و                    

  .چشمان خويش را بر حقايق عالم بست، قهراً هدايت نخواهد شد

  پيام ها
انـد و ديـن خـالص،       ها آلـوده    همه مكاتب بشري، به خرافات و هوس      . 1

  ). أَلَا للَّه الدينُ الْخَالص(فقط از خدا است 
پرسـتان،    مـشركان و بـت    . ها در جـست وجـوي خداينـد         همه انسان . 2

  . ) اللَّهيليقَرِّبونَا إِلَ(اند  مصداق را گم كرده
يلَةَ    �ها در پيشگاه الهي مورد قبول         برخي واسطه . 3 سـالْو تَغُواْ إِلَيـهابو  �و 

  ). لَا يهدي … ليقَرِّبونَا(برخي مورد نكوهشند 
  ).  اللَّهيليقَرِّبونَا إِلَ(اهللا را دوست دارند  ها قرب الي همه انسان. 4
هـاي الهـي در انـسان     دروغ و كفران نعمـت، مـانع دريافـت هـدايت     . 5

   1.)إِنَّ اللَّه لَا يهدي منْ هو كَاذب كَفَّار…(شوند  مي
  . ) …  هو كَاذبإِنَّ اللَّه لَا يهدي منْ(توجيه گناه، از خود گناه بدتر است . 6
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نيـاز اسـت و ناسپاسـي را بـراي بنـدگانش       اگر ناسپاسي كنيد قطعاً خدا از شما بـي       

و هيچ كـس بارگنـاه   . پسندد پسندد؛ و اگر سپاسگزاري كنيد، آن را براي شما مي        نمي
گـاه    گارتان اسـت، آن   دارد؛ سپس بازگشت شما فقط به سوي پرورد         ديگري را برنمي  

هـا اسـت      راستي او به آنچه در درون سينه      . كند  كرديد، با خبر مي     شما را از آنچه مي    
  . دانا است

  مقدمه
خداي تعالي به انسان، آزادي و اختيـار عطـا كـرده و او را بـه ايمـان و             
اطاعت مجبور نكرده است؛ اما همواره با تشويق و تهديد، انـسان را بـه               

در اين آيه شريف، نيز با بيم و اميد دادن،          . خواند  ا مي اطاعت از خود فر   
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خواند كه در تفسير آيـه بـه ايـن      ما را به فرمانبرداري از خداوند فرا مي       
  . شود نكات اشاره مي

  ها واژه
  ). »كفر«فعل مضارع مجزوم از ماده (كفر ورزيد، ناسپاسي كنيد : تَكْفُرُوا
  ). »رضي« از ماده فعل مضارع منفي(پسندد  نمي: يلَا يرْضَ
وزر«فعل مضارع منفي از ماده (كند  دارد، حمل نمي نمي بر: لَا تَزِر« .(  
  ). است» گناه«كنايه از (بارِ سنگين : وِزر

  نكات تفسيري
  رابطه كفر و شكر. 1

وإِن  …إِن تَكْفُـرُوا  � در اين آيـه شـريف، كفـر، مقابـل شـكر آمـده اسـت               
و اين تقابل، ايـن     )  شكرگزاري كنيد  رو اگ  …اگر كفر بورزيد    (؛  �تَشْكُرُوا
 يعنـي بـه   1هـاي الهـي اسـت؛    رساند كه كفر و شرك، كفران نعمت       را مي 

وإِن تَـشْكُرُوا   «:  فرموده اسـت   »…و ان تؤمنوا يرضه     «: جاي اين كه بفرمايد   
تـرين نمـاد    تـرين و كامـل   اين، بدان معنـا اسـت كـه ايمـان، مهـم         . »…

در نقطــه مقابــل، كفــر بــه خداونــد، شــكرگزاري برابــر خداونــد اســت و 
  . ترين صورت ناسپاسي برابر او است زشت

  پسندد؟ چرا خداوند، كفر را براي بندگانش نمي. 2
) پسندد  و كفر را براي بندگانش نمي     (؛  � لعباده الْكُفْرَ  يولَا يرْضَ �دو جملة   

ن را بـراي شـما      و اگر سپاسگزاري كنيد، آ    (؛  �وإِن تَشْكُرُوا يرْضَه لَكُم   �و  
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ه     �، براي رفع توهمي است كه ممكن است از جمله           )پسندد  مي فَـإِنَّ اللـَّ
 نكُمع يبه ذهن آيـد؛ بـا ايـن        ) نياز است   پس قطعاً خدا از شما بي     (؛  � غَن

خواهـد ايمـان      نيـاز اسـت، چـرا از مـا مـي            توضيح كه اگر خدا از ما بي      
 اقتضا  ز است؛ ولي عنايت الهينيا خدا از شما بي: فرمايد بياوريم؟ آيه مي  

 لذا 1كند كه كفر را براي شما نپسندد؛ چون شما بندگان او هستيد؛ مي
هـا را     كنـد كـه خيـر آن        لطف و عنايت او در حق بندگانش اقتـضا مـي          

انـد، هـدايت    نان را به سوي كمالي كه براي آن آفريده شـده       بخواهد و آ  
  . �وإِن تَشْكُرُوا يرْضَه لَكُم�: كند

  حقيقت شكر. 3
شود كه شكر، به معناي ايمان        از قرار گرفتن شكر برابر كفر فهميده مي       

خداوند، هيچ نعمتي را خلق نكرده است، مگر . و اطاعت از خداوند است  
هـايش    كار رود؛ پس شكر او بر نعمـت         اش به   براي اين كه در راه بندگي     

ام ربـوبيتش   ها اطاعت شود و به ياد مق        آن است كه به وسيلة آن نعمت      
  2.باشيم

  مسؤوليت برابر اعمال. 4
هـيچ گناهكـاري گنـاه ديگـري را بـر دوش            (؛  �يولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ    �

هاي اساسي اعتقادات اسالمي است كـه   اين جمله يكي از پايه ). كشد  نمي
كنـد و     از يك سو با عدل خداوند ارتباط دارد كه او به كـسي ظلـم نمـي                

 و از   3شـود   انـد، مؤاخـذه نمـي       م گناهي كه ديگران كرده    هيچ كس به جر   
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دهد كه حساب خداوند بـا جامعـه،          طرف ديگر، اين درك را به انسان مي       
حساب مجموع و يكپارچه نيست؛ بلكه هر كس به صورت مستقل مـورد             

اگر كسي به وظيفه خود عمل كـرده باشـد، هـيچ            . گيرد  محاسبه قرار مي  
چند تمام جهانيان غيـر از او، آلـوده بـه           ترس و وحشتي بر او نيست؛ هر        

  1. كفر و شرك باشند

  وسعت علم الهي. 5
ها بدون علـم و   در پايان آيه، چون مسأله محاسبه و جزا بيان شد و اين         

يم بِـذَات      �: فرمايـد   پذير نيـست، مـي      آگاهي از اسرار نهان امكان     لـع ه إِنـَّ
 »عليم«). ها است دانا است     راستي او به آنچه در درون سينه       (2؛�الصدور

او بـه   . رسـاند   صيغه مبالغه است و احاطه و جامعيت علم خداوند را مي          
ات آن               هـا را     اعمال و افعال بندگانش دانا است، حتي اسـرار نهـان و نيـ

كـه همـه مـا را در          ها نباشد و حـال آن       چگونه دانا به همة اين    . داند  مي
  . ملك خود و به اذن خود ايجاد كرده است

  ها يامپ
اي   نيـاز اسـت و از آن، بهـره          خداوند، از شكر و سپاسگزاري مردم بي      . 1

  3.)إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّه غَني عنكُم(نخواهد برد 
شكر و سپاس بندگان، موجب جلب رضا و خوشنودي خداوند اسـت            . 2
)لَكُم رْضَهإِن تَشْكُرُوا ي4.)و  
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توان گناه كسي را بـه دوش   نميهر كس مسؤول كار خويش است و       . 3
  1.)يولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ(ديگري انداخت 

يم    (دقت در پاداش و كيفر، به علم دقيق الهي مربـوط اسـت              . 4 لـع ه إِنـَّ
  2.)بِذَات الصدورِ
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  در پرتو نور رب
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 از جانب   ي اسالم گشاده و در نتيجه بر نور       ي كه خدا سينه او را برا      ي پس آيا كس  

 بـر  ي پـس وا   ]؟  است كـه سـنگدل اسـت       يهمچون كس [ ،پروردگارش قرار دارد  
  . هستندي آشكاري در گمراه،اينان. كنند ي ياد خدا نم،ي سنگدلكه در اثر يكسان

  مقدمه
جان و قلب آدمي، تحت حاكميت بالمنـازع خداونـد اسـت؛ از ايـن رو                

يضلُّ �: هدايت و ضاللت كه مركز آن، جان آدمي است، در دست اوست     
  .�منْ يشاء و يهدي منْ يشاء

هـاي مهـم     از زمينـه   ،سـت ا» تنگي سينه  «،كه مقابل آن   »شرح صدر «
 اين موضوع در آيات متعددي از قرآن مورد بحـث           .هدايت پذيري است  

  .شويم  با يكي از آيات آشنا مي، در اين درس.قرار گرفته است
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 هاواژه

فعل ماضي(بسط و وسعت داد :شَرَح.(  
ردسينه :ص.  
  .)»قسو« از ماده 1اسم فاعل(خشونت، سختي و نفوذ ناپذيري  :قاسية

  نكات تفسيري
  شرح صدر و رابطه آن با هدايت. 1

خداود در اين آيه كسي را كه شرح صدر دارد، مقابل كـسي قـرار داده                
نتيجـه قـساوت    . است كه قلبش قساوت پيدا كرده و گمراه شده اسـت          

دل، گمراهي آشكار است و نتيجه شرح صدر، پيدايش نور الهي در دل؛           
 هدايت، ارتبـاط مـستقيمي      شود بين شرح صدر و      بنابراين مشخص مي  

تا كسي شرح صدر نداشته باشد، به هـدايت و نـور الهـي دسـت                . است
  :فرمايد  سوره انعام مي25خداوند، در آيه . يابد نمي
�                 هرد لْ صـ عـجي لَّهض أَن يـ رِدن يمالَمِ وإلِسل هردص شْرَحي هيدهأَن ي اللّه رِدن يفَم

 رَجقًا حـ               ضَي لُ اللّـه الـرِّجس علَ عـجي كاء كَـذَلمي الـسف دعصا يينَ الَ    يا كَأَنَّمذ  الـَّ
  ؛�يؤْمنُونَ

اش را بـراي اسـالم        خواهد هـدايتش كنـد، سـينه        آن كس كه خدا مي    
اش را چنان  سازد و آن كس را كه بخواهد گمراه نمايد، سينه گشاده مي
  .به آسمان باال رودخواهد  كند كه گويي مي تنگ مي
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  يابد؟ چگونه انسان شرح صدر مي. 2
نْ شَـرَح    � از تفسير اين آيه      6گويد از پيامبر اسالم     ابن مسعود مي   فَمـ

چگونه انـسان شـرح   «:  سؤال كرديم� نُورٍ منْ ربه ياللَّه صدره للْإِسالمِ فَهو عل   
؛ هنگـامي   لب انشرح و انفتح   اذا دخل النور في الق    «: فرمود» كند؟  صدر پيدا مي  

: عرض كرديم. »گردد  كه نور به قلب انسان داخل شد، گسترده و باز مي          
اال نابـة الـي دار الخلـود و      «: فرمـود » نـشانه آن چيـست؟    ! اي رسول خدا  «

؛ نشانه آن، توجه به سـراي  التجافي عن دار الغرور و االستعداد للموت قبل نزولـه  
و آماده گشتن براي استقبال از مرگ       جاويد و جدا شدن از سراي غرور        

  1.»پيش از نزول آن است

  مؤمنان، سوار بر نور هدايت. 3
اي تشبيه كـرده      انسان مؤمن را به سواره    » علي«خداوند با آوردن كلمه     

پيمايد و از هر چه بگذرد، آن را بـه   است كه بر نوري سوار شده، راه مي   
  2.دهد تميز ميبيند و اگر حق باشد، آن را از باطل  خوبي مي

به اين دليل است كه نور، سـرعت سـيرش بـسيار زيـاد و               » نور«تعبير  
  3.گيرد مسيرش روشن و قدرت جوالنش همه جهان را فرا مي

  عوامل قساوت قلب. 4
  :خوانيم  مي7در حديثي از اميرالمؤمنان علي

  ما جفت الدموع اال لقسوة القلوب و ما قست القلوب اال لكثرة الذنوب؛
ها سـخت و      ها و دل    شوند، مگر به خاطر سختي دل       خشك نمي ها    اشك
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  1.شود، مگر به خاطر فزوني گناه سنگين نمي
  : آمده است7در حديث ديگري از امام صادق

اوحي اهللا عزوجل الي موسي يا موسي التفرح بكثرة المال و ال تدع ذكـري علـي                  
  وب؛كل حال فان كثرة المال تنسي الذنوب و ان ترك ذكري يقسي القل

از فزوني امـوال    ! اي موسي «:  وحي فرستاد  7خداوند متعال، به موسي   
خوشحال مباش و ياد مرا در هيچ حال ترك مكن؛ چرا كه فزوني مـال،    
موجب فراموش كردن گناهان است و تـرك يـاد مـن، قلـب را سـخت                 

  2.كند مي

  هاپيام
پـذير و داراي سـعة صـدر        مقتضاي ربوبيت الهي، هدايت افـراد حـق        .1

  .) نُورٍ منْ ربه يفَهو عل( 3است
ساز تابش نور هدايت بر قلب انسان و استفاده از داليل            شرح صدر، زمينه  . 2

  .) نُورٍ منْ ربه يشَرَح اللَّه صدره للْإِسالمِ فَهو عل( 4ي الهيها وبرهان
، از  ناپذير و سـنگدل     با كافر حق   ،دل پذير و نرم   انسان مؤمن حق  بين  . 3

ه       أ( 5 اختالف اساسي وجود دارد    نظر شخصيت و سرنوشت    نْ شَـرَح اللـَّ فَمـ
  .) نُورٍ منْ ربه فَويلٌ للْقاسيةِ قُلُوبهم يصدره للْإِسالمِ فَهو عل

ـ ( استا سعه صدر از خد  نور دل و  . 4  نُـورٍ   يشَرَح اللَّه صدره للْإِسالمِ فَهو عل
  .)ربهمنْ 
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 از رحمت خـدا  !ايد  كردهيور زياده  ]در گناه [  بندگان من كه به زيان خود      يا: بگو

 اوست كه بسيار آمرزنده و يبه راست. آمرزد ينااميد نشويد كه خدا همه گناهان را م
  . مهربان است

  مقدمه
پيـامبران  . بنـا شـده اسـت     » انـذار «و  » بـشارت «دعوت الهي بردو پايه     

2و ما أَرسلْناك إِلَّا مبشِّراً و نَذيراً�: اند بوده» نذير«و  » مبشر«
 هـاي  كتاب. �

الهي نيز كه وسيله تبليغ و دعوت آنان است، مشتمل بر ايـن دو اصـل                
. الـف : از اين رو دو گونه آيات در قرآن مجيد قابـل توجـه اسـت              است؛  

آياتي كه محتواي آن هشدار . آياتي كه حاوي بشارت و اميد هستند؛ ب
و اين آيات، از نظر ميـزان بـشارت         . و توجه دادن به فرجام سخت است      

  .برخي آيات در درجه باالتر و برخي فروتر هستند. انذار، يكسان نيستند
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از جمله آيات بسيار اميد بخش، آيه مورد بحث است كه نكات آن را در 
  .اين درس مرور خواهيم كرد

  هاواژه
بادجمع عبد(بندگان  :ع(  

  ).باب افعال»سرف«فعل ماضي از ماده (د نياده روي كردز :سرَفُواا

  ).»قنط«مادهاز فعل نهي (نشويد نااميد  :نَطُواقْالت

  نكات تفسيري
  عنايت ويژه الهي به گنهكاران. 1

بـرد و صـفات     خداوند، از بندگان مؤمن و صالح، با تكريم ويژه نـام مـي            
كـار و  كنـد؛ ولـي بنـدگان گنـه     حميده و ملكات فاضله آنان را بيان مي       

شتن، موجـب دوري    و ظلـم بـر خويـ       كساني را كه با معصيت پروردگار     
اند، با لحني محبت آميز بـه رحمـت خـويش           خود از رحمت الهي شده    

كـاران تـوأم بـا رأفـت و           قدر گفتار الهي درباره گنه      آن. سازداميدوار مي 
كـاران عنايـت      دهد خداوند، به گنه   سرشار از محبت است كه نشان مي      

از گناهـان   كاران از رحمت الهي نااميد نـشده و         كه گنه   ويژه دارد تا اين   
اي زيبـا از  اين آيـه، نمونـه  . خود توبه نموده، به سوي خداوند باز گردند     

اند و با كلمـه       كاراني است كه بر خود ستم كرده      توجه ويژه الهي به گنه    
»يبادمنتهاي الهي  دهد كه بيانگر رحمت بي     آنان را مخاطب قرار مي     »ع

  .است

  اسراف برخويشتن . 2
هـاي  قـرآن مجيـد عرصـه     . از حد و مرز اسـت     اسراف، به معناي تجاوز     

هـا و   اسـراف در خـوردني  : مختلفي را براي اسراف بيـان فرمـوده اسـت        
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و الَّذينَ إِذا   � اسراف در انفاق     1 � و كُلُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُوا      �ها    آشاميدني
 �ال يسرِف في الْقَتْل   فَ� زياده روي در قصاص      N �أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتُرُوا     
؛ گناه به هرصورت كه باشـد،       )آيه مورد بحث  (و باألخره اسراف بر نفس      

از بين بردن خويشتن است؛ چرا كه باز دارنده انسان از رشد و خيـر در          
دنيا و آخرت است؛ بنابراين هرگونه گناه، ستم بر خويـشتن اسـت و از               

  .اين رو اسراف بر نفس دانسته شده است

  آيهدربارة سشي پر. 3
بخشد؛ ولي در   دهد كه همه گناهان را مي     در اين آيه، خداوند وعده مي     

إِنَّ اللَّه ال يغْفرُ أَنْ يشْرَك بِه و يغْفرُ ما دونَ ذلك لمنْ          �: فرمايداي ديگر مي  آيه
شاءبخشد و غيـر از آن را بـراي    خداوند شرك ورزيدن به او را نمي       3؛�ي

  وجه جمع بين اين دو آيه چگونه است؟»بخشدبخواهد ميهركس كه 
بخشيده نشدن گناه شرك در صورت توبـه نكـردن و بـاز نگـشتن بـه       : پاسخ

شود؛ بنـابراين خداونـد     توحيد است؛ ولي با توبه، گناه شرك نيز بخشيده مي         
  .آمرزد؛ برخي را با توبه و برخي را بدون توبههمه گناهان را مي

  ترين گناه  بزرگ،هييأس از رحمت ال .4
نااميدي از رحمت   . انسان در هر حال، نبايد از رحمت الهي نااميد باشد         

تــرين گناهــان اســت و جــز كــافران، از رحمــت  حــق، خــود از بــزرگ
  .شوندمنتهاي الهي نااميد نمي بي
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   ؛1 �إِنَّه ال ييأَس منْ روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكافرُونَ�
  .كه از گروه كافران باشد شود، مگر آن ي مأيوس نمي كساز رحمت خدا

زيرا اگر كسي از رحمت خدا نااميد نباشد، ممكن است در صدد جبران             
كند و به ايـن وسـيله خـود را مـستحق فـضل و               گناهان برآمده و توبه     

پايان الهي كند؛ ولي اگر درهاي رحمت الهي را بر روي خود            رحمت بي 
-بيند و همين امر سـبب مـي    اي بازگشت نمي  بسته ديد، ديگر راهي بر    

شود از انجام هيچ گناهي پروا نداشته باشد و روز بـه روز بـر ضـاللت و               
گمراهي و سنگيني بار گناهان خويش بيفزايد؛ از اين رو خود نااميـدي             

   .ترين گناهان كبيره است از بزرگ
  ا دارم، ندارمـــز درت دارالشفـها جــار الـب

   به ديگر التجا دارم، ندارم.من به غير از تو
   است و بس »ال تقنظوا امن رحمة اهللا«حجت من آيه 

  ورنه جز دوزخ به اعمالم جزا دارم، ندارم

  هاپيام
، مأمور ابالغ پيام اميدبخش رحمت و آمرزش خداوند به          6 پيامبر. 1

نْ       أَنْفُسهِ  يقُلْ يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا عل     ( 2 است كار بندگان گنه  ال تَقْنَطُـوا مـ م
ةِ اللَّهمحر(.  

  يأَسرَفُوا عل ( انداند و برخدا ضرر نرسانده    برخود ستم كرده  ،  گنه كاران  .2
هِمأَنْفُس(.  

 گناهـان از  ياميد به رحمت و لطف خداونـد، زمينـه آمـرزش تمـام           . 3
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  396   تفسير همراه�        

  .)رُ الذُّنُوب جميعاًال تَقْنَطُوا منْ رحمةِ اللَّه إِنَّ اللَّه يغْف( 1 اوستيسو
 خداونــد، تمــام گناهــان خــرد و كــالن و كــم و زيــاد بنــدگانش را  .4
2آمرزد يم

  .)يغْفرُ الذُّنُوب جميعاً( 
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  تقوا مايه رستگاري
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ـ    ياند، به سـبب كاميـاب       را كه تقواپيشه كرده    ي كسان و خدا   ؛دهـد  يشـان نجـات م
            .شوند ي و نه غمگين مرسد ي به آنان ميكه نه بد يدرحال

  مقدمه
فالح و رستگاري، آرزوي هركسي است و همـه بـراي رسـيدن بـه آن،                

كنند؛ هرچند برخي به اشتباه، سعادت را در غير جاي خـود،            تالش مي 
پندارند كه   و اموري را مايه خوشبختي خويش ميكنندجست و جو مي

اوهامي بيش نيستند؛ بلكه زودگذر و ناپايدار و آغشته به هزاران غـم و              
تنها مردان الهي هستند كه به سـعادت واقعـي نايـل            . غصه و رنج است   

درحالي كـه   . اندشده و راه درست را براي رسيدن به فوز عظيم پيموده          
ها از سـعادت و خوشـبختي     كنند، فرسنگ يديگران باتمام تالشي كه م    

ها باكسب تقوا و پرهيزگاري، مقصد و مقـصود را            واقعي دور هستند، آن   
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  . كنديافته و بدان نايل آمدند كه در اين آيه شريف، از آنان ياد مي
  مــردان خــدا پــرده پنــدار دريدنــد 

  
  يعني كه به جز غير خدا يار نديدند        

  نـد  يك طايفه را بهر مكافـات گرفت         
  

  يك سلسله را بهر مالقـات گزيدنـد      
  يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصد   

  
  يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند  

  
  هاواژه

  ).باب تفعيل» نجو«فعل مضارع از ماده (بخشد رهايي مي :ينَجي
  ).، باب افتعال»وقي«فعل ماضي از ماده(پرهيزگاري ورزيدند  :اتَّقَوا

تفازفوز«مصدر از ماده(ن به خيريافتدست :م«.(  
سممسس«فعل مضارع از ماده(رسدكند، ميلمس مي :ي«.(  
وءشودآفت،بدي، هرچيزي كه از وجود آن، انسان ناراحت مي: الس.  

  نكات تفسيري
   مايه رستگاري،تقوا. 1

تقوا، هم در زندگي دنيا و هم در زندگي و حيات آخرت، آثار و بركـات                
كنـد  رباره زندگي و معيشت دنيا، قرآن كريم تصريح مي        د. فراواني دارد 

ها از جايي كه گمـانش را         گيرند و روزي آن   اهل تقوا در تنگنا قرار نمي     
  : كنند، خواهد رسيدنمي
و هـر كـس       ؛1 �و منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً و يرْزقْه منْ حيثُ ال يحتَـسب             �

 ]از تنگناهـا  [راهي جهت بيـرون رفـتن        او   يبرا ند، پيشه ك  ي اله يتقوا
  .رساند ي مي روز،كند ينمگمان  كه يو او را از جاي دهد يقرار م
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399   �        تقوا مايه رستگاري : 232درس

  : در آخرت نيز سعادت و رستگاري از آن اهل تقوا است
 كـه رسـتگار     ، باشـد  ؛و خـدا تـرس باشـيد       ؛ 1 �و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون    �

  ».يدشو

  هدف خلقتهايت  ن،رستگاري. 2
قرآن كريم كساني   . بيهودگي و عبث در آفرينش خداي حكيم راه ندارد        

  :فرمايدكه چنين پنداري دارند را نكوهش كرده، مي
 بيهـوده  آيا چنين پنداشتيد كه ما شـما را  ؛2 �أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناكُم عبثاً   �

  ! ؟ايم آفريده
   :بوديت و بندگي خدا استدر درجه اول، ع،هدف از خلقت انسان

 مگـر  ، و جنّ و انـس را نيافريـدم   ؛3 �و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ      �
  . كنندطاعتاا كه مر  اينيبرا

ولي اين بندگي، خود مقدمه است براي رسيدن به امري بـاالتر و واالتـر كـه                 
  :عبارت است از تقوا و پرهيزگاري

� وا ردباع  كُمتَتَّقُون  …ب لَّكُمپرسـتش كنيـد    پروردگار خويش را     4 ؛� لَع… 
ولي پرهيزگاري و باتقوا شدن نيز براي هدفي        . پرهيزگار شويد  باشد كه 

  : باالتر است كه همان فالح و رستگاري است
  .د يابيي باشد كه رستگار؛ و از خدا بترسيد5 ؛ �و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ�

رستگاري و سعادت كه همان عاقبت به خيري اسـت، منتهـاي درجـه              
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  400   تفسير همراه�        

رسيدن انسان به كمال است كه در واقع، هدف خلقـت انـسان دانـسته          
شده است و در ضمن مسير سعادت و فرمـول رسـتگاري را نيـز قـرآن                

  .داردكريم، ضمن اين آيات بيان مي

   سازگار نيست، و غمناخرسنديسعادت واقعي با . 3
ه با غم و اندوه يا بـدي و نـاراحتي همـراه باشـد، لـذت كامـل                   لذتي ك 

در دنيـا   . نخواهد بود؛ بلكه چه بـسا موجـب فزونـي غـم و انـدوه شـود                
هرگونــه لــذتي از آن جهــت كــه بــاهزاران غــم و غــصه همــراه اســت، 

هاي بهـشتي كـه     بخش نيست؛ برخالف سعادت آخرت و نعمت        سعادت
ناخرسـندي بهـشتيان شـود    گونه امري كه موجب  نعمتي است كه هيچ  

فكـر  . ها،خيال از دست دادن نعمت است     از جمله ناراحتي  . همراه ندارد 
شود، موجب غم و انـدوه     كه يك روز اين نعمت از شخص گرفته مي          اين

پــذير نيــست؛ بلكــه جاودانــه و  هــاي بهــشتي، زوالاســت؛ ولــي نعمــت
شت، بنابراين نه در حين استفاده از نعمت به اهـل بهـ           . هميشگي است 

ايـن  . رسد و نه غم از دست دادن نعمت را دارنـد  بدي و ناخرسندي مي   
  .است سعادت واقعي كه خداوند به متقين وعده داده است

  هاپيام
  .)Pو ينَجي اللَّه الَّذينَ اتَّقَوا بِمفازتهِم(تقوا، وسيله نجات و رستگاري است . 1
  در امـان خواهنـد بـود       ي و رنجـ   يتقواپيشگان، در قيامت از هر بـد      . 2
  .)Nال يمسهم السوء…الَّذينَ اتَّقَوا (
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 يها از عذاب اله    بخش انسان   و نجات  ي و كامياب  يتقوا، عامل رستگار  . 3
  .)Pو ينَجي اللَّه الَّذينَ اتَّقَوا بِمفازتهِم(است 

 شـد  گرفتار نخواهند    يتقواپيشگان، در قيامت به هيچ حزن و اندوه       . 4
  .)2 و ال هم يحزَنُونَ…الَّذينَ اتَّقَوا (

                                                 
<.5��� . 

 

 

 قرآن مجيد 467صفحة   233درس 

  مغفرت الهي
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.  فـراوان اسـت    يعقوبت و صاحب عطا    آمرزنده گناه و قبول كننده توبه و سخت        

  . اوستيفقط به سو  گان هم بازگشت.  جز او نيستيهيچ معبود

   مقدمه
آفرين و سازنده براي انـسان اسـت؛ از ايـن رو در              دو عامل تحرك   ،بيم و اميد  

معارف الهي، بر تعادل بين اين دو، تأكيد فراوان شـده و وجـود يكـي بـدون                  
لي خـوف و رجـا، دو بـا   . زا و خطرناك قلمـداد گرديـده اسـت       ديگري، آسيب 

امـام  . هستند كه بايد به يك اندازه انسان را به سـوي كمـال حركـت دهنـد                
  : فرمايد مي7صادق

اي باش كه اگـر     هاي لقمان به پسرش اين بود كه به گونه        از وصيت 
تمام عبادات جن و انس را داشـتي، بـازهم بترسـي كـه خداونـد                

ن اي باش كه اگر تمام گناهان جگونهعذابت كند و در عين حال، به     
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  .1و انس را داشتي، اميدوار باش كه خداوند تو را بيامرزد

   هاواژه
  ).»غفر«اسم فاعل از (پوشاننده، مستور كننده  :غافرِ

  .اثم، جرم، معصيت :الذَّنْبِ
  ). مصدر(دنبال كردن، مؤاخذه كردن :الْعقابِ

  .صاحب فضل و منت :ذي الطَّولِ

  نكات تفسيري
    آمرزنده گناهان،خداوند. 1

او، خدايي اسـت كـه بـسيار        . است» غفّار«هاي مقدس الهي      يكي از نام  
گـردد و در    كاران دنبال بهانه مـي    آمرزد و در واقع براي آمرزش گنه      مي

آيد، طبق روايات هـزاران هـزار نفـر را از آتـش             هرفرصتي كه پيش مي   
كـافي اسـت بنـده خـود را در معـرض لطـف              . دهـد جهنم نجـات مـي    

در اين آيه شريف، ابتـدا سـخن از غفـران و            . هي قرار دهد  منتهاي ال   بي
-با اين ترتيـب، از گنـه      . آمرزش به ميان آورده و سپس از پذيرش توبه        

كند كه بياييد تا شما را ببخشم و با چندين تأكيد بيان كاران دعوت مي
خـدا  . كار را مورد رحمت خود قرار خواهـد داد          كند كه خداوند، گنه   مي
  :فرمايدمي
و مـسلماً مـن آمرزنـده         2؛�ينِّي لَغَفَّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَـد           إِ�

سـپس  ،  هستم كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته انجام داد  يكس
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  . و استقامت ورزيديدر راه مستقيم پايدار
ن بـه   بار در قـرآ 87اي است كه اين ماده جايگاه توبه در قرآن به اندازه    

هاي مختلف انسان، بـه توبـه و بازگـشت بـه            كار رفته است و به صورت     
  .خداوند دعوت شده است

  گستردگي رحمت خداوند و تقدم آن بر غضب او.2
  : اصل و اساس دركار آفرينش انسان و جهان، رحمت الهي است

  .خداي رحمان برعرش حكومت يافت ؛1 �ي الْعرْشِ استَويالرَّحمنُ علَ�
  : ة خلقت انسان هم فرموددربار
مگر آن كـسي كـه پروردگـارت او را          2؛�إِلَّا منْ رحم ربك و لذلك خَلَقَهم      �

  .رحم كند و براي همين، آنان را آفريد
هاي گوناگون در آيات قـرآن مـورد تأكيـد          اين موضوع، بارها و به شكل     

الهـي و   در اين آيـه نيـز در آغـاز، سـخن از مغفـرت               . قرار گرفته است  
پـس  . اي از رحمت او است    پذيرش توبه از جانب خداوند است كه جلوه       

نيز دوباره از عطاي گسترده او ياد شده است، تا بيانگر            »شَديد الْعقابِ «از  
  .احاطه رحماني ذات اقدس اله در امور باشد

   شديد العقاب.3
 عقوبت و مجازات مجرمان، به تناسب جرم و گناهشان سخت و بي امان

پيشگان  هايي را براي طاغيان، گنهخداوند در دنيا و آخرت عقوبت  . است
-ناپذيران مقرر كرده است و در صورت تعلق آن، هيچ مانعي نمي             و حق 

  .تواند از آن جلوگيري كند يا آن را تخفيف دهد
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�       بِعاد كبلَ رفَع فتَرَ كَي خْرَ بِـا       …أَلَموا الصينَ جابالَّذ ودثَم نَ    *لْواد وو رْعـف و
ك     *فَأَكْثَرُوا فيها الْفَساد   *الَّذينَ طَغَوا في الْبِالد    *ذي الْأَوتاد  بـر هِملَيع بفَص

   1؛�سوطَ عذاب
هـا  هـا را در دره   و قوم ثمود كه صخره     …آيا نديدي خداوند با قوم عاد چه كرد؟       

 *هـا بـود      و فرعون كـه داراي مـيخ       * ]و با آن، خانه و كاخ بنا كردند         [بريدند  
 پـس   * و در آن فـساد بـسيار كردنـد         *ها طغيان كردنـد   كساني كه در سرزمين   

  .پرودگارت، تازيانه عذاب را بر آنان فرود آورد
  : فرمايددر آخرت نيز مي

تـرين عـذاب وارد     آل فرعون را بـه سـخت       2؛�أَدخلُوا آلَ فرْعونَ أَشَد الْعذابِ    �
  .كنيد

   توبه  و جايگاهميتاه. 4
-توبه كننده، نزد خداوند بسيار ارزش دارد؛ به طوري كه شـخص گنـه             

كاري كه بازگشت كرده است، اگر در ادعاي خود صادق باشد، نـه تنهـا       
كنـد؛ بلكـه مـورد      خداوند او را به سبب گناهانش توبيخ و مجازات نمي         

  .شودز ميگيرد و در واقع، محبوب خداوند نيمحبت خداوند نيز قرار مي
وابِينَ  �  كننـد  ي را كه بسيار توبـه مـ  ييقيناً خدا كسان 3؛�إِنَّ اللَّه يحب التـَّ

  . دوست دارد
 كسي كه توبه    ،بخشد، بلكه باالتر    نه تنها خداوند گناه توبه كننده را مي       

هـاي او را      كرده و جبران گذشته نموده باشد، خداونـد سـيئات و بـدي            
  كند؛  تبديل به حسنه مي

                                                 
H.�oK)IG:(N�7<O. 
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   1؛ إِالَّ منْ تاب و آمنَ و عملَ عمالً صالحاً فَأُولئك يبدلُ اللَّه سيئاتهِم حسنات
كـه خـدا     مگر آنان كه توبه كنند و ايمـان آورنـد و كـار شايـسته انجـام دهنـد                  

  .كند يها تبديل م يهايشان را به خوب يبد

   هاپيام
شوند كه توبه كنند و       ميو تشويق    خداوند ترغيب    يكاران از سو   گنه. 1

  .)غافرِ الذَّنْبِ و قابِلِ التَّوبِ(  از گناه دست بردارند
  .) شَديد الْعقابِ…غافرِ الذَّنْبِ( رحمت خدا، برغضبش سبقت دارد. 2
  .)ال إِله إِالَّ هو(  است و شايسته پرستشيتنها معبود حقيق،  خدا.3
صـاحب  ،  سـخت عقوبـت دادن    ،  يبه پذير تو،  يآمرز گناه،  علم،   عزت .4

 …غافرِ الذَّنْبِ ( 2قي است از اوصاف معبود حقي   ،  فضل بودن و عطا داشتن    
وإِالَّ ه ال إِله(.  

مؤمن بايد بين خوف و رجا باشد؛ زيرا خداوند، هم آمرزنـده اسـت و          . 5
  .) شَديد الْعقابِ…غافرِ الذَّنْبِ( 3دهنده هم كيفر

بب عملكرد خود ما است، وگرنه خداونـد، پيوسـته          عذاب الهي، به س   . 6
  .)شَديد الْعقابِ ذي الطَّولِ( 4لطف دارد
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  خيانت چشم
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  .داند يند، مكن يها نهان م ها و آنچه را كه سينه خيانت چشم ،خداوند

  مقدمه
هـاي  وقتي وسوسـه  . ن، غفلت از حضور ناظر است     سرچشمه بسياري از گناها   

شود كه خود را تنهـا بيابـد و چـشم نـاظري را              شيطان در شخص كارگر مي    
شود و كمتـر در ديـد       بسياري از گناهان، در خلوت و تنهايي انجام مي        . نبيند

حال اگر انسان به .  كه قبح عمل از بين برود كند، مگر اينعموم خود نمايي مي
د كه هرگز و در هيچ شرايطي از محـضر خـالق هـستي پنهـان                اين باور رسي  
گـذرد و   طوري كه در ميان جمع، از بسياري اعمال قبـيح مـي             نيست، همان 

شود، در خلوت و به دور از انظار عموم هم خود را در محضر ها نمي مرتكب آن
 در اين.  گذردبيند و به سادگي از كنار گناهان ميناظري بسيار باال و دقيق مي

در واقع، اين توجـه بهتـرين راه بـراي          . آيه، به اين معنا توجه داده شده است       
بيند و پيشه را مي ترك گناهان است كه انسان، بداند، خداوند چشمان خيانت      

  .به آن، آگاه است

                                                 
<.�K�s)HA:(<G.  
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  كه پيدا و پنهان به نزدش يكيست  براو علم يك ذره پوشيده نيست 

  هاواژه
  .1)»خَون« از اسم فاعل(نقض كننده عهد  :خائنَة
  .)جمع عين (ها  چشم:أَعين
بـاب  » خفي«فعل مضارع از ماده     (دارد    كند، نهان مي     مخفي مي  :تُخْفي
  ).افعال

وردجمع صدر(ها   سينه:الص(.  

  نكات تفسيري
   حركات پنهان چشم.1

تـرين  توانـد بـا ظريـف     ترين اعضاي انسان است و مـي        چشم، از حساس  
اين انتقال، بـسيار سـريع و بـا كمتـرين     .  كندحركات، مقصود را باز گو   

شود؛ از اين رو قادر است حركاتي معنادار و پنهان انجام انرژي انجام مي
اين آيه، آگاهي خداوند را حتي بر اين حركـات ظريـف و پنهـان               . دهد

هـاي پنهـان چـشم، ازحـساب     كند؛ پس هيچ چيز حتي اشارهاعالم مي 
  .خداوند بيرون نيست

   : سؤال شد، فرمود7رباره معناي اين آيه از امام صادقهنگامي كه د
كنـد   ي اما چنين وانمود م،كند ي نگاه مي گاه انسان به چيز   يا آيا نديده 
- كـه خـدا مـي     آلود است   خيانت يها كند؟ اين نگاه   ي نگاه نم  ،كه به آن  
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  .1داند

  انسان هرگز تنها نيست . 2
لحظـه در محـضر    هـر  به اين نكته كه انسان هرگز تنها نيـست و    توجه
منظـر الهـي   از ـ حتـي خطـورات قلبـي او     ـ است و هيچ عمل او  ا خد

به  ؛ دارد انسان تأثير بسيار مهمي در اخالق و رفتار         ،پنهان نخواهد ماند  
 چـه   ؛شـود  روزي با آن مواجه مي     ،كنداگر بداند كه آنچه عمل مي     ويژه  

اوند شاهد و  خد،در هرصورت؛  ها باشد يا در اعماق زمين      در اوج آسمان  
  :بيندناظر است و مي

   2؛�ال يعزُب عنْه مثْقالُ ذَرةٍ في السماوات و ال في الْأَرضِ�
  .ماند يپنهان نمو  نيست ي از علم او مخف،ها و زمين است  از آنچه در آسمانيا ذره
   :فرمايدهم مي 7حضرت علي 

ـ          اكم  اتّقوا معاصي اهللا في الخَلـوات فَـانَّ ال والْحـد هاز گنـاه در     3؛شَّاه
 خـود نيـز     ،ي كه شاهد اسـت    ي چرا كه همان خدا    ؛خلوت بپرهيزيد 

  . حاكم و قاضي است

  ها راز سينه. 3
  : اطالعات و معلوماتي كه آدمي در درون خود دارد، چند گونه است

تواند براي هركس بگويد و ديگـران را        اطالعات و معلوماتي كه مي    . الف
  .ها با خبر سازد از آنبا افتخار، 

توانـد آن     رازهايي كه مربوط به زندگي شخصي او است كه فقط مي          . ب
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  . رازها را به دوستان و نزديكان خود بگويد
ترين دوست خود  رازهايي كه به احدي ـ حتي همسر خود و نزديك . ج

هـا   هايي است كـه از افـشاي آن  تواند بگويد و در واقع خيانتهم ـ نمي 
ها كه آشكار كرده      ها آگاه است؛ چه آن     خداوند، از همه اين    .هراس دارد 

  .�يعلَم خائنَةَ الْأَعينِ و ما تُخْفي الصدور� .داردو چه رازهايي كه پنهان مي

  هاپيام
 انسان را از ظلـم  ،داند باطن همه چيز را مي   ،كه خداوند  ايمان به اين   .1

  .P)يعلَم خائنَةَ الْأَعينِ…  حميمما للظَّالمينَ منْ( داردباز مي
، حـرام اسـت     يمنـد  دور از امانت و رضـايت      هر نوع نگاه خائنانه و به     . 2
  .)Nيعلَم خائنَةَ الْأَعينِ(
خائنَةَ الْأَعينِ ( داند او باطن را هم مي؛ تنها به ظاهر نيست   ،علم خداوند  .3

وردي الصما تُخْف وO(.  
هـا، در قلمـرو      نهان و آشكار و اسرار و ضماير انسان        يها كتتمام حر  .4

  .)Rالْأَعينِ و ما تُخْفي الصدور يعلَم خائنَةَ( علم خداوند است
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  مقايسه دنيا و آخرت
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∩⊂∪  1  
مرا پيروي كنيد، تا شما را به راه ! اي قوم من«: كس كه ايمان آورده بود، گفت و آن

مندي اندكي است و همانا  اين زندگي دنيا فقط بهره! قوم مناي  راست هدايت كنم، 
  . »استآخرت است كه سراي ماندن 

  مقدمه
مؤمن آل فرعـون، از نزديكـان و دودمـان خـود فرعـون يعنـي از نـژاد                   

عهـد او بـود كـه نـامش           و نيز از خواص درباريان يعني ولـي       » قبطيان«
او از ابتدا دعوت موسي را به توحيد پـذيرفت؛ ولـي      . باشد  مي» حزقيل«

كرد و هنگـامي كـه مـشاهده كـرد بـا خـشم                ايمان خود را آشكار نمي    
 به خطر افتاد، قدم پيش نهاد و با بيانـات مـؤثر          7، جان موسي  فرعون

مؤمن آل فرعون سخنان خود را در پنج . خود، توطئه قتل او را برهم زد
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  : محور مطرح كرد
كـه اگـر موسـي دروغ         آميز مبني بر ايـن      سخنان دو جانبه و احتياط    . 1

گيـرد و اگـر راسـت بگويـد، دامـان مـا را                بگويد، دامن خـودش را مـي      
  1.گيرد يم
  2.دعوت به سير و مطالعه در احوال اقوام پيشين. 2
كـه  » 7يوسف«بيان قسمتي از تاريخ خودشان؛ يعني مسأله نبوت         . 3

  3. است7از اجداد موسي
  4.اشاره به ناپايداري دنيا و مسأله معاد و حشر و نشر. 4
  5.اظهار ايمان خود به توحيد و گمراهي فرعون و فرعونيان. 5

ار ما به بيـان و توضـيح مرحلـه چهـارم دعـوت مـؤمن آل         در اين نوشت  
  .فرعون خواهيم پرداخت

  ها واژه
ادني«مؤنث (تر  پست: نْي6).»دني«از ماده » اَد  

تَاعشود چيزي كه از آن بهره كم و ناپايدار برده مي: م .  
  . پايدار: الْقَرَارِ
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  نكات تفسيري
  وظيفه مبلّغ. 1

  :  كه مبلغ، چند وظيفه داردشود از اين دو آيه استفاده مي
  گفتن حق و خلع سالح دشمن. الف

فريبانه، قصد گمـراه كـردن مـردم را     اگر دشمن با شعارهاي زيبا و عوام  
داشت، مبلّغ بايد از بيان حق، هراسي نداشـته، دشـمن را خلـع سـالح         

  . ها را تكرار نمايد كرده و او نيز همان شعار
ديكُم  «: رعون به قومش گفت همين سوره خوانديم كه ف29در آية   ا أَهـم

  بِيلَ الرَّشَاددر ايـن   . »كنـيم   شما را جز به راه صحيح راهنمايي نمي        ؛إِلَّا س
بِيلَ الرَّشَـاد   (آيه مومن آل فرعون، با اين سخنش      سـ كُمد بـه مقابلـه و    )أَهـ

فهمانـد كـه فريـب سـخنان          تكذيب فرعون پرداخته و به جمعيت مـي       
  . ون را نخورندوسوسه انگيز فرع

  با لطافت سخن گفتن و دوري از غرور. ب
در هر دو آيه، مؤمن آل فرعون، قوم خود را مـورد خطـاب قـرار داده و                 

  . داند  و خودش را از آنان مي1دهد ها را به خود نسبت مي آن
  دعوت به راه رشد و صالح. ج

. شـود   راه رشد و صالح، همان راهي است كه به ثواب و خير منجر مـي              
مبلغ بايد در رأس دعوتش، مردم را به راه خدا و معنويت كه همان راه               

  . رشد و صالح است، دعوت نمايد
  مقايسة دنيا و آخرت. د

ها به سوي دنيا كشيده شده و آخـرت را            علت اين كه بسياري از انسان     
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آنان، اگر معرفت   . اند  اند، آن است كه دنيا و آخرت را نشناخته          رها كرده 
يا و آخرت داشته باشند، هـيچ وقـت دنيـا را بـر آخـرت                صحيحي از دن  

طور كه اگر كسي زشتي گنـاه و آثـار خـوب و               دهند؛ همان   ترجيح نمي 
كند و به     ماندني بندگي خدا را بداند، هيچ وقت بندگي خدا را رها نمي           

  . شود گناه آلوده نمي
وظيفه مبلغ آن است كه دنيـا و آخـرت، خـوب و بـد، بنـدگي خـدا و                    

ها بتواننـد راه صـحيح را         طان را با هم مقايسه كند، تا انسان       بندگي شي 
  . انتخاب نمايند

  معرفي دنيا. 2
بـه  ! اي قوم من«: گويد مؤمن آل فرعون، در تحقير دنيا به قوم خود مي        

اين دنيا دل نبنديد كه اين زندگي دنيا، متاع زودگذري اسـت؛ دنيـايي          
دار بالبالء محفوفـه و      7يبه تعبير عل  . »است كه هيچ ثبات و قرار ندارد      

اي است كه به بالها پيچيده شـده و            خانه 1؛ال تدوم احوالها  ،  بالغدر معروفة 
  . وفايي معروف است و احوالش، دايمي نيست به بي

اي با هزار مكر پيروز شوند و حق را پشت سـر اندازنـد،                برفرض كه عده  
هـاي   هـا بـه خـون       دست به انواع ظلم و سـتم دراز كننـد و دامـان آن             

گناهان آغشته شود، مگر عمر آنان در اين جهان چـه انـدازه اسـت؟                بي
گذرد و چنگال مرگ، گريبـان همـه را             اين چند روز عمر به سرعت مي      

ايـن دنيـا،    . كـشاند   هاي با شكوه به زير خاك مي        گيرد و از فراز قصر      مي
اي نـاچيز اسـت كـه زايـل شـده و وزر و                يعني داراي بهـره   ! متاع است 

  . ماند آن، باقي ميگناهان 
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  معرفي آخرت و مقايسة آن با دنيا. 3
 دار الْقَـرَار  . كنـد    ياد مـي   »دار الْقَرَار «مؤمن آل فرعون، از آخرت با تعبير        

يعني سراي هميشگي و ابدي، دارالقرار يعني خانـة اقامـت كـه در آن،               
 گيرند، تمام شدن ندارد و هميشه در آن، متنعم          خاليق، آرام و قرار مي    

  . و متلذذ هستند
آخرت هر چه باشد، پايدار است و دنيا هرچـه باشـد، بـاز هـم ناپايـدار                  

قابـل  . دهد انسان عاقل، هيچ وقت ناپايدار را بر پايدار ترجيح نمي         . است
طور كه نعمت، دايمي است، عـذاب هـم           توجه اين كه در آخرت، همان     

دار ترغيـب   هـاي پايـ     اين جمله، عالوه بر اين كه به نعمت       . دايمي است 
  . ترساند كند، از عذاب پايدار مي مي

  ها پيام
در دعوت مردم، گاهي بايد يك تنه بـه پاخاسـت و منتظـر ديگـران            . 1

  1).قَالَ الَّذي آمنَ(نبود 
ايمان به ناپايداري دنيا و پايداري قيامت، زمينه سعادت و رشد است  . 2
)بِيلَ الرَّشَادتَا … سا منْياةُ الديالْح2). ع  
  3). تَاعالم(اي براي كاميابي موقت نيست  دنيا، جز وسيله. 3
يافتن راه درست زندگي، در گرو درك صحيح از حقيقـت زنـدگي و              . 4

ي        … أَهدكُم سبِيلَ الرَّشَاد  (آخرت است    رَةَ هـخĤْإِنَّ الو تَاعا منْياةُ الديالْح هذا هإِنَّم
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  1). دار الْقَرَارِ
هـا،    تصوير نادرست از زندگي دنيايي و اخروي، منشأ اصـلي انحـراف           . 5

). وإِنَّ الĤْخرَةَ هي دار الْقَـرَارِ      …يا قَومِ   (ها است     ها و حق ستيزي     كامگي  خود
2  
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  اهميت دعا
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مرا بخوانيد، تا به شما پاسخ دهم، همانا آنان كه از عبادت «: و پروردگار شما گفت  

  . »آيند ورزند، به زودي با خواري به جهنم در مي من تكبر مي

  مقدمه
دعا، پيوند ميان زمين و آسمان، ماية ارتباط انسان با خدا و پناه انسان              

ها است، اين كه بشر اجـازه داشـته باشـد خـداي               ها و بحران    سختيدر  
خود را بخواند و با او به دعا و راز و نياز بپردازد، نعمتي بزرگ و كرامتي   

اين آيه عالوه، بر بيان اذن خداوند براي دعا، به تبيين . براي آدمي است
  . آثار دعا و پيامد ترك آن پرداخته است

  ها واژه
  ). »دعو«فعل امر از ماده (انيد مرا بخو: ادعوني
تَجِبـاده        (كنم    دهم، اجابت مي    پاسخ مي : أَس ـاب  » جـوب «فعـل مـضارع از م ب
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  ). استفعال
  ). باب استفعال» كبر«فعل مضارع از ماده (ورزند  تكبر مي: يستَكْبِرُون
  ). »دخل«فعل مضارع از ماده (شوند  به زودي داخل مي: سيدخُلُون
  ).»دخر«اسم فاعل از ماده (ذليالن، خوران  :داخرِين

  نكات تفسيري
  در آيه چيست؟» ادعوني«مراد از . 1

جـا بـه همـان معنـاي          بسياري از مفـسران، دعـا و خوانـدن را در ايـن            
 و روايـات متعـددي كـه       �أَستَجِب لَكُم �جمله  . اند  معروفش تفسير كرده  

يز شـاهد همـين معنـا       هاي آن آمده است، ن      ذيل آيه دربارة دعا و ثواب     
جـا بـه معنـاي توحيـد و عبـادت              را در ايـن    »دعـا « بعضي ديگر . است

اند؛ يعني مرا بپرستيد و به وحدانيتم اقرار كنيد؛ ولـي             پروردگار دانسته 
  1.ظاهر، همان تفسير اول است

رسد هر دو نظريه با هم قابل جمع باشد، يعني الزمه دعـاي               به نظر مي  
 پروردگـار، شـناخت پروردگـار و پرسـتش          واقعي و مناجات حقيقي بـا     

 و صحيفه سجاديهخالصانه خدا و اقرار به وحدانيت او است؛ چنانچه در    
 و دعاهاي قرآني، به اين : و امامان6دعاهاي مأثور از پيامبر اكرم    
 7بـن جعفـر     در حـديثي از امـام موسـي       . حقيقت اشـاره شـده اسـت      

  : خوانيم مي
خـوانيم؛ ولـي      ا خـدا را مـي     چـرا مـ   «:  گفتنـد  7جمعي به امام صادق   

خوانيـد كـه      زيـرا كـسي را مـي      «: فرمود» شود؟  دعايمان مستجاب نمي  
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  1.»شناسيدش نمي

  اهميت دعا. 2
از جايگاه بسيار بـا عظمتـي برخـوردار         » مناجات با پروردگار  «و  » دعا«

البته اين جايگاه، ويژة دين اسالم نيست؛ بلكه در اديان آسـماني            . است
اي داشـته و دارد؛ امـا در متـون اسـالمي، ايـن        ويژههمواره دعا جايگاه    

» دعا«قرآن كريم، در آيات مختلفي بر       . باشد  جايگاه، بسيار برجسته مي   
  . تأكيد كرده يا دعاهاي انبيا و بندگان خالص الهي را ذكر كرده است

 بـسيار   : و ائمه اطهـار    6همچنين دعاهاي مأثور از پيامبر اكرم     
در . اواني هم درباره دعـا وارد شـده اسـت         احاديث فر . باشد  فراوان مي 

ترين كتب روايي است، بـابي بـا عنـوان            كتاب شريف كافي كه از مهم     
اين جا براي بيان اهميت اين مـسأله،        . نقل شده است  » كتاب الدعاء «

  : كنيم به چند روايت اشاره مي
 ايـن حـديث را نقـل كـرده اسـت كـه آن         7زراره از حضرت امام باقر    

 �ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين       �ة  حضرت دربارة آي  
عرض .  »  دعا است و بهترين عبادت، دعا است]مقصود از عبادت[: فرمود
  »  چيست؟�2إِنَّ إِبرَاهيم ألواه حليم�مقصود از أواه در آية «: كردم

  3.»اواه يعني بسيار دعا كننده به درگاه خدا«:  فرمود7حضرت باقر
كـدام عبـادت بهتـر      «:  عـرض كـردم    7به امـام بـاقر    : سدير گويد ابن  

چيزي نزد خداوند ـ عزوجل ـ بهتر از اين نيست كه از   «: فرمود» است؟
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او درخواست شود و از آنچه نزد او اسـت، خواسـته شـود و كـسي نـزد                   
ر      خداوند ـ عزوجل مبغوض  تر نيست از آن كـس كـه از عبـادت او تكبـ

   1.» آنچه نزد او است درخواست نكند و از]و سرپيچي كند[ورزد 
آيـا  «:  نقل كردند كه آن حضرت فرمـود       6 از پيامبر  7حضرت علي 

شما را به سالحي راهنمايي نكنم كه شما را از دشمنان رهايي دهـد و               
: فرمــود» بلــه«: عــرض كردنــد » روزي شــماها را فــراوان ســازد؟  

   2.»عا استپروردگارتان را در شب و روز بخوانيد؛ زيرا سالح مؤمن، د«
دعا، قضايي را كه از آسمان نازل گرديـده و بـه            «:  فرمود 7امام صادق 

  . »گرداند سختي محكم شده است برمي

  شود؟ چرا در برخي موارد، دعاهايمان مستجاب نمي. 3
  : توان پاسخ داد اين سؤال را به چند گونه مي

ه همين مسألوعده خدا، مشروط به مشيت خدا است و آية ذيل به      . الف
 : داللت دارد

ــاء� ــه إِنْ شَ ونَ إِلَيعــا تَــد م فكْــشونَ فَيعــد ــاه تَ ــلْ إِيبلكــه تنهــا او را  (3. �ب
ايد، بر  او اگر بخواهد، مشكلي را كه به سبب آن، او را خوانده. خوانيد مي

  ). …سازد و  طرف مي
، توجه و استماع دعا اسـت؛ يعنـي فـوراً شـنيده     »اجابت«مقصود از  . ب
گيرد؛ ولي چـه بـسا در اعطـاي خواسـتة             شود و مورد توجه قرار مي       يم

انسان تأخير بيندازد، تا باز بنده، خداوند را بخوانـد و آوازش را بـشنود؛           
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  . چون خداوند، دعاي بندگانش را دوست دارد
اجابت، مشروط به مصلحت و خير بودن براي دعا كننده است؛ زيـرا             . ج

ها است، دست   از آنچه خير و صالح آن    خداي حكيم، به دلخواه بندگان    
  . دارد برنمي

ممكن است دعا مـستجاب شـده       . الزم نيست اجابت دعا فوري باشد     . د
اي از مـصالح بـه مـدت زيـادي            باشد؛ ولي ظهور آثار آن، به دليل پـاره        

تأخير بيفتد؛ چنانچه در تغيير گفتار خداي تعالي به حضرت موسـي و              
» …امـوال ايـشان را تبـاه سـاز        ! گاراپرورد«:  كه دعا كردند   8هارون
  . »مستجاب شد همانا دعاي شما: …Pقَد أُجِيبت دعوتُكُما«:  فرمودخطاب

ميان اين خطاب و غرق شده فرعـون و نـابودي           «: در روايت آمده است   
  2.»…چهل سال فاصله افتاد . ]كه براي آن دعا كرده بودند[پيروانش 

دهنـد و فكـر        جاي كار و تالش قـرار مـي        بسياري از افراد، دعا را به     .    ه
كنند فقط دعا كردن كافي است، بدون اين كه بـه دنبـال اسـباب و            مي

نشينند و دنبال هـيچ كـاري         علل آن كار بروند؛ براي مثال در خانه مي        
كنند؛ در حالي كه خداوند، اسباب  روند و از خداوند روزي طلب مي        نمي

البتـه بـراي فـراهم      . داده اسـت  روزي را در كار و تالش و كوشش قرار          
شدن اسباب كار، بايد دعا هم كرد؛ اما به دنبال كـار نيـز بايـد رفـت و                   

  . تالش و كوشش بايد همراه دعا باشد
بنـده در   . شـوند   بسياري اوقات، گناهان، باعث عدم استجابت دعا مي       . و

  : كند دعاي كميل به خداوند عرض مي
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  ؛اءاللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدع
  . كند براي من گناهاني را بيامرز كه دعا را حبس مي! پروردگارا

به درستي كه خداوند عزوجل دعايي كه از روي «:  فرمود7امام صادق
  . »1اجابت نكند دل سخت و با قساوت باشد

استجابت دعا، فقط به معناي برآوردن حاجت نيست؛ بلكه شنيدن و           . ز
روايـات آمـده اسـت كـه بـراي دعـا       رو در    ترتيب اثر دادن است؛ از اين     
شـود يـا بـه     اش بـرآورده مـي   يا خواسـته : كننده، يكي از سه چيز است    

  . شود گردد يا آن كه براي او ذخيره مي واسطه دعا، شري از او مرتفع مي

  علل و عوامل استكبار در دعا . 4
كند، به سبب يكـي از مـوارد زيـر            انساني كه به درگاه خداوند دعا نمي      

  . است
  .ددان نياز مي خود را از دعا و خواستن از خدا بي. لفا

   .ددان خداوند را بر برآوردن نياز خود قادر نمي. ب
كنـد كـه در عـين قـدرت، مـانع             براي خداوند، نوعي بخل تصور مي     . ج

   .شود استجابت مي
ادي از ايـن   د تع …پندارد و     خداوند را ناشنوا و غير مؤثر در امور مي        . د

روشـن اسـت چنـين    .  استكبار و گردنفرازي انسان داردموارد، ريشه در  
  .پنداري، پيامدي جز كفر و گرفتاري به دوزخ ندارد

  ها پيام
در دعا كردن، تمام توجهمان فقط به خداوند باشـد و خالـصانه او را               . 1
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  ). …ادعوني(بخوانيم 
دعا كردن و استجابت آن، از شؤون ربوبيت است و دعا، باعث كمـال           . 2

  ). …قَالَ ربكُم( است انسان
. دعاهاي ما، اگر شرايط دعا را داشته باشد، استجابت آن حتمي است. 3

نْ  «: فرمايـد  مـي و در آيه ديگـر   »…قَالَ ربكُم«: فرمايد  در اين آيه مي    مـو
  » و كيست كه از خداوند راستگوتر باشد؟1؛أَصدقُ منَ اللّه حديثًا

شـود و خداونـد، بـه         ما باشد، استجابت مي   اگر دعاي ما به مصلحت      . 4
  ). …أَستَجِب لَكُم(مصالح واقعي ما آشنا است 

  ). … يستَكْبِرُونَ عنْ عبادتي … ادعوني(دعا، عبادت است . 5
 …   يستَكْبِرُونَ …(نتيجه استكبارورزي، سقوط ذليالنه در جهنّم است . 6

  . )سيدخُلُونَ جهنَّم داخرِينَ
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 تحقق معجزه با اذن الهي
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ايـم و   و همانا رسوالني را پيش از تو فرستاديم كه داستان برخي از آنان را بر تـو خوانـده            
اي بيـاورد جـز بـه اذن       تواند معجزه   و هيچ رسولي نمي   . ايم  داستان بعضي را بر تو نخوانده     

جا، اهل باطـل، خـسارت    نشود و آ خدا؛ پس وقتي كه امر خدا بيايد، به حق، قضاوت مي     
  . ببينند

  مقدمه
. در قـرآن كـريم، از پيـامبران و رسـوالن الهــي فـراوان يـاد شـده اســت       

هـا و     ها، مشكالتي كه بر سر راهشان بـوده، مقـاوت           سرگذشت زندگي آن  
توانـد الگـوي بـسيار مناسـبي بـراي       ها در راه خدا، مـي  هاي آن   مجاهدت

كه اين سوره در مكه نـازل شـده و   با توجه به اين مسأله . مسلمانان باشد 
 و مسلمانان در مكه همواره با مشركان درگير بودنـد و            6پيامبر اسالم 
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شدند، براي تسليت خاطر  هاي فراواني مي ها دچار آزار و اذيت از جانب آن
هـايي كـه از        اشاره به وضع رسـوالن پيـشين و بهانـه          6 مبارك پيامبر 

شـد را     يين آن حضرت وارد مـي     جانب قوم خويش و مخالفانشان دربارة آ      
ذكر كرده تا تسليت خاطري براي حضرت باشد يا سخني براي جلوگيري          

  . هاي كفار مكه جويي از بهانه

  ها واژه
  ).، باب افعال»رسل«فعل ماضي از ماده (فرستاديم : أَرسلْنَا
  ) »قَص«فعل ماضي از ماده (حكايت كرديم : قَصصنَا

  . نشانه، معجزه: آية
  ). »قضي«فعل ماضي از ماده (داوري شد : ضيقُ

  ). »خسر«زيان كرد، فعل ماضي از ماده : خَسر
كنَالجا، آن وقت آن: ه .  

  ).باب افعال» بطل«اسم فاعل از ماده (باطل گرايان : ونمبطلال

  نكات تفسيري
  تعداد پيامبران الهي . 1

ي دربـاره تعـداد   جـا بحثـ   بسياري از مفسران، به تناسب آيات فـوق، ايـن      
. انـد  باره روايات مختلفي نقل نموده اند و در اين پيامبران الهي مطرح كرده   

در . باره، يكصد و بيست و چهار هـزار پيـامبر اسـت             روايت مشهور در اين   
 6 چنين آمده است كه پيـامبر گرامـي اسـالم          7حديثي از امام رضا   

  : فرمود
هـا    كه مـن، از همـه آن  خداوند، صد و بيست و چهار هزار پيامبر آفريد  

 ]و حالت غرور نـدارم [. كنم ترم؛ در عين حال فخر و مباهات نمي       گرامي
هـا    و خداوند، صد و بيست و چهار هزار وصي آفريد كه علي از همه آن              
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  1. تر و برتر است نزد خداوند گرامي

خوانيم كه در پاسخ سؤال ابوذر دربـاره     باز در حديث ديگري از پيامبر مي      
 الهي، همين عدد را بيـان فرمـود و بـه دنبـال سـؤال از تعـداد                   پيامبران

 در حـديث    2.ها، عدد سيصد و سيزده نفر را ذكر كرد          رسوالن از ميان آن   
:  بعد از ذكر عدد صد و بيست و چهار هـزار فرمـود             6ديگري از پيامبر  

نـوح و ابـراهيم و موسـي و عيـسي و         : ها اولـوالعزم بودنـد      پنج نفر از آن   «
  3.:محمد

  نام چند پيامبر در قرآن ذكر شده. 2
 نفرنـد كـه   26پيامبراني كه نامشان در قرآن به صـراحت آمـده اسـت،          

آدم، نوح، ادريس، صالح، هود، ابـراهيم، اسـماعيل، اسـحاق،      : عبارتند از 
يوسف، يعقوب، لوط، شعيب، موسـي، هـارون، زكريـا، يحيـي، عيـسي،              

ونس، عزيـر و حـضرت      داوود، سليمان، الياس، اليسع، ذوالكفل، ايوب، ي      
  4.:محمد

هـا شـده    ولي پيامبران ديگري نيز هستند كه در قرآن، اشـاراتي بـه ان         
ها به صراحت بيان شود و در روايات تفسيري، نام       كه نام آن    آن  است، بي 

 بـا   248كه در سوره بقره، آيه      » اشموئيل«ها بيان شده است؛ مانند        آن
عنـوان   سوره بقره با     259كه در آيه    » رمياا«و   �وقَالَ لَهم نبِيهم  �عبارت  

بـا   سـوره كهـف      60 كه در آيـه      »يوشع« و   �… قَرْيةٍ يأَو كَالَّذي مرَّ علَ   �
عبـارت   كهف بـا     65كه در آيه    » خضر« و   � لفَتَاه يوإِذْ قَالَ موس  �عبارت  
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  1.ها ياد شده است  از آن�فَوجدا عبدا منْ عبادنَا�

  پذيرد قط با اذن الهي تحقق ميف» معجزه«. 3
شان را  ها تقاضاي معجزه دلخواه خود   مخالفان پيامبران، هر روز برابر آن     

قـرآن در جـواب     . داشتند مشركان مكه نيز از اين قاعده مستثنا نبودند        
اي   هيچ پيامبري حـق نـدارد معجـزه       «: فرمايد  ها مي   هاي آن   جويي  بهانه

   .»بياورد جز به اذن و اجازه خداوند
همه معجزات، در اختيـار خـدا اسـت و بازيچـه دسـت كفـار نيـست و             

تواند سر تـسليم فـرود        ها، نمي    برابر معجزات پيشنهادي آن    6پيامبر
خداوند، آنچه را براي هدايت مردم و شناخت حق، ضروري و الزم    . آورد

  . كند است، بر دست پيامبرانش ظاهر مي
نيـز بـه دسـت مبـارك        قابل ذكر است كه خداوند، براي مـردم حجـاز           

 معجزات فراواني ظاهر كرد ساخت كه باالترين و برتـرين و            6پيامبر
ترين معجزه، نزول قرآن كريم ميـان مـردم و تحـدي و مبـارزه                 جاودانه

غيـر از قـرآن     . طلبي بود كه تا قيامت، همه از آوردن مثل آن عاجزنـد           
 …بر و القمر و شهادت درخت به نبوت پيـام         كريم، معجزاتي مانند شقّ   

آوردند و تقاضـاي   اي مي  در مكه رخ داد؛ اما چون مشركان هر روز بهانه         
ها خاتمه داد     هاي آن   جويي  كردند، اين آيه به بهانه      معجزات مختلفي مي  
  . ها را بيان كرد و طرز تفكر غلط آن

  كنيدها استفاده  فرصت سوزي نكنيد؛ از فرصت. 4
ن گذشـته، پيوسـته از   شده در قـرو  مشركان مكه، مانند مشركان هالك 
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كردند در فراز آخر آيه، با لحني جـدي و         پيامبر تقاضاي عذاب الهي مي    
گويي، چرا عذاب الهي  اگر راست مي: گفتند آميز به كساني كه مي تهديد

هنگامي كه فرمان الهـي     «: دهد  چنين هشدار مي  » آيد؟  به سراغ ما نمي   
ها به حـق داوري    براي مجازات اين مشركان لجوج صادر شود، ميان آن        

فَإِذَا جاء أَمرُ �: »خواهد شد و پيروان باطل، آن هنگام زيانكار خواهند بود
  �اللَّه قُضي بِالْحقِّ وخَسرَ هنَالك الْمبطلُونَ

ها  ها و فرياد زيرا آن روز، درهاي توبه براي هميشه بسته خواهد شد و ناله          
سرمايه ارزشمند عمر را از دست آن روز است كه     . به جايي نخواهد رسيد   

  . اند، جز خشم و قهر الهي اند و هيچ متاع و كااليي به دست نياورده داده

  شود فقط شامل كفار نمي »مبطولون«. 5
بايد توجه داشت كه معناي آيه، فقط خطاب به كفار نيست؛ بلكه شامل 
هر انساني است كه گوهر عمر خويش را به حراج گذاشته و بـه بطالـت             

هايـشان را صـرف       ها كه وقـت     اين آيه، هشداري است به آن     . گذراند  مي
كنند و گويي فقط براي همين چند روز دنيا خلـق             امور لهو و باطل مي    

  . اند و مرگي در كار نيست شده
خندانـد   در شهر مدينه، دلقكي بود كه مردم را مي     : خوانيم  در حديثي مي  
مرا خسته كـرده؛ زيـرا       ) 7دامام سجا (كرد كه اين مرد       و گاه اظهار مي   

 در حال عبور از     7ام او را بخندانم؛ لذا روزي كه امام         تا به حال نتوانسته   
اي بود، آن مرد، عباي حضرت را از دوش مباركش برداشت و فـرار                كوچه
همراهان به دنبال او رفتند و عبا را از او          .  به او اعتنايي نكرد    7امام. كرد

ايـن شـخص، كـه      :  پرسـيد  7امـام . دگرفتند و بر دوش حضرت افكندن     
، »خندانـد  دلقكـي اسـت كـه مـردم مدينـه را مـي            «: عرض كردند » بود؟

همانـا بـراي    «؛  »انّ هللا يوماً يخسر فيه المبطلون     «: به او بگوييد  : حضرت فرمود 
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  1. »…خداوند روزي است كه در آن روز اهل باطل، زيان خواهند ديد 

  ها پيام
دانستن تمام تـاريخ الزم نيـست؛ بلكـه         ها،    براي هدايت كامل انسان   . 1

قرآن، رسالت خويش را هـدايت همـه        (داشتن برخي الگوها كافي است      
د � . …كند  مردم معرفي مي   اسِ  يهـ  و از سـوي ديگـر، داسـتان         �2 لِّلنـَّ

م            () كند  برخي از رسوالن را ذكر مي      ن لـَّ م مـنْه مـو ك لَيـنَا عص ن قَصـم منْهم
كلَيع صنَقْص(.  

هاي واقعـي و    سازي، ذكر داستان    هدايت و انسان   هاي  يكي از بهترين شيوه   . 2
  ). ولَقَد أَرسلْنَا رسالً من قَبلك منْهم من قَصصنَا علَيك(معرفي الگوهاي موفق است 

  ). قَصصنَا …أَرسلْنَا (هاي قرآن، واقعي است، نه تخيلي  داستان. 3
قصه و تاريخ نيست؛ اما از ابزار قـصه و تـاريخ بـه قـدر                قرآن، كتاب   . 4

  ). … قَصصنَامنْهم من(. حاجت و مصالح بشر استفاده كرده است
بـار بـودن آن،       وقتي به حق قضاوت شود، چهره واقعي باطل و زيـان          . 5

  ). قُضي بِالْحقِّ وخَسرَ هنَالك الْمبطلُونَ(شود  آشكار مي
ا كَـانَ    (د در راستاي اهداف رسـالت و هدفمنـد باشـد            معجزه، باي . 6 مـو

 يأْتولٍ أَنْ يرَسةٍليĤِب إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه .(  
معجزات فرستادگان الهي، در حقيقت، فعل خدا بود كه به واسطه پيامبران . 7

  ). اللَّهوما كَانَ لرَسولٍ أَنْ يأْتي بĤِيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ( 3پذيرفت صورت مي
نام بسياري از انبيا نيـز بـرده        . از ذكر نشدن نام خود، ناراحت نشويم      . 8
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  1).لَّم نَقْصص علَيك(نشده است 
بِرْ (آشنايي با تاريخ انبيا، مايه تسلّي و عامل صبر است           . 9 م   … فَاصـنْه مـ

كلَينَا عصن قَصم.(N   

                                                 
<. ��� ���	
 @B<A @DCGI. 

C.5��� .  



 

 جيدقرآن م 478صفحة   238درس 

  سرگذشت سركشان
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 كـوردلي را بـر هـدايت        ]كـافران [و اما قوم ثمود را هدايتشان كرديم؛ پس آنان،          
آور،  قه عـذاب خفّـت    كردند، صـاع    ترجيح دادند؛ در نتيجه به كيفر آنچه كسب مي        

  . آنان را گرفت

  مقدمه
هـاي تـاريخي و حـوادثي كـه رخ داده             قرآن مجيد با استناد به عينيت     

است، سعي در توجه دادن انسان به درك موقعيت و نتايج عملكرد خود 
كرده است؛ از جمله اين موارد، داستان قوم ثمود و علل نابودي آنان بـا         

  . ه آن پرداخته شده استعذاب الهي است كه در اين آيه، ب

  ها واژه
بـاب  » حـب «فعـل ماضـي از مـاده     (ترجيح دادند، برگزيدنـد     : استَحبوا
  ). استفعال
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ممراد، گمراهي است كه به استعاره، آن را كوري ناميدند(كوري : يالْع .(  
  ). »صعق«از ماده (شدت صوت رعد : صاعقَةُ
  . ذلت و خواري: الْهون

  نكات تفسيري
  اريخچه قوم ثمود ت. 1

پرست از قوم عرب بودند كـه پـيش از قـوم عـاد در                 اي بت   ثمود، طايفه 
زيستند و داراي عمرهاي طوالني و  سرزمين حجر ميان حجاز و شام مي

حضرت صالح كـه از     . هاي پرنعمت بودند    هاي آباد و خرم و باغ       سرزمين
تا سـن   ها مبعوث شد و        بود در شانزده سالگي بر آن      1ذريه حضرت نوح  

هـا پيـشنهاد داد مـن از     در آخر، به آن. ها را ارشاد كرد  سالگي آن 120
روم   كنم؛ اگر اجابت كردند، از پيش شما مي         خدايان شما درخواست مي   

و اگر اجابت نكردند، شما از خداي من چيزي طلب كنيد؛ اگـر اجابـت               
ن حضرت صالح، از يكايك بتـا . روز موعود فرا رسيد. كرد، ايمان بياوريد  

 خواسـتند   7هـا از حـضرت صـالح        آن. درخواست كرد و جواب نشنيد    
ماده شتري ده ماهه قرمـز رنـگ پركـرك از دل كـوه بيـرون بيـاورد و                   

بعـد از   . معجزه محقق شد؛ ولي باز هم ايمان نياوردند و شتر را كشتند           
  2. ها را هالك كرد سه روز، صاعقه آسماني آمد و آن
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   منظور از هدايت در آيه چيست؟. 2

  هدايت بر دو نوع است 
كه همان حس فطري و عقل دروني است كه خداونـد در             :تكويني. الف

: نهاد هر موجودي قرار داده است تا مـسير خلقـت خـويش را بپيمايـد               
 پروردگار ما كسي است كه بـه  1؛ �ي كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هد   يربنَا الَّذي أَعطَ  �

ينش او بوده، داده؛ سپس هـدايت كـرده         چه الزمه آفر    هر موجودي، آن  
  .است
 تمـام داليـل و معجـزات توسـط          كـه نـشان دادن راه بـا       : تشريعي. ب

. منظور آيـه از هـدايت، همـان هـدايت تـشريعي اسـت          . پيامبران است 
هـا كنـار زد و        خداوند، با لطف خويش پرده ابهام را از پـيش چـشم آن            

ـ ا انَدها�هاي آنان را به جهان كمال راغب كرد، تا  دل ستَقيمٍ ل مـ رَاطرا � ص
  : ها بشناساند به آن
 علَيكُم آيات اللّه وفيكُم رسولُه ومن يعتَصم بِاللّه فَقَد          يوكَيف تَكْفُرُونَ وأَنتُم تُتْلَ   �

كه   و چگونه ممكن است شما كافر شويد با اين2؛� صرَاط مستَقيمٍيهدي إِلَ
شود و پيامبر او در ميـان شماسـت و هـر              خدا بر شما خوانده مي    آيات  

  .كس به خدا تمسك جويد به راه راست هدايت شده است

  اختيار يا اجبار؟ . 3
عقل، به انـسان اختيـار      . انسان، موجودي است مركب از عقل و شهوت       

دهد راه صحيح را برگزيند و تابع شهوات و هواهاي نفـساني نباشـد                مي
ف، دليل روشن و بارزي است بر مسأله آزادي و اراده انسان اين آيه شري
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و دســتگاه . و نظريـه جبرگرايـي را كـه مخـالف هـدف آفـرينش اسـت       
بـازي در خواهـد آورد را         شـب   آفرينش را به صورت يك صـحنه خيمـه        

  . كشد كرده و بر عقايد جبريه خط بطالن مي رد
يامبرشـان ايمـان   و قوم لجوج ثمود، با اين همه داليل و معجزات، بـه پ      

به . نياوردند و به تصريح آيه، كوري و ضاللت را بر هدايت ترجيح دادند            
سبب همين اختيارشان، با دست خود، خود را به هالكت رسـانده و بـه         

  . عذاب سخت الهي گرفتار شدند

  عاقبت سركشان . 4
. خداوند، قوم مغرور و خود پسند ثمود را به عذاب سخت گرفتـار كـرد              

 ثمود، در آيات مختلف قرآن به تعابير گونـاگون بيـان شـده       عاقبت قوم 
  : است
  :  آمده است78در سورة اعراف، آيه . الف
اثمينَ  � جـ مارِهي دواْ فحبفَةُ فَأَصالرَّج مهـا را   لـرزه شـديد، آن   زمين:  �فَأَخَذَتْه

هايشان باقي مانده   جانشان در خانه    هاي بي   فراگرفت و صبحگاهان جسم   
  . ودب

  : فرمايد حاقه ميدر پنجمين آيه سورة . ب
قوم ثمود بـه وسـيله يـك عامـل ويرانگـر نـابود              :  �فَأَما ثَمود فَأُهلكُوا بِالطَّاغيةِ   �

  . شدند
  :  سورة هود آمده است67همچنين در آيه . ج
�       اثج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الصينَ ظَلَمأَخَذَ الَّذينَوقوم ستمگر ثمود،   :  �م

هايشان، به رو افتادند  به وسيله صيحه آسماني، از ميان رفتند و در خانه
  . و مردند

كه در آيه مورد بحث، تعبير به صاعقه شده، ممكـن اسـت در                اما از اين  
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ابتدا تصور شود ميان اين تعابير، منافاتي وجود دارد؛ ولي با كمي دقت،          
بـه  ) رجفه، طاغيه، صيحه و صـاعقه (بير فوق دهد كه چهار تع    نشان مي 

كند؛ زيرا صاعقه، داراي تمام خصوصيات مذكور  يك حقيت بازگشت مي
توان به صيحه آسماني تعبير       صداي وحشتناك دارد كه از آن مي      . است

توان بـه آن، صـاعقه گفـت و           كرد و با آتش سوزان همراه است؛ لذا مي        
توان به رجفـه      كند كه مي    ديد مي آيد، توليد لرزه ش     اي كه فرو مي     نقطه

تعبير كرد و يك وسيله ويرانگر و مخرّب است كه به طاغيه تعبير شده              
كند كـه ابعـاد مختلـف يـك           در حقيقت، بالغت قرآن ايجاب مي     . است

عذاب را با تعبيرات گوناگون در آيات مختلف بيان كنـد، تـا در نفـوس               
  1.تري بخشد ها تأثير عميق انسان

   و گناه تناسب عذاب. 5
هـا را بـه تناسـب     خداوند، انـسان . بين گناه و عذاب، تناسب وجود دارد  

كنـد؛ بـراي نمونـه كـسي كـه            دهند، مجازات مي    گناهاني كه انجام مي   
پروردگارش را فراموش كند و بخواهد به خيال خود راحت زندگي كند،       

 اگـر زنـا زيـاد شـود،       2.دهد  اش را تنگ و سخت قرار مي        خداوند زندگي 
هرگاه واليـان و حاكمـان دروغ       . يابد   افزايش مي  4 و مرگ ناگهاني   3لهزلز

آيد و هرگاه سلطان سـتم كنـد، دولـت، سـست و      بگويند، باران بند مي 
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  1.اعتبار شود و اگر زكات داده نشود، چهارپايان بميرند بي
كساني كه اوامر الهـي را سـرپيچي كننـد و مقابـل خـدا تكبـر ورزنـد،              

كنـد   اي گرفتار مي كنند نيا و آخرت، به عذاب خوار     ها را در د     خداوند آن 
تا در چشم ديگران ذليل و پـست شـوند؛ ماننـد فرعـون و               ) الْعذَابِ الْهونِ (

خداوند قوم ثمود مستكبر را نيز خوار كرد تا مايه عبرت ديگران            . نمرود
كسي كـه اسـتكبار ورزد خداونـد، او را          :  فرمود 6 پيامبر اكرم . باشند

  2.پست كند

  ها يامپ
  ). وأَما ثَمود(تاريخ، بهترين درس عبرت است . 1
دينَاهم   (كند    خداوند، قبل از عذاب، اتمام حجت مي      . 2 فَهـ…  م3؛)فَأَخَـذَتْه 

 قبـل از    …پس ما هم در مـسائل خـانودگي و اجتمـاعي و اخالقـي و                
  . مؤاخذه بايد اتمام حجت كنيم

تَحبوا  ( و كـوري اسـت       شرك ورزي و پرستش غير خدا، گمراهي      . 3 فَاسـ
ملَيالْعي عدي الْه .(  
اند  هاي دنيوي جوامع گمراه و گنهكار، در خطر گرفتار شدن به عذاب. 4
)موا الْعبتَحلَيفَاسي عدونَي الْهبكْسا كَانُوا يونِ بِمذَابِ الْهقَةُ الْعاعص مفَأَخَذَتْه  .(  
ـ   (رنوشت خود، مختار و آزاد است       انسان، در اراده و س    . 5 موا الْعبتَح يفَاسـ 
  ).ي الْهديعلَ
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 قرآن مجيد 480صفحة   239درس 

  بشارت الهي
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سپس ايستادگي كردند، فرشـتگان     : »پرودگار ما خدا است   «: همانا كساني كه گفتند   

نترسيد و غم مخوريد و بشارت باد شـما را           «] : گويند  و مي [شوند    بر آنان نازل مي   
  .»شود به آن بهشتي كه به شما وعده داده مي

  مقدمه
  : چند گروهندها در پرتو هدايت انبيا و رسوالن الهي،  انسان

گروهي هميشه دشمن حقيقت بوده و علَم مخالفت و لجاجت با حق     . 1
دهند و در صدد خاموش كردن نور الهي هستند؛ مانند ابوجهل و      مي  سر

  . ابولهب
زنند؛ ولي در ميـدان عمـل،         افرادي، در ظاهر دم از دين و ايمان مي        . 2

اي نفـساني و    طلبند و وقتي در امواج پـرتالطم هواهـ          سودجو و منفعت  
  . شوند مانند طلحه و زبير گيرند، غرق مي شهوات قرار مي

گروهي به يگانگي آفريدگار اقرار كرده و به اصـول و اركـان توحيـد               . 3
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هـاي مكتـب قـرآن        دعوت رسول را لبيـك گفتـه و از برنامـه          . معتقدند
گونه لغزش    كنند و در حوادث و موانع و مشكالت، دچار هيچ           پيروي مي 

شوند؛ مانند سميه و ياسر كه در گرماي شديد عربستان،        ي نمي و انحراف 
هاي سخت، دست از ايمان خود برنداشته و استوار ماندند و             زير شكنجه 
  . به ديدار باقي و ملكوت اعلي شتافتند» أحد، أحد«با با شعار 

آيات قبل، سرگذشت گروه اول و دوم را بيان كرد؛ ولي آيه مورد بحث،              
  . كند را بيان ميعاقبت گروه سوم 

  ها واژه
  ). باب استفعال »قوم«فعل ماضي از ماده (استقامت كردند : استَقَاموا
  ). باب تفعل »نزل«فعل مضارع از ماده (آيد  فرود مي: تَتَنَزَّلُ

  ). »خوف«فعل نهي از ماده (نترسيد : ال تَخَافُوا
  ). »وعد«فعل مضارع مجهول از ماده (شويد  وعده داده مي: تُوعدونَ

  نكات تفسيري
  اقرار وحدانيت. 1

انسان موحد و مؤمن، نه تنها در مقام عمل، بلكه در بيان و گفتـار هـم                 
 هنگام  6نخستين شعار پيامبر اكرم   . بايد به وحدانيت خدا اقرار كند     

 بود و يكي از مراحل ايمان، اقرار بـا زبـان   »قولو ال اله اال اهللا تفلحـوا «بعثت  
 كه به معناي توحيد و نفـي شـرك اسـت،           »ربنَا اللَّه « و در جملة     1.است
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بر لفظ جالله اهللا كه مستجمع صفات كمـال اسـت مقـدم     » رب«كلمة  
  شده، تا انحصار ربوبيت در اهللا و نفي پرستش غير خدا را برساند؛ 

  استقامت در عمل. 2
الزمة استقامت، ايمان به ارسال رسـل و انـزال كتـب و امامـت امامـان               

بايد تا  .  و عمل به تمامي احكام و اوامر و نواهي خداوند است           :اطهار
و بـود  قـدم  آخرين نفس و لحظه مرگ در مسير مستقيم الهـي، ثابـت             

تَقم �نـشد   گونـه انحـراف و لغزشـي          دچار هيچ  اسـو     لَـا تَتَّبِـعو رْت ا أُمـ كَمـ 
ماءهوو اي اسـتقامت نمـا و از هـوي            چنان كـه مـأمور شـده         و آن  1 ؛�أَه
كـم روزي ده      گونه كه در نماز، دست      همان. هاي آنان پيروي مكن     هوس

ـ ا«: خـواهيم  بار از خداوند مي    هـ ا انَد ستَقيمٍ ل مـ رَاط؛ مـا را بـه راه راسـت    ص
  .»هدايت كن

 درباره اين آيه پرسيد، حضرت 7محمدبن مسلم از حضرت امام صادق
امت ي اسـتق  يعني كساني كه بـر امامـان يكـي پـس از ديگـر             «: فرمود

  ٢.»…ورزيدند 
: فرمـود » استقامت چيـست؟  «:  پرسيد 7محمد بن فضيل از امام رضا     

همين واليتي اسـت كـه شـما شـيعيان      ـ! استقامت ـ به خدا سوگند «
  3.»داريد

  بشارت فرشتگان در دنيا و آخرت. 3
نزول فرشتگان بر مؤمنـان بـا اسـتقامت بـه       : اند  بعضي از مفسرين گفته   
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ل از اين جهان به جهان ديگر است، جمعي ديگـر از  هنگام مرگ و انتقا  
بـه  «و » به هنگام مـرگ   «: فرشتگان در سه موقف   : اند  مفسران نيز گفته  

بـه سـراغ    » به هنگام زنده شـدن در رسـتاخيز       «و  » هنگام ورود در قبر   
  .روند مؤمنان مي

ها دايمـي و هميـشگي اسـت زيـرا      اما حقيقت اين است كه اين بشارت   
كند، آيه نيز هيچ قيد       عل مضارع است و بر استمرار داللت مي        ف »تَتَنَزَّلُ«

نُ  �: گوينـد   و شرطي ندارد و كالم فرشـتگان در آيـه بعـد كـه مـي                نَحـ
 ما ياران و مددكاران شما در زندگي        ؛�أَولياؤُكُم في الْحياةِ الدنْيا وفي الĤْخرَةِ     

ان را تأييـد    هـاي فرشـتگ     هميشگي بودن بشارت  » دنيا و آخرت هستيم   
  1.كند مي

بنابراين نزول فرشتگان هم در دنيا است همانطور كه خداوند پنج هزار            
 و هم در هنگام     2فرشته را براي ياري مسلمانان در جنگ بدر نازل كرد         

ورود به قبر و هنگام زنده شدن در رستاخيز كـه روايـات بـه آن اشـاره       
  .نموده است

  تفاوت خوف و حزن. 4
 به حوادث بيمناك و سختي است كه مؤمنـان در           خوف و ترس، مربوط   

؛ ولـي   …آينده در پيش دارند، از قبيل سكرات مرگ، قبـر، قيامـت و              
حزن مربوط به حوادث ناگوار گذشته است از قبيـل گناهـان، از دسـت      

چون حوادث سخت آينده، بسيار مهم است و بر هر          .  …دادن ثواب و    
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  1. استانساني مشكل است، خوف، بر حزن مقدم شده 
موحدان با استفاده از امداد الهي و نزول فرشـگان، در سـيطره تـرس و                

  . گيرند اندوه قرار نمي

  نقش فرشتگان. 5
هايي در جهـان آفـرينش        قرآن مجيد فرشتگان الهي را داراي مأموريت      

راً   «: داند؛ از جمله تدبير امور      مي أَمـ رَاتبد آنهـا كـه امـور را تـدبير          ؛فَالْمـ 
ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا � ثبت اعمال    ،�يرْسلُ علَيكُم حفَظَةً  �گهباني  ن» كنند  مي

  يـدتع يـبقر هيولٍ كَـرِيمٍ  � تبليـغ وحـي   ،�لَد سـمـأموران قـبض روح   � ر
�  توالْم لَكفَّاكُم متَومأموران بهشت   ،�العرشيحملونَ  � حامالن عرش    ،�ي 
ابٍ       والمالَئكَةُ يدخُلُونَ   � ن كُـلِّ بـ هِم مـلَـيةَ    �  نگهابانـان دوزخ   ،�ععس ا تـ هـلَيع

  .�عشَرَ
هـاي فرشـتگان الهـي، نـازل شـدن بـر مؤمنـان بـا                   از جمله مأموريت  

استقامت است، كه اثر اين نزول، در روحيه مؤمنان و روشنايي دل آنان، 
  . قابل لمس است

  ها پيام
رنـه كفـار نيـز بـر باطـل          استقامت در كنار ايمـان، ارزش اسـت، وگ        . 1

  N).قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا(استقامت دارند 
آورنـد،   باالترين هديه آسماني كه فرشتگان براي مؤمنان مقـاوم مـي         . 2

  3). أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشرُوا(آرامش روحي و رواني است 
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ان كـه اهـل ايمـان و پايـداري          نزول فرشتگان الهي، بر غيـر پيـامبر       . 3
  1.)الْملَائكَةُعلَيهِم  …إِنَّ الَّذينَ قَالُوا ربنَا (هستند 

                                                 
<. �� �� ���	
 @B<N @DHAI. 
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دهـيم تـا    ما پيوسته آيات خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنان ارائـه مـي         
كننـد و     آيات خـدا را انكـار مـي       [برايشان روشن شود كه خداوند حق است، آيا         

   كافي نيست كه پروردگار تو بر هر چيزي شاهد است؟]برايشان

  مقدمه
هاي انبيـاي     ترين رسالت   كي از محوري  دعوت به توحيد و نفي شرك، ي      

آن فرستادگان الهي، در اين راستا گاه از برهان و گاهي . الهي بوده است
يكـي از   . گرفتنـد   از موعظه حـسنه و گـاه از جـدال احـسن بهـره مـي               

ها و آثار     هاي خداشناسي و اثبات توحيد، استفاده از نشانه         مؤثرترين راه 
در . باشـد   جسم و جان انسان مـي     وجودي خداوند در جهان و در درون        

اين آيه شريف، به سه راه خداشناسي، يعنـي مطالعـه جهـان طبيعـت،           
  .فطرت و خودشناسي و برهان صديقين اشاره شده است
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  ها واژه
  . زمين و آسماناطراف :آفَاق
  ).باب افعال» رأي«فعل مضارع از ماده (دهيم  نشان مي :نري
  ).»ايي«يا » اَوي« از ماده جمع آيه(ها  ها، عالمت  نشانه:آيات

كفي«فعل مضارع مجزوم از ماده (كافي نيست : لم يكف«.(  

  نكات تفسيري
  آيات آفاقي و اَنفسي. 1

به گفته جمعي از مفسران، مراد از آيات آفـاقي، نظـم حـاكم بـر عـالم                  
ها،   ها، زمين، درياها، كوه     طبيعت، آفرينش خورشيد، ستارگان، كهكشان    

هـا و مـراد از آيـات انفـسي،           انگيـر آن    و اسرار شگفت  جانداران، گياهان   
آور جسم و روح انـسان اسـت؛ همچـون            ساختار دقيق، ظريف و شگفت    

مراحل خلقت، دستگاه گوارش، حركـت مـنظم و دقيـق قلـب، شـبكه               
آور اطالع رساني عصبي، سامانة گسترده عـروق، سـامانة دفـاعي              حيرت
 روح اسـت كـه همگـي بـر          آميز  تر، اسرار اعجاز     و از همه مهم    …بدن و 

بديل خداوند و وحـدانيت بـي مثـال او شـهادت          علم، قدرت و تدبير بي    
  .دهند مي

  مراتب خداشناسي. 2
هـاي گونـاگون و درجـات         ها و سـليقه     ها، عالقه   افراد بشر، داراي استعداد   

خداوند بـراي آنـان، در خـور فهـم و           . باشند  علمي و معرفتي متفاوت مي    
تـوده مـردم كـه      . داشناسي را تبيين كـرده اسـت      شان براهين خ    استعداد

هاي حسي مأنوسند را به مطالعه و تـدبر در            بيشتر با عالم طبيعت و داده     
آيات آفاقي و نظم حاكم بر عالم طبيعت فراخوانده است تا از اين طريـق،      
حقانيت خويش را تبيين كند همچنـين كـساني را كـه عـالوه بـر عـالم                  
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م ماوراي طبيعت آشنايي دارند، بـه مطالعـة         هايي از عال    طبيعت، با بخش  
دعوت كرده است، تـا از      ) خويشتن خويش (ابعاد گوناگون وجودي انسان     

در پايـان همـه     . اين رهگذر پرتوي از حقيقت خويش را بـر آنـان بتابانـد            
انـد را بـه       كساني را كه داراي بصيرت، فطرت پاك و بينش ناب توحيدي          

سر عالم گسترده و قابـل مـشاهده   مشاهدة جمال و جالل حق كه در سرا 
است، فرا خوانـده و وجـود و حـضور خـويش را در همـه ذرات عـالم بـر              

  .حقانيت و وحدانيت خويش به گواهي گرفته است
ترين راه خداشناسي اسـت،   ترين و شريف اين مرتبه از خداشناسي را كه عالي    

مرتبــه  اوليـاي الهـي از ايـن    1.انـد  برخـي بـر برهـان صـديقين تطبيـق داده     
هر گز خدايي را كـه   «:  فرمود 7اميرمؤمنان علي . مند بودند   خداشناسي بهره 

واي بـر   «: فرمـود » چگونـه؟  « :از آن حضرت سؤال شد    . »پرستم  ام، نمي   نديده
او با چشم سر قابل مشاهده نيست؛ بلكـه بـا چـشم دل كـه بـه حقيقـت          ! تو

  2.]شود ، مشاهده مي[ايمان رسيده است 

  آشكار شدن حقيقت. 3
منظور از نـشان دادن آيـات،       «:  در تفسير اين آيه فرمود     7امام صادق 

هاي آسماني قرار گرفتن  فرو رفتن در زمين و مسخ شدن و هدف سنگ
ـ �«: پرسـد   راوي مي …»منكران وحي است   قُّ    يحتَّ الْحـ ه م أَنـَّ نَ لَهـي تَبـي � 

 قـائم   اين، مربـوط بـه قيـام      ! اين را رها كنيد   «: امام فرمود » يعني چه؟ 
   3.»است
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  : آن حضرت در حديثي ديگر فرمود
 خروج قائم اسـت؛ چـون آن        � يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ    يحتَّ�منظور از   

شود و خلـق      حقي كه نزد خدا است و روزي براي خلق آشكار مي          
   1.بيند، همان قائم است او را مي

ق براي مردم گونه كه مالحظه شد، در اين روايات، آشكار شدن ح همان
در جمع بين اين    .  تفسير شده است   4به ظهور و قيام حضرت حجت     

از آن :  توان گفت روايات و آنچه در تفسير اين آيه شريف آمده است، مي
 انسان كامل، خليفـه خـدا و مظهـر اسـما و             4جهت كه حضرت قائم   

أَنَّه  يتَبينَ لَهم    يحتَّ�صفات جمال و جالل حق است يكي از مصاديق بارز           
قُّ  ود شريف آن حضرت است كه آن حق، با قيامش بر همگـان     وج �الْحـ

  .شود آشكار مي

  ها پيام
دهد؛ آفتاب آمد دليل آفتـاب        خدا خود بر وحدانيت خود گواهي مي      . 1
  .) كُلِّ شَيء شَهِيديأَنَّه علَ(
ت آن                پيشگويي. 2 هاي قرآن، يكي از وجوه اعجاز قـرآن و سـند حقانيـ

  .)سنُرِيهِم آياتنَا(است 
في (همة عالم هستي، كتاب و كالس خداشناسي و خداپرستي است           . 3

هِمي أَنفُسففَاقِ وĤْال(.  
هاي بيروني و دروني خداشناسي هستند     آيات آفاقي و انفسي، حجت    . 4
)هِمي أَنفُسففَاقِ وĤْي النَا فاتآي(.  

                                                 
< .5��� @DO<C . 
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هـاي خداشناسـي باشـد        ن راه تواند گامي در تبيي     پيشرفت علوم، مي  . 5
  .)سنُرِيهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ(
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ها و زمين است؛ از جنس خود شما برايتان همسراني آفريـد، و               او آفريننده آسمان  

او . هايي خلق كرد، تا بدين وسيله نسل شما را زياد كنـد             نيز براي چارپايان جفت   
  .هيچ مثل و همانندي ندارد و او شنوا و بينا است

  مقدمه
د و توكل به خداونـد،    اعتقاد به توحيد ناب، پذيرش واليت الهي و اعتما        

گونه كه هست، از طريق اوصاف        شود كه خداوند را آن      گاه حاصل مي    آن
ترين منـابع    قرآن كريم، يكي از معتبرترين و دقيق      . و صفاتش بشناسيم  

خداشناسي است كه خداونـد، بـه وسـيلة آن، خـودش را بـه جهانيـان              
 از  در اين آيه شـريف و آيـات قبـل و بعـد آن، بخـشي               . كند  معرفي مي 

صفات خداوند از قبيل علم، قدرت و تدبير او مطرح شده است، تا بستر              

                                                 
< . b�1`)HC:( << . 
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  .پذيرش واليت مطلق خدا و اعتقاد به توحيد ربوبي فراهم آيد

  ها واژه
اسم فاعـل  ( شكافنده و پديدآورنده چيزي كه مشابه نداشته است  :فَاطر

  ).»فطر«از ماده 
  ).»نعم«جمع نَعم از مادة (چهارپايان اهلي : أَنْعام
  ).»ذرء«فعل مضارع، از ماده (كند  تكثير مي آفريند ـ  مي:يذْرؤُ

  نكات تفسيري
  بديل آفرينش بي. 1

تر مشابه نداشته و به صورت  يعني آفريدن چيزي كه پيش» فطر«كلمه 
اين نوع آفرينش، نماد علم، قدرت و تـدبير         . ابداعي به وجود آمده باشد    

 سزاوار پرستش، ربوبيـت و واليـت        چنين خدايي . نظير خداوند است    بي
در لغت به معناي شكافتن و جدا كردن نيـز          » فطر«البته  . مطلقه است 
ها و زمين در  تواند اشاره به اين باشد كه آسمان اين معنا مي. آمده است
اي متراكم بوده كه در اثر انفجار شكافته شده و كرات تفكيك  آغاز، توده

بـديل خداونـد داللـت        قدرت و تدبير بـي    اين معنا نيز بر علم،      . اند  شده
گونه دقيق، منظم  تواند اين دارد؛ چراكه انفجار اتفاقي و بدون تدبير نمي   

  1.و پايدار باشد

  فسلفه ازدواج. 2
زوجيت، يكي از اسرار عالم آفرينش است كه منشأ تحـوالت عظـيم در              
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قرآن كريم،  . علوم گوناگون شده و هنوز همة ابعادش كشف نشده است         
  :  زوجيت همه موجودات خبر داده استاز

 و ما از هـر چيـزي   1؛ �ومن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ  �
  . آفريديم شايد شما متذكر شويد) مذكر و مؤنث(دو جنس 

مسأله . ها سخن به ميان آمده است      در اين آيه، از زوجيت چارپايان و انسان       
ها آرامش، امنيت و تـأمين نيازهـاي     و ازدواج در انسانزوجيت در حيوانات  

هاي معنوي و جنـسي در بـر دارد؛ امـا گـويي همـه،            عاطفي را همراه لذت   
بـه راسـتي اگـر چنـين     . ها هايي هستند براي حفظ و گسترش نسل    مشوق
ها و ساير حيوانات در معرض        بود، آيا نسل انسان     هايي نمي   ها و گرايش    لذت

  گرفت؟  ر نميخطر انقراض قرا

  همتا ذات بي. 3
همه مشتاق شناخت خدا و بلكـه مـأمور بـه آنـيم؛ ولـي بـا توجـه بـه                     
محدوديت علم و هستي انسان و نامحدود بودن حقيقت و ذات خداوند،      

جا كه صفات خدا عين ذات        از آن . شناخت ذات خدا امكان پذير نيست     
مـا آب    ا 2.او است، شناخت حقيقت صفات خدا نيز مقدور كسي نيـست          

دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد؛ بنابراين با وجود 
آن كه شناخت حقيقت ذات و صفات خدا ممكن نيست، بايـد بـه قـدر         

در ايـن   . وجوي خدا بود    امكان از طريق عقل و وحي و فطرت در جست         
راستا برخي با تمثيل و تشبيه خدا به خلق، در صدد كشف آن حقيقت              

: كه هيچ موجودي هماننـد خداونـد نيـست          ند، غافل از اين   مطلق هست 
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�  ءشَي هثْلكَم سدر اين بخـش از آيـه، همـراه بـا تأكيـد، هماننـدي       . �لَي
كند؛ خواه كاف را زايده بدانيم كه بر تاكيـد   موجودات با خدا را نفي مي     

و اند ـ، اگر كاف زايده نباشد   يا ـ بنا بر آنچه برخي گفته1كند داللت مي
معنا چنين باشد، بر فرض محال اگر خدا مثل داشته باشد، مثـل خـدا               

در اين  . مثل ندارد؛ پس به طريق اوال خود خدا هم مثل نخواهد داشت           
 عالوه بر اين، نفـي  2.تر خواهد بود صورت، تأكيد بر نفي مثل خدا شديد 

  3.كند مثل، هر گونه همانندي و مشابهتي را در مقابل خداوند، نفي مي

  ها مپيا
فَـاطرُ   (4ها و زمـين، ابـداعي و ابتكـاري بـوده اسـت              آفرينش آسمان . 1

  .)السماوات والْأَرضِ
 5هـا متفـاوت اسـت    ها و شـنيدن  ديدن و شنيدن خدا، با ساير ديدن     . 2
  .)لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع البصيرُ(
ارتباط داشته و بـر     هيچ چيز مثل خدا نيست؛ ولي خدا با همه چيز           . 3

  .)لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع البصيرُ (6آنان نظارت دارد
انسان، حيوان و همه موجودات، زوج دارند؛ ولي خداوند، منزّه از زوج . 4

امِ أَزواجـاً          …جعلَ لَكُم    (7و همسر است   نَ الْأَنْعـ مـاجـاً ووأَز…     ه ثْلـكَم سلَـي
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ءشَي(.  
لَيس كَمثْله (برخي از شبهات را بايد پيش از پديد آمدن آن، پاسخ داد . 5

  .)شَيء وهو السميع البصيرُ
وجـو كـرد؛     توان در قـرآن جـست       برخي از دستاوردهاي علمي را مي     . 6

فَـاطرُ  (هـا و زمـين و اصـل زوجيـت          مانند انفجـار در پيـدايش آسـمان       
 اتاوملَ لَ …السعاجاً …كُم جواجاً أَزوامِ أَزنَ الْأَنْعمو…(.  
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دهـد؛ آنـان كـه ايمـان          آن، چيزي است كه خداوند بندگانش را به آن بشارت مي          

برابـر رسـالتم، از شـما مـزدي درخواسـت           «: آورده عمل صالح انجام دادند، بگو     
و بر نيكي آن و هر كس كار نيكي انجام دهد، براي ا    » كنم، جز مودت نزديكانم     نمي
  .»همانا خدا، آمرزنده و قدردان است. افزاييم مي

  مقدمه
دار تعـاليم   علم، فرهنگ، تمدن، پيشرفت و سعادت جوامـع بـشري، وام        

هـا    انبياي الهي است؛ ولي آنان، برابر اين خدمت بزرگ، هرگز از انـسان            
قرآن كريم، سنت و سيرة انبياي الهي را در         . اند  مزدي درخواست نكرده  

  : كند گونه بازگو مي ن باره ايناي
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   1» رب الْعالَمينَيما أَسأَلُكُم علَيه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَ«
مزد من،  . كنم  من هرگز از شما مقابل رسالتم، مزدي درخواست نمي        

  . تنها بر عهده پروردگار عالميان است

 اشاره شده است؛    6كرمدر اين آيه، به اين حقيقت در سيرة پيامبر ا         
شود؟ به راستي     ولي در ادامه، مودت ذي القربي مزد رسالت معرفي مي         

توان صدر و ذيل اين آيه را بـا هـم تطبيـق كـرده و تفـسير                    چگونه مي 
نمود؟ در اين بخش، با كمك از آيـات و روايـات، بـه تفـسير ايـن آيـه                    

  .پردازيم شريف مي

  ها واژه
  ).بر وزن مفعله» ودد«ز ماده مصدر ا (2 دوست داشتن:مودة
نزديكان خويشان:يالْقُرْب .  

قْتَرِفبـاب  » قـرف «فعـل مـضارع از مـاده    ( به دست بياورد، نزديك شود     :ي
  ).افتعال

  نكات تفسيري
  آثار ايمان و عمل صالح. 1

از همـراه   . انـد   در قرآن كريم، ايمان و عمل صالح همواره بـا هـم آمـده             
گاه   ود كه ايمان در بعد بينش توحيدي، آن       ش  آوردن اين دو استفاده مي    

هـاي عملـي ظهـور و بـروز           تواند منشأ اثر باشد كه در جنبه گرايش         مي
گــاه اثــر  هــا و اعمــال نيــك نيــز آن همچنــين گــرايش. داشــته باشــد
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بخشي و سعادتمندي خواهند داشت كه بر ايمـان و بيـنش نـاب                نجات
و را همراه خود داشته گاه كساني كه اين د آن. توحيدي تكيه زده باشند

هاي الهـي گـشته و فـوز و فـالح و فـضل الهـي             باشند، مشمول بشارت  
هـاي سرسـبز    كـه بـاغ  » روضـات الجنـات   «نصيبشان خواهد شـد و در       

  .گردند بهشتي است، متنعم مي

  ::::مودت اهل بيت. 2
 در مقابـل    6با توجه به آنچه در مقدمـه گذشـت، چـرا پيـامبر اكـرم              

اي اجـر كـرده و مـودت نزديكـانش را مـزد             رسالت خويش از مردم تقاض    
رسـد يـا بـه     رسالت قرار داده است؟ آيا منافع اين درخواست به مردم مي      

اي   كه قرآن كـريم، مجموعـه       ؟ با توجه به اين    : و اهل بيت   6پيامبر
به هم پيوسته و منسجم است و برخي از آياتش با برخـي ديگـر تفـسير                 

و          �: د و با دقت در بعضي از آيات مانن        1شود،  مي رٍ فَهـ نْ أَجـ أَلْتُكُم مـ ا سـقُلْ م
هـر مـزدي كـه از شـما خواسـتم، پـس آن بـه نفـع شـما                    : بگو «2 �لَكُم

بِيالً    يقُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه منْ أَجرٍ إِلَّا من شَاء أَن يتَّخذَ إِلَ           �و  » …است سـ ه بـ3 � ر 
 كسي  ]كه  اين[نم، مگر   ك  برابر رسالتم از شما مزدي درخواست نمي      : بگو«

، » به سوي پروردگارش راهـي در پـيش گيـرد          ]با راهنمايي من  [بخواهد  
اند، نفعـش      از مردم درخواست كرده    6شود اجري كه پيامبر     معلوم مي 

گردد و در هدايت آنان در رسـيدن بـه اهـداف واالي               به خود مردم بازمي   
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 است كه پـدري   اين تقاضا، مانند آن1.انساني و الهي الزم و ضروري است 
من، مقابل اين همه زحمت كـه برايتـان كـشيدم از            : به فرزندانش بگويد  

كه با هم متحد باشـيد و از مـسير حـق              خواهم، مگر اين    شما چيزي نمي  
ــشويد ــت و   . منحــرف ن ــسوزي، محب ــشان اوج دل ــتي ن ــين درخواس چن

 در راستاي استمرار    :پذيري است؛ بنابراين، مودت اهل بيت       مسؤوليت
 قرار داشته و بـدون آن، بـشريت    6هداف رسالت پيامبر اكرم   و تحقق ا  

  .از فيض هدايت محروم خواهد ماند

  چه كساني هستند؟» القربي«. 3
در قرآن كريم شانزده بار تكرار شده است؛ گاه به صورت           » القربي«واژه  

؛ ولـي در همـه مـوارد،        »ذي القربـي  « و گـاه     »اولـي القربـي   «، گاهي   »القربي«
اهـل  » القربي«در اين آيه شريف، مراد از       . زديك است مقصود بستگان ن  

شاهد بر اين، روايات فراوانـي      .  هستند :بيت پيامبر و امامان معصوم    
نقل » القربي« در تفسير    6است كه شيعه و اهل سنت از رسول خدا        

يـا  «: هنگامي كه اين آيـه نـازل شـد، اصـحاب عـرض كردنـد          . اند  كرده
» كياننـد؟ «تشان بر ما واجـب اسـت،        خويشاوندان تو كه مود   ! اهللا  رسول
 7 از امـام صـادق     2.»هـا    و دو فرزنـد آن     3، فاطمـه  7علي«: فرمود

: پاسـخ دادنـد   » گويند؟  اهل بصره در تفسير اين آيه چه مي       «: پرسيدند
هـا    آن«: امام فرمودند . »مقصود، نزديكان پيامبر است   : گويند  ها مي   آن«
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  1.ل بيت نازل شده استاين آيه، فقط دربارة ما اه. »گويند دروغ مي
بين برخي مفسران اهل سـنت نظـرات مختلفـي          » القربي«البته در تفسير    

  2.مطرح گرديده است كه در جاي خود پاسخ داده شده است

   و واليت پذيري::::مودت اهل بيت. 4
  :  در تفسير واژة مودت و محبت فرمود7اميرمؤمنان علي

   3؛»ينانان المودة يعبر عنها اللسان و عن المحبة الع«
كند و عـشق و محبـت را          همانا دوستي و مودت را زبان اظهار مي       

  . ]كنند اظهار مي[ها  چشم

در اين حديث شريف، مودت، به عشق و محبتي تفسير شده است كـه              
 در راستاي رسـالت     :كه مودت اهل بيت     با توجه به اين   . اظهار گردد 

سالت، عـالوه  شود اجر ر  و هدايت مردم قرار دارد، معلوم مي   6پيامبر
 و واليت پذيري از 6بر محبت قلبي، تبعيت امت از جانشينان پيامبر

آنان در گفتار و كردار است؛ زيرا در غير اين صورت، محبـت و مـودت،                
ظهور و بروزي نداشته و چنان محبتي بر فرض وجود، نفعي براي امـت              

و لَكُـم     قُلْ ما سأَلْتُكُم منْ أَ    �: نخواهد داشت؛ در حالي كه فرمود      رٍ فَهـ و  4.�جـ 
: همچنين هدايت امت به سوي پروردگار نخواهد بود در حالي كه فرمود

 بنابراين آيـه مـورد بحـث عـالوه بـر            5 .� ربه سبِيالً  يإِلَّا من شَاء أَن يتَّخذَ إِلَ     �
پـذيري و تبعيـت از آنـان و اظهـار             ، واليت :وجوب مودت اهل بيت   
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  1.كند را نيز اثبات مي :عشق و محبت به اهل بيت

  تكثير حسنات. 5
مثَلُ الَّذينَ  �دهد    ها برابر حسنه مي     خداوند، گاهي در ازاي يك كار نيك صد       

نبلَةٍ مئَـةُ                ي كُـلِّ سـ نَابِلَ فـ سـ عب سـ تَـتةٍ أَنب بـثَـلِ حكَم بِيلِ اللّـه ي سـف مالَهوقُونَ أَمنفي
اي اسـت   ان را در راه خدا انفاق كنند، مانند دانه      مثل آنانكه مالش   2، �…حبةٍ

  .كه از يك دانه هفت خوشه برويد، در هر خوشه صد دانه باشد
 هـر   3،  �من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها     �: دهد  و گاهي ده برابر حسنه مي     

كس كار نيكو كند او را ده برابر آن خواهد بود و گاهي نيز بـه صـورت                  
ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَـه      �دهد؛    و مطلق خبر از افزايش حسنات مي      كلي  

  .افزاييم اي بياورد ما نيز بر حسنه آن مي  هر كس حسنه�4… فيها حسنًا

افزايش حسنات، گاهي با رفع نواقص از عمل و گاه با زياد كردن ثـواب آن                
  5.يابد تحقق مي

سب حسنات در ادامـه اجـر رسـالت و          كه تشويق براي ك     با توجه به اين   
شـود مـودت اهـل         قرار گرفته اسـت، معلـوم مـي        :مودت اهل بيت  

 يكي از بـارزترين مـصاديق حـسنات اسـت كـه هـر كـس در         :بيت
وجوي آن بوده و آن را به دست آورد، وعـده افـزايش حـسنات و          جست

  6.شود غفران الهي شامل او مي
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  ها پيام
هـاي   هاي بزرگ و وعده بي به نعمت ايمان و عمل صالح، شرط دستيا     . 1

  .)لك الَّذي يبشِّرُ اللَّه عباده الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحاتذَ (1الهي است
ذينَ   (2مودت قربي مصداق روشن ايمان، عمل صـالح و حـسنه اسـت            . 2 الـَّ

اتحاللُوا الصمعنُوا وآم… ي الْقُرْبةَ فدويالْم نَةًوسح قْتَرِفن يم…(.  
مودت، اظهار محبت است؛ پس بايد در گفتار، كردار و رفتار مؤمنان            . 3

  .)… إِلَّا الْمودةَ(نمايان باشد 
تواند اجر رسالت پيامبر      قربي معصومند؛ زيرا مودت غير معصوم نمي      . 4

  .)يإِلَّا الْمودةَ في الْقُرْب (3باشد
ودةَ   (4بدون تبعيت و اطاعت، تملق است    ) اظهار محبت (مودت  . 5 إِلَّا الْمـ

ي الْقُرْبيف(.  
ا   (5شـود    سبب آمرزش و افزايش پاداش مـي       :مودت اهل بيت  . 6 إِلـَّ

ي الْقُرْبةَ فدويالْم … غَفُور إِنَّ اللَّه(.  
 يبإِلَّا الْمودةَ في الْقُرْ    (6 است :خداوند، قدردان دوستداران اهل بيت    . 7
… شَكُور غَفُور إِنَّ اللَّه(.  
استفاده از عنصر تشويق، بشارت و اميدبخشي در امـر تبليـغ ديـن،              . 8

اده       (7ها مفيد و گاهي ضروري است       تربيت و هدايت انسان    بـع ه شِّرُ اللـَّ بـي
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  .)…الَّذينَ
 پـاداش تعيـين شـده خداونـد بـراي رسـالت             :محبت اهل بيـت   . 9

  .)يإِلَّا الْمودةَ في الْقُرْب …قُل  (1 است6پيامبر
اي از غفـران و   پاداش مضاعف خداوند به اعمال نيك مؤمنان، جلوه    . 10

  .)إِنَّ اللَّه غَفُور شَكُور … ومن يقْتَرِف (2سپاسگزاري او است
إِلَّا  (3 هستند6امت اسالمي، موظف به ابراز محبت به اهل بيت پيامبر. 11

ةَ فدوالْميي الْقُرْب(.  
أَلُكُم     (4الزم است تبليغ دين بدون چشمداشت مادي باشد       . 12 قُل لَّا أَسـ

  .)…علَيه أَجراً
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اند و    ت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپاداشته         كساني كه دعو   ]براي[و  

ايـم،    شود و از آنچه به آنان عطـا كـرده           امور آنان در ميانشان با مشورت انجام مي       
  .كنند انفاق مي

  مقدمه
در آيات قبل اين سوره، به برخـي صـفات برجـسته مؤمنـان، از جملـه              

كننـد،     عفو مـي   اينكه از گناهان كبيره اجتناب نموده و در موقع غضب         
ه بحـث، بـه برخـي ديگـر از              اشاره شده بود در اين آيه، به عنـوان تتمـ

  .پردازد ها و چگونگي اداره امور جامعه توسط مؤمنان مي صفات آن

  ها واژه
» جوب«فعل ماضي از ماده ( اجابت كردند، پاسخ مثبت دادند   :استجابوا

  ).باب استفعال
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  ).باب افعال» قوم«ه فعل ماضي از ماد( برپاداشتند :اقاموا
مـصدر از مـاده   (مشورت كردن ـ از راي ديگران استفاده كردن  : شوري

  ).»شور«
  ).»رزق«فعل ماضي از ماده ( روزي داديم :رزقْنَا

  ).باب افعال» نفق«فعل مضارع از ماده (كنند   انفاق مي:ينفقُون

  نكات تفسيري
  نگر دين جامع. 1

تـرين ديـن و قـرآن، در جايگـاه            امـل تـرين و ك     اسالم، در جايگاه جامع   
ترين كتاب آسماني كه مهمين و مصدق كتـب آسـماني پـيش از                كامل

ترين برنامه را ارائه داده اسـت         خود است، براي مؤمنان، بهترين و جامع      
دقت در اين آيـه و دو آيـه قبـل           . نگرد  بعدي نمي   و هرگز به جامعه تك    

در مسائل اعتقادي برنامـه و      رساند؛ لذا هم      آن، ما را به اين حقيقت مي      
؛ كساني كه ايمان آورده و بر       P ربهِم يتَوكَّلُونَ  يللَّذينَ آمنُوا وعلَ  : دستور دارد 

  .كنند پروردگارشان توكل مي
مؤمنان از گناهان بـزرگ و قبـيح اجتنـاب    : و هم درباره مسائل اخالقي   

  2)…ثْمِوالَّذينَ يجتَنبونَ كَبائرَ الْإِ(كنند  مي
  .) بينَهميأَمرُهم شُور: (فرمايد هم درباره مسائل اجتماعي مي

  .)أَقَاموا الصلَاةَ: (فرمايد و درباره مسائل عبادي مي
  .)ينفقُونَ: (و درباره مسائل اقتصادي
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  .)ينتَصرُونَ: (فرمايد باالخره در مسائل سياسي و نظامي مي

  اهميت شورا در اسالم. 2
م، مشورت كردن در كارها از اهميت بسزايي برخوردار است، تـا     در اسال 

فرمايـد بـا       صـراحتاً دسـتور مـي      6جايي كه خداوند به پيامبر اسالم     
  :مسلمانان در كارها مشورت نمايد

  1.»وشَاوِرهم في األَمرِ«
  . و با آنان دركارها مشورت كن

ورد تأكيد قرار گرفته    در اين آيه نيز نظام شورا براي اداره امور جامعه م          
و امور آنان در ميانشان با مـشورت   «: كند  و مؤمنان را چنين معرفي مي     

  .»شود انجام مي
 اين بود كه در كارهاي مهم با اصحاب مشورت          6سيره پيامبر اسالم  

هاي بدر، احد، خندق، حديبيه، بني   در جنگ6پيامبر اكرم . كرد مي
  .ا مسمانان مشورت كردقريظه و بني نظير و فتح مكه و تبوك ب

  در چه جايي بايد مشورت كرد؟. 3
ما به شرطي با تو هـستيم كـه   :  گفتند 7طلحه و زبير به حضرت علي     

. در كارها با ما مشورت كنـي؛ زيـرا حـساب مـا از ديگـران جـدا اسـت                  
كـنم؛ هـر    من در كتاب خدا و سنت رسول او دقت مي       «: حضرت فرمود 

رأي و مشورت شما و ديگران ندارم؛      كنم و نيازي به       چه بود، پيروي مي   
ولي هرگاه امري بود كه در كتاب و سنت برهاني بـر آن نداشـتم و بـه                  

  2.»مشورت نياز بود، با شما مشورت خواهم كرد
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قابل ذكر است برخي از امور كه دربارة آن نص صريح داريم و از اموري               
 انـد، قابـل     است كه خداونـد و پيـامبرش صـريحاً دسـتور اطاعـت داده             

 كه صراحتاً   6مشورت نيست؛ مانند امر وصايت و خالفت پيامبر خدا        
  .آن را بيان كرده است

  فوايد مشورت. 4
  :مشورت با ديگران، فوايد زيادي دارد، از جمله

  .كند ـ احتمال خطا را كم مي
  .كند ها را شكوفا مي ـ استعداد

  .شود ـ مانع استبداد مي
  .شود ـ مانع حسادت ديگران مي

  .هاي الهي را به دنبال دارد ـ امداد
  .ـ نوعي احترام به افكار ديگران است

  .ـ وسيله شناخت ديگران است
ريـزي افـراد را       توان درجه علمي، فكري و تعهد و برنامـه          با مشورت مي  

  1.شناخت
  عيب و هنرش نهفته بــاشد  تا مرد سخن نگفته باشد 

  شرايط مشاوره. 5
صـورتي از فوايـد واالي ايـن امـر     با توجه به اهميت باالي مـشاوره، در       

هاي مشاورة واقعي را  شويم كه مشاورين ما شرايط و ويژگي مند مي بهره
  .دارا باشند
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در روايات، به ما دستور داده شده است با مشاوراني مشورت كنـيم كـه        
عاقـل، خـداترس و اهـل تقـوا، حلـيم و       : ها را داشته باشـند      اين ويژگي 

 همچنــين از 1يرخــواه و دلــسوز باشــندبردبــار، داراي تجربــه كــافي، خ
مشورت با افراد ترسو، بخيل، حريص، احمـق، دروغگـو، كـسي كـه بـا                

  .انسان دشمني دارد و كسي كه سوء ظن دارد، نهي شده است
  :فرمايد  مي7اميرمؤمنان

كاري با بخيل مشورت مكن كه تو را از احسان بـاز دارد، و از                 در هيچ 
 با ترسو؛ زيرا تو را ناتوان سازد و نـه           همچنين. فقر و تهيدستي بترساند   

با حريص و آزمند كه تو را به جمع مال از راه ستم تشويق نمايـد كـه                  
اي اسـت كـه بـدگماني بـه           هـاي پراكنـده     بخل و ترس و آز، سرشت     

ها را گرد آورده كه به تمامي در سرشت اشرار فـراهم              خداوند، همة آن  
  2.آمده است

  ها پيام
و شـيفتگي، دعـوت پروردگـار خـويش را پاسـخ            مؤمنان، بـا عالقـه      . 1

تَجابوا    …للذين ءامنوا   : (كنند  دهند و فرمان او را اطاعت مي        مي ينَ اسـالَّذو
هِمرَبوا« به كار گرفتن     .)لابتَجكنـد، نـشانگر آن     كه داللت بر طلب مي   »اس

نه آن كه بـا سـختي   . اند است كه مؤمنان، به دنبال اجراي تكاليف الهي      
از اين مطلـب، شـيفتگي و عالقـه آنـان بـه تكـاليف       . ن را انجام دهند  آ

  3.شود فهميده مي
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  1.نظام اجتماعي مسلمانان، متكي بر اصل شور و مشورت است. 2
از . تـوان شـناخت     هاي ايمان مي    ها و معيار    جامعه ايماني را از مالك    . 3

قَاموا الصلَاةَ  أَ(ها، برپايي نماز و مشورت در امور و انفاق است             جمله معيار 
شُور مرُهأَمقُونَيونفي مقْنَاهزا رممو منَهيب (.  

كنند، نه در     مؤمنان، در اموري كه مربوط به مردم باشد، مشورت مي         . 4
اموري كه مربوط به خداوند اسـت؛ ماننـد رسـالت، امامـت، واجبـات و                

  .…محرمات دين و
ت مورد اتكا و اعتماد مسلمانان قـرار      غير مؤمنان، نبايد در امر مشور     . 5

  2.) بينَهميوأَمرُهم شُور  (گيرند 
نماز خواندن كافي نيست؛ نماز بايـد در جامعـه اسـالمي برپـا شـود                . 6
  .)…أَقَاموا الصلَاةَ(
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هـا    ها و دام    و همان كس كه همه اصناف موجودات را آفريد و براي شما از كشتي             

گـاه   ها قرار گيريـد؛ آن  شويد تا بر پشت آن    ها سوار مي    چيزهايي قرار داد كه بر آن     
منـزه  : ها قرار گرفتيد، به ياد آوريد و بگوييد         نعمت پروردگارتان را وقتي كه بر آن      

اي ما مسخّر كرد و ما بر آن، توانا نبوديم و همانا ما به              است آن كسي كه اين را بر      
  .سوي پروردگار خويش بازخواهيم گشت

  مقدمه
هـاي    آوري نعمـت، شـمردن نعمـت        هاي قـرآن بـراي يـاد        يكي از شيوه  
كنند و عادت، سـبب   ها عادت مي ها به وجود نعمت انسان. مختلف است 

، سـبب دوري از     آوري  شـود؛ لـذا يـاد       ها مـي    غفلت از اهميت آن نعمت    
                                                 

< . V�^J)HO:( <C�<H. 

  468   تفسير همراه�        

هـايش را متـذكر       خداوند در قرآن مجيد، گاه نعمـت      . شود  فراموشي مي 
هـا متوجـه سـاخته و         شده و در پي آن، توجه انسان را به خالق نعمـت           

اين آيات  . ها يادآوري كرده است     بخشي از وظايف را در قبال اين نعمت       
  .تهاي الهي، را به شماره درآورده اس و آيات قبلي، برخي از نعمت

  ها واژه
  ).»ركب«فعل مضارع از ماده (شويد   سوار مي:تَرْكَبون
مقـدر از مـاده     » اَن«فعل مضارع منصوب به     ( تا مستقر شويد     :لتَستَووا

  ).باب افتعال» سوي«
  ).باب تفعيل» سخر«فعل ماضي از ماده ( مسخر كرد :سخَّر

  ).لباب افعا» قرن«اسم فاعل از ماده ( توانايان :مقْرِنين
  ).باب انفعال» قلب«اسم فاعل، از ماده (كنندگان   بازگشت:منقَلبون

  نكات تفسيري
  ها يادآوري نعمت. 1

 كـه هـزار     1ها، آفرينش موجودات به صـورت زوج اسـت          از جمله نعمت  
نعمـت ديگـري كـه      . حكمت و موهبت در اين گونه خلقت نهفته است        

هـا را بـا چنـين         انـسان ها ارزاني داشته و در حقيقـت          خداوند به انسان  
هـا بـراي سـير در         عنايتي گرامي داشته است، توانايي استفاده از مركب       
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ها اسـت؛     اين موهبت خدا، فقط شامل حال انسان      . دريا و خشكي است   
  :  سوره اسراء بدان اشاره دارد70گونه كه در آيه  همان
ات وفَـضَّلْنَاهم    ولَقَد كَرَّمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبرِّ        � بـنَ الطَّيم مقْنَاهزررِ وحالْبو
   1.� كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيالًيعلَ

بينيم كه فعاليت انسان و گسترش زندگي او به واسطه       با كمي دقّت مي   
هاي الهـي   ها چندين برابر شده و او را در مسير رسيدن به نعمت            مركب

كه اگر چنين نبود، چـه بـسا ايـن همـه               به طوري  كنند،  ديگر ياري مي  
گرفت و فوايد اين جـا بـه جـايي و تحـرك نـصيب                 ها انجام نمي    ارتباط

  .شد انسان نمي

  هاي طبيعي تسلط انسان بر موهبت. 2
تـر اشـاره شـد، خداونـد طبيعـت و حيوانـات را در           گونه كه پيش    همان

بـا آسـايش و   توانـد   كـه مـي    اختيار انسان قـرار داده اسـت؛ بـه طـوري          
بـديهي اسـت رام و      . ها براي سفرهاي خويش بهره بـرد        اطمينان، از آن  

راهوار بودن طبيعت و حيوانات نيز لطف الهي اسـت كـه شـامل حـال                 
توانست اين حيوانات وحشي را كـه      انسان شده، وگرنه انسان چگونه مي     

اي عظيم دارند و هم داراي قـدرت بـدني زيـادي هـستند، رام       هم جثّه 
توانـد   بينيم اگر حيواني خشمگين شـود، كـسي نمـي    كه مي  چنانكند؛  

همچنين دريا و بادهاي مخالف و موافق را چه         . مقابلش ايستادگي كند  
توانست چنين در اختيار انسان قرار دهد، تا بتواند    كسي جز خداوند مي   

آسا را چنين بر درياها برانـد؟ شـكي نيـت كـه انـسان،         هاي غول   كشتي
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گونه كه هر از چندگاهي       ا و درياها ناتوان است، همان     مقابل قدرت باده  
رسدو ملوانان  ها به ما مي ها يا غرق شدن آن خبر در هم شكستن كشتي

و اگـر عنايـت الهـي       .انـد آن را حفـظ كننـد         دست نتوانـسته    چيره و زبر  
خداونـد  . توانست بر دريا و بادها چيـره شـود          بود، انسان چگونه مي     نمي

  : سخن رانده است كهچه زيبا، از زبان ما
   �سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنَا هذَا وما كُنَّا لَه مقْرِنينَ�

منزه است آن كس كه اين را براي ما مسخر كرد و ما بـر آن توانـا                  
  .نبوديم

  ها انسان و نعمت. 3
نعم بـه او ارزانـي بـدارد، فطرتـاً چنـد                 انسان، مقابل هر نعمتـي كـه مـ

  .تالعمل خواهد داش عكس
  توجه به آفريننده نعمت. الف

مندي از نعمتي، بـه صـورت فطـري متوجـه عطـا               هر كس هنگام بهره   
شود و دقت در هـر نعمتـي كـه چگونـه در اختيـار قـرار                   كننده آن مي  

وقتي بر روي كشتي يـا حيـوان   . سازد گرفته، او را متحير و متعجب مي    
اين كار پي برده گيرد، با اندك تأملي به عظمت        راهواري آرام و قرار مي    

شود كه اگر عنايـت خداونـد نبـود و ايـن              و توجهش به خالق جلب مي     
داد، چگونـه ممكـن بـود ايـن           ها را براي آب و كشتي قرار نمـي          ويژگي

كشتي عظيم به روي آب يا اين حيوان چنين رام گردد و در خدمت او               
  قرار گيرد؟

  تحسين و تقدير. ب
هـاي آفـرينش،    ف برخـي از راز انسان، پس از تأمل و دقت در آن و كش      

گـشايد و چنـين قـادر و          زبان به تحسين و سپاسـگزاري از خـالق مـي          
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  .داند توانايي را منزه از هرگونه نقص و عيب مي
توان چنين نتيجه گرفت كه انسان، مقابل هر نعمتي  از آنچه گذشت مي

دارد، دو وظيفه مهـم دارد كـه فطـرت، او را         كه خداوند به او ارزاني مي     
سازد و بايد توجه داشـته باشـد كـه مبـادا دچـار غفلـت و               هنمون مي ر

تنزيـه خداونـد از همـة       . 2يـاد خـدا در همـه حـال          . 1: فراموشي شود 
  .ها كاستي

  دعا به هنگام سفر. 4
گيـري از     قرآن، دعاهايي به مؤمنان تعليم داده اسـت كـه هنگـام بهـره             

رت و امنيـت    بعضي از اين دعاها، مخصوص مساف     . مواهب الهي بخوانند  
  :شود ها اشاره مي در سفر است كه در ذيل به برخي از آن

  .دهد به نوح دستور مي. 1
 الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي نَجانَـا   يفَإِذَا استَويت أَنت ومن معك علَ     �

  ؛�1منَ الْقَومِ الظَّالمينَ
بر كـشتي سـوار شـديد،       هنگامي كه تو و كساني كه با تو هستند،          

  .ستايش خدايي را كه ما را از قوم ستمگر نجات بخشيد: بگو

  .دهد كه بگو  به حضرت نوح چنين دستور ميهنگام فرود و نزول،. 2
   �2رب أَنزِلْني منزَالً مباركاً وأَنت خَيرُ الْمنزِلينَو قُل �

 تو بهتـرين فـرود      مرا در منزلگاهي پربركت فرود آر، و      ! پروردگارا
  .آورندگاني

 آمده است كه هر گاه پـاي خـود را در            6در حاالت پيامبر اسالم   . 3
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 و هنگامي كه بر مركب اسـتقرار        »بسم اهللا «: فرمود  گذاشت، مي   ركاب مي 
الحمد هللا علي كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا و ماكنـا             : فرمود  يافت، مي   مي

  1.له مقربين و انا الي ربنا لمنقلبون
 كـافي  و   بحار االنـوار  از مجموع رواياتي كه در كتب روايي از جمله          . 4
شود كه يكي از خواص اين آيه،   نقل شده است، چنين استفاده مي …و

 نقـل   6از پيـامبر اكـرم    . باشـد   بيمه مسافر و وسيله مسافرت وي مي      
  : شده است كه فرمود

 سـبحان  …هللا من قال اذا ركب الدابه بسم اهللا الحول و ال قوة اال بـا     «
 هـر كـس     2،»الذي سخر لنا هذا و ماكنا مقرنين، حفظت دابته و نفسه          

» …بسم اهللا ال حـول و ال قـوة اال بـاهللا           «هنگام سوار شدن بر مركب      
را بخواند خداونـد او و      » …سبحان الذي سخر لنا هذا    «بگويد و آية    

  .كند مركبش را حفظ مي

  آخرين سفر. 5
بشر است، پس از يادآوري هـر نعمتـي     جا كه قرآن، كتاب هدايت        از آن 

. نمايـد   نكات الزم را براي پرهيز از هرگونه لغزش و انحراف يادآوري مي           
كه خداوند درياها و خشكي را به تسخير شما  جا نيز پس از بيان اين اين

توانيد به سير و سـفر بپردازيـد، انـسان را             درآورد و با وسايل راهوار مي     
 به ياد داشته باشيد كه اين همه نعمـت          كند كه   متوجه آخرين سفر مي   

كه خداوند به شما داده و همه چيز را مـسخرتان كـرده اسـت، دائمـي                 
نيست، بلكه فناپذير است؛ حتي خودتان نيز فاني هستيد و بازگـشتتان            
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نيز به سوي پروردگار خواهد بود؛ بنابراين، انسان در هر حال كه نعمتي     
 تصور كند كه اين نعمـت، بـراي او   به او عنايت شد، نبايد مغرور شود و       

بلكه به ياد داشته باشد كه دنيا، دار فنا است، نه دار بقـا و               . دائمي است 
ـ   �ما همه در اين سفر، به سوي پروردگارمان خواهيم شـتافت             ا إِلَ  يوإِنـَّ

هـا    اين توجه، مانع طغيانگري و مغرور شـدن بـه نعمـت            1. �ربنَا لَمنقَلبونَ 
  .گردد مي

  ها پيام
خَلَـقَ الْـأَزواج   (خداوند، آفريدگار همه انواع و اقسام موجودات هستي اسـت      . 1

  2.)كُلَّها
ها دارند و تمام صنايعي كه امروزه انسان از آن  همة علومي كه انسان  . 2

گيرد، با الهام الهي و با استفاده از قوانيني است كه خداونـد در             بهره مي 
  .)جعلَ لَكُم منَ الْفُلْكو(آفرينش به وديعه گذارده است 

هاي برخوردار از نعمت، در خطر غفلت از ياد خـدا             جاكه انسان   از آن . 3
ها بايد همراه ياد خدا و تشكر از او           گيري از نعمت    هستند، بنابراين بهره  

  .)ثُم تَذْكُرُوا …لتَستَووا (باشد، نه سبب غرور و غفلت 
  .)… وتَقُولُوا (3ساسي شكر آن استبازگو كردن نعمت، از مراحل ا. 4
اعتراف به عجز و ناتواني خويشتن برابر خداوند، نمودي از روحيـه شـكر و               . 5

  4.)سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنَا هذَا وما كُنَّا لَه مقْرِنينَ (سپاس در انسان است
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تواند يادآور سفر آخرت باشد؛ لذا توجـه بـه سـفرها و               هر سفري مي  . 6
اهاي وارده به هنگام سفر، يادآور بازگشتمان به سـوي خـدا خواهـد              دع

  .) ربنَا لَمنقَلبونَيإِنَّا إِلَ(بود 
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دهـيم كـه       براي او شيطاني قرار مـي      و هر كس از ياد خداي رحمان اعراض كند،        

  .همدم او خواهد بود

  مقدمه
هاي الهي كه غفلت را از انسان دور كرده و او را به ياد خدا  آيات و نشانه

بيننـد،    ها وقتي آيات الهـي را مـي         بعضي از انسان  . اندازد، كم نيست    مي
كنند اين افراد، همان متقـين هـستند كـه            متذكر شده، خدا را ياد مي     

  : وند، به سرانجام خوب آنان اشاره كرده و فرمودخدا
ينَ     � تَّقـلْمل ك بـر ندرَةُ عخĤْالو آخـرت، نـزد پروردگـارت از آنِ    ؛ 2 �و

  .پرهيزگاران است

هـا از يـاد خـدا غافـل شـده و او را فرامـوش        اي ديگر از انسان    ولي عده 
اد و يكي   خداوند در اين آيه شريف، به سرانجام سخت اين افر         . كنند  مي

از آثار مرگبار دلبستگي به دنيا اشاره كرده اسـت كـه بـه آن خـواهيم                 

                                                 
< . V�^J)HO :(ON . 

C . V�^J)HO:( OE . 

  476   تفسير همراه�        

  .پرداخت

  ها واژه
شعفعـل مـضارع مجـزوم از مـاده     (گردانـد   كنـد، روي برمـي    اعراض مي  :ي

  ).»عشو«
  ).باب تفعيل» قيض«فعل مضارع از ماده (كنيم   مسلط مي:نُقَيض

  نكات تفسيري
ش « از   »يعـرِض «ه جاي   چرا خداوند در اين آيه ب     . 1 عـاسـتفاده كـرده     »ي 

  است؟
شـود كـه    درباره كـسي گفتـه مـي   » علم، يعلَم«از باب » عشي، يعشي «

چشمانش دچار آفتي شده باشد كه هيچ نبيند يا تنهـا شـبكور باشـد؛               
كـه در ايـن آيـه اسـت دربـاره      » نصر، ينصر «از باب   » عشا، يعشو «ولي  

ه كوري يا شـبكوري زده باشـد، بـدون    شود كه خود را ب كسي گفته مي 
 خداوند در اين آيه كسي را كه رحمت 1.كه در چشمانش آفتي باشد اين

كند، به كسي تـشبيه   بيند و باز هم از خدا اعراض مي عام خداوند را مي 
كرده است كه چشمانش آفتي ندارد و خود را به كوري يا شبكوري زده   

  .است
ها چگونه از خدايي كه رحمت  كه آن به ايناشاره لطيفي است » الرحمن«تعبير  

  گردند؟ شوند و از او غافل مي عامش همگان را فرا گرفته است، رويگردان مي

  چيست؟» ياد رحمان«منظور از . 2
ياد خداوند، اين است كه انسان در همة حاالت، خدا را فراموش نكنـد؛              
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ار، در آسايش و سختي، سالمتي و مريضي، غنـا و فقـر، پنهـان و آشـك                
همچنين در انجام واجبات، خـدا را       . هميشه و همه جا به ياد خدا باشد       

در رويايي با گناه، خدا را ياد كنـد و از آن            . ياد كند و از آن غافل نشود      
  : فرمايد  مي7اميرالمؤمنين علي. بپرهيزد

   1؛…من تصدي باالثم اعشي عن ذكر اهللا 
  . … شده استهر كس آلوده به گناه شود، از ياد خدا رويگردان

 مـا ذكـر   2 ؛…نَحنُ نَزَّلْنَـا الـذِّكْرَ  «؛ از جمله مصاديق ذكر الهي، قرآن است     
و از جمله وسايلي كه انسان را بـه يـاد خـدا وا              »  را نازل كرديم   ]قرآن[

  .»نماز را براي ياد من بپادار: 3أَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي«دارد، نماز است؛  مي
ن و نماز كوتاهي كند، در واقـع از يـاد خـدا    بنابراين هر كس دربارة قرآ 

  .اعراض كرده است

  فهماند؟ سلب اختيار را نمي» نُقيض«آيا جمله . 3
 »نُقَـيض «روشن است كه جا ندارد كسي از اين آيه تصور جبر كند؛ زيرا              

باشد و به اين معنا است كه هر كـس از يـاد خـدا              مي »من يعش «جواب  
، تقيــيض و تــسلط شــيطان بــر او اســت، رويگــردان شــود، نتيجــة آن

؛ خـدا را  نَسواْ اللّه فَنَـسيهم «: خوانيم طور كه در آيات ديگري نيز مي     همان
، بنـابراين، تـسلط     »ها را فرامـوش كـرد        آن ]نيز[فراموش كردند و خدا     

شيطان نتيجة عمل خود انـسان اسـت؛ هـر چنـد نـسبت دادن آن بـه          
  .اب بودن، صحيح استخداوند نيز به عنوان مسبب االسب
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هـاي    شود كه شيطان، بـر بنـده        از آيات ديگري از قرآن نيز فهميده مي       
  : خدا تسلّط ندارد

 تو هرگـز بـر بنـدگان مـن،          1؛�إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ     �
  .اي نخواهي يافت سلطه

بلكه تسلط شيطان تنها بر كساني است كه با اختيار خـود بـه شـيطان              
  : كنند ق ورزيده و او را پرستش ميعش

شْرِكُونَ       يإِنَّما سلْطَانُه علَ  � مـ م بِهينَ هالَّذو نَهلَّوتَوينَ يتـسلط   2؛� الَّذ 
انـد و     او تنها بر كساني است كه او را به سرپرستي خـود برگزيـده             

و به فرمـان شـيطان، گـردن        [ورزند     شرك مي  ]خدا[ها كه به او       آن
  .]نهند مي

  تسلط و همنشيني شيطان. 4
. يكي از آثـار دلبـستگي بـه دنيـا، تـسلط و همنـشيني شـيطان اسـت               

به معناي پوسـت روي تخـم مـرغ اسـت، سـپس بـه معنـاي                  » قيض«
  .مستولي ساختن چيزي بر چيز ديگر آمده است

 با توجه به مفهوم لغوي آن، هـم بـر اسـتيالي شـياطين               »نُقَيض«جلمة  
 »هو لَه قَـرِين «ها در عين حال، جمله  ودن آنداللت دارد و هم بر قرين ب    

گونـه   بعد از آن آمده است تا اين معنا را تاكيد كند كه شياطين از ايـن   
عاقبت همنشيني دايمي شيطان با اين افراد، . شوند افراد هرگز جدا نمي

دارد؛ ولـي ايـن افـراد گمـان      هـا را از راه خـدا بـاز مـي       آن است كه آن   
  : تگان حقيقي هستندكنند هدايت ياف مي
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م مهتَـدونَ           � ونَ أَنَّهـبس حـيبِيلِ ونِ الـس عـ مونَهدصلَي مإِنَّهو�
 و آن   ،1

شياطين، هميشه آن مردمِ از خدا غافل را از راه خدا بازدارند و بـه               
  .اند ضاللت افكنند و پندارند كه هدايت يافته

  ها پيام
  .2 )نُقَيض …ومن يعش (ا است سلطه شيطان، در اثر اعمال خود م. 1
ومن يعش عن ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه      (دل يا جاي رحمان است يا شيطان        . 2

  .O)شَيطَاناً
همدمي با شيطان، كيفر الهي براي اعراض كنندگان از يـاد او اسـت          . 3
  .R)اًومن يعش عن ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطَان(
دلبستگي به تجمالت زندگي دنيايي، عامل رويگرداني از ياد خـدا اسـت            . 4
  .)ومن يعش عن ذكْرِ الرَّحمنِ … وإِن كُلُّ ذَلك لَما متَاع الْحياةِ الدنْيا(
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  .دوستان در آن روز، برخي دشمن برخي ديگرند، مگر تقواپيشگان

  مقدمه
انسان، چون موجود اجتماعي است در زندگاني خويش ناگزير از داشتن      
دوست است، يكي از موضوعات مهم و اساسي در انتخاب دوسـت، ايـن          

حال بايد ديـد    . است كه دوستي مقطعي نبوده، بلكه تداوم داشته باشد        
اي ناپايدار؟ ايـن آيـه، بـه          ام دوستي پايدار خواهد بود و چه دوستي       كد

  .پردازد هاي پايدار و ناپايدار مي بيان دوستي

  ها واژه
  ).2جمع خليل( دوستان :الْأَخلَّاء
وددشمن:ع .  

بـاب  » وقـي «اسـم فاعـل از مـاده        ( پرهيزگاران، تقواپيـشگان     :الْمتَّقين
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  ).افتعال

  نكات تفسيري
  هاي غير الهي به دشمني در روز قيامت ل دوستيتبدي. 1

ـ   «روز قيامت، روز آشكار شدن حقايق و اسرار است؛ لذا به آن              وم تُبلَ ييـ 
گوينـد؛ از ايـن رو        مـي ) شـود   روزي كه اسرار نهان آشكار مي      (1»السرَائرُ

هاي غير الهي كه به ظاهر دوستي هستند و در واقـع دشـمني،                دوستي
گردنـد؛ امـا      شود و به دشمني تبديل مـي         آشكار مي  آن روز حقيقتشان  

شود، زيرا الزمـه دوسـتي        كه چرا اين دوستي به دشمني تبديل مي         اين
ميان دو طرف، اين است كه يك طرف به طرف ديگر، در كارهاي مهـم       

اين كمك، وقتي در غير رضاي خـدا باشـد، در           . و حوائجش كمك كند   
دائمي آن طرف است؛ زيرا     حقيقت كمك به بدبختي و شقاوت و عذاب         
 عـالوه بـر ايـن كـه         2.كند  انسان را از راه خدا و صراط مستقيم دور مي         

 نـاخواه   ديگر تأثيرگذارند و انسان، از دوستان خود خـواه     دوستان بر يك  
پذيرد؛ لذا قـرآن كـريم حكايـت سـتمگران را در روز قيامـت                 تأثير مي 

  :كند چنين بيان مي
�  الظَّال ضعي مويلَ وع بِيالً         يم ولِ سـالرَّس عم ي اتَّخَذْتتَنا لَيقُولُ يي هيدي   

يالً          ييا ويلَتَ  ذْ فُلَانـاً خَلـ أَتَّخـ ي لَمتَنإِذْ            لَي د عـنِ الـذِّكْرِ ب ي عـأَضَـلَّن لَقَـد
  3 �…جاءني

 روزي را كـه سـتمكار دسـت خـود را از شـدت             ]به خـاطر آور   [
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اي كاش با رسول خدا راهي      «: گويد  گزد و مي    ميحسرت به دندان    
 را  ]شـخص گمـراه   [كـاش فـالن     اي    !واي بر من  اي    !برگزيده بودم 

 گمـراه   ]حـق [او مرا از يادآوري     ! دوست خود انتخاب نكرده بودم    
  . به سراغ من آمد]ياد حق[ساخت بعد از آن كه 

ـ     شود؛ لذا بعـضي دوسـتي       ها آشكار مي    روز قيامت، باطن دوستي    ه هـا ب
  .گردد دشمني تبديل مي

  وضع دوستان ناباب در قيامت. 2
انـد و     در قرآن كريم، حال دوستاني كه بر اساس غير تقوا دوستي كرده           
  :محبتشان با انگيزه الهي نبوده در قيامت چنين ترسيم شده است

  : ـ پشيماني و حسرت كه چرا با او دوست شدم
كاش فالني را دوست اي  !واي بر من ؛  �1لَاناً خَليالً  لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُ    ييا ويلَتَ �

  !گزيدم خود برنمي
  : ديگر ندارند ـ دوستان، هيچ نقشي براي كمك به يك

  .؛ و هيچكس از خويشِ خود جويا نشود2 �ولَا يسأَلُ حميم حميماً�
  : ديگرند ـ دوستان دشمن يك

  .�عدوالْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ �
  : ديگر لعنت خواهند كرد ـ به يك

هر قوي از آنان به دوزخ شوند قوم ديگـر           ؛�3كُلَّما دخَلَت أُمةٌ لَّعنَت أُخْتَها    �
  .خود لعن كنند) كيشان از هم(را 

                                                 
< . 5���K)CE :(CI .  
C . B��c�)FA:( <A.  

O . V
�%
)F:( OI . 



483   �        دوستي پايدار و ناپايدار: 246درس

  :كنند ديگر فرار مي ـ از يك
� يهنْ أَخم رْءرُّ الْمفي موي أَبِيهو هأُمو تباحصويهنبو آن روز، كه هر كس 2و 1؛�ه 

  .گريزد گريزد و از مادر و پدرش و از زن و فرندش هم مي از برادرش مي

  تقوا، عامل تداوم دوستي. 3
اي اسـت كـه بـر         ها در دنيا و آخرت، دوستي       عامل اصلي تداوم دوستي   

گزيننـد   تقوا پيشگان، دوستان باتقوا برمي. مبناي تقوا و خداترسي باشد  
ر دوستي، معيارشان خـدا اسـت؛ يعنـي بـا دوسـتان خـدا دوسـت                 و د 
  .شوند و با دشمنان خدا دشمن مي

  : فرمود7امام صادق
  ؛أال كل خلة كانت في الدنيا في غير اهللا فانها تصير عداوةً يوم القيامة

اي كه در دنيا در راه غيـر خـدا باشـد، روز               هر دوستي ! آگاه باشيد 
  3.دقيامت به دشمني تبديل خواهد ش

  :  فرمود7امير المؤمنين
ديگر برادرند؛ پس كسي كه برادري او براي غيـر خـدا              مردم با يك  

اء  : باشد، آن دشمني است و اين است سخن خداوند عزوجل          الْأَخلـَّ
ودضٍ ععبل مضُهعب ذئمو4.ي  

  ها پيام
ها، به معيارهاي حقيقـي و معنـوي توجـه كنـيم، نـه بـه        در دوستي . 1
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  .)إِلَّا الْمتَّقينَ … الْأَخلَّاء(هر ظوا
  .)الْمتَّقينَ …الْأَخلَّاء (هاي پايدار است  ترين معيار دوستي تقوا، مهم. 2
ها، در جان و روح انسان تأثيرگذارند، پـس مراقـب دوسـتان              دوستي. 3

  .)الْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو(ناباب باشيم 
 … الْأَخلَّاء (هاي با ايمان و پرهيزگاران هستند   دوستان، انسانبهترين. 4

  .)الْمتَّقينَ
  .)الْمتَّقينَ …الْأَخلَّاء (پرهيزگاران دوستان حقيقي بشريتند . 5
ماند و هر چيز غير خدايي باشد، غيـر          هر چيز خدايي باشد، باقي مي     . 6

  .)هم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقينَبعضُ(از آثار سوء و زيانبار، نفعي نخواهد داشت 
شـود    تقوايان، روز قيامت آشـكار مـي        آثار زيانبار دوستي و مودت بي     . 7
  1.)الْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقينَ(
  .)إِلَّا الْمتَّقينَ(ها در قيامت نيز ادامه خواهد داشت  برخي دوستي. 8

                                                 
< .�� �� ���	
 @B<F @DCCN.  



 

 قرآن مجيد 496صفحة   247درس 

  شب تدبير
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∩⊆∪1   
 ،در آن شب * ايم همانا ما اخطاركننده .  مبارك نازل كرديم   يما آن را در شب    همانا  
  .دشو ي تدبير و جدا م]ياله[ بر اساس حكمت يهر امر

  همقدم
براي وقوع رخدادهاي مهم اغلب زمـاني مناسـب و در خـور را انتخـاب          

كنند و در اين انتخاب سعي بر آن است كه حداكثر تناسب موجـود                مي
نظيـر اسـت كـه     اي بسيار با عظمت و بي رخداد نزول قرآن پديده . باشد

  .بايستي در زمان و شرايط خاصي صورت گيرد
براي نزول قرآن در نظـر گرفتـه        هايي كه     آيه مورد بحث زمان و ويژگي     

  .فرمايد شده است را بيان مي

  هاواژه
  ).باب افعال» نزل«فعل ماضي از ماده (نازل كرديم  :نْزَلْناَا
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  .شب: لَيلَةٍ
بـاب  »نـذر «اسـم فاعـل از مـاده        (بيم دهندگان، ترسـانندگان      :منْذرِين

  ).افعال
  ).»ماده فرق«فعل مضارع مجهول از  (شودجدا مي :فْرَقُي
دهد  از روي تشخيص و مصلحت انجام مي   كسي كه كارهايش را      :كيمحَ
  ).فعيل به معناي اسم فاعل(

  نكات تفسيري
  امور مبارك در قرآن. 1

مبارك، به معناي پر خير و بركت است كـه در آن هـيچ شـرّ و زيـاني                    
ها مبارك شمرده     در قرآن كريم، برخي زمان    . نباشد و خير محض باشد    

ند شب قدر كه از آن، به شبي مبـارك تعبيـر كـرده اسـت                اند؛ مان   شده
  . كندها به مبارك بودن تعبير مي  و گاه از برخي مكان�لَيلَةٍ مباركَةٍ�
�  تيلَ بي    إِنَّ أَولنَّاسِ لَلَّذل عضكاً   وباركَّةَ معبـادت  ي كه برا يا اول خانه  ؛� بِب 

   .استشد و مبارك بااست كه در بكه مي ]كعبه[خلق بنا شد 
برخي از اشخاص، در هر حال و در هر جا باشند، مبارك هستند؛ مانند              

  : دهدكه از وجود مبارك خود خبر مي7عيسي
  . قرار داد مايه بركت ،و مرا هر كجا كه باشم؛  �و جعلَني مباركاً أَينَ ما كُنْت�

  : برخي اشيا مبارك هستند
�   ماءنَ السنَزَّلْنا م كاً  وبارم بـا بركـت را نـازل     ]بـاران [ آب   ،و ما از آسـمان    ؛  � ماء 

  .  كرديم
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  شب قدر، شبي مبارك. 2
كـه از هـزار    شب قدر، شبي بسيار بافضيلت و باعظمت است، به طـوري          

شب قدر از هزار ماه بهتـر و   1 �لَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌ منْ أَلْف شَهر �ماه برتر است    
شـوند و  ، در اين شب برانـسان كامـل نـازل مـي           فرشتگان. »باالتر است 

اند؛ چـرا كـه     همين را دليل لزوم وجود انسان كامل در هرزمان دانسته         
شوند؛ زيرا بـه      شب قدر، هرسال هست و هرسال هم فرشتگان نازل مي         

بِـإِذْنِ   تَنَزَّلُ الْمالئكَةُ و الـرُّوح فيهـا      �: فرمايدصورت مضارع و استمراري مي    
هِمبر   رنْ كُلِّ أَمدر آن شـب بـه اذن پروردگارشـان          ،فرشتگان و روح    2 � م 
از شـب قـدر در ايـن        ».شـوند  ي نازل م  يهر كار ]  تقدير و تنظيم   [يبرا

كند و چون در هر دو، از نزول قرآن خبـر           سوره به شبي مبارك ياد مي     
  .دهد از اين رو مراد از شب مبارك، همان شب قدر استمي

تاب در بهترين شب توسـط بهتـرين ملـك بربهتـرين            نزول بهترين ك  . 3
  رسول
جا كه قرآن كريم،بهترين كتاب آسـماني اسـت از طـرف خداونـد               از آن 

سبحان و واسطه نزول آن هم ملك مقرب الهي، جبرئيل امين اسـت و              
بر بهترين بندگان و اشرف كائنات و خاتم انبيا نازل شده، شب نزول آن 

مبارك باشد كه بهتر از هزار ماه اسـت؛         ها و شبي      هم بايد بهترين شب   
از اين رو در اين آيه به نزول قرآن توسـط خداونـد و شـب نـزول آن و                

ما اين قـرآن را در  : فرمايدكند و مي هدف نزول كه انذار باشد اشاره مي      
  . شبي مبارك، شب تدبير امور،نازل نموديم كه ما انذار دهنده هستيم
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  تفصيل بعد ازاجمال . 4
قبل، درباره شب مبارك سخن گفت كه در اين شب مبارك كـه  در آيه  

  .همان شب قدر است
: شود و در اين آيه، سخن از تفريق هر امـر حكـيم اسـت           قرآن نازل مي  

» .گـردد  يجـدا مـ  حكـيم   يدر آن شب هر امـر    ؛�1يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيم   �
دا جـ  ابهام واجمـال ؛و تفريـق، عبـارت اسـت از           احكام، عبارت است از   

هرامـري درايـن شـب از       : فرمايددر اين آيه شريف، مي    .سازي و تفصيل  
-مرحله احكام يعني همان اجمال و ابهام به مرحله تفريق و تفصيل مي

 از مرحله احكام و ابهام بـه  ، است كه اموريشبرسد؛ بنابراين شب قدر،    
 هم قرآن كريم    ياز جمله امور يك   . آيند يمرحله فرق و تفصيل بيرون م     

 چه بـسا    .شود ي كه در شب قدر از مرحله احكام درآمده، و نازل م           است
 در زمـان   ي كه به زود   ي سبحان پيامبر خود را به جزئيات حوادث       يخدا

خبر داده،   ،دهد يدعوت او در هنگام نزول هر آيه يا آيات يا سوره رخ م            
 از ؛شـود  ي نازل ميباره هر حادثه آيه يا آيات    كه در است  و نيز آگاه كرده     

 يمنتظر بوده آيه يا آيـات     آن حضرت   ،  آمده  امري پيش مي  هر  رو  ين  هم
9� قرآن يك بار     ، پس در حقيقت   ؛درباره آن نازل شود   cKQ   و  ، و يكپارچـه 
  .شده است نازل آن حضرتبر   و متفرقيك بار هم تدريجاً

  هاپيام
 از عظمـت    يا  همگان، جلوه  ي بليغ و روشنگر برا    ينزول قرآن، با بيان   . 1
  .) إِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَةٍ مباركَةٍ و الْكتابِ الْمبِين( است ياله
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  .)لَيلَةٍ مباركَةٍ( متفاوتند ها، از جهت ارزش و بركت زمان. 2
  .)إِنَّا أَنْزَلْناه( است  واال و رفيعي نازل شده از مرتبتي قرآن، حقيقت.3
 خلق به معارف ياب دستيي نزول قرآن از جايگاه رفيع، به منظور آسان      .4

  .) إِنَّا أَنْزَلْناه و الْكتابِ الْمبِين( است قرآن
 إِنَّا  …إِنَّا أَنْزَلْناه ( است    نزول قرآن  ي هشدار و انذار خلق، از اهداف اصل       .5

  .)كُنَّا منْذرِينَ
 اسـت   امور مجمـل و حقـايق بـسيط        ي شب قدر، شب ترسيم تفصيل     .6
  .)1حكيمفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ (
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  مقام متقين
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 ]كنـار [هـا و      در بـاغ   *  امـن قـرار دارنـد      يبه يقـين، تقواپيـشگان در جايگـاه       

  .سارها چشمه

  مقدمه
امنيت و مقام امن كه يك جايگاه ويژه براي متقين شمرده شده اسـت،         

 الهي است، نعمتي كه قـدرش مجهـول اسـت و تـا              هاي برزگ   از نعمت 
شـود كـه    انسان، آن را از دست ندهد، به ارزش و اهميت آن واقف نمي            

؛ دو نعمـت اسـت كـه قـدرش          2نعمتان مجهولتـان الـصحه و االمـان       : فرمود
هـايي اسـت   همچنين امنيت از نعمت  . »مجهول است سالمتي و امنيت    

ثُم � كه در روايات ذيل آيه شودكه روز قيامت مورد بازخواست واقع مي
اين، نـشان  . 4دانسته شده است» نعيم« مصداق 3 � لَتُسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيم   

باشد كه متقين در قيامت از آن       از اهميت و ارزش اين نمعت بزرگ مي       
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  . مندند بهره

  هاواژه
بـاب  » يوفـ «اسـم فاعـل از مـاده    (پرهيزگاران، تقوا پيـشگان      :الْمتَّقينَ
  ).افتعال
  ).»امن«از ماده (با امنيت و آرامش  :أَمين
نَّات9جمع (ها  باغ :ج¤Xx.(  
  ).جمع عين(ها چشمه :عيون

  نكات تفسيري
  كيانندمتقين  .1

هاي شيطان را شناخته و متقين، داراي بصيرتي نافذ هستند كه وسوسه
يطان بـه   دهنـد شـ   آنان حتي اجـازه نمـي     . شوند  در دام آن گرفتار نمي    

. كه بخواهد برايشان دام گستراند      ايشان نزديك شود، تا چه رسد به اين       
اين مراقبت دائمي و بصيرت، آنان را درجايگاهي بس عظيم نزد خداوند 

طوري كه در اين آيـه شـريف، جايگـاه متقـين را       قرار داده است، همان   
ت به عبـار . نمايدكند و مقام رفيعي براي متقين ترسيم ميمشخص مي 

ديگر، متقي كسي است كه ترك گناه براي او ملكه شده و هرگـز گـرد                
گردد و اگر تمام اعمال پنهان او آشكار شود و درانظـار عمـوم              گناه نمي 

اي احساس شرمندگي نخواهد داشتقرار گيرد، ذره .  
  مــردان خــدا ز خاكــدان دگرنــد

  
  مــــرغان هوا ز آشيان دگرند

  نمنگرتوازين چشم بديشان كايشا  
  

  فارغ زدوكون ودر مكان دگرند  
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   چه جايگاهي است؟،مقام امن. 2
 و از هر خطر و نقص و عيب و همپيوسته كه متقين، در مقامي هستند 

ايمن هستند و از هر چيز كه موجب كـدورت و نـاراحتي آنـان       و بال  غم
آنـان رخ  راي  بـ يمد مكروهـ او هرگـز پيـش  شود در امن و امان هستند     

  :  فرمود7ام صادق ام.نخواهد داد
 ،آنچـه خداونـد دوسـت دارد      ه   كه اقبال نمايد و رو كند ب       يهر مؤمن 

 كـه   يطرف او و كـس    ه  گرداند آنچه را كه دوست دارد ب       خداوند مي 
نمايـد و    را حفظ مـي    ي خداوند و  ا،سبب تقو هخداوند ب هچنگ بزند ب  

 يو در حفظ و حمايت حق تعـال       كرده   رو   يوه را كه خداوند ب    يكس
 در عـالم  يا زمين بيفتد يا حادثهه اگر آسمان ب ، باك ندارد  ،رفتقرار گ 

در حفظ و حمايت حق     او   ،مردم شود همه   شامل   يا واقع گردد و بليه   
ـ  آيا نمي  .اسبب تقو ه ب ي و آفت  يياست از هر بال    و �:  كـه فرمـود  يبين

وبراي كسي كـه از مقـام پروردگـارش    ؛ �لمن خاف مقدم ربه جنتـان    
؛ و جـز آن،      و منْ دونهِما جنَّتـان    «و   » .بهشت است دو   باشد  ترسان مي 

اين است و جز اين نيست كه متقين در مقـام           » دو بهشت ديگر باشد؟   
  .1امن و امانند

   را جمع آورد؟»عيون« و »جنات«چرا . 3
كه بهشت و چشمه را جمع آورد، نه مفرد شايد به سبب اشـاره بـه                  اين

 در يك درجه و رتبه نيـستند؛ از         درجات متقين باشد، زيرا متقين همه     
الخلـد،   9�Xx ها نيز متفـاوت اسـت؛ برخـي در            اين رو مقام و منزلت آن     


	  9Xxبرخي در   @5/c  9 و گروهي در¤Xx 9ويا در   ،  يالمأوXx }6Q�d	
، و غيـر    
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مراتب تقـو در آن جنـات   بر اساس    ،و متقين جاي دارند؛ از اين ر    ها   اين
 . بهـشت هـم بـسيار اسـت        هايچشمه كهنكته ديگر آن   .متنعم هستند 

نهرهـاي  ، نوشـند از آن مـي  » مقربـون «اي كـه    چـشمه كوثر، سلسبيل،   
از آبي زالل   ،  كندشيري كه طعمش تغيير نمي    ،  اعسل مصفّ چهارگانه از   

شود، از شرابي كه براي نوشندگان بسيار لـذت         كه رنگش دگرگون نمي   
ها   اين چشمههركدام، به مراتب مقام و منزلتي كه دارند، از. بخش است

  .برندو نهرها بهره مي
بهشتيان با وجود عظمت آن يه يك بهـشت محـدود       :نكته ديگر اين كه   

بلكه بنابرآنچه در سوره الرحمن آمده است برخي بهـشتيان از           . نيستند
  .1  �و لمنْ خاف مقام ربه جنَّتان�چهار بهشت بهره خواهند برد 

  هاپيام
 برخوردار از امنيت كامـل و ايمـن از هرگونـه            آخرت،تقواپيشگان در . 1

  .)إِنَّ الْمتَّقينَ في مقامٍ أَمين (2 و باليسخت
إِنَّ  (3 انـسان  ي بـرا  يآورنـده امنيـت اخـرو      تقوا و اجتناب از گناه، فراهم     . 2

  .)الْمتَّقينَ في مقامٍ أَمين
 يهـا  هـا و طـراوت   ينعمت در كنار زيباي   ترين     مهم امنيت و آسايش،  . 3 

4بهشت
  .) جنَّات و عيون فيمقامٍ أَمين (

                                                 
C . "���	
)EE:( HN .  
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ي مقـامٍ        (1هاي بهشتي تقواست  گيري از نعمت  عامل بهره . 4 ينَ فـ تَّقـإِنَّ الْم
  .) جنَّات و عيون في،أَمين

  .)جنَّات و عيون (2ها متعدد و متنوع استدر بهشت، نعمت. 5
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  هر كس در گرو اعمال خويش 

ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏµÅ¡ø# uΖ Î= sù ( ôtΒ uρ u !$y™r& $pκ öJ n= yèsù ( §Ν èO 4’ n< Î) óΟä3În/ u‘ 

šχθãèy_ö� è? ∩⊇∈∪1  
 بـه  ،ست و هر كس كار بد انجـام دهـد   اهر كس كار شايسته كند به سود خود او      

  .شويد ي پروردگارتان بازگردانده مي سپس فقط به سو؛ست ازيان خود او

  مقدمه
ـ به ويژه ظلم و ستمي كه در حق ديگران انجام علت بسياري از گناهان  

هـا بخـل      كنـيم و از انجـام آن      دهيم يا خيراتي كه از ديگران منع مي       مي
مهري و سـتم در حـق   ورزيم ـ اين است كه نه نتيجه مستقيم آن بي  مي

دانيم و نه مخاطـب اصـلي آن نيكـي در حـق             ديگران را متوجه خود مي    
نگر باشد، با توجه بـه حـب          ر انسان واقع  اگ. نگريمديگران را خويشتن مي   

دارد و نه محبت خويش را از       ذاتي كه دارد، نه هرگز بركسي بدي روا مي        
اگر در حق كسي لطفي كـرد، بـر او منّتـي نـدارد؛        . كندديگران دريغ مي  

داند كـه بـه واسـطه آن شـخص،         بلكه برعكس خود را مرهون خيري مي      

                                                 
<. +(q�x )HE:( <E. 
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آياتي است كه چشم انـسان را بـه         اين آيه شريف، از     .نصيبش شده است    
كند كه فقط ظاهر عمل را نديد، بلكـه بـه           سوي يك حقيقت بلند باز مي     

  .نتيجه عمل خويش بنگريد

  هاواژه
  .شايسته: صالحاً
باب افعال» سوء«فعل ماضي از ماده  (بدي كرد :أَساء(.  

  ).»رجع«فعل مضارع مجهول از ماده(شويد  بازگردانده مي :رْجعونُت

   ات تفسيرينك
  صالح و ناصالحاعمال .1

و گاه »  عملَ صالحاً«: كند قرآن مجيد، صالح را گاهي به عمل منتسب مي
صالح، به معناي . »انه من الـصالحين «داند  نيز صالح را صفت اشخاص مي   

از مـوارد كـاربرد آن در قـرآن كـريم چنـين         . لياقت و شايستگي اسـت    
يـستگي آن بـراي كرامـت و        آيد كه صـالح عمـل، بـه معنـاي شا            برمي

 انسان صالح نيز كسي است كـه        1.پذيرفته شدن در درگاه خداوند است     
مقابل عمل صـالح، عمـل      . ذات او چنين لياقتي را به دست آورده باشد        

  .سيئ قرار گرفته است؟ گويايي كه اگر عمل صالح نباشد، سيئ است
رد كـه  عمل صالح، شرايطي پيش از عمل، در حال عمل و پس از آن دا     

خالصـه آن كـه عملـي كـه همـراه نيـت       . بحثي مشروح و مفصل است    
خالص، شرايط درست و به دور از ريا و سـمعه و پـس از آن مـصون از                   

  .حبط و تباه شدن باشد، عمل صالح است
                                                 

<  .J
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   در گرو اعمال خويش است هركس.2
اش متوجه خود شخص عمل كننده اسـت        فعل نيك و بد انسان، نتيجه     

رسـد و ديگـران   نيكي يا شر و بدي به ديگران هم مـي         البته اين خير و     
برنـد يـا از عمـل زشـت        هم تا حدودي از عمل نيك اشخاص بهره مـي         

شوند؛ ولي نتيجه اصلي و واقعي عمل و بازگشتش، به            كسي متضرر مي  
  :خود انسان است

   �كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَة�

انجـام داده اسـت؛ اگـر       و در واقع هركس در گرو اعمالي است كه خود           
نيك باشد، سرانجام نيكي در انتظار او است و اگـر بـد باشـد، سـرانجام      

  . بدي گريبانگيرش خواهد شد
هر كس كار شايـسته  ؛ �منْ عملَ صالحاً فَلنَفْسه و منْ أَساء فَعلَيهـا      �

كند به سود خود اوست و هر كس كار بد انجام دهد به زيان خـود      
  .اوست

  ست ازگشت همه به سوي خدابا .3
كه روزي حتماً به سوي خداوند باز خواهيم گشت         ايمان و اعتقاد به اين    

و بازگشت همگان در نهايت به سوي خداوند خواهد بـود، تـأثير بـسيار      
اگر انسان بداند و باور داشته باشـد  . زيادي در رفتار و اعمال انسان دارد 

 شـده و هـيچ چيـزي از         خود و اعمالش روزي در محضر خداوند حاضر       
گردد؛ بلكه همگي كامالً ثبت و ضبط شده و در محضر             انسان نابود نمي  

گو خواهد بود نه انجام عمل صالح بـراي او دشـوار خواهـد               ربوبي جواب 
  . نمايدبود و نه ترك عمل ناشايست و حرام برايش ناگوار مي

  هاپيام
كرد نيك و بد خود     كيفر و پاداش الهي، عادالنه و بر اساس عمل        نظام  . 1

  498   تفسير همراه�        

  ).1 و منْ أَساء…منْ عملَ صالحاً (انسان است 
  .)2عملَ صالحاً فَلنَفْسه(خداوند، به كار خير انسان نيازي ندارد . 2
نْ   (، تنها متوجه خود او اسـت      يازتاب نتايج اعمال نيك و بد آدم      ب. 3 مـ

لَيفَع نْ أَساءم و هنَفْسحاً فَللَ صالم3هاع(.  
دارنـده كيفـر و      ي و درپ  يي بازتاب دنيا  ي، دارا ياعمال نيك و بد آدم    . 5

  .)4 ربكُم تُرْجعونَ ي ثُم إِل…منْ عملَ صالحاً(آخرتي است پاداش 
 اسـت    به كافران بـدكردار    ي به مؤمنان صالح و هشدار     يعاد، نويد م. 6
) نْ أَساءم و هنَفْسحاً فَللَ صالمنْ عإِلم ها ثُملَيونَ يفَععتُرْج كُمب5  ر(.  
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  درماندگيروز 
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و [شود  يه م نامه عملش فرا خواند   ي به سو  يهر امت . يبين ي را زانو زده م    يو هر امت  
  .شويد يداديد سزا داده م يآنچه انجام م]در برابر[ امروز ]:گويند يبه آنان م

  مقدمه

قيامت، وعده حتمـي خداونـد و مقطعـي بـسيار مهـم در سـير انـسان و          
قرآن مجيد، در صدها آيه خود، بـه ترسـيم          . تحوالت جهان هستي، است   

از . اختـه اسـت   صحنه قيامت و حوادث مقارن و چگونگي برقراري آن پرد         
ايـن  . ها مراحلي است كه طي حسابرسي قيامت رخ خواهـد داد       جمله آن 

  .آيه، به بيان يكي از اين مراحل پرداخته و آن را به تصوير كشيده است

  هاواژه
  ).»جثو«اسم فاعل از ماده (به زانو نشسته : جاثية
  ).»دعو«مجهول از مضارع  فعل  (شود  ميخواندهفرا  :يتُدع
  ).»جزا«ماده  از  مجهولفعل مضارع (شويدجزا داده مي :ونتُجزَ
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  500   تفسير همراه�        

  نكات تفسيري
  حاالت مردم در قيامت. 1

قرآن مجيد در آيات متعددي به تصوير حوادث پرداخته است، گـاه بـه              
داث      �: كنـد   كيفيت رستاخيز مردگان از قبر اشاره مي       نَ الْأَجـ ونَ مـ خْرُجـي

  1.�كَأَنَّهم جرَاد منتَشرٌ
وكُنـتُم أَزواجـاً    �: كنـد   گاه تقسيم بندي مردم را در آن روز تبيـين مـي           

  2.�ثَلَاثَةً
يابند، سخن  گاه از اين هر گروه با پيشواي خود در آن صحنه حضور مي 

  .�3يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم�آورد  به ميان مي
  يو تَـر  �: آورد  يو گاه از چگونگي حضور و جزئيات آن سخن به ميان م           

  .� كتابِها ي إِل يكُلَّ أُمةٍ جاثيةً كُلُّ أُمةٍ تُدع
  :كند اين آيه مرحله حضور جمعي را چنين توصيف مي

  .شوند هايي سماندهي مي افراد، در قيامت به صورت مجموعه. 1
ها در حالت سنگين انتظار همراه دهشت، به صورت نيم خيـز و               امت. 2

  .ه، آماده دريافت شرح كار خود هستندبر زانو نشست
ها نيز داراي نامه عمل هستند و نتايج اجتماعي عملكرد خود را              امت. 3

  .بينند مي
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  جمعيفردي و نامه عمل  .3
شـود ـ چنانچـه    با توجه به آيات، هم نامه اعمال هر فرد جداگانه داده مـي 

اعمـالش  نامـه  ، ي و هر انسان  ؛1 �عنُقهو كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائرَه في       �: فرمايدمي
، ي كه هر كس   ي روز ؛�يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَت     � و   ايم را بر گردنش آويخته   

و يك نامه عمـل جمعـي هـست و    . يابد عمل كرده است را ـ وهم مي آنچه
گـردد و نامـه     به اعمالشان رسـيدگي مـي      هر امتي به صورت دسته جمعي     

 هـر امتـي بـه سـوي         � كتابِها  ي إِل  يكُلُّ أُمةٍ تُدع  �: بينندمياعمال خويش را    
  .شودكتابش خوانده مي

رسـيم كـه    با توجه به نامه اعمـال فـردي و اجتمـاعي، بـه ايـن نتيجـه مـي                  
-طور كه فرد، مسؤول خويش است، مسؤول ديگران و جامعه نيـز مـي               همان

ر اسـت، بـراي     طور كه براي خـود شـخص مـؤث          باشد و اعمال هركس، همان    
  .ديگران نيز اثر بخش خواهد بود

  هاپيام
و للَّه   (2 آدميان در قيامت   يظهور حاكميت و قدرت يگانه خداوند برا      . 1

  .) كُلَّ أُمةٍ جاثيةً ي و تَر… ملْك السماوات و الْأَرض
ةٍ    (3 مـشخّص و متمـايز     يهـاي  ها در قيامت، متشكل در گروه      انسان. 2 كُـلَّ أُمـ 

  .)يجاثيةً كُلُّ أُمةٍ تُدع
، مايه هراس و به زانو درآمدن آنان در         ي حسابرس يها برا  احضار امت . 3

  .) كتابِها ي إِل يكُلَّ أُمةٍ جاثيةً كُلُّ أُمةٍ تُدع (4 استصحنه قيامت
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  502   تفسير همراه�        

  .)كُلَّ أُمةٍ جاثيةً (1كندگير ميهول و هراس قيامت، همه را زمين. 4
م هستي، حساب و كتاب و ثبت و ضبط دارد و كـار قيامـت، بـر                 نظا. 5

2اساس پرونده و گواه است
  .) كتابِها ي إِل يتُدع (

 3جزاي هر شخصي در قيامت، بـر اسـاس عملكـرد او در دنيـا اسـت          . 6
  .)الْيوم تُجزَونَ ما كُنْتُم تَعملُون(
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  هاي كمال نشانه
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 ي مادرش بـا سـخت     . و ما انسان را به احسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم           

 مدت حمل او تا بازداشـتنش از   او را بزاد، ويدوران حمل او را گذراند و با سخت    
خود )يفكر ( تا آن گاه كه به رشد   ]شود ياو به تدريج بزرگ م    [ ، ماه است  يشير س 

 بر دلم بيفكن تا نعمت تو را       !پروردگارا«: گويد ينايل شود و به چهل سال برسد، م       
 انجـام   يا  سپاس گويم و كار شايسته     ،يا  داشته يكه بر من و بر پدر و مادرم ارزان        

 بـه   ، پديد آور كه مـن     ي من در نسلم شايستگ    ي، و برا  يكه از آن خشنود شو    دهم  
  . »شدگانم  تو بازگشتم و من از تسليميسو
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  مقدمه
رعايت حقوق پدر و مادر، از مواردي است كه قرآن مجيـد بـه صـورت                

در هفـت   . هاي گوناگون به آن پرداختـه اسـت       اساسي و مكرّر و با بيان     
ها سـفارش كـرده كـه چهـار            احترام آن  ، قرآن به صورت صريح به     1آيه

  .مورد آن، در كنار توحيد و پرهيز از شرك است
گانه، آيه مورد بحـث اسـت كـه از ويژگـي خاصـي              از جمله موارد هفت   

  .تري بر حق مادر دارد برخوردار است و تأكيد فزون

  هاواژه
  ).باب تفعيل» وصي«از ماده فعل ماضي  (سفارش كرديم :وصينَا
  .رسدسختي كه از خارج به انسان مي :كُرْهاً

  ).»وضع«فعل ماضي از ماده  (گذاشت، قرار داد :وضَعتْه
  ).»فصل«مصدر از ماده  (ازديگريچيزي جدا شدن  :فصالُ

  ).»شد«از ماده (رشد كامل  :دأَشُ
  .)»وزع«فعل امر ازماده (توفيقم بده  :وزِعأَ

حلباب افعال» صلح«امر از مادهفعل (اصالح كن، شايسته گردان  :أَص.(  
ينسلفرزند،  :هذُر.  

  نكات تفسيري
  فلسفه احسان به والدين و ويژگي مادر .1

هـايي را كـه     در اين آيه، پس از سفارش كلي در مورد والدين، سـختي           
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شود، يادآور شده اسـت،     مادر در دوران بارداري و شيردهي متحمل مي       
  .تا عظمت مادران را يادآور شود

حقي كه خداوند بركسي الزم كرده، بر اساس زحمت و مـشقتي اسـت              هر  
تر از پدران است؛ چون       حق مادران، بزرگ  .شودكه صاحب حق متحمل مي    

بـر خـود همـوار      …رنجي را كه در دوران حمل و بارداري و شير دهـي و              
رو در ايـن آيـه، از ايـن     سازند، بيشتر از با زحمت پـدران اسـت، از ايـن       مي

بـه صـورت مكـرر يـاد كـرده و در آيـه ديگـر بـا                  »كرها«عنوانها به   دوران
 سستي و ضعف رو به تزايد را دربـاره آنـان       � وهنٍ يحملَتْه أُمه وهناً علَ   �عنوان

  .ذكر كرده است
تر به مخاطبان دربارة حق مادران و  همه اين موارد به سبب تأكيد فزون  
  .وظيفه فرزند در احسان به آنان است

  الگي سن كمالچهل س. 2

رسد؛  چهل، اسراري نهفته است كه نوعاً هرچيز در آن به كمال مي   دعد
. رسدچهل سالگي به نهايت رشد جسمي و عقلي مي         از جمله انسان در   

.  نيز در چهل سالگي به پيامبري مبعـوث شـد   6پيامبر گرامي اسالم  
ميقـات حـضرت    . دانـد اين آيه نيز چهـل سـالگي را نهايـت رشـد مـي             

  : شد يز به چهل شبانه روز منتهي مي ن7موسي
 چهل شب ي آن گاه كه با موس؛ 1 � أَربعينَ لَيلَـةً  يو إِذْ واعدنا موس �

  . وعده گذاشتيم

رسول . در روايات نيز به اخالص ورزيدن در چهل روز توصيه شده است      
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  :  فرمود6خدا
نْ قَلْبِـه علـي        اهللا ينابِيع الْ  من اَخْلَص ِهللا اربعين صباحاً جري     « ه مـ كمـح

؛ هركس چهل روز براي خـدا اخـالص بـورزد، خداونـد             1»لسانه
  . سازدجاري مي هاي حكمت را از قلبش برزبانشچشمه

ــرزميني ــروي در س   ســحرگه ره
  

  همـي گفت اين معما با قريني
  گه شود صاف صوفي شراب آنكه اي  

  
  كه در شيشه بــر آرد اربعيني     

  
  مال انسان و كشكر نعمت. 3

گويايي هـر  . گونه كه گذشت چهل سالگي، سن كمال انسان است     همان
فرد تا اين سن، از نظر شخصيت و ملكات نفساني، به نقطه اوج رسـيده        

  .و پس از آن، تغيير مهمي در او رخ نخواهد داد
نشانه اين كمال، آن است كه در اين سن، به معرفت مـنعم نايـل شـده، از                  

- سپاسگزاري از او است و اين توفيق را نيز از او مي            يك سو خواهان توفيق   

طلبد و از سوي ديگر نقش وسايط را در به وجود آمدنش به             داند و از او مي    
هايي است كه خداوند به     نظر داشته و از اين رو خواهان سپاسگزاري نعمت        

در حقيقـت، هـم بـه نقـش وجايگـاه      . پدر و مادرش عنايت فرمـوده اسـت      
ه و هم تأثير پدر و مادر را در پيدايش خود مد نظر قـرار               خداوند توجه كرد  

  :اين، هم سپاس خداوند است و هم سپاس پدر ومادر. داده است
  .� والدي يأَنْ أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي أَنْعمت علَي و عل�

اگر كسي در سن چهل سالگي به اين نقطه مهم نرسد، به كمـال نرسـيده                
ل اصلي انسان، به معرفت است، از ايـن رو اگـر بـه معرفـت                است؛ زيرا كما  
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البته ايـن   .منعم و اسباب آن نرسيده باشد، هنوز تا كمال فاصله بسيار دارد           
معرفت، لوازم ديگري دارد؛ از جمله عمل صالحي كـه مـورد رضـايت حـق          

  .باشد كه شكر عملي است

   در خواست نسل و ذريه صالح.4
الوه بر شكر نعمت و انجام عمل صالح ـ در هاي كمال ـ ع از جمله نشانه

خواست ذريه صالح است، چرا كه نسل صالح، عنصري پايدار و مـستمر             
 كـه  يهنگـام در روايات آمده است كـه       . در خير رساني به والدين است     

صـدقات جاريـه    : شـود  ي اميد او جز از سه چيز قطع مـ         ،ميرد يانسان م 
 كـه از آن     ي و علمـ   ]شـود  ي م ي كه از منافع آن مرتبا بهره گير       ياموال[

  1.كند ي او دعا مي كه برايبرند و فرزند صالح يسود م

  هاپيام
احسان به والدين،از حقوق انساني است كه هر پدر و مادري برگـردن            .1

  .)الَّذيِنَ آمنواو وصينَا  (:نفرمود )و وصينَا الْإِنْسانَ (2فرزندشان دارند
 از احسان و خدمات     ير از پدر، در برخوردار    ت  فزون ي حق يادر، دارا م. 2

  .)و وصيَنا الْإِنْسانَ بِوالديه إِحساناً حملَتْه أُمه كُرْهاً (3 استفرزند
 يبخـش بنيادهـا     و اسـتحكام   يها و عواطف انسان    اسالم، احياكننده ارزش  . 3

  .)يه إِحساناًو وصينَا الْإِنْسانَ بِوالد ( 4 استيخانواده و جامعه بشر
استحكام بنياد خانواده و حفـظ جايگـاه والـدين،مورد توجـه خـاص              . 4
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  508   تفسير همراه�        

  .)و وصينَا الْإِنْسانَ بِوالديه إِحساناً (1خداوند است
توجه به زحمات گذشته والدين،خدمت كردن به آنان را بـر انـسان             . 5

  .)…مه  حملَتْه أُ…و وصينَا الْإِنْسانَ  (2كندآسان مي
بلَـغَ أَشُـده و بلَـغَ       (3چهل سالگي، قله توانمندي و رشـد انـسان اسـت          . 6

  .)أَربعينَ سنَةً
أَشْـكُرَ   (4هاي خداوند،انجام كار نيك اسـت     بهترين راه تشكر از نعمت    . 7

تَكمعحاً… نلَ صالمأَع (.  
  .)ي ذُريتيأَصلح لي ف (5نسل صالح، افتخاري براي والدين است. 8
ـ  (6انسان، هم بايد به والدين و هم بـه فرزنـدان توجـه كنـد              . 9 دي    يعل والـ 
  .)أَصلح لي في ذُريتي…
 به درگاه خداوند، اساس گرايش انـسان بـه عمـل            يروحيه شكرگزار . 10

ي أَنْ أَشْـكُرَ          (7 اسـت  ي اله يصالح و جلب رضا    نـزِعأَو بـ   …قـالَ ر ملَ  أَنْ أَع
  .)صالحا
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  جنيان در مسير كمال و سعادت
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A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊇∪1  
دعوت كنندة خدا را اجابت كنيد و به او ايمان بياوريـد تـا بعـضي از                 ! اي قوم ما  

  .ر شما ببخشد و شما را از عذابي دردآور پناه دهدگناهانتان را ب

  مقدمه
 همراه زيد بن حارثه، براي دعوت مردم به اسالم از مكه به             6رسول خدا 

سوي بازار عكاظ در طائف آمد؛ ولي احدي بـه دعـوت آن حـضرت، پاسـخ          
ناچار به سوي مكه بازگشت، تا به محلي رسيد كه آن را وادي جـن               . نگفت

جمعـي از   . ضرت، در دل شب به تـالوت قـرآن پرداخـت          آن ح . ناميدند  مي
 را  6گذشتند، هنگامي كه قرائت قرآن پيامبر       جا مي   طايفه جن كه از آن    

هنگـامي كـه    . ساكت باشيد : ديگر گفتند   شنيدند، گوش فرا دادند و به يك      
ها ايمان آوردند و به عنوان مبلغاني به سوي           تالوت حضرت پايان يافت، آن    

هـا   گروهـي از آن . آنان را به سوي اسـالم دعـوت كردنـد   قوم خود آمدند و   
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 تعليمـات   6 رسـيدند و پيـامبر     6ايمان آوردند و با هم محضر پيامبر      
جا بود كه آيه فوق و دو آيه قبل و يك بعـد از       اين. اسالم را به آنان آموخت    
  1.آن و سوره جن نازل شد

  ها واژه
  ).اب افعال، ب»جوب«فعل امر از ماده ( اجابت كنيد :أَجِيبوا
  ).»دعو«اسم فاعل از ماده ( دعوت كننده :داعي
  ).، باب افعال»جور«فعل مضارع مجزوم از ماده ( پناه دهد، :يجِر

  نكات تفسيري
  6666دعوت به خداوند، آموزة اصلي دعوت پيامبر. 1

دعوت به خداوند كه دعوت به ايمان به او و اطاعـت از اوامـر او اسـت،                  
  . و همه انبيا است6كرمخط اصلي دعوت پيامبر ا

دهد كـه بـه سـوي خـدا           خداوند در سوره نحل به پيامبرش دستور مي       
، »… به راه پروردگارت دعوت كن     2؛… سبِيلِ ربك  يادع إِل «: دعوت كند 

: كند در سوره احزاب نيز ايشان را دعوت كننده به سوي خدا معرفي مي
  ».نده به خداوند با اذن او دعوت كن3؛ اللَّه بِإِذْنهيداعياً إِلَ«

بـه دعـوت    «: در اين آيه، از زبان جنيان اين نكته بيان شده اسـت كـه             
بديهي است همة انبيـا مـردم را بـه خداونـد            . »كننده خدا پاسخ دهيد   
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  .اند دعوت كرده و به آشنايي و ايمان و اطاعت از او سوق داده

  »ن ذُنُوبِكُمم«مراد از من در . 2
 براي تبعيض است و منظـور،  »ن ذُنُـوبِكُم م«در جمله » من«ظاهراً كلمه   

اين است كه ايمان بياوريد، تـا خـدا بعـضي از گناهـان شـما را يعنـي                   
نظيـر ايـن   . ايد، بيـامرزد  گناهاني را كه پيش از ايمان آوردن انجام داده       

  : فرمايد اي است كه مي آيه، آيه
 قـريش   به كفار ؛  1 �رْ لَهم ما قَد سلَف    قُل للَّذينَ كَفَرُواْ إِن ينتَهواْ يغَفَ     �

انگيـزي بردارنـد، آنچـه در گذشـته           بگو اگر دست از جنگ و فتنه      
  2.شود اند، آمرزيده مي مرتكب شده

  محتواي قرآن، بهترين دليل عظمت آن. 3
آيد كه     سوره جنّ برمي   32-29و آيات قبل و بعدش و آيات        از آيه فوق    

ا با شنيدن آيات قرآن، مجذوب آن شدند و         اين گروه از طايفه جن، تنه     
 خواسـته   6ها معجـزه ديگـري از پيـامبر         كه آن   اي بر اين    هيچ نشانه 

هاي   ها همين كه ديدند قرآن مجيد با نشانه         آن. باشند، در دست نيست   
كتب پيشين هماهنگ است و از سوي ديگر، بـه حـق دعـوت كـرده و                 

بـه حقانيـت آن، پـي       ريزي عملي آن بر صراط مستقيم اسـت را            برنامه
  .بردند

آري؛ كتابي كه از سوي انساني درس نخوانـده و در محيطـي آكنـده از            
جهل و خرافات عرضه شـده، داراي چنـين محتـوايي بلنـد، معـارف و                
عقايــدي پــاك و توحيــدي، قــوانين و اســتدالالت محكــم و منــسجم، 
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  512   تفسير همراه�        

م با  هايي متين و سازنده و اندرزهائي روشنگر و عالي باشد، آن ه             برنامه
اي نيرومند و زيبايي خيره كننده، خود بهترين دليل بر حقانيـت              جاذبه

  1.اين كتاب آسماني است

  مسؤوليت حامالن قرآن. 4
جنيان با شنيدن چند آيه قـرآن، بـراي رسـاندن پيـام آن بـه ديگـران           

 و محتـواي  6احساس وظيفه كرده، قـوم خـود را از رسـالت پيـامبر            
ت مسؤوليت حامالن قرآن را به همه آنان        اين آيال . دعوت او آگاه كردند   

تفاوت ننشـسته   كند، تا با فراگيري قرآن و درك پيام آن، بي        گوشزد مي 
و وظيفه خود را در رساندن پيام خداوند به ديگـران انجـام دهنـد؛ هـر         

  .چند با شنيدن چند آيه باشد

  مطالبي دربارة جن. 5
مـا مـستورند و   جنيان نوعي از مخلوقات خدايند كه از حواس ظـاهري     

  :ها مطالبي بيان كرده است؛ از جمله قرآن كريم درباره آن
  2.ها پيش از خلقت انسان بوده است آن خلقت. 1
  3.دود است ها از آتش بي خلقت آن. 2
  4.مانند انسان، زندگي و مرگ و قيامت دارند. 3
  5.مانند ساير جانداران، نر و ماده، ازدواج و توالد و تناسل دارند. 4
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 مانند نوع بشر، داراي شعور و اراده هستند و عالوه بر اين، كارهـايي               .5
توانند انجام دهند كه از نوع بشر         العاده مي   سريع و اعمالي شاق و خارق     
كــه در آيــات مربــوط بــه داســتان حــضرت  ســاخته نيــست، همچنــان

جناب بودنـد، ايـن مطلـب آمـده            و اين كه جنّ، مسخّر آن      7سليمان
  .است

 1.ها، مؤمن و كافر دارند و بعضي صالح و بعضي ديگر فاسقند            سانمانند ان . 6
  3و 2 .ها و داراي فرزندان و قبليه است ابليس نيز از طايفه آن

  ها پيام
هاي اجتمـاعي بهـره بگيـريم         در تبليغ دين، از عنصر عاطفه و پيوند       . 1
  4).31 و 30 كه دو بار تكرار شده است؛ در آيه»يا قَومنَا«(
  5.)داعي اللَّه(كنند، نه به سوي خود  ، مردم را به خدا دعوت ميانبيا. 2
جنيان، براي گرايش به ايمـان، نيازمنـد تـشويق و تهديـد هـستند               . 3
  6.)ويجِرْكُم منْ عذَابٍ أَليمٍ …وآمنُوا بِه يغْفرْ لَكُم  …أَجِيبوا (
، گنهكـار   جن نيـز هماننـد انـسان، مكلـف اسـت و در صـورت نافرمـاني                . 4

  .)عذَابٍ أَليمٍ …ذُنُوبِكُم  (گيرد محسوب شده و مورد قهر و كيفر قرار مي
ايمان به پيامبران و پاسخ به دعوت آنان، موجب غفران الهي و نجات . 5
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  514   تفسير همراه�        

  1.)عذَابٍ أَليمٍ …لَكُم  يغْفرْ …أَجِيبوا (از عذاب است 
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  ياري خداوند و آثار آن
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اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري خواهد كـرد و       ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

  .هايتان را ثابت خواهد نمود قدم

  مقدمه
هاي مؤمن، دوست دارند نصرت خداونـد شـامل حـال             بسياري از انسان  
در اين آيه شـريف،  .  دين و اعتقاداتشان ثابت قدم باشند     آنان شده و در   

راه نـصرت الهـي و كـسب       »يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا    «خداوند با خطاب زيباي     
  .كند ثبات قدم را بيان مي

  ها واژه
  ).»نصر«فعل مضارع مجزوم، از ماده ( ياري كنيد :تَنصرُوا
تثَبباب » ثبت«فعل مضارع از ماده     (كند    گرداند، استوار مي     ثابت مي  :ي
  ).تفعيل
  ).»قَدم«جمع (ها   گام:أَقْدام
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  نكات تفسيري
  »نصرت دادن به خداوند«منظور از . 1

كه يقين داريم خداوند به ناصر و معين نياز ندارد، يـاري              با توجه به اين   
دادن خداوند به معناي نصرت دين و آيين و نـصرت انبيـا و اوليـاي او،         

البته يكي از مصاديق نصرت     .  احكام و دستورات او است     نصرت كتاب و  
  .الهي، جهاد در راه خدا است

ن ينـصرُه       �: فرمايـد    سوره حج، خداونـد مـي      40در آيه    مـ ه  �لَينـصرَنَّ اللـَّ
و در آيـه بعـد بـه        . كند  خداوند كساني را كه او را ياري كنند، ياري مي         

   :فرمايد  و ميكنندگان خداوند پرداخته توضيح درباره ياري
وا          � نَهـو رُوفعرُوا بِالْمأَما الزَّكَاةَ وآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف مكَّنَّاهينَ إِن مالَّذ

   �1عنِ الْمنكَرِ
. ها قدرت بخشيديم    ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آن         

كنند و امر بـه معـروف و نهـي از         دارند و زكات را ادا مي       نماز را برپا مي   
  .نمايند منكر مي

دهد كه ياري خداونـد، همـان يـاري     اين آيه شريف، به خوبي توضيح مي  
  .دين و آيين او است

  كند؟ خداوند، چگونه مؤمنان را ياري مي. 2
در قلب شما نور ايمـان  : يابد هاي بسياري تحقق مي   ياري خداوند، از راه   

افكند   ده شما قدرت و در فكر شما آرامش مي        و در روح شما تقوا، در ارا      
سـازد؛ مـثالً      و از سوي ديگر اسباب غلبه بر دشمن را برايتان فراهم مي           

انــدازد، فرشــتگان را بــه يــاري شــما  ترســي از شــما در دل كفــار مــي
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كند، سـخنانتان را نافـذ و         فرستد، قلوب مردم را به شما متمايل مي         مي
  .دساز هايتان را پر ثمر مي فعاليت

  1.كند آري؛ ياري خدا، جسم و جان، درون و بيرون را احاطه مي

  »ثبات قدم«اهميت و نتيجة . 3
ثبات قدم، از مصاديق روشن نصرت الهـي اسـت و پـس از نـصرت بـه                  

تـرين    صورت جداگانه ذكر شده است؛ زيرا ايستادگي برابر دشمن، مهم         
 و استقامت ها هستند كه ثبات ها، آن رمز پيروزي است و برندگان جنگ

  .دهند بيشتري نشان مي
» جـالوت «فرمانده بزرگ بني اسرائيل با    » طالوت«لذا در داستان پيكار     

مؤمنان اندكي كه با او بودند، هنگامي       : خوانيم  مي) آن زمامدار ستمگر  (
ت أَقْـدامنَا        «: كه برابر دشمن قرار گرفتند، گفتند      ثَبـرًا وب نَا صـلَينَا أَفْرِغْ عبر: 

  .»هاي ما را استوار دار پروردگارا صبر و استقامت را بر ما بريز و گام
 ياران طـالوت لـشكر نيرومنـد    »فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه«خوانيم   در آيه بعد مي   

جالوت را به فرمان خدا شكست دادند و اين پيروزي بر دشمن، نتيجـة              
  2.ثبات قدم است

  ها پيام
ذينَ    (حقيقي، نصرت الهي اسـت  هاي مؤمنان  يكي از نشانه  . 1 ا الـَّ هـا أَي يـ

رُوا اللَّهنُوا إِن تَنصآم(.  
هاي الهي به مؤمنان، به تالش خالـصانه خـود            شمول نصرت و امداد   . 2
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گونـه    آنان منوط است و انتظار نصرت و امـداد از خداونـد بـدون هـيچ               
  .)رْكُمإِن تَنصرُوا اللَّه ينص (استجا  حركت و تالش، انتظاري بي

كنند، قطعـاً توسـط خداونـد يـاري           كساني كه دين خدا را ياري مي      . 3
  .)ان تنصروا اهللا ينصركم (1.شوند مي
مؤمنان در پيشبرد دين و مبارزه با دشمنان، محتاج امدادهاي الهي           . 4

  .)Nان تنصروا اهللا ينصركم(هستند 
 بـر ضـد     روحيه قوي و ثبات قدم، مؤثرترين عامل پيروزي در مبارزه         . 5

  3).و يثبت اقدامكم(دشمن است 
  

                                                 
< .�� �� ���	
 @B<F @DH<G.  
C .5���. 

O .5���. 



 

 قرآن مجيد 510صفحة   254درس 

  بخل، بخيلي به خود

óΟ çFΡ r'̄≈ yδ ÏIωàσ ¯≈ yδ šχ öθtã ô‰è? (#θà)Ï#Ζ çFÏ9 ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Νà6Ψ Ïϑ sù ̈Β 

ã≅ y‚ö7 tƒ ( tΒ uρ ö≅ y‚ö6tƒ $yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ö7 tƒ tã ÏµÅ¡ø# ¯Ρ 4ª! $# uρ sÍ_tóø9 $# ÞΟ çFΡr&uρ 

â !#t� s) à#ø9 $# 4 χ Î) uρ (#öθ©9 uθtG s? öΑ Ï‰ ö7tFó¡o„ $·Β öθs% öΝ ä. u�öA xî ¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθä3tƒ /ä3n=≈ sVøΒ r& 

∩⊂∇∪1  
شويد تا در راه خدا انفاق كنيد؛ پس برخي از شما             هان، اين شماييد كه دعوت مي     

ورزد و خـدا      ورزيد و هر كس بخل بورزد، فقط در حق خويش بخل مـي              بخل مي 
 روي بگردانيد، مردمـي ديگـر       نياز مطلق و شماييد نيازمندان مطلق، و اگر         است بي 

  .آورد، سپس مانند شما نخواهند بود غير شما را به جايتان مي

  مقدمه
بخل، يكي از صفات ناپسند است كه مـانع بـسياري از كمـاالت انـسان         

قـرآن  . آورد  هـا را فـراهم مـي        شده و زمينه بسياري از انحرافات و كژي       
ست، براي درمـان    مجيد كه هدايتگر انسان به صراط مستقيم و كمال ا         

اين خوي مخـرب، در آيـات متعـددي از جملـه آيـه مـورد بحـث، بـه                  
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  .گو درباره اين خصلت و عالج آن پرداخته است و گفت

  ها واژه
  ).»دعو«فعل مضارع از ماده (شود   فراخوانده مي:تُدعون
  ).»بخل«فعل مضارع از ماده (ورزد   بخل مي:يبخَلُ
  ).باب تفعل» ولي«فعل مضارع مجزوم از ماده  (گردانيد  رو مي:تَتَولَّوا

  ).باب استفعال» بدل«فعل مضارع از ماده (كند   جانشين مي:يستَبدل

  نكات تفسيري
  انفاق. 1

در آيات متعددي از انفاق سـخن بـه ميـان آمـده و بـا عبـاراتي ماننـد          
ه انفاق در    مردم را ب   »… و r، يؤتي w، تقرضوا R، ءاتيتم O، اعطي N، ينفقون Pنفقُواا«

انفاق آثار مهمي بر زندگي اجتمـاعي و فـردي          . كند  راه خدا تشويق مي   
  7.كنيم دارد كه به چند مورد آن اشاره مي
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  آثار اجتماعي. الف
  امنيت اجتماعي. 1

  ؛  1 �… التَّهلُكَةِيوأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه والَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَ�
كنيد و خـود را بـا دسـت خـود بـه هالكـت               و در راه خدا انفاق      

  .…نيفكنيد
  رفع مشكالت اقتصادي. 2

ــ � ــي الْقُرْب لــوا أُو ــنكُم والــسعةِ أَن يؤْتُ ــضْلِ م ــوا الْفَ ــلِ أُولُ ــا يأْتَ  يولَ
بِيلِ اللَّهي ساجِرِينَ فهالْمينَ واكسالْم2 �و   

نبايد سـوگند يـاد     ها كه از ميان شما داراي برتري مالي هستند،            آن
كنند كه از انفاق به نزديكان و مـستمندان و مهـاجران در راه خـدا               

  .دريغ ورزند

  آثار فردي. ب
  آرامش دروني. 1

ا والَ           � نـا أَنفَقُـواُ م ونَ مـتْبِعالَ ي ثُم بِيلِ اللّهي سف مالَهوقُونَ أَمنفينَ يالَّذ
   3 �هِم والَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ لَّهم أَجرُهم عند ربيأَذً

 نـه ترسـي   …كننـد   كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي         
  .شوند دارند و نه غمگين مي

  آساني كار. 2
   �4يفَسنُيسرُه للْيسرَ * ي واتَّقَيفَأَما من أَعطَ�
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 گيرد، ما او را در مـسير آسـاني          اما آن كس كه انفاق كند و پرهيزگاري پيش        
  .دهيم قرار مي

  آمرزش. 3
   �1ويغْفرْ لَكُم …إِن تُقْرِضُوا اللَّه قَرْضاً حسناً �

  .آمرزد  شما را مي…اگر به خدا قرض الحسنه دهيد 

  دعوت به انفاق. 2
خواند و براي جلـب       ابتداي اين آيه، مردم را به انفاق در راه خدا فرا مي           

! گروه مخاطباناي  ه باشيد آگا (،�… هاأَنتُم هؤُلَاء �ا، با عبارت    ه  توجه آن 
دهـد كـه      آغاز كرده و هـشدار مـي      ). …كه شما همان كساني هستيد      

چنان به مسائل مادي دلبستگي داشته باشـد كـه مـانع              نبايد آدمي آن  
ايد تا  ده شده  فراخوان �تُدعونَ لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه    �: انفاق در راه خدا شود    

  .كه در راه خدا انفاق نماييد آن

  درمان بخل. 3
در اين آيه شريف، براي درمان بخل، سه نكته را بيان فرموده است كـه            

  :شود ها اشاره مي به آن
  ورزد بخيل، به خود بخل مي. الف

�هن نَّفْسخَلُ عبا يخَلْ فَإِنَّمبن يمو�  
  . كند ت كه به خود بخل ميكند، جز اين نيس هر كس كه بخل مي

گـردد؛ در     چرا كه نتيجه انفاق، در دنيا و آخرت به خود شـخص بـازمي             
كاهـد،    گردد و هم فاصله طبقاتي را مـي         دنيا هم موجب فزوني مال مي     

كنـد و صـفا و صـميميت را           آرامش و امنيت را در جامعه حكمفرما مي       
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اندازه  هاي بي تدر آخرت نيز از مواهب و نعم      . گرداند  جايگزين كينه مي  
شود؛ بنابراين هر كس بخل بـورزد، خـود را محـروم              الهي برخوردار مي  

  .كرده است
  احتياج به انفاق. ب

نكته ديگري كه اين آيه براي درمان بخل بيان فرموده نيـاز انـسان بـه                
ي هـو  واللَّه �نياز از همه چيز است      خداوند، غني و بي   . انفاق است  الْغَنـ� ،
نفاق ما است و نه اطاعت ما؛ بلكه اين ما هستيم كه فقيـر و   نه نيازمند ا  

 و شما فقير و محتاجيد؛ پـس الزم         �وأَنتُم الْفُقَرَاء �. نيازمند درگاه اوييم  
  .نياز سازد است انفاق كنيم، تا خدا با فضل خود ما را بي

  خطر انفاق نكردن. ج
 خداونـد   اي انجـام نـشود،      انفاق، به قدري مهم است كه اگر توسط عده        

ستَبدلْ قَومـاً    �كنـد    گروه ديگـري را جانـشين آن قـوم مـي           ا يـو وإِن تَتَولـَّ
رَكُم؛ چون قانون و سنت الهي چنين اسـت كـه اگـر كـسي لياقـت                 �غَي

گيـرد و بـه ديگـري كـه اليـق اسـت،          چيزي را نداشته باشد، از او مـي       
وه ديگـر، همچـون شـما        سـپس آن گـر     �ثُم لَا يكُونُوا أَمثَالَكُم   �. دهد  مي

  1).كنند و در راه خدا انفاق مي(نيستند 
  قوم سلمان. 4

مـراد از  «:  عـرض كردنـد  6در برخي روايات آمده است كه به پيامبر    
»رَكُمماً غَيحضرت، دستش را بر ران سلمان زد »  چه كساني هستند؟»قَو

ي از فارس اگر ايمان در ثريا باشد، مردان. اين مرد و قوم اويند«: و فرمود
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  1.»يابند به آن دست مي

  ها پيام
ارزش انفاق و پرداخت مال، در گرو آن اسـت كـه خالـصانه و در راه               . 1

  .)تُدعونَ لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه (2.خدا انجام گيرد
ا يبخَـلُ       (3بخل از انفاق، مايه خسارت خود انسان است       . 2 خَلْ فَإِنَّمـبن يمو

هن نَّفْسع(.  
واللَّه الْغَني وأَنتُم  (4نياز مطلق و خلق، سراپا نياز به درگاه او خداوند، بي. 3

  .)الْفُقَرَاء
رسـاند و بخـل آنـان هـيچ           انفاق انسان هيچ سودي به خداوند نمـي       . 4

ي وأَنـتُم     …تُـدعونَ لتُنفقُـوا   (كنـد     خسارتي به خداوند وارد نمي     الْغَنـ ه واللـَّ
  .)قَرَاءالْفُ
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  غلبه نهايي حق
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او است آن كس كه رسول خدا را همراه هدايت و دين حق فرستاد، تـا آن را بـر                    

   .ين كافي است كه خداوند گواه باشدها پيروزي دهد و هم همة دين

  مقدمه
خداوند، در آيه قبل، به مؤمنان وعده داده بود كه بـا ايمنـي وارد مكـه              

محقق نـشد؛  ) صلح حديبيه(خواهند شد؛ ولي اين وعده در همان سال      
ايـن آيـه در آن شـرايط حـساس و سـخت      . البته مقدماتش محقق شد 

در اين آيه، دين اسالم را      خداوند،  .  نازل شد  6روحي بر پيغمبر اكرم   
چنان توصيف كرد كـه هـيچ دينـي را چنـين توصـيف نكـرده و خبـر                   
پيروزي اسالم را نه تنها بر مشركان مكه بلكه بر همة اديان جهان وعده 

 آمده است كه بر اهميـت ايـن         2شبيه اين آيه، دو جاي ديگر قرآن      . داد
يح بيـشتر آن    حال به توض  . كند  توصيفات و اخبار مهم آينده داللت مي      
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  .پردازيم مي

  ها واژه
  ).باب افعال» رسل«فعل ماضي از ماده ( فرستاد :أَرسل
كه غلبه دهـد، پيـروز        دهد، ليظهر؛ تا اين     كند، غلبه مي     پيروز مي  :يظْهِرَ
  ).باب افعال» ظهر«فعل مضارع از ماده (كند 

  . بس است، كافي است:يفَكَ
  . گواه، شاهد:شَهِيداً

  نكات تفسيري
   محتواي بعثت رسوالن.1

شـوند،    جا كه پيغمبران و رسوالن از طرف حق تعالي مبعوث مـي             از آن 
 و سـعادت بـشر در امـور دنيـا و آخـرت            ?$�9 
~ لذا هدفي جز اعتالي     

اين امر، ممكن نيست مگر با دو ابزار هدايت و حقانيـت؛ يعنـي              . ندارند
. باشد  حق مياين كه بعثت رسوالن، بر محور هدايتگري و بر محور دين

ترين عقايد باشد و دين و آيينـي          هدايتي حق است كه بر اساس محكم      
ايـن دو   . حق است كه بر اصول و فروع خدشـه ناپـذيري اسـتوار باشـد              

 .خصوصيت، سرلوحه دعوت انبيا و محتواي بعثت رسوالن بوده است

  چيست؟» ليظهره«مراد از . 2
از آن، بـه ديـن حـق    مراد، غلبه و پيروزي دين مبين اسالم اسـت كـه          

حال، اين غلبـه و پيـروزي اسـالم يـا از نظـر قـدرت                . تعبير شده است  
يعني ديـن اسـالم از   (استدالل و منطق است كه اين محقق شده است         

نظر قدرت استدالل و براهين نظري و عقلي، سرآمد و پيـروز بـر همـه                
يا از نظر نظامي و سلطه حكومتي است كه ايـن           ) اديان و مذاهب است   
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نا طبق وعده حق، در آينده به دست با كفايت آخرين وصي پيغمبـر             مع
 اتفـاق خواهـد   4خاتم و منتهاي آرزومندان، حضرت صـاحب الزمـان    

  .اهللا شاء افتاد؛ و ان
كـه    سه بار در قرآن تكرار شـده اسـت و از ايـن            » ليظهره«از اين كه كلمه     

نگرانند، همه  كافران و مشركان، از اين غلبه و نصرت كراهت دارند و از آن              
غلبـه قـدرت ظـاهري و       » ليظهـره «ها قرينه است بر اين كـه مـراد از             اين

  .خارجي و حاكميت دين حق و پيروزي تمام حق بر تمام باطل است
  مراد از شاهد بودن خدا چيست؟. 3

معموالً در مواردي كه مسأله رد يا قبول حقانيت چيزي مهم باشـد، بـا              
ايـن  . شـود  هي و امضا قضيه حل ميشهادت دادن يا شاهد آوردن و گوا 

  .قدر مهم است كه گاهي فصل الخطاب در دعواها است شاهد، آن
تكرار شده است كه در     »  بِاللَّه شَهِيداً  يكَفَ«حدوداً در هفت جاي قرآن، جمله       

 آمده است كه »شهيداً بيني و بينكم«بگو و با تأكيد » قل«بعضي موارد با قيد 
 و حقانيـت ديـن و آييـنش         6ة رسـالت پيغمبـر    بيشترين موارد آن، دربار   

  .باشد مي
 و همچنـين    6جا كه در نبوت رسول و در حقانيت و هدايت پيغمبر            از آن 

در خبر پيروزي دين حق بر همة اديان، منكران و معانـداني هـستند، بـراي       
ختم دعوا، به شاهد و گواه، نياز داريم؛ لذا خداوند بر اين مسأله تاكيد كرده و 

اين قضايا شاهد هم دارد و آن، خودم هستم و چـه شـاهدي             « :ستفرموده ا 
هـا    تر است و همه قـدرت       تر از خدا كه شهادتش از همه قوي         بهتر و محكم  

  .») بِاللَّه شَهِيداًيكَفَ(مقهور او هستند؟ 
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  ها پيام
ولَه    (1رمز پيروزي اسالم، هدايت الهي و حقانيت راه اسـت      . 1 سـلَ ر سـأَر

ديبِالْهدقِّ وينِ الْح(.  
و  (اي جز غلبه حق ندارد   دين حق با رسول حق، با ارده حق، ثمره        . 2 هـ

دبِالْه ولَهسلَ رسي أَريالَّذظْهِرَهيقِّ لينِ الْحدو (.  
ـ    (2اي از زمان بـوده اسـت        تمام اديان گذشته، براي برهه    . 3  يليظْهِـرَه علَ

ينِ كُلِّهالد(.  
هـايش و شـهادتش       جهان به يك اله معتقديم، در وعده      اگر در همة    . 4

  .) بِاللَّه شَهِيداًيوكَفَ(نبايد شك كرد 
آينده تاريخ، شاهد حاكميت اسالم و غلبه آن بر تمام اديان خواهـد             . 5

  .) الدينِ كُلِّهيليظْهِرَه علَ(بود 
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نبايد مرداني از شما مردان ديگر را مـسخره كننـد،           ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

شايد آنان از اينان بهتر باشند و نبايد زناني زنان ديگر را مسخره كنند، شايد آنان از 
. هاي بد مخوانيـد     گر را با لقب   از يك ديگر عيب مگيريد و هم دي       . اينان بهتر باشند  

 ]از ايـن گناهـان    [و كساني كـه     !  فسق پس از تحقق ايمان     ]نام[چه نام بدي است     
  .توبه نكنند، آنان خود ستمكاراند

  مقدمه
از مسائل مهم اجتماعي كه قرآن كـريم بـه آن سـفارش زيـادي كـرده           

گـاه يـك ديگـر را         احترام متقابل افراد جامعة اسـالمي اسـت، تـا هـيچ           
  .خره نكرده و به القاب زشت صدا نزنندمس
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 ثابت بن قيس گوشش سنگين بود و هر زمان          6در زمان رسول خدا   
كردنـد تـا نزديـك نبـي       آمد، مسلمانان راه را باز مي       كه نزد حضرت مي   

يـك روز پـس از نمـاز        .  بنشيند و سخنان حضرت را بـشنود       6اكرم
د و از سر    ثابت وارد مجلس ش   . صبح، اصحاب دور حضرت نشسته بودند     

تـا رسـيد   . »راه بدهيد، راه بدهيد«: گفت شد و مي و گردن مردم رد مي  
ثابت . »بنشين كه مجلس ما را به هم زدي«: به مردي كه آن مرد گفت

پس از جلسه، ثابـت نـام شـخص را          . در حالي كه غضبناك بود نشست     
ثابـت، نـام مـادر او را كـه در زمـان             . پرسيد و وي خود را معرفي كـرد       

آن » تو پـسر فـالن زن هـستي؟       : ت زن بدنامي بود، برده و گفت      جاهلي
در اين لحظه بود كه اين آيه       . مرد از خجالت سر خود را به زير انداخت        

  1.شريف نازل شد

  ها واژه
ناهيـه از مـاده     » ال«فعل مـضارع مجـزوم بـه        ( مسخره نكنيد    :لَا يسخَرْ 

  ).»سخر«
ناهيـه از مـاده   » ال« مجزوم به  فعل مضارع (جويي نكنيد      عيب :لَا تَلْمزُوا 

  ).»لمز«
ناهيه از مـاده    » ال«فعل مضارع مجزوم به     ( لقب زشت ندهيد     :لَا تَنَابزُوا 

  ).باب تفاعل» نبز«
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  نكات تفسيري
  مسخره كردن ممنوع. 1

هاي حساس و خطرنـاك، تابلوهـاي         ادارة راهنمايي و رانندگي در مكان     
صادفات و حـوادث شـود؛      كند تا مانع ايجـاد تـ        هشدار دهنده نصب مي   

خداوند كريم در ايـن     . …مانند تابلوهاي سقوط در دره، عبور ممنوع و       
آيه و آيه بعد، تابلوهاي هشدار دهنده عبور ممنوع نصب كرده است، تا             
با رعايت آن، در دره هولناك جنهم سقوط نكرده و از صـراط مـستقيم               

  .منحرف نشويم
  .ن استيكي از آن تابلوها، دربارة مسخره كرد

 عبارت است از گفتار يا اشاره يا تقليد حركت يـا عملـي           كردن، مسخره
  .كه موجب خنداندن و تحقير ديگري شود

 6 گريه كنان نزد پيامبر اكـرم      1روزي صفيه دختر حسي ابن اخطب     
عايشه مرا سـرزنش    «: حضرت، علت گريه را جويا شد؛ صفيه گفت       . آمد

چرا نگفتـي   «: پيامبر فرمود . »!هزاد  يهودياي    :گويد  و مسخره كرده و مي    
جـا    اين»  است؟ 6پدرم هارون است، عمويم موسي و همسرم محمد       

  .بود اين فراز از آيه نازل شد
دستور قرآن اين است كه وقتي انسان، شـخص بـدحال يـا معيـوب يـا             

بيند، مسخره نكند؛ چرا كه شايد او در پيشگاه خداونـد از              فقيري را مي  
تر باشد و  تر و پرهيزگار ا ثروتمند است پاكدلعيب ي كسي كه سالم و بي

نزد خداوند، مقام و آبرو و عزّتي داشـته باشـد كـه ديگـران ندارنـد؛ در                
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  .نتيجه انسان شخصي را كوچك شمرده كه خدايش بزرگ شمرده است
خداوند سه چيز را در سه چيز مخفي كرده         : در حديثي نقل شده است    

 را در معــصيتش و اش را در طــاعتش و غــضبش  خرســندي: اســت
  1.دوستانش را در ميان بندگانش

  جويي ممنوع عيب. 2
يكي از رذايل اخالقي اين است كه انسان عيب خود را فراموش كنـد و               

خداوند، در اين آيه از اين عمل . فقط عيب ديگران را ببيند و فاش كند  
  .�لَا تَلْمزُوا أَنفُسكُم�: نهي فرموده است

به وحـدت و يكپـارچگي مؤمنـان     » أَنفُسكُم«عبير  كه قرآن با ت     جالب اين 
كند كه همـة مؤمنـان، بـه منزلـه نفـس واحـد                اشاره كرده و اعالم مي    

  2.جويي از خود است جويي از ديگران، در واقع عيب هستند و عيب

  القاب زشت دادن ممنوع. 3
بعضي افراد، ديگري را در معرض ريشخند و سـخنان و القـاب زشـت و        

ايـن آيـه    . دهند، تا او را در جامعه خوار و تحقير كنند            مي دار قرار   نيش
شريف، صريحاً از اين عمل زشت نهي كرده و هـر اسـم و لقبـي را كـه                  

  .اي دارد، ممنوع كرده است ترين مفهوم نامطلوب و زننده كوچك
ممكن است انسان، در گذشته گناه و خطـايي مرتكـب شـده و سـپس                

ا جايز نيست او را به بدي ياد كـرده          پشيمان شده و توبه كرده باشد، لذ      
يكي از حقوق مؤمن بر برادر ديني       . و تا آخر عمر، گناه او را متذكر شد        

ها نـزد   ترين اسم   خود، اين است كه او را به اسمي صدا بزند كه محبوب           
                                                 

< .�+�B  ���	
 @B<O @DH<O) J
 2_. +M: ����@����! @BFE @D<HF.( 

C .����� ���	
 @BCC @D<IA . 



533   �        جويي، القاب زشت تمسخر، عيب: 256درس

  1.او است
لقمـان  » چقـدر بـد چهـره هـستي؟       «: شخصي به حضرت لقمان گفت    

  2.»يري يا نقّاش؟خواهي بر نقش خُرده بگ مي«: فرمود

  عوامل گناهان. 4
تـرين عوامـل مـسخره كـردن،          هر گنـاهي علتـي دارد و يكـي از مهـم           

ديگر عجب و خـود بينـي         جويي يا نسبت دادن القاب زشت به يك         عيب
 7مانند قارون كه بـه حـضرت موسـي        (است كه يا در اثر ثروت است        

به دليل علـم    يا  ) كرد  ايمان نياورد و مؤمنان بني اسرائيل را مسخره مي        
ماننـد فرعـون و     (يا بـه سـبب قـدرت اسـت          ) مانند بلعم با عورا   (است  
) مانند قابيل كه برادرش هابيل را كشت  (، يا به علت حسد است       )نمرود

مانند اسرائيل كه خـود را نـژاد برتـر دانـسته و     (و يا به دليل نژاد است       
، هـا را كـه در اثـر عجـب و خـود              اسـالم، همـة ايـن مـالك       ). دانند  مي

كند و بهترين مالك و معيار را تقـوا           آيد، رد مي    بيني به وجود مي     بزرگ
  3 .داند مي

جـويي و دادن القـاب    طبق اين آيه شريف، بايد از مسخره كردن، عيـب       
زشت بپرهيزيم؛ زيرا ممكن است خداوند نعمتي را كه به ما داده است،             

ورا، قـارون  طور كه نعمتش را از فرعون، بلعم بـاع  از ما سلب كند؛ همان   
  . سلب كرد…و
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  ها پيام
» قـوم «ها، به دليل تقدم  مسخره كردن در مردان بيشتر است، تا زن      . 1
  .) أَن يكُونُوا خَيراً منْهم ولَا نساء من نِّساءيلَا يسخَرْ قَوم من قَومٍ عس(» نساء«بر 
  .)أَن يكُنَّ خَيراً منْهنَّ … منْهم أَن يكُونُوا خَيراً(خوبي ديگران را در نظر بگيريم . 2
صلح و صفاي اجتماعي، در گـرو پرهيـز اعـضاي جامعـه از اسـتهزا،                . 3

إِنَّما الْمؤْمنُـونَ  (ديگر است  جويي و نسبت دادن عناوين زشت به يك         عيب
   كُمينَ أَخَويوا بحلةٌ فَأَصمٍ     … إِخْون قَوم خَرْ قَومسلَا ي … لَـا   وو كُمزُوا أَنفُـسلَا تَلْم

  .)تَنَابزُوا بِالْأَلْقَابِ
س (خود برتربيني و غرور، ريشه استهزاي ديگـران اسـت    . 4 كُـنَّ  يعـأَن ي 

  .)خَيراً منْهنَّ
مؤمنان همچون اعضاي يك پيكر، برخوردار از روحي يگانه هـستند           . 5
)كُمزُوا أَنفُس1.)لَا تَلْم  
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هـا دوري كنيـد؛ زيـرا برخـي           از بسياري از گمـان    ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

. و تجسس نكنيد و برخي از شما غيبت برخي ديگـر را نكننـد     . ها، گناه است    گمان
 پـس  ]هرگـز [اش را بخـورد؟       آيا يكي از شما دوست دارد گوشـت بـرادر مـرده           

غيبت برادر خود را نيز نكنيد كـه آن ماننـد           [  از آن كراهت داريد،    ]گونه كه   همان[
و از خدا پروا بداريد كه خدا بـسيار توبـه پـذير و              . ]خوردن گوشت مرده اوست   

  .مهربان است

  مقدمه
خوارند؛ مانند گاو  گروهي گياه: موجودات از نظر نوع تغذيه چند گروهند

و گوسفند، گروهي گوشـتخوارند؛ ماننـد شـير، پلنـگ و گروهـي، هـم                
برخــي حيوانــات نيــز . خوارنــد و هــم گوشــتخوار؛ ماننــد انــسان گيــاه
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خوارند و از بدن حيوانات مرده و بقاياي اجـساد مـتعفن اسـتفاده                مردار
قـرآن  . تـرين حيوانـات هـستند      اين گروه، زشـت   . كنند؛ مانند كفتار    مي

ها را نيز همان الشخوران معرفي كرده اسـت، ايـن             مجيد، برخي انسان  
  .پردازد ته از آنان ميآيه به معرفي يك دس

  ها واژه
  ).، باب افتعال»جنب«فعل امر از ماده ( دوري كنيد، بپرهيزيد :اجتَنبوا

» ال«فعـل مـضارع مجـزوم بـه     ( كنجكاوي و تفحص نكنيد  :لَا تَجسسوا 
  ).، باب تفعل»جسس«ناهيه از ماده 

» ال«فعـل مـضارع مجـزوم بـه         ( غيبت نكنيد، بدگويي نكنيـد       :لَا يغْتَب 
  ).باب افتعال» غيب«ناهيه از ماده 

  ).»كره«فعل ماضي از ماده ( ناخوش و ناپسند داشتيد :كَرِهتُم

  نكات تفسيري
  خوردن گوشت سلمان و اسامه. 1

، دو نفـر از اصـحاب كـه در قافلـه            6در يكي از سفرهاي پيامبر اكـرم      
ا غـذايي  آن دو، سلمان را نزد پيامبر فرستادند ت    . بودند، غذا نخورده بودند   

��9 سلمان را نزد     6حضرت رسول . بياوردT
 بن زيد كه انبـاردار قافلـه        
سلمان، نـزد آن دو     . »غذا تمام شده است   «: بود، فرستاد؛ ولي اسامه گفت    

آن دو نفر غيبت كردند و پـشت سـر   . نفر برگشت و جريان را تعريف كرد  
؛ سپس خودشـان نـزد حـضرت        »اسامه بخل ورزيده است   «: اسامه گفتند 

اگر سلمان را بـه سـراغ       «:  رفتند و در اين بين با خود گفتند        6سولر
 6وقتي آن دو به محضر پيامبر     . »شود  چاه پر آب بفرستيم، خشك مي     

آثـار  «: رسيدند و قضيه را تعريف كرده و غذا خواسـتند، حـضرت فرمـود             
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ما امروز گوشـتي    «: عرض كردند . »بينم  خوردن گوشت را در دهانتان مي     
با غيبت كردن، گوشت سـلمان و اسـامه را          «: حضرت فرمود . »ايم  نخورده

حـضرت  . »پس برايمان استغفار كـن    ! يا رسول اهللا  «: گفتند. »خورديد  مي
به همـان برادرتـان كـه گوشـتش را جويديـد، بگوييـد برايتـان                «: فرمود

  1.»استغفار كند

  سوء ظن ممنوع. 2
  :سوء ظن سه نوع است

  :سوء ظن به خدا. الف
انِّينَ        ويعذِّب ا � شْرِكَات الظـَّ الْمـينَ وشْرِك الْمـو قَاتنَافالْمينَ وقنَافلْم

ءوظَنَّ الس �2بِاللَّه  
از مـرد و زن بـه       (و نيز خدا خواست تا همه منافقان و مشركان را           

  .عذاب كند كه آنها به خدا بدگمان بودند) كيفر شرك و نفاق

  سوء ظن به خود. ب
انسان به نفس خود بدبين باشد و هميشه خـودش          اين سوء ظن، يعني     

را سرزنش كند و خود را برابر خداوند متعال گنهكـار بدانـد و آمـرزش                
 چنـين   :بخواهد؛ همان گونه كه در دعاهاي روايت شـده از امامـان           

  .خورد بسيار به چشم مي) خواهي سرزنش نفس و آمرزش(حاالتي 
رش و تأكيـد شـده و      اين نوع سوء ظن، بسيار خوب است و به آن سـفا           

  .شود  مي…موجب از بين رفتن تكبر و غرور و 
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  سوء ظن به ديگران. ج
اين سوء ظن، يعني انسان به ديگران بـدبين باشـد و بـدون تحقيـق و                 

هاسـت كـه      منظور آيه، اين نوع سـوء ظـن       . دليل، ديگري را متهم كند    
  .بسيار مذمت شده و گناه كبيره است

به اين دليل است كه ظن دو نوع        » من الظن كثيراً  «: اين كه آيه فرمود   
  : است
از . حسن ظن كه به آن، بسيار زياد سفارش شده است و سوء ظن            . الف

را در  » كثيراً«ها سوء ظن است، لفظ        آن جا كه بيشترين قسم از گمان      
  .آيه آورده است

  درمان سوء ظن. 3
هاي خوب و بد، غالباً غيـر اختيـاري اسـت و بـه واسـطة برخـي                    گمان

حال اين پرسش مطـرح اسـت كـه         . شود  مقدمات به ذهن منعكس مي    
اي، چگونه مورد نهـي واقـع شـده و درمـان آن             چنين امر غير اختياري   

  چيست؟
  : گوييم در پاسخ، چنين مي

منظور از نهي، نهي از ترتيب آثار است؛ يعني هرگاه گمان بدي به             . الف
 بـه آن مكـن و       ترين اعتنايي   مسلماني در ذهنت آمد، در عمل، كوچك      

  : فرمايد  مي6پيامبر اكرم. رفتار خود را دگرگون نساز
سه چيز است كه وجود آن در مؤمن پسنديده نيست و راه فرار نـدارد؛               
از جمله سوء ظن كه راه فـرارش ايـن اسـت كـه بـه آن، جامـه عمـل                     

  .نپوشاند
توان گمان بد را از خود دور ساخت يا  با تفكر در مسائل مختلف، مي. ب
ها را حمل بر صحت كرد؛ لذا در روايات دستور داده شده اسـت كـه          آن
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  1.اعمال برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن حمل كن
ممكن است سوءظن در اختيار انسان نباشد؛ ولي عوامل و مقدماتي           . ج

  .توان از خود دفع كرد شود را مي كه باعث سوء ظن مي

  2تجسس ممنوع. 4
ت كـه انـسان نبايـد در كارهـاي بـرادر            از جمله آداب معاشرت اين اس     

 و جـو     گمـان بـد، عامـل و زمينـة جـست          . ايماني خود تجـسس كنـد     
گري است، تا از اسرار و رازهاي نهاني ديگران مطلع شـود و در                جستجو

خواهد هر كس امنيت روحـي و         پايان به غيبت بينجامد؛ ولي اسالم مي      
هي كرده است، تا    رواني داشته باشد؛ لذا از سوء ظن، تجسس و غيبت ن          

  .حيثيت و آبروي همه حفظ شود

  غيبت كردن ممنوع. 5
كه در غياب كـسي چيـزي بگـويي كـه اگـر               غيبت، عبارت است از اين    

  .بشنود، ناراحت شود
اسالم، براي مسأله وحدت و يكپارچگي جامعه و انسجام و استحكام آن، 

ي را  هـاي اجتمـاع     اي قائل است؛ ولـي غيبـت، پيونـد          العاده  اهميت فوق 
هـاي تعـاون و       بـرد و پايـه      سست كرده و سرمايه اعتماد را از بـين مـي          

پاشد و  ها مي كند و بذر كينه و دشمني را در دل همكاري را متزلزل مي
طـور كـه اگـر        همـان . شود  ها مي   ها و دشمني    سرچشمه اختالفات، قتل  

اي درون اتاق باشد به مرور زمان، بوي تعفن آن، اتاق، محله         جسد مرده 

                                                 
< .J
 +!K�L�M: ����� ���	
B tCC @D<IC � <IO . 

C .�\o7  @    � f��c!T
 /M b����? �Q   	6 tQ1`       � ��? +M �(^ b����? �Q �\-7      /�X.�� tQ6�
��+(�̂ �)�6 �=�T1�0 "�� �
1�\&\�-�!�K �
1�3���p
 & X�M ��0 � t) =T10)<C:( IF( . 

  540   تفسير همراه�        

را دفـن كـرد، تـا         تـر بايـد آن      كند و هر چه سريع       اجتماع را آلوده مي    و
موجب آسايش همگان شود، غيبت هم شخص را بين چند نفـر، چنـد              

كنـد و     گروه، اقوام، همسايگان و در نهايت نزد همة اجتماع تخريب مي          
لذا بايد غبت   . سبب پليد جلوه دادن شخص و انزجار مردم از وي گردد          

  شود؛ بين برد تا موجب آسايش همگان ميرا در نطفه از 

  شناسي قرآني روان. 6
قرآن قبح و زشتي غيبت را به خوردن گوشـت بـرادر مـرده مثـال زده                 

  :است؛ زيرا
آبروي برادر مسلمان، همچون گوشت تن او اسـت و ريخـتن ايـن              . الف

آبرو به وسيله غيبت و افشاي اسرار پنهان همچون از بين بردن گوشت             
  .تن او است

گيـرد و غيبـت شـدگان همچـون           غيبت در غياب افراد صورت مـي      . ب
  1.مردگان، قادر به دفاع از خويشتن نيستند

 به كار بـرده و فعـل مـضارع    »فَكَرِهتُموه«كه در آيه شريف، فعل ماضي   اين
نياورده است، به اين دليل است كه كراهت انسان از خوردن گوشت برادر             

 جـاي هـيچ شـكي نيـست كـه كـسي         مرده، امري ثابت و محقق است و      
در پايان آيه چون امكان دارد . شود انگيزي را مرتكب نمي چنين كار نفرت

گانه باشد و بـا شـنيدن ايـن آيـه      كسي آلوده به بعضي از اين گناهان سه    
متنبه و متذكر شده و در صدد جبران آن برآيد، لذا خداونـد راه توبـه را                 

  � . إِنَّ اللَّه تَواب رحيم�: بازگذاشته و در انتها فرموده است
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  ها پيام
گمان، به تنهايي براي متهم ساختن انسان مؤمن و داوري برضـد او             . 1

  .)اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم(كافي نيست 
هاي ممنوع است  ساز تجسس و كنجكاوي بدگماني به مؤمنان، زمينه  . 2
  .) ولَا تَجسسوا…ا كَثيراً منَ الظَّنِّاجتَنبو(
بدگماني، ريشة بسياري از گناهان، از جمله تجسس، غيبت، تهمت،          . 3

نِّ    ( است   …نفرت، كينه و قتل و     سوا    …اجتَنبوا كَثيراً منَ الظـَّ سـلَـا تَجلَـا    وو
  .)يغْتَب

گـاه خداونـد    بدگماني، تجسس و غيبت دربارة مؤمنان، با توبه به در         . 4
تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضُكُم بعضاً      …اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ      (1قابل جبران است  

… يمحر ابتَو إِنَّ اللَّه(.  
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  نزديكتر از خود
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كنـد،    و همانا ما انسان را آفريديم و آنچه را كه نفسش او را بـه آن وسوسـه مـي                   

   .دانيم و ما از رگ وريدش به او نزديكتريم مي

  مقدمه
كند كه براي استفاده بهينه و بهتر از يك دستگاه، بايد بـه               عقل حكم مي  

از همه به آن داناتر اسـت توجـه كـرد و          دستورات سازنده و خالق آن كه       
خـالق ايـن    . هايش را جدي گرفت، وگرنه آسيب وارد خواهد شـد           توصيه

بشر پيچيده و ناشناخته نيز براي سعادت مخلوقش در كتاب راهنماي او             
ها  ترين معجزه است، اموري را متذكر شده كه معاد، از جمله آن  كه بزرگ 

  .ستوار استاست و محور اصلي اين سوره بر آن ا
در آيه قبل، منكران معاد جسماني را با مقايسه خلقت اولي انسان و زنده              

در اين آيه، خداوند بر كيفيت علم و آگاهي و          . كردن دوبارة او هشدار داد    
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  .تسلط او بر بندگانش تاكيد كرده است، تا شايد خفتگان بيدار شوند

  ها واژه
  ).»خلق« از ماده فعل ماضي( خلق كرديم، آفريديم :خَلَقْنَا

  ).»وسوس«از ماده (كندفعل مضارع رباعي   وسوسه مي:1تُوسوِس
  ).آن چيزي كه ماية اتصال باشد( ريسمان، رگ :حبل
  . رگي است در گردن متصل به قلب:ورِيد

  نكات تفسيري
  احاطة علمي خدا بر انسان. 1

بـشر ثابـت    با دقّت در اين آيه و آية قبل، احاطة علمي و عملي خدا بر               
در آيه قبل، خداوند با استفهام و پرسش، قدرت و علمش را بر         . شود  مي

مسأله معاد و خلقت دوبارة انسان متذكر شده است، به اين بيان كه در              
گونه سابقه و الگوي قبلي نداشته، ما قادر و توانا  خلقت اول بشر كه هيچ

. تر اسـت  راحتهاي مرده براي بار دوم،  بوديم؛ پس زنده كردن اين بدن  
كننـد؟   حال چگونه منكران معاد در اين امر روشن شـك و ترديـد مـي              

  .ايمان نياوردن به مسأله مهم معاد، ميوه تلخ همين شك است
كه خداوند، خالق بشر است و بـه          در اين آيه نيز با تذكر و تأكيد بر اين         

گـذر،   هـاي زود  افريده ـ حتي خطورات قلبي، وسوسـه   تمام جزئيات اين
ها و اعمال و رفتارش ـ بيش از هر كـس و آگـاهي     ام افكار و انديشهتم

  .شود  و غفلت انسان از اين جريان، موجب گمراهي و فساد مي2دارد
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  544   تفسير همراه�        

اي چگـونگي ثبـت و ضـبط اعمـال بـراي                  لذا از مجموع اين دو آيـه، معمـ
شود و اين، هم بـراي مؤمنـان هـشدار و بـشارت               حسابرسي نيز حاصل مي   

  .شركان جواب و دليلي محكماست و هم براي م

  چيست؟» ما تُوسوِس بِه نَفْسه«مراد از . 2
  : گويد راغب مي

به معناي خطور افكار زشت در دل اسـت و اصـل            » وسوسه«كلمه  
است كه به معناي صداي زيورآالت زنان، و نيـز          » وسواس«آن، از   

هـا كنايـه از افكـار         به معناي آهسته سخن گفتن است كه تمام اين        
  1.گذرد ناپسندي است كه بر دل انسان مي

بـه انـسان    » نفـسه «در اين جمله، موصوله اسـت و ضـمير          » ما«كلمه  
فعل مضارع و بيانگر استمرار است؛ يعني ما هميشه         » نَعلم«. گردد  برمي

  .و پيوسته از خطورات قبلي انسان آگاهيم
ترين حالـت    م خدا به پنهان از عل»ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه «پس با جمله  

ما از ظـاهر و    : گويا فرموده است  . ممكن نفس انسان پرده برداشته است     
اي كه در امـر       اش و از آن وسوسه      باطن انسان و حتي از خطورات قلبي      

چگونه بعـد از    : گويد  دانيم كه در دل خود مي        مي معاد دارد، با خبريم و    
  2شويم؟ مردن و متالشي شدن اجزا، دوباره مبعوث مي

  ريشه وسوسه چيست؟. 3
طبق فرمايش قرآن كريم، ريشه و سرچشمه وسوسه در انسان سه چيز            

  :است
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نفس انسان كه در اين آيه آمده است كه شايد همان نفـس امـاره               . الف
  .)تُوسوِس بِه نَفْسه   (باشد

 سوره اعراف 20 در آيه 8شيطان كه در قضيه حضرت آدم و حوا       . ب
  .)…وسوس لَهما الشَّيطَانُ فَ (آمده است

ها و بعضي از جنيان كه در آخرين سوره قرآن مطرح      بعضي از انسان  . ج
  .)الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ منَ الْجِنَّةِ و النَّاسِ  (1شده است

   .»نَحنُ أَقْرَب إِلَيه منْ حبلِ الْورِيد«نكاتي جالب در . 4
جا  از آن.  به معناي رفتن به سراغ آب است» ورود« از ريشه »رِيدو«. الف

كه اين رگ، شاهراه گردش خون ميان قلب و ديگر اعضاي بدن اسـت،              
  2.اند گفته» وريد«آن را 

ها، حاضـر و نـاظر        اين عبارت كوتاه، معناي بلندي دارد از جمله آن        . ب
هـت علـم،   بودن خدا در همه جا، احاطه كامل به همـة موجـودات از ج   

و  …قدرت، هدايت، حيات، مرگ، آرامش و امنيت، توفيق و سـعادت،            
مه امور به دست او است، نه چيزي از افكار و عقايد و             هاين كه   خالصه  

ماند و نه راه فراري از حيطة قدرت و سـلطنت او              اعمال از او مخفي مي    
. و بي خواست او حركتـي ممكـن اسـت    وجود دارد و نه از غير او كاري  

 رو به سوي او كنيم و از غيرش چيزي نخـواهيم؛ چـرا كـه او هـم                   پس
 و با علمـي دقيـق و گـسترده و بـي             3مالك و هم خالق همه چيز است      

واسطه بر ما و همه اشيا احاطه دارد و از همه چيز، حتي از رگ گـردن        
  .گيريم تر است؛ ولي ما از او فاصله مي به ما نزديك
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  546   تفسير همراه�        

  تر كه من از وي دورم  عجباين  يار نزديكتر از من به من است

ينَ   …[  سوره انفال آمده است24نظير اين جمله در آيه      ولُ بـ حـي أَنَّ اللّه 
 خدا بين انـسان و قلـبش واسـطه و حايـل        ]الْمرْء وقَلْبِه وأَنَّه إِلَيه تُحشَرُونَ    

  . …است

  ها پيام
تر از  نزديكهاي نفساني وي و       خداوند، خالق انسان و آگاه به وسوسه      . 1

وِس بِـه نَفْـسه          (1هاي قلبش به او است      رگ سـا تُو مـ لَمنَعانَ وخَلَقْنَا الْإِنس لَقَدو
رِيدلِ الْوبنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَبنَحو(.  

داشتن يك عقيـده و انديـشه سـالم، بـدون دوري و پـاك شـدن از                  . 2
وِس بِـه       …  لَبسٍ بلْ هم في   (2هاي نفساني محال است     وسوسه سـا تُوم لَمنَعو

هنَفْس(.  
ا     (3هـاي منفـي و مرمـوز اسـت          نفس آدمي، داراي انگيزش   . 3 مـ لَـمنَعو

هنَفْس بِه وِسستُو(.  
علم الهي به همة ابعاد وجود آدمي، پشتوانه محكمي براي حسابرسي . 4

لِ       ونَ …ونَعلَم   (4باشد  و مؤاخذه انسان در قيامت مي      بـنْ ح مـ هإِلَي نُ أَقْرَبح
رِيدالْو(.  

سـت   ها توجه به علم و قدرت خداوند، موجب كاهش گناهان و غفلت     . 5
   .)ونَحنُ أَقْرَب إِلَيه … ونَعلَم …لَقَد خَلَقْنَا(
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  روزي مقدر است
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؛ ست ا در عالم باال  فقط  شود،   يوعده داده م  آن  آنچه به    شما و    ]خدا به [و عطاياي   

 همان گونه كه سخن ؛حقّ استمطلب  كه اين  !آسمان و زمين   به خداوند قسم  پس  
  .است ]حقّ[ گفتن شما

  مقدمه
كـه بـسيار روشـن و غيـر قابـل انكـار هـستند،               اينبرخي امور در عين     

باورشان براي مردم مشكل است؛ از ايـن رو بيـان آن حقيقـت بايـد بـا           
در ايـن آيـه، منبـع رزق بـودن          . تأكيد بيشتر و گاه با قسم همراه باشد       

در آن اسـت    ) هاي آن   بهشت و نعمت  (هاي الهي     آسمان و اين كه وعده    
حال بايد .  مورد تأكيد قرار گرفته است� الْأَرضِفَو رب السماء و�با قسم   

  هاي در آسمان، چيست؟ ديد معناي بودن ارزاق و وعده
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  هاواژه
  . روزي:رِزقُ

  ).»وعد «از مادهمجهول فعل مضارع (ايد وعده داده شده: تُوعدونَ
  ).»نطق «از مادهفعل مضارع (گوييد سخن مي: تَنْطقُون

  نكات تفسيري
   چيست؟»رزق«و » سماء«مراد از  .1
. هر چيز كه باالي سر ما قرار دارد، آسمان است. يعني عالم باال» سماء«

اعم از سماء غيـب و      (داند    ب رزق مي  قرآن مجيد، آسمان را منبع و سب      
   :)شهود

   1 �وإِن من شَيء إِالَّ عندنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ�
هيچ چيز نيست مگر آن كه منابعش در نزد ما اسـت و مـا آن را                 و  

  .كنيم جز به انذارة معلوم و معين نازل نمي

  :فرمايد درباره حيوانات مي
   2 �وأَنزَلَ لَكُم منْ الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ�

  .و براي شما از انعام هشت زوج نازل كرد

  :فرمايد درباره آهن مي
   3 �ا الْحديد فيه بأْس شَديدوأَنزَلْنَ�

  .و آهن را نازل كرديم كه در آن سختي شديد است
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  :و درباره باران فرموده است
�دعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحزن رم اءمنَ السم ا أَنزَلَ اللَّهم1 � موتهاو   

 بـه  و آنچه نازل كرد از آسمان از رزق پس زمين را پس از مرگش،         
  .واسطه آن زنده كرد

هاي معنـوي     البته رزق، در ارزاق مادي منحصر نيست؛ بلكه شامل رزق         
  .شود  نيز مي…مانند علم، هدايت و 

  ؟ چيست»ما تُوعدونَ« مراد از.2

هاي الهي در دنيـا        عام است و شامل همه وعده      »ما تُوعدونَ «گرچه لفظ   
ل كـه سـخن از بهـشت        شود؛ ولي به قرينه رزق و آيات قب         و آخرت مي  
جا مقصود از وعده، بهشت        اين �Nإِنَّ الْمتَّقينَ في جنَّات وعيونٍ    �متقين بود   

  .بديل آن است هاي پايان ناپذير و بي و نعمت

  حق بودن گفتار خداوندبه چه معناست؟.3
حق يعني ثابت و مطابق واقع و مقابل آن باطل است؛ يعنـي متزلـزل و        

ق       ذلك� هم خود حق است      خداوند،. غير واقع  الْحـ و هـ و هـم    3 � بِأَنَّ اللَّه
 و هم گفتـار او حـق         4 �الْحقُّ منْ ربك  �حق و حقيقت از ناحيه او است        

كند كـه  كه قسم ياد مي در اين آيه نيز با وجود اين . 5 � قَولُه الْحق �است  
وبـاره قـسم    ها است، د    ايد، در آسمان  روزي شما و آنچه وعده داده شده      
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  .كند كه آنچه گفته شد، حقيقت است؛ باوركنيدياد مي

  وعده الهي به نطق انسان حق بودن تشبيه .4
كه رزق شما در آسـمان اسـت،         هاي الهي و اين     در اين آيه، حقانيت وعده    

هـايي در     بايد مالحظه كرد چـه ويژگـي      . به نطق انسان تشبيه شده است     
هاي الهـي بـه آن تـشبيه شـده            هنطق آدمي وجود دارد كه حقانيت وعد      

  .است
  هاي نطق ويژگي

اي بـين انـسان و        نطق، به انسان، بسيار نزديك است و هـيچ فاصـله          . 1
  .نيروي نطق او نيست

ها خطا كند؛ ولي در آنچه  ها و شنيدني  انسان، ممكن است در ديدني . 2
  .شود گويد كمتر دچار اشتباه مي مي
 به او اسـت و ديگـري را در آن           گونه كه سخن هر كس مربوط         همان. 3

رسـد و ديگـران را در آن          سهمي نيست، رزق هر فرد نيز به خود او مي         
  .اي نيست بهره

) مانند زبان(انسان، نطق را به مدد توان دروني و ابزارهاي در اختيار          . 4
دهـد؛    آفريند و آن را به شكل مورد نظر و يا آهنگ مناسب ارائه مي               مي

ها كه فقـط ابـزار دريافـت آن در اختيـار              نيدنيها و ش    بر خالف ديدني  
  .رسد، ندارد انسان است و تصرفي در آنچه به چشم يا گوش انسان مي

هاي الهي به نطق انسان تشبيه شده است، تـا بـه كمـك آن ايـن            وعده
معنا براي او ترسيم شود كه خلق آن مواردي كه وعده داده شده، براي              

سازد و    ان كلمات و جمالت را مي     خداوند به همان سادگي است كه انس      
 چيزي همانند خدا نيست و ايـن        �ليس كمثله شيئ  �البته  . دهد  ارائه مي 

  .تشبيه براي تقريب معنا است
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   هاپيام
  ).و في السماء رِزقُكُم( 1 است خلق در زمينيدار روز  ذخيره،آسمان. 1
ساسـي   نقـش ا    آدميـان  يباران، آفتاب و هوا، در فـراهم آمـدن روز         . 2

  ).و في السماء رِزقُكُم( 2دارند
 زمينيان از آسمان، نشانه     ي در تأمين روز   يتدبير، تقدير و قدرت اله    . 3

ي الـسماء رِزقُكُـم و مـا     و( 3اسـت    خـويش  يها قدرت او بر تحقق وعده     فـ 
  ).تُوعدونَ

هاي الهي، همانند نطـق انـسان       حقانيت، قرب و سهولت تحقق وعده     . 4
  .)لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّكُم تَنْطقُون ( است
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  .كه مرا پرستش كنند و جنّ و انس را نيافريدم مگر براي اين

  مقدمه
از سؤاالتي كه هميشه فكر بشر را مشغول به خود كرده اين اسـت كـه                

ها را براي چه خلق كرده اسـت؟ آيـا خداونـد، بـه                نخداوند متعال انسا  
هـا نيازمنـد    ها نيازي داشته است؟ آيا خداوند، به عبادت اين         خلقت اين 
  .دهد اين آيه، به اين سؤاالت پاسخ مي. ها سؤال ديگر است؟ و ده

  ها واژه
ا خَلَقْتخلق«فعل ماضي منفي از ماده (خلق نكردم : م«.(  
  ).»عبد«فعل مضارع منصوب از ماده (ادت كنند تا مرا عب: ليعبدون

  نكات تفسيري
  عبادت يعني چه؟. 1

شـود،    عبادت گفته مي  …به نماز و روزه و      . عبادت يعني بندگي كردن   
                                                 

< . U�0�
p)E< :(EN . 



553   �        هدف از خلقت: 260درس

  : آيه زير شاهد اين معنا است. چون اطاعت خدا است
�     مي آدنا بي كُمإِلَي دهأَع طَانَ  آن أَلَموا الشَّيدببِـينٌ  لَّا تَعم ودع لَكُم إِنَّه
*يمتَقسرَاطٌ مذَا صي هوندبأَنْ اع�1 و   
آيا به شما سفارش نكردم شيطان را اطاعـت نكنيـد كـه همانـا او           «

دشمن آشكار شما است؟ و مرا اطاعت كنيد كه ايـن، راه مـستقيم              
  . است

ادت خلق  من جن و انس را جز براي عب       : فرمايد  پس اگر در اين آيه مي     
  .اند ريزي شده ها براي اطاعت، برنامه نكردم؛ يعني آن

  اند چرا در آيه فرشتگان ذكر نشده. 2
ها وحـي، رسـالت، امـر و نهـي            براي آن . فرشتگان، اهل تكليف نيستند   

مولوي، وعده و وعيـد و بهـشت و جهـنم و بـاالخره اطاعـت در مقابـل            
ض بود و گنـاه در      شود؛ زيرا اگر موجودي معصوم مح       عصيان تصور نمي  

او راه نداشت، اطاعتش ضروري است و اگر اطاعت، اطاعت ضروري بود،            
كفر و استكبار و معصيت از ناحية او غيـر ممكـن اسـت؛ از ايـن رو در                   
قرآن كريم براي فرشتگان، قوانين اعتباري و تشريعي از طريـق ارسـال             

قْت الْجِنَّ والْإِنس ما خَلَ�پيامبران و انزال كتب ذكر نشده و در آياتي مانند   
  2. نيز از فرشتگان نام نبرده است�إِلَّا ليعبدونِ

  آيا نقض غرض نيست؟. 3
اگر خداوند بندگان را براي عبوديت آفريده است، چرا گروهي راه كفـر              

  گيرند؟ آيا ممكن است اراده خداوند از هدفش تخلف پذيرد؟ پيش مي
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بـاري نبـوده، بلكـه عبـادت و     هدف، عبادت اج: شود در جواب گفته مي   
بـراي مثـال، هنگـامي كـه گفتـه          . بندگي توأم با اراده و اختيـار اسـت        

، »ام  من ايـن مـسجد را بـراي نمـاز خوانـدن مـردم سـاخته               «: شود  مي
كـه    ام نه ايـن     آن را براي اين كار آماده ساخته      «مفهومش اين است كه     

ان را براي اطاعت و     خداوند نيز انس  . دارم  مردم را به اجبار به نماز وا مي       
بندگي آماده سـاخته و همـة وسـايل و شـرايط الزم ـ اعـم از عقـل و        

هاي  عواطف و قواي مختلف از درون و پيامبران و كتب آسماني و برنامه     
مسلم است اين معنا . ها فراهم كرده است تشريعي از برون ـ را براي آن 

 بهره بـرداري   در مؤمن و كافر يكسان است؛ ولي مؤمن، از امكانات خود          
  1.كرده و كافر چنين نكرده است

  عبادت، هدف متوسط است يا نهايي؟. 4
در . در اين آيه اطاعت خداوند، هدف آفرينش انسان دانسته شده اسـت         

  : آيه ديگر، كسب تقوا غرض عبادت قلمداد شده است
� كُمبواْ ردبتَتَّقُونَ …اع لَّكُم2 �لَع   

  .  كه پرهيزكار شويد باشد…نيد پروردگارتان را عبادت ك

  : و در آيه ديگر، كسب يقين، غرض عبادت اعالم شده است
  3.� يأْتيك الْيقينُيواعبد ربك حتَّ�

اتَّقُـوا  �هاي ديگري ذكر شده است        عالوه بر اين كه براي تقوا نيز غرض       
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 از مالحظه مجموعه اين     2 .�ونَلحفْكُم تُ  اتَّقُوا اللَّه لَعلَّ   � �1اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ  
آيد كه اطاعت و عبادت، پلي است كـه انـسان را بـه                آيات، چنين برمي  

البتـه عبـادت و     . رسـاند   فالح و رحمت الهي و در مواردي به يقين مـي          
  .اطاعت خداوند، چيزي است كه بر همه اين موارد پرتو افكنده است

  عبادت، هدف خلق نه خالق. 5
دونِ  �جمله   بـعيفهماند كه خلقـت    استثناي پس از نفي است و مي �إِلَّا ل

بدون غرض نبود و غرض از آن، منحصراً عبادت است؛ يعني غرض اين             
كه او معبـود خلـق باشـد؛ چـون            بوده كه خلق، عابد خدا شوند؛ نه اين       

يـا  » تا مـن پرسـتش شـوم   «: و نفرموده» كه مرا بپرستيد   تا آن «: فرمود
به عبارت ديگر، عبادت، هدف خلق است، نـه         » بودشان شوم تا من مع  «

  .هدف خالق

  چرا جن مقدم شده. 6
مقدم شدن جن به سبب فضيلت و برتري او بر انسان يا برتري عبـادت               
او بر عبادت انسان نيست بلكه به خاطر اين است كـه خلقـت جـن بـر                  

 يـا   3 �بلُ من نَّارِ السمومِ   والْجĤنَّ خَلَقْنَاه من قَ   �ها مقدم بوده است       خلقت انسان 
  R.�استَكْثَرْتُم منَ اإلِنسِ�تر است  كه تعداد جنيان از آدميان فراوان اين
  مطالبي جالب راجع به جن. 7

ها مطالب فراواني از      دربارة جن . اي پنهان از حواس ما است       جن، آفريده 
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  : ها عبارت است از شود كه برخي از آن قرآن استفاده مي
قرآن، وجودشان را تصديق كرده و يادآور شده است كـه آفـرينش             . الف

كـه    اند، چنـان    آنان، پيش از آفرينش انسان است و از آتش آفريده شده          
  1.�والْجĤنَّ خَلَقْنَاه من قَبلُ من نَّارِ السمومِ�آدميان از خاك آفريده شدند 

پس مبعـوث   ميرنـد و سـ      كنند؛ مي   ها چونان آدميان زندگي مي      جن. ب
  2.�…ويوم يِحشُرُهم جميعا يا معشَرَ الْجِنِّ قَد استَكْثَرْتُم�خواهند شد 

وجـود دارد و بـا زايمـان،    ) مـرد و زن   (از اين طايفه، مذكر و مؤنـث        . ج
  3.�…أَفَتَتَّخذُونَه وذُريتَه أَولياء �كنند  توليد نسل مي

دار و سـريع و كارهـاي         هـاي شـتاب      حركـت  جن، شعور، اراده، قدرت بر    . د
خـورد     به چشم مـي    7كه در داستان حضرت سليمان      سنگين دارد؛ چنان  

�                       لَقَـوِي ه لَيـي ع ك وإِنـِّ قَامـن م مـ لَ آن تَقُـوم قَبـ بِـه يكنَ الْجِنِّ أَنَا آتم فْريتقَالَ ع
  4.�أَمينٌ

برخـي كـافر و بعـضي       بعضي مؤمن و    . مانند انسان مكلف است    ،جن.    ه
وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا �صالح و برخي صاحب كردار ناشايست هستند     

ـ         � 5 ،�ليعبدونِ دي إِلَ هـبـاً يجنَا قُرْآنـاً ععما    يإِنَّا س ا    � 6، � الرُّشْـد فĤَمنـَّ ا منـَّ وأَنـَّ
ـ         قَالُوا  � 7، �الْمسلمونَ ومنَّا الْقَاسطُونَ   وسم دعن با أُنزِلَ متَابنَا كعمنَا إِنَّا سما قَويي 
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ي  * طَرِيقٍ مستَقيمٍ    ي الْحقِّ وإِلَ  يمصدقًا لِّما بينَ يديه يهدي إِلَ      اعـوا دنَا أَجِيبما قَوي
نْ                جِـرْكُم مـيو ن ذُنُـوبِكُم رْ لَكُـم مـ غْفـي نُوا بِـهآمو يمٍ    اللَّه ذَابٍ أَلـ و سـاير    1 � عـ 

  .هاي ديگر ويژگي
آيد كه ابليس از جن و داراي فرزند و گروه و  از كالم حق تعالي بر مي. و

ن                 �قبيله است    اء مـ يـلأَو تَـهيذُرو ذُونَـهأَفَتَتَّخ ه بـرِ رنْ أَمقَ عنَ الْجِنِّ فَفَسكَانَ م
  3. � وقَبِيلُه منْ حيثُ الَ تَرَونَهمإِنَّه يرَاكُم هو �؛ 2 �دوني

  ها پيام
  ).الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ( 4جن و انس، در تكليف مشتركند. 1
عبادت كردن بشر و الهي شدن مردم، مهم است، نـه عبـادت شـدن           . 2

  .5) تا من عبادت شوم»دب عأُل«:  و نفرمود»ليعبدونِ«: فرمود(خداوند 
الزمه عبادت، معرفت معبود است؛ پس آفرينش جن و انـس، بـراي             . 3

  .r)ليعبدونِ(شناخت حق و حركت در راه خداوند است 
انسان، در معرض غفلت و نسيان است و بايد پيوسته هدفش را به او        . 4

  .�)ما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ، … ذكر و(تذكر داد 
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  . نيست،شود  جز وحيي كه به او مي]قرآن[اين  .گويد واز روي هوس سخن نمي

   مقدمه
هاي مهاجران، مانند حمزه عموي پيامبر،       خانه 6اطراف مسجدالنبي 

. شـد به مـسجد بـاز مـي       قرار داشت و از هركدام دري        …ابوبكر،عمر و 
كه  شدند، تا اين  ها براي ورود به مسجد، از خانه خود وارد مسجد مي            آن

 به امر الهي دستور داد تمام درهـاي منـازل بـه طـرف           6رسول خدا 
 وقتـي مهـاجران     7مسجد مسدود شود، به جز در خانه اميرالمؤمنين       

 ها بـسيار گـران       بر آن  6اين فرمان را شنيدند، اين عمل رسول خدا       
هـاي مـا را     درِ خانه6چرا پيامبر: آمده و سخن به گاليه گشودند كه  

بسته و تنها در خانه پسر عموي خويش را باز گذاشته اسـت؟ هنگـامي      
 اين سخنان را شنيد، مردم را در مسجد جمـع كـرده و              6كه پيامبر 

  .2اين آيات را تالوت نمود

                                                 
< . �o.)EO :(O �H .  
C . �������B�� @BN @D<CC. 



559  6 �        عصمت پيامبر: 261درس

   هاواژه
  ). »نطق «فعل مضارع از ماده(گويد سخن مي: ينْطقُ

  .ميل به شهوت: يهو

يحالهام نامه، كتابت، اشاره سريع،: و.  

  نكات تفسيري
  قرآن كالم الهي است .1

 كالم الهي است و خود در جاهاي مختلف به آن تصريح             قرآن كريم تماماً  
كند؛ با اين بيان كه اگر قرآن، كالم غير خداوند بود، بطالن آن ظـاهر                 مي
  : رمايدفشد؛ از آن جمله ميمي

  ؛ و لَو كانَ منْ عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتالفاً كَثيرا«
ـ  آن    در ،از جانـب غيـر خـدا بـود        ) قـرآن  (و اگر   بـسيار   ياختالف

  » 1 .يافتند يم

، حقانيت قرآن و ايـن      6در اين آيه، ضمن اثبات عصمت رسول اكرم       
 چـرا كـه پيـامبر    كنـد؛ كه قرآن كريم كالم بـشر نيـست را اثبـات مـي      

گويد و آنچه بـه عنـوان قـرآن     از روي هواي نفس سخن نمي      6اكرم
  .كند، جز وحي الهي نيستبيان مي

  نطق، نماينده درون. 2
  : هاي درون انسان است سخن، آشكار كننده نيات و نهفته

   2 �ولَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولِ�

                                                 
<  . �\.)H:(IC 

C . /�-�)HF:(OA . 
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  . نانشان خواهي شناختتو منافقان را از شيوه سخ! اي پيامبر

بنابراين اگر كسي در سخنانش هيچ اثر و ردپايي از هواي نفس نباشد،             
در . نشان دهنده، آن است كه گوينده درونش خالي از هواي نفس است     

هاي فرد خالي از هواي نفس است، بلكه همـه            اين صورت نه تنها گفته    
ـ  . كارها و رفتارهاي او از اين آسيب به دور است         هـاي   ارة گفتـه اگـر درب

 اين وضعيت اختصاصي بـه      �يما ينْطقُ عنِ الْهو   �: فرمايد   مي 6پيامبر
هاي آن حضرت نداشته و همه كارها و رفتارهاي حضرت را شامل  سخن

  .شود مي

   از هوا6666چگونگي خالي بودن پيامبر.3

اي است كه انسان     داراي مقام عصمت است و عصمت، ملكه       6پيامبر
ايـن، نيرويـي الهـي    . كند  و خطا و نسياني حفظ مي     را از هرگونه لغزش     

است كه خداوند به پيامبر خود ارزانـي داشـته بـه سـبب شايـستگي و                 
اي آن حضرت، خواست و اراده    . صالحيتي كه در آن حضرت وجود دارد      

. خواهدجز خواست خداوند ندارد و هرچه بخواهد، خدا نيز همان را مي           
زند كه مخالف اراده الهي باشـد؛       يهيچ فكر و سخن و فعلي از او سر نم         

گونه كه هـستند،   ها كنار رفته و حقايق را آنچرا كه براي معصوم، پرده  
  .بيند، از اين رو هيچ ميلي به گناه و مخالفت فرمان الهي ندارد مي

  ها   مـا بـاز دگر باره برستيم زغم     
  

  ها در بـاديه عشق نهاديــم قــدم
  اه كنديم زدل بيخ هواها و هوس  

  
  هـا   داديم به خود راه بـالها و الم      

  
  در انحراف از حقنفس ي انقش هو .4

 از هواي نفس، بيانگر اين است كه هرچـه          6تأكيد بر خالي بودن پيامبر    
هاي نفساني خـالي باشـد و خواسـتي جـز رضـايت الهـي               انسان از خواسته  

ات، هواي نداشته باشد، از انحراف در امان خواهد بود؛ زيرا منشأ تمام انحراف      
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كـه حـضرت    خوانـد؛ چنـان   نفس است كه دائما انسان را به بـدي فـرا مـي           
  : فرمايد مي 7يوسف

  ؛ 1ما أُبرِّئُ نَفْسي آن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءو«

و  كنـد  ي امر ميبه بدبسيار   ،نفسهمانا  كنم،   يو نفس خود را تبرئه نم     
 بدي و انحـراف نيـز        از ،از هواهاي نفساني خالي است     6چون پيامبر 

  .مبرا است

   6666دفاع خداوند از پيامبر. 6
دهنـد خداونـد     مي 6ي به رسول خدا   يهرگاه به هردليلي نسبت ناروا    

و دامن رسـول خـويش را از تمـام          آيد    در مقام دفاع از پيامبرش بر مي      
 نـسبت جنـون و سـحر بـه          ،زماني كه دشـمنان   . دارده مي اتهامات منزّ 
  : فرمايدكريم در مقام دفاع مي قرآن ،دادندپيامبر مي
  ؛ 2 فَذَكِّرْ فَما أَنْت بِنعمةِ ربك بِكاهنٍ و ال مجنُون «

 و نـه    ي نه كاهن هـست    ،پندشان ده، كه تو به بركت نعمت پروردگارت       
  .مجنون

 در مقام دفـاع از      ، قرآن ،دهند گاه كه نسبت نفسانيت به پيامبر مي        و آن 
   :دكنرسولش بيان مي

�وونْ الْهقُ عنْطا ييم  *وحي يحإِلَّا و وي إِنْ ه �  
گويد چيزي جـز   آنچه ميو  * گويد  نمي و هوس    ياز روي هو  و كالمي   

  !وحي كه بر او نازل شده نيست

                                                 
< . =T10)<C :(EO . 
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   هاپيام
هـاي آن    پيـام آلوده نبـودن    و   6اصالت سخنان پيامبر   خداوند، بر . 1

  .)يا ينْطقُ عنِ الْهو مو ( 1كند  تأكيد ميحضرت به هواي نفس
 كننـده  هواي نفس، منشأ اصلي سخنان باطل و القاي مفاهيم گمـراه       . 2

  .)يو ما ينْطقُ عنِ الْهو(  2است
 3كـرد  اي مستمر و تدريجي دريافت مي       وحي را به گونه    ،6پيامبر. 3
  .)يوحي يوح(
قُ    مـا  و (  4 از هرگونه هوا و هوس مبرّا است       6شخصيت پيامبر . 4 نْطـي 

  .)ييوح هو إِلَّا وحي آن يعنِ الْهو
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  اعراض از غافلين
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تو از هر كس كه از ذكر ما روي گرداند و جز زندگي دنيا را نخواهد، اعـراض                  پس،  
  .كن

   مقدمه
اس  يهد� دايت تمام مردم است   دين، براي ه    نيـز   6 و پيـامبر   �2 للنـَّ

 تمام هم   3. �و أَرسلْناك للنَّاس   �اند  براي هدايت تمام مردم فرستاده شده     
.  اين بوده كه گمراهان هدايت يابند      6و غم انبيا از جمله پيامبراكرم     

كنـد كـه     به حدي در راه هدايت مردم پافـشاري مـي          6پيامبر اكرم 
  ! ست جان خود را به خطر اندازدنزديك ا

   ؛ 4لَعلَّك باخع نَفْسك أَلَّا يكُونُوا مؤْمنين «
 كه جان عزيـزت     ،يتو چنان در انديشه هدايت خلق     )  رسول ما  يا(

  »ي هالك سازيآورند خواه يايمان نمكه   اينرا از غم
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اي از مـشركان تمـام راههـاي هـدايت را بـر روي خـود                ولي وقتي عده  
 چه  6اند، پيامبر اند و به طور كامل از خداوند روي گردان شده         هبست

   .اي دارد؟ اين آيه، به بيان اين وظيفه پرداخته است وظيفه

   هاواژه
رِضباب افعال»عرض «فعل امر از ماده(روي گردان باش : أَع ، .(  

  .)، باب تفعل»ولي«فعل ماضي از ماده  (پشت كرد: يولََّت
لمرِدباب افعال»رود«فعل نفي از ماده (ده نكرد ارا:  ي ،.(   

  نكات تفسيري
  اعراض به چه معناست؟. 1

اعراض، به معناي چهره برگرداندن و پشت كردن همراه بي اعتنايي اسـت؛             
 از مشركان كه خداوند در اين آيه به آن امر نموده،            6ولي اعراض پيامبر  

تند و با اعـراض و روي       ها قابل هدايت نيس     به معناي اين است كه ديگر اين      
گرداني از ذكر حق و دلبستگي به دنيا ديگـر شايـستگي خـويش را بـراي                 

  .اي به حالشان ندارداند و در واقع اين كار فايدههدايت از دست داده

  مراد از ذكر چيست؟. 2
مشركان از ذكر روي گردانند و در غفلت و بـي خبـري فـرو             : فرمايدمي

ت؟يك احتمال اين است كه مـراد، يـاد خـدا    مراد از ذكر چيس  . اندرفته
كـه در     باشد؛ يعني به طور كلي از خدا غافـل شـده و تـوجهي بـه ايـن                 

. محضر خداوند هستند و آنچه دارند، متعلق به خداونـد اسـت، ندارنـد             
كه از ذكر روي گردانند؛ يعني از منطق و عقل به دور              احتمال ديگر اين  

ذكر، قرآن كريم اسـت؛ يعنـي بـه         كه مراد از      احتمال ديگر اين  . هستند
دستورات قرآن پشت كرده و به آن اعتنـايي ندارنـد كـه ايـن احتمـال                
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  . 1بيشتر مورد عنايت است

  رابطه ميان غفلت و دنيا پرستي. 3
اي وجـود دارد    ميان غفلت و اعراض از ياد خدا، با دنياپرستي چه رابطه          

؛ ذكْرِنا و لَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنْيا عنْيفَأَعرِض عنْ منْ تَولَّ«: فرمايدكه مي
2
   

از كساني كه از يـاد مـا اعـراض كردنـد و جـز زنـدگي دنيـا را                    
  ؟ »اند، اعراض كن نخواسته

واقعيت اين است كه منشأ تمام گناهـان، غفلـت از يـاد خـدا و پـشت                  
هنگامي كه انـسان از يـاد خـدا اعـراض           . كردن به دستورات الهي است    

بـه  . آورد، به دنياپرستي كه نقطه مقابل خداپرستي است روي مـي   نمود
شود مظاهر دنيـا  رنگ مي هر ميزان جايگاه اوامر الهي در قلب انسان كم  

شود و اين، زنگ خطري است براي همگـان كـه از    تر مي پرستي پررنگ 
اش دنيا پرستي و در مقابل، اعراض       ياد خدا اعراض ننمايند؛ زيرا نتيجه     

  . را درپي خواهد داشت6امبر خداخدا و پي

  دنياي مذموم كدام است؟. 4
مراد از دنياي مذموم كه آيـه بـه آن اشـاره دارد وكـساني را كـه تمـام            

، �و لَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الـدنْيا       �همشان دنيا است را مورد نكوهش قرار داده         
اي براي رشد و تعالي هاي الهي وسيلههاي دنيا نيست؛ زيرا نعمتنعمت             

هـاي  در امور معنوي است وتمام اوليا الهي با استفاده از همـين نعمـت             
-آنچه در اين آيه به مـذمت آن مـي   . دنيائي به مقامات عالي راه يافتند     

پردازد، در واقع كساني هستند كه دنيا برايشان هـدف شـده و دنيـا را                 
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. عنوي خواهانند مستقل از خدا و نه براي آخرت و رسيدن به كماالت م           
 شخصي كه نادانسته به مذمت دنيـا پرداختـه بـود را             7اميرالمؤمنين

نكوهش كرده و دنيايي را كه وسيله رسـيدن بـه كمـال باشـد، بـسيار                 
   1.ستود

  آن يكي در پيش شير دادگـر      
  

ــر  ــسياري مگ ــرد ب ــا ك   ذم دني
  دنيا نيست بدحيدرش گفتا كه  

  
  بد تويي زيرا كه دوري از خرد      

   بـر مثال كـشتزار     حب دنيـا   
  

  كارهم شب وهم روز بايدكشت  
  تخم امروزين فـردا بـر دهـد      

  
  اي دريغـا بـر دهـد        ور نكاري، 

  
   هاپيام

 2 اسـت از مشركان دنيامحور و خداگريز      مكلف به اعراض   6پيامبر. 1
  .) عنْ ذكْرِنايفَأَعرِض عنْ منْ تَولَّ (
گرداني از ياد خدا     تيجه روي محروميت انسان از هدايت و معارف وحي، ن       . 2

  .)فَأَعرِض عنْ منْ تَولَّي عنْ ذكْرِنا و لَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنْيا ( 3 استو دنيازدگي
  اسـت،  نكوهيدهي، امراها در امور دني متمركز كردن عاليق و گرايش . 3

  .)م يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنْيالَ…يفَأَعرِض عنْ منْ تَولَّ ( 4 از دنيايور نه صرف بهره
  .)فَأَعرِض ( 5تبري جستن از دشمنان اسالم، يك اصل است. 4
بايد از كـسي كـه از يـاد خـدا روي            . گاهي مقابله به مثل الزم است     . 5
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  .) عنْ ذكْرِنايفَأَعرِض عنْ منْ تَولَّ ( 1گرداند، اعراض كرد مي
 عنْ ذكْرِنـا و     يتَولَّ ( 2ديگرند   خدا، مالزم يك   دنيا گرايي و اعراض از ياد     . 6

  .)لَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنْيا

                                                 
<  .5��� .  
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  قرآن كتاب تذكر

ô‰s)s9uρ $tΡ÷�œ£o„ tβ#uö�à)ø9$# Ì�ø.Ïe%#Ï9 ö≅yγsù ÏΒ 9�Ï.£‰•Β ∩⊂⊄∪1  
  ؟اي هست و همانا ما قرآن را براي تذكر آسان كرديم، پس آيا هيچ عبرت گيرنده

   مقدمه
و مـا خَلَقْـت الْجِـنَّ و       �هدف از آفرينش انسان، عبادت و بندگي خداست         

كه بندگان در مسير عبوديت قـرار گيرنـد،        براي اين  2. �الْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ  
قرآن كتاب هدايت و چـراغ راهنمـاي        . به هدايت و راهنمايي نياز دارند     

 6 گرامـي اسـالم    بشر از سوي خداوند، توسط جبرئيل امين بر نبـي         
هاي مهم و كارساز كتاب خدا را بـراي     اين آيه، يكي از ويژگي    . نازل شد 

  .هدايت و فهم مردم، تبيين كرده است

   هاواژه
  ). ، باب تفعيل»يسر «فعل ماضي از(ديم كرآسان : يسرْنَا

  .ياد: كْرِذ

ُكاسم فاعل از باب افعال كـه اصـل آن         (» ذكر«، از ريشه    پند پذير : رمد 
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  ).مذتكر بوده است

  نكات تفسيري
   آسان كردن قرآن به چه معناست؟.1

اي نازل شـده كـه        آسان كردن قرآن، به اين معنا است كه قرآن، به گونه          
هاي الفـاظ و حـروف       در قالب مردم بتوانند آن را قرائت كرده و بفهمند و          

؛ هم كـسي كـه در سـطح پـايين      آسان باشد،آنارائه شده است تا درك     
معارف بلند آن را بفهمد و به اندازه دانش خويش از آن توشه گيرد  است،  

و هم عالم ژرف نگر به اعماق آن غوص نموده و گوهرهاي در خور فهم و                
درك خود بيابد؛ هم عامي، از آن بهره داشته باشد و هم عـالم، بـه فهـم                  

  .1عميق آن برسد

  قرآن كتاب ذكر است .2
كسي كه با قـرآن انـس       . اب ذكر است  هاي قرآن، اين است كه كت       از ويژگي 

كند و  داشته باشد، دائما او را از خطراتي كه در پيش روي او است، آگاه مي           
. شـود عواقب غفلت و پيروي از شيطان و هواي نفس را بـه او يـاد آور مـي                 

بهـاي وجـود    شود، تـا متـاع گـران     قرآن، مقام و كرامت انسان را متذكر مي       
جه بنـدگي خـدا و بهـشت جـاودان را پـيش      خويش را ارزان نفروشد و نتي  

و لَقَد   �بدين منظور قرآن را آسان نموديم       : فرمايددهد و مي  رويش قرار مي  
  .�يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ

  ذكر چيست؟ .3
انـسان، بـه داليـل      . ذكر مقابل غفلت، به معناي توجه و يادآوري اسـت         
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 رو نيازمند هشدار و بيدار    شود؛ از اين    گوناگون دچار نسيان و غفلت مي     
موارد بسياري است كه آدمـي از آن        . باش است، تا از او رفع غفلت كند       

شود و قرآن كه كتاب ذكر اسـت او را بيـدار كـرده و متوجـه                   غافل مي 
ها، از هدايت، از معاد، از وظيفه  غفلت از خود، از خدا، از نعمت. سازد مي

   .…و از 

  ره برداري باشد بايد قابل فهم و به،تبليغ .4
تا كـالم درسـت     . اش فهم آن كالم است    مندي از يك كالم، مقدمه      بهره

درك نشود و به طور شايسته القا نشود، در حقيقت، پيـام ابـالغ نـشده                
طور كه بايد صورت نگرفته است، بهره منـدي از            است و چون تبليغ آن    

هـم مـورد   آن نيز اندك خواهد بود؛ از اين رو در تبليغ، بايد اين اصل م             
اي ابالغ شود كـه همگـان از آن بهـره          توجه قرار گيرد كه كالم به گونه      
اي خـاص،     اي نباشـد كـه فقـط عـده        كافي و الزم را ببرنـد و بـه گونـه          

  . مخاطبان اصلي كالم باشند

   هاپيام
  .)و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ (  همگانيفهم برا قابل آسان و يقرآن، كتاب.1
  .)و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ ( است زدايي، رسالت اصلي قرآن  غفلتبيدارگري و. 2
 الزم   ارشـاد مـردم    ي بـرا  يگـوي  گران، از شيوه سـاده     استفاده هدايت . 3

  .)يسرْنَا الْقُرْآنَ ( 1است
گيري نداشته باشند؛ هر قـدر سـاده و قابـل           اگر افراد، قابليت عبرت   . 4

  .)و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ منْ مدكر (ارد فهم هم بگويي اثر ند
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  انينيسرنوشت زم
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هر كه بر روي زمين است، فاني شدني است و ذات صـاحب جـالل و ارجمنـدي        

  .ماند اقي ميپروردگارت ب

   مقدمه
 .است يشيفته بقا و ماندگار   انسان يانگه و .بقا و فنا دو مفهوم متضادند     
 در اين گير و     ي است و آدم   ي و چه چيز فان    يحال بايد ديد چه چيز باق     

دار چگونه بايد باشد تا بتواند بيشترين بهره را برده و از فنا به بقا سـير                 
  .كند  مي را تبيينوند اين ريها  بنيان، اين آيات.نمايد

  واژه ها
  ).  فاعل از مصدر فناءاسم(شونده است ست ي نابود و نيبه معنا: فان
  .ز استيصورت و آنچه ظاهر از هر چ: وجه

  ). منزه بودن از هر نقص (يعظمت و بزرگ: الجالل
  .كردن گيرندهانعام و عطا كردن بدون خوار : االكرام
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  نكات تفسيري
   در قرآنين كليقوان. 1
ات خـود   يـ  را در آ   يق عالم هست  ين است و حقا   ينه تكو ييآ ،ديآن مج قر
 در  ي كلـ  ين و برنامه ها   ينان قوا يب ه قرآن به  يها آ  ده. ن كرده است  ييتب

  : ع پرداخته است مانندين و تشرينظام تكو
   1 �ء  وسعت كُلَّ شَي و رحمتي�
  2 � عنُقه و كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائرَه في�
�كُلَّ شَي تاباً وك ناهيصأَح 3 �ء  
   4 �تَموت إِالَّ بِإِذْنِ اللَّه كتاباً مؤَجالً آن و ما كانَ لنَفْسٍ�
بِ و مـا    ي ما أَنْتُم علَيه حتَّ يما كانَ اللَّه ليذَر الْمؤْمنينَ عل     � نَ الطَّيـ ميزَ الْخَبيثَ مـي 

   5 � الْغَيبِيلعكُم علَكانَ اللَّه ليطْ
   6 �و ما كانَ اللَّه ليعذِّبهم و أَنْت فيهِم و ما كانَ اللَّه معذِّبهم و هم يستَغْفرُونَ�
  7 � بِظُلْمٍ و أَهلُها مصلحونَ يو ما كانَ ربك ليهلك الْقُر�

 يات او بـر رو    يـ بطه با انسان و ح     را در را   ي كل ي كه قانون  ياتياز جمله آ  
 آن   از نكـات   يه مورد بحـث اسـت كـه بـه برخـ           ي آ ،ان فرموده ين ب يزم

  .م پرداختيخواه
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  انيني زميسرنوشت حتم. 2
 را خواهـد    يبان آدمـ  ي بر همگان آشكار است كه مرگ گر       ،قتين حق يا

   خواهند بود؟ان برنامه مستثني از ايا كساني يا كسيآ ي؛ ولگرفت
 يزي گر ،ن سرنوشت يچ كس از ا   يت است كه ه   ين واقع يگر ا اني ب ،هين آ يا

 يبـر رو چـه   ن بلكـه هر   يمزنده؛ نه تنها اهل     ي نه اكنون و نه در آ      .ندارد
  .را خواهد داشتحتمي ن سرنوشت يز اي ن،ن استيزم
   1 �و إِنَّا لَجاعلُونَ ما علَيها صعيداً جرُزاً�

 هموار و   ي خاك -اها از درختان و بن    -استي آن   و ما آنچه را بر رو     
  .گياه خواهيم ساخت ي بيبيابان

 بلكـه   ؛ستي مطلق ن  يستي ن ين فنا به معنا   يد توجه داشت كه ا    يالبته با 
  . و مهم استيك مرحله اساسيان يپا

 مقصد كجاست؟. 3

 از ي پس چه هـدف ،است  انسانهاي و همگاني سرنوشت حتم ،ينابود اگر
ند تـا  ي را برگزيري چه مسيتسيو او با شود؟ ين برنامه بزرگ دنبال م  يا

  ان نشود؟يط دچار زين شرايدر ا
ا ي دن ي زندگ يداري ناپا ،قابل اغماض است  غير  ن مسلم و    ين ب يآنچه در ا  

 آن  د و بـه دنبـال     يـ  را برگز  يداري هدف پا  يستي با س پ .است آن   و اهل 
د يـ حـال با  . داند  مي وند با وجه رب   ي راه نجات را پ    ،هين آ ي ا .حركت كرد 

   چه؟ يعنيد وجه رب يد
  :ك پرسشي
 . اسـت ي الهـ يان و شمارش نعمـت هـا  يات سوره الرحمن در صدد ب     يآ
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 آن  آيـه ن  يا كه   است يچه نعمت ء  فناد كه   يآ  مي شين پرسش پ  يحال ا 
  ؟ �فَبِأَي آالء ربكُما تُكَذِّبانِ� است و فرموده  شمردهي الهيها را از نعمت

   1:پاسخ
ن اشكال وارد بـود     ي بود ا  يستي ن  معدوم شدن و   ين فناء به معنا   ياگر ا  
 ي تعـال يحقيقت اين فنا انتقال از دنيا به آخرت، و رجوع بـه خـدا      يول

 از آيات كريمه قرآن اين فناء به انتقـال          ياست، هم چنان كه در بسيار     
 مطلق و هيچ يفنا آن  كه منظور ازدهين گردييتبمذكور تفسير شده و 

  : اتين آي مانند او پوچ شدن نيست
  2.� ربك كَدحاً فَمالقيه ييها الْإِنْسانُ إِنَّك كادح إِليا أَ�
  3.�و إِلَي الْمصيرُ�
  4.�إِلَي مرْجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَ�
  5.�إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونَ�
�النُّشُور هإِلَي 6.�و  
�يإِل آن و بنْتَه رالْم 7.�يك  

  » وجه ربك يو يبق«ي وجه الهي بقايمعنا. 4
از جسمانيت  ي   تعال ي خدا چون واست،    آن ي سطح بيرون  ،وجه هر چيز  
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ي  تعالي خداباره اين كلمه دريمعنا ، منزه استو داشتن حجم و سطح
 همان صفات كريمه او است كه بين او و خلقش    است كه  خدا يهانمود

صـفات بـر خلقـش نـازل         آن   ، و بركات و فيض او بـه وسـيله         اند واسطه
 و رحمـت و مغفـرت و        ي و بينـاي   يعلم و قدرت و شنواي     مانند ؛شود يم

 عز  -و پروردگارت «: شود ي آيه چنين م   ي معنا .است ها رزق و امثال اين   
 يفنـا كـه      ايـن   بـدون  ؛مانـد  ي مـ  ي با همه جالل و اكرامش بـاق       -اسمه

  1.» در جالل و اكرام او بگذاردي دگرگون در خود او يايموجودات اثر

  ها  اميپ
  .)كُلُّ منْ علَيها فانٍ( افتيان خواهد ين پاي زميها رو  انسانيزندگ. 1
 .)كُلُّ منْ علَيها فانٍ(ست ي سزاوار دلبستن ن،ايدن. 2

 كُلُّ منْ علَيها فانٍ(ر است ي فنا پذو انسان ذاتاً ريناپذ  و فنا ي باق ،خداوند. 3
  .) وجه ربك يو يبق
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  وظيفه ما در مقابل احسان ديگران
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   است؟]ما[ جز احسان ]شما[آيا جزاي احسان 

  مقدمه
يكي از اصولي كه در قرآن بارها تكرار شده و خداوند، عمل به آن را بر                

  . استخود الزم دانسته، اصل مقابله به مثل
�ي أَذْكُرْكُمياد كنم ياد كنيد، تا شما را  مرا2؛�فَاذْكُرُون.  
  .گرديم  اگر برگرديد ما نيز برمي3؛�إِنْ عدتُّم عدنَا�
�   رْكُمنصي رُوا اللَّه5.كند  را ياري كنيد، شما را ياري مياگر خدا  4؛�إِن تَنص  

  : فرمايد كه مي در اين سوره نيز خداوند، پس از اين
   6؛�ولمنْ خَاف مقَام ربه جنَّتَانِ�
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577   �        وظيفه ما در مقابل احسان ديگران: 265درس

و بعد  و براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتي است،             
كند، در اين آيـه شـريف، بـه     كه اوصاف آن دو باغ بهشتي را بيان مي  از اين 

كنـد كـه ايـن بهـشت و        همان اصل مقابله به مثل اشاره نموده و بيان مـي          
ا        �: تيجه كار خودشان است؛ چرا كـه      هاي آن، ن    نعمت سانِ إِلـَّ زَاء الْإِحـ لْ جـ هـ

  .�الْإِحسانُ

  ها واژه
  .]»جزي«از ماده [ پاداش :جزَاء

اناسمصدر باب افعال( بخشش و انعام بر غير :ح.(  

  نكات تفسيري
  معناي احسان و آثار آن. 1
ت؛ احسان چيزي برتـر از عـدالت اسـ        : گويد  مي» مفردات«در  » راغب«

زيرا عدالت اين است كه انسان آنچه بـر عهـده او اسـت بدهـد و آنچـه          
متعلق به او است بگيرد؛ ولي احسان اين است كه بيش از آنچه وظيفه              

  1.او است، انجام دهد و كمتر از آنچه حق او است، بگيرد
هـاي    به همين دليل كه احسان برتر از عـدالت اسـت؛ خداونـد پـاداش              

  : ان قرار داده استزيادي را براي نيكوكار
ي     �: دهـد   ها را با نيكـي جـواب مـي          خداوند، احسان آن  . الف ا فـ مـ ه وللـَّ

سنُوا               ينَ أَحـذ السماوات وما في الْأَرضِ ليجزِي الَّذينَ أَساؤُوا بِما عملُوا ويجزِي الـَّ
  2.�يبِالْحسنَ
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دهد   سان آنان جواب مي   خداوند، نيكي نيكوكاران را بيش از حد اح       . ب
سنَ   �: پوشـاند  هايشان را تاريكي و ذلت نمي       و صورت  نُواْ الْحـس ينَ أَحـذ  يلِّلـَّ

  1.�وزِيادةٌ والَ يرْهقُ وجوههم قَتَرٌ والَ ذلَّةٌ
ذينَ  �: دهد  خداوند، هم در دنيا و هم در آخرت پاداش آنان را مي           . ج لِّلـَّ

  2.�لدنْيا حسنَةٌ ولَدار اآلخرَةِ خَيرٌأَحسنُواْ في هذه ا
: كند  ها مي   خداوند، همنشيني و همراهي ويژه خود را شامل حال آن         . د
  3.�إِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنينَ�
  4.� يحب الْمحسنينَاللّهو �: ها را دوست دارد خداوند، آن.  ه

  احسان خداوند به نيكوكاران. 2
خواهد دليل احسان خود را كـه بـا دادن چنـد               در اين آيه مي    خداوند،
ه جنَّتَـانِ        �بهشت   بـر قَـامم نْ خَـافملبـه اوليـاي خـود اجـرا كـرده و         �5و 
هـا قـرار داده بـود، بيـان كنـد و              هاي گوناگوني كه در آن بهشت       نعمت

. ها به اين دليل بود كه ايشان نيز اهل احسان بودند            بفرمايد اين احسان  
شود كه احسان بنده،  البته از اين آيه شريفه، تنها اين مقدار استفاده مي

بدون تالفي و جبران نيست و خداوند، پاداش آن را به احساني نظير آن 
كـه    شـود، ايـن      ديگر استفاده مـي    6دهد؛ اما نكته ديگري كه از آيات        مي

 البته .احسان خدا، بيش از احسان بنده و افزون بر جزاي اعمال او است     
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شود كه  اگر بگوييم احسان از ناحيه خداي تعالي وقتي تمام و كامل مي       
 بر اين زيادتي هم     �إِلَّا الْإِحسانُ �كاران باشد، جملة      بيش از احسان نيكو   

  1.داللت دارد

  وظيفه ما در مقابل احسان ديگران. 3
اي در قـرآن اسـت كـه          آيـه «: خـوانيم    مي 7در حديثي از امام صادق    

كـدام آيـه    : عـرض كـردم   «: گويـد   رواي مـي  . »و شـمول دارد   عموميت  
  : فرمود» است؟

ا        �: فرمايـد   اين سخن خداوند متعال كه مي      سانِ إِلـَّ زَاء الْإِحـ لْ جـ هـ
 كه دربـاره كـافر و مـؤمن، نيكوكـار و بـدكار، جـاري        �الْإِحسانُ

هر كس به او نيكي شود، بايد جبران كند و راه جبران، اين      . شود  مي
كه به اندازه او نيكي كني؛ بلكه بايد بيش از آن باشـد؛ زيـرا            نيست  

اگر همانند آن باشد، نيكي او برتر است؛ چرا كـه او آغـازگر بـوده     
  2.است

شود كه انسان، مقابـل       از مضمون آيات ديگر نيز اين چنين استفاده مي        
احسان ديگران، نبايد سكوت كند؛ بلكه مسؤول است و بايد نيكي آنـان       

  : ساني بهتر جبران كندرا با اح
  3؛�وإِذَا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيواْ بِأَحسنَ منْها أَو ردوها�
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هرگاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتـر از آن بدهيـد يـا بـه           
  .»همان گونه پاسخ گوييد

  ها پيام
هاي شگرف بهشت، پاداش و احسان خداوند به اعمال نيـك و              نعمت. 1

  .1) هلْ جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ(ة خلق است شايست
بي تفاوتي برابر احسان ديگران، در پيشگاه خداوند و عقل نكوهيـده            . 2

  .2)  جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُهلْ(است 
ها بينديشيم نه ظاهر افراد، جنسيت، نژاد، سن، منطقه  فقط به ارزش. 3

  .3) جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُهلْ(و قبيله 
پاداش احسان به هرگونه، به هر مقدار، در هر زمان و مكـان و برابـر                . 4

  .4)  جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُهلْ(هر شخصي بايد داده شود 
لْ  (ها است     هاي قيامت، اجراي عدل و جزاي احسان        يكي از فلسفه  . 5 هـ

  ).حسانِ إِلَّا الْإِحسانُجزَاء الْإِ

                                                 
< .�	
�� �� �� @B<I @DOHI .  
C .5��� @DOHG .  
O .��� ���	
 @B<< @DHAN .  
H .5��� .  



 

 قرآن مجيد 536صفحة   266درس 

  تقدير و حكمت مرگ
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كه امثال شما را  از اينايم و ما هرگز ناتوان نيستيم،    ما مرگ را ميان شما مقدر كرده      

  .دانيد، درآوريم جاي شما بياوريم، و شما را در خلقتي كه نمي به

  مقدمه
تـرين    ياد مرگ و يادآوري معاد و عالم پـس از مـرگ، يكـي از سـازنده                

در مكتب اسـالم، معـاد يكـي از         . ها است   عوامل تربيت و هدايت انسان    
ايت و تربيـت    قـرآن كـريم كـه كتـاب هـد         . آيد  اصول دين به شمار مي    

اي كه به تعبيـر       باشد، به اين مهم توجه خاص داشته است؛ به گونه           مي
شناسان، بيش از يك سوم آيـات قـرآن در تبـين اهميـت،                برخي قرآن 

 چرا كه اعتقاد به آن، 2هاي معاد، نازل شده است؛ ضرورت، آثار و ويژگي
شته انسان را از ظلم، سركشي، افسردگي و انحطاط فكري و روحي بازدا     

كند؛ بر همين اساس، بيـشترين        اي روشن را براي او ترسيم مي        و آينده 
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در اين دو آيه نيز . آيات سوره واقعه به تبيين مسأله معاد پرداخته است  
  .ريزي دقيق مرگ و زندگي عالم پس از مرگ اشاره شده است به برنامه

  ها واژه
  ).باب تفعيل» رقد«فعل ماضي از ماده (مقدر و معين كرديم : قَدرنَا

اسـم  (هـا پيـشي بگيرنـد         ها، كساني كه ديگـران از آن        مغلوب: مسبوقين
  ).»سبق«مفعول از ماده 

ئَكُمنـشأ «فعل مضارع از ماده (كنيم    آوريم، خلق مي    به وجود مي  : نُنش «
  ).باب افعال

  ).باب تفعيل» بدل«فعل مضارع از ماده (كنيم  جايگزين مي: نُّبدلَ

  رينكات تفسي
  مرگ در تدبير و تقدير الهي. 1

تدبير نظام هستي و همه موجودات، با تمام خصوصياتـشان، بـر عهـده              
هيچ حادثه و اتفاقي در جهان رخ نخواهد داد، مگر با اراده و             . خدا است 
  : تقدير او
�            رِّ و ي الْبـا فم لَمعيو وا إِالَّ ههلَمعبِ الَ يالْغَي حفَاتم هندعا    و مـرِ و حـالْب

تَسقُطُ من ورقَةٍ إِالَّ يعلَمها والَ حبةٍ في ظُلُمات األَرضِ والَ رطْـبٍ والَ              
   > �يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِينٍ

. دانـد   هاي غيب، فقط نزد او است و جز او، كسي آن را نمـي               كليد
افتد، مگـر      نمي هيچ برگي . داند  آنچه در خشكي و دريا است را مي       

اي در مخفيگـاه زمـين و نـه           كه از آن آگاه است، و نه هيچ دانه          اين
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  . كه در كتاب مبين ثبت است تر و خشكي وجود دارد، جز اين هيچ

در اين آيه شريف، با اشاره به ايـن   . مرگ نيز از اين اصل مستثنا نيست      
، اصل توحيدي، بر حتمي و قطعي بودن مرگ اشاره و نيز علـم، قـدرت        

كند؛ بنابراين، پديده مرگ      تدبير و تقدير خداوند دربارة مرگ تأكيد مي       
كـه خداونـد    در نظام آفرينش، در جايگاه معين خود قرار دارد، نـه ايـن       

نتوانسته است انسان را با عمر جاودان بيافريند يا چنين كرده باشد؛ اما             
ها را به كام  علل و اسباب ناخواسته، بر علم و ارادة او چيره شده و انسان

مرگ كشانده باشد؛ بلكه خداوند، بـا علـم و حكمـت و تـدبير خـويش،           
مرگ را مقدر داشته و هرگـز مغلـوب عوامـل طبيعـي و ارادة ديگـران                 

  1.نخواهد بود

  ) چرايي مرگ(فلسفه مرگ . 2
شود  ها مقدر كرده است، معلوم مي كه خداوند مرگ را براي انسان از اين

مقـصد نهـايي نبـوده؛ بلكـه محـل عبـور بـراي              دنيا جايگاه جاويدان و     
از سويي، تكامل، پويـايي  . رسيدن به منزلگاه اصلي و مقصد نهايي است     

بر اين اساس، . ها به صورت فطري دوست دارند و نو شدن را همه انسان 
هاي   هاي جديد را جايگزين نسل      خداوند، مرگ را مقدر ساخت، تا نسل      

ي جديد، بـا عـالمي نـو و ناآشـنا           هاي كهن را با خلقت      كهن كند و نسل   
بدين صورت، مسير تكامل، طي شده و تكاپو براي         . مأنوس و آشنا سازد   

  . نو شدن تحقق خواهد يافت
ها و بـا تغييـر و         به راستي اگر مرگ نبود، با وجود برخي دردها و مرض          
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 زنـدگي چقـدر     …هـا و    ها و فرهنگ    تحوالت فرهنگي و اقتضائات نسل    
يـافتن مـدت حـضور         عالوه بر اين، با پايـان      …! شد  سخت و دشوار مي   

انسان در اين عالم، بايد براي حضور در عوالم برتر آماده شـود و بـدون                
مرگ، اين آمادگي حاصل نخواهـد شـد؛ چـون بـا ايـن بـدن دنيـايي،                  

توان در عالم برزخ و قيامت حضور يافت؛ بنابراين، مرگ پلي اسـت               نمي
لم وسيع بـرزخ و قيامـت، تـا روح،          براي عبور از عالم تنگ مادي به عوا       

آماده پذيرايي بدن برزخي و معاد جسماني متناسـب بـا قيامـت شـود؛               
هاي آن كـسي جـز از طريـق وحـي آگـاه               چند از چگونگي و ويژگي      هر

  .�ونُنشئَكُم في ما لَا تَعلَمونَ�نيست 

  حقيقت مرگ. 3
  : در قرآن كريم، به همانندي مرگ با خواب اشاره شده است

   … الْأَنفُس حينَ موتها والَّتي لَم تَمت في منَامهاياللَّه يتَوفَّ
سـتاند و     خداوند، روح مردمان را هنگام مرگشان به تمـامي بـازمي          

همچنين روحـي را كـه هنگـام خـواب نمـرده اسـت نيـز قـبض                  
   1.…كند مي

 دربـارة  7از امام جـواد . در روايات، به اين همانندي تصريح شده است 
  : فرمودحضرت . تي و حقيقت مرگ سؤال شدچيس

   2؛…هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة الّا انّه طويل مدته 
آيـد، بـا ايـن        مرگ، همان خوابي است كه هر شب به سراغتان مي         

  . تر است تفاوت كه مدت مرگ، از خواب طوالني
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يست؛ بلكه  شود حقيقت مرگ، نيستي و نابودي ن        با اين بيان، معلوم مي    
البتـه  . هـاي خـاص خـود       انتقال از عالمي به عالم ديگر است، با ويژگي        

هر . مرگ از افكار، عقايد، رفتار و اعمال انسان در دنيا متأثر خواهد بود            
ونُنشئَكُم �. داند  ها را كسي نمي     چند چگونگي اين ظهور اعمال و انديشه      

لَما لَا تَعي مونَف�.  

  ها پيام
تواند آن را به جلو يـا عقـب بينـدازد             ير الهي است و كسي نمي     مرگ، تقد . 1
)توالْم نَكُمينَا برنُ قَدنَح….(  
مرگ، پايان زندگي اين جهان و آغاز زندگي جديد در عـالم آخـرت              . 2

  ).نُّبدلَ أَمثَالَكُم ونُنشئَكُم في ما لَا تَعلَمونَي آن علَ(است 
نُ (ن مرگ، تنها به دست خدا اسـت         پايان عمر و زما   . 3 نَحـ     نَكُم يـنَا برقَـد 

تو1).…الْم  
مرگ، نشانه عجز خداونـد از زنـده نگهداشـتن نيـست؛ بلكـه نمـاد                . 4

  2).…  بينَكُم الْموت قَدرنَانَحنُ(حكمت، اراده و تقدير او است 
و در چه   انسان، از وضع قيامت آگاه نيست كه چه زماني خواهد بود            . 5

  3). في ما لَا تَعلَمونَونُنشئَكُم(شرايطي حاضر خواهد شد 
فلسفه مرگ، جايگزين شدن ديگران و پيدايش تحـوالت جديـد اسـت             . 6
  4).… نُنشئَكُم في  آن نُّبدلَ أَمثَالَكُم ويعلَ … بينَكُم الْموت قَدرنَا(
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  1).نُّبدلَ أَمثَالَكُمي آن لَع…(گاه  دنيا، معبر است، نه توقف. 7
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ها و زمين را در شش روز آفريد؛ سـپس بـر عـرش اسـتقرار                 اوست آن كه آسمان   

آيد، و آنچـه از آسـمان         رود، و آنچه از آن بيرون مي        يافت، آنچه در زمين فرو مي     
داند؛ و هرجا باشيد او بـا شـما    را مي) همه(رود  آيد، و آنچه در آن باال مي       فرو مي 

  1.كنيد بينا است است، و خدا به آنچه مي

  مقدمه
هاي بسياري را به خود مـشغول         يكي از مسائلي كه از ديرباز فكر انسان       

گروهـي، خلقـت عـالم هـستي را         . كرده، بحث مبدأ عالم هستي اسـت      
وعـه  شـمار و مجم     پندارند و قائلند اين همه موجـودات بـي          تصادفي مي 

ــد آمــده اســت  هــا  گروهــي ديگــر، ماترياليــست. هــستي، اتفــاقي پدي
هستند كه قائلند جهان با خاصيت ذاتي ماده بوجود آمده          ) ماديگرايان(

                                                 
< . /0/�)EF :(H . 

  588   تفسير همراه�        

گروهي ديگر، ماترياليست ميكانيكي . است و به عامل خارجي نياز ندارد   
هستند كه دنيا را به صورت ماشين پيچيده تصور كرده و تمـام فعـل و      

اند   هاي جهان را به صورت اجزاي ماده توجيه كرده          و دگرگوني انفعاالت  
شود  دانند كه از جزئي به جزء ديگر منتقل مي         و عامل آن را نيرويي مي     

  .آيد و در نتيجه، كل ماشين به حركت در مي
بيني مادي خط بطالن كشيده و مبدأ عـالم را            اين آيه شريف، بر جهان    

  .كند يان ميالهي دانسته و چگونگي خلقت آن را ب

  ها واژه
تَوفعل مضارع از    (]كنايه از تدبير و اداره امور عالم      [استقرار يافت   : ياس

  ).ماده سوي باب افتعال
  .تخت حكومت: عرْش
  ).»ولج«فعل مضارع از ماده (رود  فرو مي: يلج
  ).»عرج«فعل مضارع از ماده (رود  باال مي: يعرُج

  نكات تفسيري
  چيست؟»  أَيامٍستَّةِ«منظور از . 1

بحث آفرينش جهان طي شش روز، در هفت آيه از آيـات قـرآن آمـده                
دوران اسـت؛   » يـوم «، منظـور از     »يـوم «با توجه به مفهوم وسيع      . است

يـوم   مانند 1خواه اين دوران يك ميليون سال باشد يا يك ميليارد سال؛       
قيامت  يعني مجموعه رستاخير كه يك دوران بسيار طوالني، روز           القيامة

خلقت زمين و سـاير     : شش دوران خلقت عبارتند از    . شمرده شده است  
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ها كـه در      خصوصيات آن كه طي چهار روز انجام يافته و خلقت آسمان          
  :رو روز بوده است و دو آية زير، به آن اشاره دارد

ا أَقْواتَ           � يهـف رقَـدا ويهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجي    و ا فـ هـ
  1.�أَربعةِ أَيامٍ سواء لِّلسائلينَ

هاي استواري قـرار داد و بركـاتي در آن آفريـد و              او در زمين كوه   
 - اينهـا همـه در چهـار روز بـود          -مواد غذايي آن را مقدر فرمود،     

  !درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان
�     نِ ويموي يف اتاومس عبنَّ سفَقَضَاهحا       يأَو  في كُلِّ سماء أَمرَها وزينـَّ

  2.�السماء الدنْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تَقْديرُ الْعزِيزِ الْعليمِ
در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد، و در              

فرمـود، و آسـمان     ) و مقـرّر  (را وحي   ) آسمان(هر آسماني كار آن     
بـا شـهابها از     (زينت بخشيديم، و    ]  ستارگان[ا با چراغهايي    پايين ر 

  !حفظ كرديم، اين است تقدير خداوند توانا و دانا) رخنه شياطين

  چرا جهان در يك لحظه آفريده نشد؟. 2
خداوند تبارك و تعالي قادر بود جهان را در يك لحظـه بيافرينـد؛ زيـرا       

 علت خلقت آن در شـش دوره،  �3ه كُن فَيكُونُ أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَيوإِذَا قَضَ �
بيانگر عظمت و قـدرت و علـم آفريـدگار اسـت، تـا مراحـل مختلـف و               

شده انجام گيـرد و       هاي منظم و حساب     هاي گوناگون، طبق برنامه     چهره
دليل آشكاري براي شناسايي آفريدگار حكـيم باشـد؛ مـثال اگـر نطفـه               

توانـست    قدر نمـي    شد، آن    مي آدمي در يك لحظه به نوزاد كامل تبديل       
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اي و هـر   عظمت خلقت را بازگو كند؛ اما طي نه ماه هـر روز در مرحلـه          
ضغه ـ      (كنـد   ماه به شكلي ظهـور مـي   د  ). …نطفـه ـ علقـه ـ مـاز تعـد

  1.آيد اي از عظمت آفريدگار به دست مي هاي تازه مراحل، نشانه

  عرش الهي. 3
مانروايـان و پادشـاهان، بـراي    از روزگاران قديم، عادت بر اين بود كه فر    

. كردنـد   اي از قبيل بساط و متكـا فـراهم مـي            جلوس خود، جايگاه ويژه   
رفته رفته و به مرور زمان، براي آن، كرسي و تخت درست كـرده و آن                

اين امر، باعث شـد كـه پادشـاه، بـه تخـت حكـومتي               . را عرش ناميدند  
ر امور و اداره    مركز تدابي » عرش«شناخته شود و مردم، با شنيدن كلمه        

ها و لوايح به ذهنشان خطـور كنـد؛ ولـي خداونـد            مملكت و صدور نامه   
تبارك و تعالي جسم نيست و مكاني ندارد و اگر سخن از عـرش الهـي                

عرش، كنايه از اسـتيال و      . مطرح شده، به زبان بشري سخن گفته است       
كـه هـيچ موجـود كوچـك و      چيرگي خداوند بر عالم هستي است و اين  

  2.شود از قلمرو حكومت وي خارج نميبزرگي 

  علم الهي. 4
نظم و هماهنگي حاكم . الزمة مديريت صحيح، علم و آگاهي مدير است    

خداوند، به آنچـه در     . بر جهان هستي، نشانة احاطة علمي خداوند است       
كند، از قبيل آب، تخم گياهـان، مردگـان،           رود و نفوذ مي     زمين فرو مي  

آورد، از    ت و آنچـه از زمـين سـر برمـي           آگاه اس  …ها و     حشرات و گنج  
 خبر دارد و آنچـه بـه زمـين نـازل            …قبيل نباتات و حيوانات و آب و        
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591   �        مبدأ عالم: 267درس

 با اطالع اسـت  …ها و اشعه اجرام نوراني و         شود چون مالئكه، باران     مي
رود ماننـد فرشـتگان و اعمـال          و آنچه از زمين به طرف آسمان باال مي        

  . با خبر است…بندگان و بخارها و 

  همراهي خداوند. 5
چون خداوند تبارك و تعالي، به عالم هستي و تمـام موجـودات احاطـه     
علمي و شهودي دارد، هيچ مكان و پوششي از او غايب نيست و بشر هر 

  : جا رود، از حيطة علم و آگاهي او پنهان يا خارج نخواهد شد
   1.و ال يمكن الفرار من حكومتك

  .فرار كردن، امكان نداردات  از قلمرو حكومت و سلطه) خدايا(

. او هميشه با ما بوده و بر اعمال و نيات دروني و قلبي همه آگـاه اسـت                 
چگونه او با ما نباشد؛ در حالي كه ما نه تنها در وجـود، بلكـه در بقـاي                   

. او روح عالم هـستي اسـت      . خود، لحظه لحظه به او متكي و نيازمنديم       
  : فرمايد  مي6پيامبر اكرم

  2.تعالي معه حيث كان آن اهللا ن يعلمءأن المران من افضل ايما
ترين مالك جدايي چيزي از ديگران، مكـان اسـت و    رو كه معروف از آن 

دهـد،    هر كس بخواهد از ديگري پنهان شود، مكان خود را تغييـر مـي             
هـا    هـا و زمـان      تنها مكان را ذكر كرده، وگرنه علم الهـي دربـارة مكـان            

  3.يكسان است
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  ها پيام
 اداره امور عالم از سوي خداوند، همراه اقتدار كامـل و همـه              تدبير و . 1

  1). الْعرْشِي علَي استَوثُم(جانبه و به دور از هرگونه سستي و كاستي است 
هـا، بازدارنـده شـخص از         توجه به ناظر بودن خداوند بر اعمال انسان       . 2

ونه كه حضرت امـام  گ همان 2). بِما تَعملُونَ بصيرٌ   واللَّه(ارتكاب كارهاي ناروا    
  : فرمودند;خميني

  . عالم محضر خداست در محضر خدا معصيت نكنيد

ها، به انجام كارهاي شايسته تـشويق شـده و            از سوي خداوند، انسان   . 3
  ). بِما تَعملُونَ بصيرٌواللَّه(نويد پاداش به آنان داده شده است 

ا رويم، او با ما است؛  همه جا تحت حيطة حضور الهي است و هر كج         . 4
  ). معكُم أَينَ ما كُنتُموهو( پس ما هم هميشه ياد او باشيم

جـا همـراه انـسان اسـت، بـه حقيقـت          خداوند عالوه بر آن كه همـه      . 5
  ).بِما تَعملُونَ بصيرٌ …  معكُموهو(عملكرد او نيز بصير و آگاه است 
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  حقيقت زهد
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5Α$tFøƒèΧ A‘θã‚sù ∩⊄⊂∪ 1  
 تا بر آنچه از دست شما رفت، غمگين نشويد و به آنچه به شما داد،  ]اين را گفتيم  [

همانا خداونـد، هـيچ متكبـر فخرفروشـي را دوسـت            .  نگرديد ]مغرور= [شادمان  
  .دارد نمي

  مقدمه
انسان، موجودي نيازمند به پند و اندرز است و قرآن، كتـابي سرشـار از            
اندرزها و پندهاي كارساز اسـت؛ برخـي پنـدها را از زبـان پيـامبران و                 

هاي مستقيم خداوند به انـسان        حكيمان بيان كرده و برخي نيز موعظه      
 ها، به انسان تـذكر و آرامـش داده و دريـايي از              است كه هر كدام از آن     

هـا   آية مورد بحث، يكـي از ايـن پنـد   . كند معارف را بر انسان عرضه مي 
  .است
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  ها واژه
  ).»أسي«فعل نهي از ماده (غمگين نشويد : لَا تَأْسوا

  ).»فرح«فعل نهي از ماده (شادماني نكنيد : لَا تَفْرَحوا
  ).باب افتعال» خيل«اسم فاعل از ماده (فرد خود پسند، متكبر  :مخْتَال
  ).صيغة مبالغه(كند  كسي كه بسيار بر ديگران فخرفروشي مي :رفَخُو

  نكات تفسيري
  اندوه. 1

هاي بزرگ و كوچـك خداونـد، بايـد برخـورد انـسانِ               برخورد انسان با نعمت   
شـود، هماننـد      امانتدار باشد كه با پس دادن نعمت به صاحبش، ناراحت نمي          

هـا، غمگـين      دن آن صندوقدار بانك كه با دادن پول بـه مـردم و از دسـت دا              
  .شود نمي

هـا نهـي كـرده        خداوند، در اين آيه از غصه خوردن براي فقدان نعمـت          
رسد و خوشايند انسان نيست، حتمـاً داراي خيـر            است؛ بالهايي كه مي   

  : است
�سي آن عرٌ لَّكُمخَي وهئًا وواْ شَي1 :�تَكْرَه   

اي شما خيـر    كه آن، بر    داريد؛ در حالي    بسا چيزي را كه خوش نمي     
  . است

ممكن است بال كفاره گناهان يا سبب ارتفاع درجـات يـا امتحـان بنـدگان             
  .باشد
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  شادي. 2
شـود؛   بعضي چيزها مانند مال، اوالد، رياست و شهرت، باعث خوشـحالي مـي         

ها فرحناك نشده و سرمـست شـادي          ولي انسان زاهد، با به دست آوردن اين       
 از همان مصاديقي باشد كه خداونـد        ها  شود؛ زيرا ممكن است اين نعمت       نمي

  : فرمود
�سي آن عشَرٌّ لَّكُم وهئًا وواْ شَيب1؛�تُح  

  .»داريد، با اين كه براي شما شر است بسا چيزي را دوست مي

  : ها براي كفار فرمود در آيه ديگر نيز دربارة اين نعمت
م       والَ يحسبنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ أَنَّما نُملي     � ي لَهـ لـا نُمإِنَّم هِمرٌ لِّأَنفُسخَي ملَه 

  2؛�ليزْدادواْ إِثْما
اند، هرگز گمان نكنند مهلتي كه بـه آنـان            و كساني كه كفر ورزيده    

دهيم، تـا     دهيم به سودشان است، جز اين نيست كه مهلتشان مي           مي
   3.بر گناه خود بيفزايند

ها اسـت     ها از خود آن     كنند اين نعمت   ها خيال مي    جا كه بعضي انسان     از آن 
كنند، خداونـد در      ورزند و بر ديگران فخرفروشي مي       و به سبب آن تكبر مي     

قطعاً خداوند، انسان متكبر فخر فروش را دوسـت         «: فرمايد  فراز آخر آيه مي   
  .»دارد نمي

  حقيقت زهد. 3
در تعدادي از روايات ذيل آيه، حقيقت زهد به همين دو جملـه از آيـه                
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  :  آمده است7در روايتي از امير المؤمنين علي. سير شده استتف
ـ    «: قال اهللا سبحانه  : الزهد كلّه بين كلمتين من القرآن      وا علَ لَا تَأْسـكَييل 

   ا آتَاكُموا بِملَا تَفْرَحو ا فَاتَكُمو من لم يأس علي الماضي و لم يفرح » م
  : باالتي فقد اخذ الزهد بطرفيه

جا كه خداونـد سـبحان      ن دو جمله از قرآن است؛ آن      تمام زهد، ميا  
ايد، غمگين نـشويد و بـه    تا به سبب آنچه از دست داده  «: فرمايد  مي

؛ بنـابراين هـر   »آنچه خدا به شما داده است، دلبسته و مغرور نباشيد    
كس برگذشته تأسف نخورد و بـه آنچـه در دسـت دارد، دلبـسته                

  1.ار گرفته استنباشد، زهد را از از هردو طرف در اختي

البته مقصود از تأسف نخوردن بر گذشته، حـسرت نخـوردن بـر دنيـا و      
  .متاع آن است

ها مغرور شـدن و سرمـستي         چنان كه مقصود از شاد شدن به نعمت         هم
كردن است، زيرا انساني كـه بـه اهـداف توجـه نـدارد و هـدف را دنيـا                  

كنـد    ن مي داند با به دست آوردن نعمت مغرور شده و چه بسا طغيا             مي
چنان   و با از دست دادن نعمت آن       �2ي أَن رآه استَغْنَ   يكَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَ   �

شود كه گويا كار او به آخر رسيده است، ولـي انـسان داراي                مأيوس مي 
آيـد اسـباب      چه در دنيا براي او پـيش مـي          معرفت دريافته است كه آن    

كنـد و نـه در    ها سرمستي مـي  نعمترو نه با      از اين . كمال و ارتقاء است   
  .گردد مصائب مأيوس مي
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  ها پيام
دهد، نبايد ناراحت و غمگـين   انسان، به سبب چيزي كه از دست مي    . 1

ها، نبايد شادماني و سرمتي كند        مندي  ها و بهره    شود و برابر برخورداري   
  1).م ما فَاتَكُم ولَا تَفْرَحوا بِما آتَاكُيلكَيلَا تَأْسوا علَ(
همشه امور ناپسند را به غير خدا و امور پسنديده را به خداوند نـسبت    . 2

هـا نـسبت داده اسـت؛ ولـي           خداوند، فوت شدن را به خود نعمت      (دهيم  
ا فَـاتَكُم    …(هاي تازه رسيده را به خود نسبت داده است            نعمت ا   … ،مـ بِمـ
آتَاكُم.(  

واللَّه لَا يحب كُلَّ (ت عجب و خودپسندي، زمينة صفت فخر فروشي اس . 3
  .بيانگر مطلب فوق است» فخور«بر » مختال«تقديم  2)مخْتَالٍ فَخُورٍ

                                                 
< .�� �� ���	
 @B<I @DEAH . 

C .5��� @DEAE . 

 

 قرآن مجيد 542صفحة   269درس 

  رسوايي تبهكاران
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انـد، بـا      ها را از آنچه انجام داده       انگيزد؛ پس آن    خدا همگي آنان را برمي    روزي كه   

انـد و   خداوند، آن را احصاء كرده است و آنان، آن را فراموش كـرده            . كند  خبر مي 
  .خدا بر هر چيز، شاهد است

  مقدمه
ها در صحنه  ها، نتايج اعمال و به نمايش گذاشتن آن آگاهي بخشي از عملكرد  

در اين آيه، خداوند با هـشدار  .  اصول تربيتي قرآن كريم است     علني قيامت، از  
كه عملكرد دنيايي مجرمان، در محشر، به نمايش گذاشته شده و پرونده  به اين

ها را از شرك و كفر و تبهكاري بر  آنان نزد همگان بازخواني خواهد شد، انسان
  .دارد حذر مي

  ها واژه
فعـل مـضارع از مـاده    (آورد  ها بيرون مـي   ز قبر انگيزاند؛ ا   بر مي ها را     آن: يبعثُم
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  ).»بعث«
نَبباب تفعيل» نبأ«فعل مضارع از ماده (كند  را آگاه ميها   آن:أُفَي.(  
صباب افعال» حصي«فعل ماضي از ماده (را شمارش كرده آن : يأَح.(  

  ).»شهد«صفت مشبهه از ماده (شاهد و گواه هميشگي : شَهِيد

  نكات تفسيري
   خوار كنندهعذاب. 1

خداوند، در پايان آيه قبل، از عذاب خوار كننده براي كافران خبـر داده              
كنـد؛    و در اين آيه، بخشي از آن را تشريح مي      �و للكافرين عذاب مهين   �

اين عـذاب، روزي نمايـان خواهـد شـد كـه كـافران، از قبرهـاي خـود                   
د، در  گاه خداون   آن. شوند  برانگيخته شده، به سوي محشر سوق داده مي       

صحنه علني محشر، پرده از اعمال زشت آنان برداشته و با آمار دقيـق،              
در . دهد؛ هر چند كافران خود آن را فراموش كرده باشند         از آن خبر مي   

اي از عذاب خوار كننده است كـه          اين، جلوه . قيامت، امكان انكار نيست   
  1.خداوند از آن خبر داده است

  حسابرسي دقيق قيامت. 2
در گذر زمان و حوادث روزگار، بـه مـرور، گذشـته خـويش را               ها    انسان

اي، نـه   كنند؛ اما در ديوان عدل الهي هـيچ عمـل و عقيـده     فراموش مي 
گيرد؛ بلكه به صورت دقيق و        شود و نه مورد غفلت قرار مي        فراموش مي 

. رسد شمارش شده، در محشر به سمع و نظر تبهكاران و اهل محشر مي
 خـويش را يـاد آوردنـد، بـا حـسرت و تعجـب           گاه كه گذشـته     آنان، آن 
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  : گويند مي
ــا   � ــرَةً إِلَّ ــا كَبِي ــغيرَةً ولَ ص رــاد ــا يغَ ــابِ لَ ــذَا الْكتَ ــالِ ه ــا م ــا ويلَتَنَ ي

  1. �…أَحصاها
اين چه كتابي است كه اعمال كوچك و بزرگ ما را فرو            ! واي بر ما  

  2؟!نگذاشته، همه را به شمارش درآورده است
  حضر خدادر م. 3

 و بر اعمال گفتـار،      3؛هو معكُم أَينَ ما كُنتُم    (خداوند، همواره با انسان است      
عقايد و نيت او آگاه است و در قيامت از آنچه ديـده شـنيده و آگـاهي                  
داشته، به صورت دقيق گزارش داده و در محكمه عدل الهـي شـهادت              

و ). ؛ و خداوند، بر هر چيز گواه است        كُلِّ شَيء شَهِيد   يواللَّه علَ (خواهد داد   
دهد، قضاوت و حكم كرده، پاداش يـا كيفـر            بر اساس آنچه شهادت مي    

   : چون؛خواهد داد
   4؛�أَالَ لَه الْحكْم وهو أَسرَع الْحاسبِينَ�

آگاه باشيد كه دادرسي و داوري، تنهـا از آن خداونـد اسـت و او،                
  .باشد سريعترين حسابرسان مي

  ها پيام
شـوند و دادگـاه قيامـت، عمـومي و          مجرمان در مأل عام محاكمه مي     . 1

  5).… فَينَبئُهمجميعاً…(علني است 
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  ).…فَينَبئُهم(شوند  مجرمان، قبل از مجازات، تفهيم اتهام مي. 2
وم (گاه قدرت و علم الهي است         قيامت، تجلي . 3 يعـاً        يـمج ه ثُهم اللـَّ عـبي … 

نَبفَيوها نَسم بِمئُه.(  
ها رسيدگي شود، بايد به حـساب         كه در مأل عام به حساب       قبل از آن  . 4

  .خود رسيد، تا دچار عذاب رسوايي قيامت نشويم
فراموشي اعمال، موجب محو شـدن آثـار آن، در قيامـت و مجـازات             . 5

  1).أَحصاه اللَّه ونَسوه(شود  نمي
ـ واللَّه(خدا معصيت نكنيم   عالم، محضر خدا است در محضر       . 6  كُـلِّ  ي علَ

شَهِيد ء2).شَي  
در عالم، هيچ نقطه امني براي توطئه، خالفكاري و گناه وجود ندارد            . 7
)اللَّهلَوي عشَهِيد ءكُلِّ شَي .(  
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  آداب مجلس
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در مجالس جا گشاده  «:هنگامي كه به شما گفته شود! ايد اي كساني كه ايمان آورده

: ، تا خدا به شـما گـشايش دهـد، و هنگـامي كـه گفتـه شـود                  »كنيد؛ گشاده كنيد  
، برخيزيد، تا خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده و كساني را كـه                »برخيزيد«

  .كنيد، آگاه است اند، به درجاتي باال ببرد و خدا به آنچه مي از دانش برخوردار شده

  مقدمه
بخش و پر جاذبه بود كه گاهي بر  چنان روح  آن6 پيامبرهمنشيني با

هـا سـرگردان،      اثر كثرت جمعيت جـا بـراي ديگـران نبـود و تـازه وارد              
. چنين اخالقي، زيبنده جامعه اسالمي نبود     . شدند  شرمنده و خسته مي   

خداوند متعال، در اين آيه، با بياني لطيف، مؤمنـان را از يكـي از آداب                 
  2.ط اجتماعي، آگاه كرده استاسالمي دربارة رواب
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  ها واژه
  ).باب تفعل» فسح«فعل امر از ماده (جا باز كنيد : تَفَسحوا
  ).»نشز«فعل امر از ماده (برخيزيد، به دنبال كارهايتان رويد : انشُزُوا

  نكات تفسيري
  آداب مجلس. 1

قرآن كريم، به تربيت انسان بـه اخـالق اسـالمي و آداب معاشـرت و روابـط                  
، آداب  1آداب ورود بـه مجلـس     : عي، توجه ويژه داشته اسـت؛ از جملـه        اجتما

، آداب و وظـايف ميزبـان و        63، سـخن گفـتن بـا پيـامبر        2دعوت به غـذا   
   4…ميهمان و 

تـرين نكـات در اخـالق اجتمـاعي و            در اين آيه شريف، به يكـي از ظريـف         
معاشرت، اشاره شده است كه هرگاه كسي وارد مجلس شد، حاضران، براي            

يم و احترام او خود را جمع كرده، برايش جا باز كنند يا از جـاي خـود                  تكر
هـاي محبـت و       برخيزند و به تازه واردها جا دهند، تا بـدين وسـيله پيونـد             

  5.تر گردد دوستي محكم

  آداب تعليم و تربيت. 2
 نشان تكريم و احترام است و چنين خطابي   �يا أَيها الَّذينَ آمنُوا   � خطاب
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هاي الهي، فضايي ايجاد كرده تا مؤمنـان، دسـتورات صـادر              ههمراه وعد 
شده را با جان و دل بپذيرند و بدين صورت، هنجارهاي اسـالمي را در               
جامعه نهادينه كنند؛ بنابراين، تكريم در تربيت، نقش محوري دارد كـه            

  .بايد به آن توجه كرد
  مقام عالمان. 3

كنند، نزد خداونـد داراي        مي كه ايمان داشته و به دستورات الهي عمل         آنان
مقام و درجة وااليي هستند؛ اما كساني كه ايمان و عملشان همـراه علـم و                

اند   معرفت باشد، نزد خداوند داراي درجات بيشتر، مقام باالتر و جايگاه ويژه           
)   اتجرد لْمينَ أُوتُوا الْعالَّذدر جاي ديگر بر اين نكته تصريح و تاكيد فرمـوده       )و 

   :است
   1؛ �هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لَا يعلَمونَ�

  .دانند، برابرند كه نمي دانند با آنان كه مي آيا آنان

 و 2 بر اين امر تاكيد فراوان شده است؛ گاه علما را كنـار انبيـا  رواياتدر  
. اند  ده در جامعه ياد كر    4 و گاهي نيز به مثابه ماه فروزان       3گاه كنار شهدا  

بـا ورود مؤمنـان و   «شايد اين بخش آيه، تعليل صدر آيه باشـد؛ يعنـي          
كه ممكن است نتيجه  يا اين» علما، جا باز كنيد و از جاي خود برخيزيد

صدر آيه باشد؛ يعني مؤمني كه به دستورات ياد شده عمل كنـد، نـزد               
 ايـن  كه عالوه بر ايمان، با علم و معرفت بـه    خداوند، داراي درجه و آنان    
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  1.دستورات عمل كنند، داراي درجات برتر خواهند بود

  علم موجب نيل به درجات. 4
به گفته مفسران، مضمون آيه چنين است كه خداوند، به سـبب ايمـان       

  .دهد و به سبب علم، درجات به مؤمن درجه مي
شود و نيل به درجـات را   بر اين اساس، علم است كه موجب ارتقاي ايمان مي     

د؛ پس مؤمنان، بايد پـس از ايمـان، در وادي كوشـا باشـند، تـا                 كن  ميسر مي 
  .مسير كمال، براي آنان فراهم شود

فرار گرفتن آداب مجلس، خود يكي از مصاديق علم اسـت كـه موجـب           
  .شود ارتقاي درجه ايمان مي

  ها پيام
گاهي الزم است بـه سـبب احتـرام ورود مؤمنـان، از اهـل مجلـس                  . 1

  ).تَفَسحوا … انشُزُوا … إِذَا قيلَ لَكُم( 2ا باز كنندخواسته شود برخيزند يا ج
گونه كه نزد خداوند داراي درجاتنـد ـ در    دانشمندان و علما ـ همان . 2

جامعه اسالمي هم بايد جايگاه ويژه داشته باشند و مـورد تكـريم قـرار               
  ). أُوتُوا الْعلْم درجاتوالَّذينَ( 3گيرند

 اخالقي و فرهنگي، بايد به جاي تهديد و تحقير از در مسايل تربيتي،. 3
ه لَكُـم       … الَّذينَ آمنُوا    يا أَيها (عنصر تشويق و تكريم بهره برد         …يفْسحِ اللـَّ

  ).…يرْفَعِ اللَّه الَّذينَ 
ايمان، موجب كسب درجه و علم، سـبب بـه دسـت آوردن درجـات               . 4
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  ).وا منكُم والَّذينَ أُوتُوا الْعلْم درجات اللَّه الَّذينَ آمنُيرْفَعِ(است 
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  نيازمندان ايثارگر
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∩∪ 1  
 در مـتن  ]يثـرب [ مهاجران، در اين شهر     ]آمدن[ كساني است كه پيش از       ]براي[و  

دارند، و در     اند، كساني را كه به سويشان هجرت كنند دوست مي           ايمان جاي گرفته  
ه بـه مهـاجران داده شـده اسـت چـشمداشت و نيـازي احـساس        دل خود از آنچ 

دارند اگرچه خود دچـار تنگدسـتي          بر خودشان مقدم مي    ]ديگران را [كنند، و     نمي
  .اند  بخل خويش محفوظ بمانند، اينان همان ظفرمندان]شرّ[باشند؛ و كساني كه از 

  مقدمه
ر جاي طبق نقل ابن عباس، پس از متواري شدن بني نظير از مدينه و ب

 به انصار   6هاي حاصلخيز، رسول خدا     ها و زمين    گذاشتن اموال، خانه  
هـاي خـود را بـا مهـاجران          هـا و زمـين      يا اموال، خانه  «: پيشنهاد فرمود 
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هـاي    تقسيم كنيد و در غنائم با آنان شريك شويد، يـا امـوال و دارايـي               
شما، براي خودتان باشد و غنائم به دست آمده، بين مهـاجران تقـسيم              

انصار، مقابل اين پيـشنهاد، گـوهر ايمـان خـود را آشـكار كـرده،                . دشو
مايـل هــستيم امـوال خــود را بـا مهــاجران تقـسيم كنــيم و     «: گفتنـد 
اين، در . »شود، نداريم داشتي هم به غنائم و آنچه به آنان داده مي          چشم

گـاه    آن. كردند  حالي بود كه بسياري از آنان در سختي و فقر زندگي مي           
ـ  « 1.ز اين روحيه بلند، اين آيه نازل شد       در تجليل ا     أَنفُـسهِم  يويؤْثرُونَ علَ

…«.  

  ها واژه
بـاب  » بـوأ «فعـل ماضـي از مـاده        (فرود آورند، منـزل گزيدنـد       : تَبوؤُوا
  ).تفعيل
بـاب  » اثـر «فعل مضارع از ماده     (كنند    دارند، ايثار مي    مقدم مي : يؤْثرُون
  ).افعال

  ).»خصص«از ماده (فقر و تنگدستي : خَصاصة
  ).»وقي«فعل مضارع از ماده (نگه داشته شود : يوق
بخل شديد همراه حرص و عادت: شُح.  

  نكات تفسيري
  استقبال از مهاجرين. 1

هـاي     و مهاجران به شهر مدينه، زمينـه       6انصار، پيش از ورود پيامبر    
نـان  استقبال از آنان را فراهم آوردند، و چندين بار، خارج از مدينه بـا آ              

                                                 
< .J
 +!K�L�M :���5�� 6�7- @ B<A @DOGA .  



609   �        نيازمندان ايثارگر: 271درس

هاي گلـي   آنان در شهر با تبليغات گسترده، نه تنها خانه        . مالقات كردند 
هاي دلشان و     خويش را آماده پذيرايي كردند؛ بلكه افكار عمومي و خانه         

والَّذينَ تَبوؤُوا الـدار    � 1محيط شهر را نيز مهياي استقبال از آنان نمودند        
  .�…والْإِيمانَ

  نوازيمهاجر دوستي و ميهمان . 2
هاي خود جاي دادند؛ بلكه به آنان كه  انصار، نه تنها مهاجران را در خانه

مــورد ظلــم واقــع شــده و از ديــار خــود هجــرت كــرده بودنــد، عــشق 
هاي خود را     ها و حتي زمين     ورزيدند و حاضر بودند همه اموال، خانه        مي

 بـر تكـريم و      :در قرآن كريم و سيره معصومان     . با آنان تقسيم كنند   
ت ميهمان تاكيد شده است؛ لكن تكريم و محبت مهاجران كه بـه             محب

لحاظ مدت ميهماني و زحمت پذيرايي قابل قياس بـا ميهمـان عـادي               
اجرَ      � 2نيست، ارزش و جايگاهي خاص نـزد خداونـد دارد          نْ هـ ونَ مـ بـحي

هِمإِلَي�.  

  مناعت طبع. 3
اري از كـه بـسي   بـا ايـن  . مناعت طبع، نشان عظمت و بلندي روح اسـت  

بردنـد، از چنـان مناعـت طبعـي           انصار، در سختي معيشت به سـر مـي        
برخوردار بودند كه در تقسيم غنايم نه تنها چشم داشتي بـه آنچـه بـه                

شد نداشتند، بلكه در درون خود نيز نه احساس نيـاز             مهاجران داده مي  
به آن داشتند و نه احساس حسادت و نه حتي خيال چنين امـوري در               
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  1.گذشت ذهنشان مي

  مبارزه با بخل درون. 4
»بخل شديد و پايداري است كه در جان انسان رسوخ كرده باشد       » شُح .

خداوند، در پايان اين آيه، ضمن اشاره به خطـر بخـل، در حقيقـت بـه                 
. كنـد   يكي از عوامل موفقيت انصار در ايـن امتحـان بـزرگ اشـاره مـي               

مـل موفقيـت در     داري و راه ندادن بخل و حـسادت در دل، عا            خويشتن
هاي مختلف خـدمت رسـاني بـه مـسلمين و جامعـه اسـالمي و                  عرصه

  .هاي اسالمي و الهي است حمايت از دين و ارزش

  هاي انصار ويژگي. 5
هاي انصار نازل شـده       در اين آيه شريف كه در مقام تجليل از ايثارگري         

  : است، به پنج ويژگي انصار اشاره شده است
ازي مناسب، بـه اسـتقبال مهـاجران و رسـول     س با آمادگي و زمينه   . الف
   رفتند؛ 6خدا
  ورزيدند؛  نه تنها مهاجران را تحمل كردند، بلكه به آنان عشق مي. ب
  داشتي نداشتند؛  رساني به مهاجران، هيچ چشم در قبال خدمت. ج
ــدم   . د ــود مق ــر خ ــايم ب ــات و غن ــاجران را در برخــورداري از امكان مه

  .كردند ه آنان ايثار ميداشتند و در اوج نياز، ب مي
خـواهي؛ بـر نفـس        انصار در كشاكش هواهاي نفساني، بخـل و خـود         .    ه

  .خويش پيروز شدند
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  ها پيام
 1بستر سازي براي خدمت رساني و تبليغ دين، الزم و ستودني است           . 1
)ارؤُوا الدوينَ تَبالَّذو….(  
ه تبليغ ديـن  ايمان دروني خودسازي و غلبه بر هواهاي نفساني، الزم  . 2

  ).من يوقَ شُح نَفْسه … والَّذينَ تَبوؤُوا الدار والْإِيمانَ(رساني است  و خدمت
براي تشويق و ترويج فرهنگ ايثار، بايد از ايثارگران تجليل مـادي و             . 3

  .)ولَو كَانَ بِهِم خَصاصةٌ …والَّذينَ تَبوؤُوا الدار (معنوي انجام شود 
ونَ ( 2اظهار دوستي با اهل ايمان، بايـد در عمـل ظهـور يابـد       . 4 بـحي … 

  ).ويؤْثرُونَ
 أَنفُسهِم ولَو كَـانَ بِهِـم       ي علَ ويؤْثرُونَ…(ايثار در اوج نياز، ستودني است       . 5

  ).خَصاصةٌ
ن (رهايي از هواهاي نفساني، بخل و حسادت، پيروزي است          . 6 مـوقَ   و يـ 

نَفْس ونَشُححفْلالْم مه كلَئفَأُو ه.(  
ايمان، عامـل محبـت، مناعـت طبـع، ايثـار و دوري از بخـل اسـت                  . 7
)…هِملن قَبانَ مالْإِيمو….(  
  ).ومن يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ( 3بخل، مانع رستگاري است. 8
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  فرجام نگري
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از خدا پروا كنيد و هر كس بايد بنگرد چـه چيـزي         ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

ا خداوند، به آنچـه     همان. براي فردايش از پيش فرستاده و از خدا پروا داشته باشيد          
  .دهيد، آگاه است انجام مي

  مقدمه
يكي از عوامل مـؤثر در خودسـازي و تربيـت، محاسـبه نفـس و توجـه                 

شـود انـسان، از    اين كار، باعث مـي . داشتن به آثار و عواقب اعمال است  
انجام يا تكرار كارهاي ناشايست پروا كند و در صورت ارتكاب، در صدد             

ي كـه انـسان چنـين نظـارت و كنترلـي بـر              در صورت . جبران آن برآيد  
عملكرد خويش نداشته باشد، به مرور به گناهان عادت كرده و از عواقب 

در اين آيه شريف، چگونگي به دست آوردن        . شوم آن، غافل خواهد بود    
  2.اين نظارت و كنترل مورد بحث قرار گرفته است
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  ها واژه
  ).»نظر«ماده فعل امر از (بايد عميق و دقيق بنگرد : لتَنظُرْ
  ).كنايه از قيامت(فردا : غَد

  ).باب تفعيل» قدم«فعل ماضي از ماده (پيش فرستاد : قَدمت

  نكات تفسيري
  اهميت تقوي. 1

تكرار امر به تقوا در اين آيه، نشانگر اهميت، ضرورت و جايگاه رفيع آن              
شـود؛ يعنـي      امر اول، به اصل عمل مربـوط مـي        . در تربيت انسان است   

 بايد از خدا پروا داشـته، در تـرك محرمـات و انجـام واجبـات،                 مؤمنان
امر دوم نيز به مرحله بازنگري و محاسبه نفـس          . كوتاهي و غفلت نكنند   

ايد، نيز پـروا      مربوط است؛ يعني در بازنگري آنچه اندوخته و عمل كرده         
ها و رفع معايب آنچـه        داشته باشيد و در توبه و اصالح و جبران كاستي         

در . ايد، بكوشيد و هرگز عمل ناصالح خود را صالح مپنداريـد            هانجام داد 
حقيقت، تقوا بايد پيش از عمل، هنگام عمل و پس از آن، حضور داشته 

مفسران احتماالت ديگري نيز در تكرار امر بـه تقـوا در ايـن آيـه         . باشد
  1.اند بيان كرده

  مراتب تقوا و زمينه دستيابي به آن. 2
ر اين آيه نشان از آن دارد كه تقـوا داراي مراتـب             تكرار فرمان به تقوا د    

اي از آن قرار دارد، بايد بكوشد به مرحلـه     است و هر كس در هر مرحله      
ولْتَنظُرْ نَفْس ما قَـدمت    �در بين دو فرمان به تقوا، جمله        . باالتر صعود كند  
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غَداين تركيب، نشان دهنده آن است كه توجـه بـه       .  قرار گرفته است   �ل
قيامت و فرجام اعمال، نقـش بـسيار مـؤثري در ايجـاد روحيـه تقـوا و                  

هرچه بيشتر به قيامت توجـه كنـيم،        . ارتقاي آن، به درجات باالتر دارد     
  .شود بستر رشد تقوا بيشتر فراهم مي

  ضرورت محاسبه. 3
كنـد    خداوند، بالفاصله بعد از دستور به تقوا، به بازنگري در اعمال امـر مـي              

تواند يكي از مصاديق تقوا باشد؛ ولي در عين حال، ضـرورت              كه اين نيز مي   
كـه مـورد      كند؛ زيرا انباشته شدن اعمـال بـدون آن          بازنگري را نيز بيان مي    

دقت و توجه قرار گيرد، گاه انسان را به غفلت و گاه به عجب و غرور و گـاه                   
هـا،    با محاسبه نفس و تأمل در عملكـرد       ولي  كشاند؛    به يأس و نااميدي مي    

آيد و بـا      ها برمي   انسان به تكاپو افتاده، درصدد رفع نواقص و جبران كاستي         
شود و از رخوت و غفلت نجـات          بازخواني اعمال صالح، به آينده اميدوار مي      

از تركيـب   . هـا و حتـي مؤمنـان از آن غافلنـد            يابد، هر چند اكثر انسان      مي
»  لْتَنظُرْ نَفْـسد دورانـديش و    شـود كـه چنـين افـرا          چنـين اسـتفاده مـي      »و

  1.حسابگري بسيار اندكند

  ها پيام
 2هر كس بايد به فكر آخرت خويش باشد؛ منتظر ديگران نبايد بـود             . 1
  ).… نَفْسولْتَنظُرْ(
ا  ( 3محاسبه نفس، آينده نگري و اصالح امور، الزمه ايمان و تقوا اسـت            . 2 يـ
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  ).أَيها الَّذينَ آمنُوا
يمان، خود را از محاسبه نفس بي نياز اي از ا كس در هيچ مرحله هيچ. 3

  ).ولْتَنظُرْ نَفْس … أَيها الَّذينَ آمنُوا يا( 1نداند
كنـيم، دقـت      در آنچه به عنوان عمل صالح براي آخرت ذخيـره مـي           . 4

  ).ما قَدمت لغَد…ولْتَنظُرْ ( 2كنيم
 خَبِيرٌ للَّها…( 3غفلت از آگاهي خداوند بر اعمال، منشأ بي تقوايي است. 5

  ).… بِما تَعملُونَ
ا …(قيامت، در چند قدمي ما است و ما از آن غـافليم             . 6 مـ    غَـدل تمقَـد  
….(  
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  سياست خارجي
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 كه دربارة ديـن بـا شـما نجنگيـده و از ديارتـان         ]از كفار [خدا شما را از كساني      

كند كه با آنان نيكي كنيد و به عـدالت رفتـار نماييـد؛             اند، نهي نمي    بيرونتان نكرده 
  .دارد همانا خداوند عدالت پيشگان را دوست مي

  مقدمه
 كه زني مشرك بـود، بـه      2مادرم: روايت شده است كه گفت    » اسماء«ز  ا

آيا اجـازه هـست بـه    «:  پرسيدم 6من از رسول خدا   . ديدنم آمده بود  
لَا ينْهاكُم اللَّه �در پاسخ من، آيه شريف     » ديدنش بروم و صله رحم كنم؟     

بلـه؛ بـه    «: مـود  نـازل شـد و حـضرت فر        �عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ     
  3.»ديدنش برو و صله رحم كن
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  ها واژه
  ).»نهي«فعل مضارع منفي از ماده (دارد  كند، باز نمي نهي نمي: يلَا ينْه
  ).»برّ«فعل مضارع منصوب از ماده (احسان كنيد : اتَبرُّو

بـاب  » قـسط «فعل مضارع منـصوب از مـاده        (عدالت پيشه كنيد    : تُقْسطُوا
  ).افعال

  نكات تفسيري
  ارتباط يا عدم ارتباط با كفار. 1

هـا   مسلمانان موظفند برابر هر گروه و جمعيت و هر كشوري كـه بـا آن          
موضع خصمانه داشته باشد و بر ضد اسالم و مـسلمين قيـام كنـد، يـا                 
دشمنان اسالم را ياري دهد، سرسختانه بايستند و هرگونه پيوند محبت 

ولـين آيـة همـين سـوره     خداونـد در ا . ها قطع كننـد   و دوستي را با آن    
 دشمن من و دشـمن خـود را         1 �لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء    �: فرمود

  .دوست نگيريد
ها در عين كافر بودن، دربـارة اسـالم و مـسلمين بـي طـرف                  اما اگر آن  

ها نه تنهـا مـشكلي    بمانند يا به اسالم تمايل داشته باشند، ارتباط با آن     
البتـه  . اين ارتباط بايد همراه نيكي و برخورد عادالنه باشـد         ندارد، بلكه   

اي باشـد كـه موجـب نفـوذ           بايد توجه داشت اين ارتباط نبايد به اندازه       
  2.ها ميان مسلمين شود آن

                                                 
< . +X-!��)NA :(< . 

C .J
 +!K�L�M :����� ���	
 @BCH @DOO .  

  618   تفسير همراه�        

  مبناي سياست خارجي اسالم. 2
اين امـر،   . سياست خارجي اسالم، بر اساس جذب و جلب ديگران است         

 كه در اين آيه و آيات ديگر به بعـضي از            هايي قابل دستيابي است     از راه 
  : ها اشاره شده است آن راه

  .ها نيكي كنيد با آن؛ تَبرُّوهمآن : نيكي. الف
  .دربارة آنان، قسط و عدالت داشته باشيد؛ تُقْسطُوا إِلَيهِم: عدالت. ب
ـ  وإِنْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ استَجارك فَـأَجِرْه      : مهلت تحقيق . ج سمع كَـالَم   ي حتَّ يـ 

اگر يكي از آنان مهلت خواست، به او مهلت بدهيد، تا كالم خدا را        1؛اللّه 
  .بشنود

ا      : قبول پيشنهاد صلح  . د لَهـ نَحلْمِ فَـاجلسواْ لنَحإِن جاگـر بـراي زنـدگي       2؛و 
  .مسالمت آميز آغوش بازكردند، پيشنهاد صلح آنان را بپذير

سهمي از زكات براي ايجاد الفت     3؛والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم : نكمك مالي به آنا   .    ه
  4.با آنان مصرف شود

  آثار دوستي و محبت خداوند به بندگان. 3
 در  �إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ   �: فرمايد  طور كه خداوند در اين آيه مي        همان
أكيـد بيـان     فراوان ديگري نيز به محبت خود اشاره كـرده و بـا ت             5آيات
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619   �        سياست خارجي: 273درس

ل كننـدگان، پاكيزگـان، توكـ    پيشگان نيكوكاران، توبه    كند كه عدالت    مي
 ،به راستي اين محبت. ن را دوست دارداو مجاهد پرهيزكاران  كنندگان،  

 كسب محبت را    ه سوره ال عمران خداوند را     31چه آثاري دارد؟ در آيه      
 و �فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه إِن كُنتُم تُحبونَ اللّه     �است  اطاعت از پيامبر دانسته     

 ايـن دوسـتي، در   :فرمايد  ميسپس به آثار محبت خداوند اشاره كرده و     
بخشد و شما را  د، گناهانتان را ميشو مناسبات خداوند با شما آشكار مي

ـ          �كند    مشمول رحمتش مي   رْ لَكُـم ذُنُـوبكُم واللّ غْفـيو اللّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع ه
يمحر 1.�غَفُور  

  ها پيام
 يقَاتلُوكُم في الدينِ لَم(آزار، از كفار آزار رسان جدا است    حساب كفار بي  . 1

  2).ولَم يخْرِجوكُم
مالك ممنوعيت رابطة نيك با كافران، ستيز و جنگ آنان بـا ديـن و    . 2

ـ    لَا(دينداران است؛ نه صرف كافر بودن ايشان         اكُم اللَّ نْهـي        ينَ لَـمذ نِ الـَّ عـ ه
ارِكُمين دوكُم مخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَات3).ي  

در بينش الهي، رفتار نيك و عادالنه حتي با كافران، امـري شايـسته          . 3
  4).تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم آن … لَا ينْهاكُم اللَّه(است 

المت آميز و عادالنه ميان امت اسالم و ساير اسالم، طرفدار روابط مس. 4
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  620   تفسير همراه�        

  1).نْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُملَا ي(ها است  ملت
كافران غير حربي، در جامعه اسالمي از حقوق اجتماعي برخوردارنـد   . 5
)لُوكُمقَاتي ينَ لَمنِ الَّذع اللَّه اكُمنْه2).لَا ي  
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  مدعيان دروغين
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«! $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø# s? ∩⊂∪1  
دهيـد؟ نـزد      گوييد كـه انجـام نمـي        چرا چيزي مي  ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

  .دهيد نميخداوند، بسيار مبغوض است چيزي را بگوييد كه انجام 

  مقدمه
يكي از صفات ناپسند اخالقي كـه در اسـالم شـديداً از آن نهـي شـده،         

  .خلف وعده است
.  جمـع شـده بودنـد   6پس از جنگ بدر، اصحاب، گرد پيـامبر اكـرم    

هـا ايجـاد كـرد و     حضرت، روحية ايثار و شهادت طلبي را در وجـود آن          
  .گو نمودمناقب و منازل و جايگاه شهيدان را در بهشت برايشان باز

شد و جان و      اي كاش پيكاري مي   «: گروهي آرزوي شهادت كردند و گفتند     
داديم تـا بـه مراتـب و درجـات شـهيدان نايـل                مال خود را در راه خدا مي      

چيزي نگذشت كه جنگ احد پيش آمد؛ ولي آنان، به گفتـة خـود              » !شويم
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عمل ننموده و فـرار كردنـد و حـضرت را بـا افـراد بـسيار كمـي از جملـه                      
سـر  .  ميان كفار تنها گذاشـتند     … و ابو دجانة انصاري و       7ميرالمؤمنينا

 و دندان آن حضرت به سنگ جفاي مشركين شكـسته           6مبارك پيامبر 
  1.شد و حق تعالي، براي توبيخ ايشان، اين آيه را نازل فرمود

  ها واژه
  ).»قول«فعل مضارع از ماده (گوييد  چرا مي: لم تَقُولُون
  ).»فعل«فعل مضارع منفي از ماده (دهيد  نجام نميا: لَا تَفْعلُون

  .بزرگ است: كَبر
  .خشم شديد: مقْت

  نكات تفسيري
  با خطاب در آيه چيست؟» لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ«ارتباط . 1

مخاطب آيه، مؤمناني هستند كه در گفتار، دم از دين و ادعاي همكاري 
انـد بـه سـبب ضـعف          مال نرسيده زنند ولي چون هنوز به سر حد ك         مي

خداوند، . كنند ايمان، در مقام عمل، دچار لغزش شده و سنگر را رها مي
در جايگاه مالمت و سرزنش، مؤمنـان سـست ايمـان را شـديداً تـوبيخ                

  !كنيد؟ گوييد كه عمل نمي كند كه چرا سخني مي مي

  پيمان شكنان. 2
  : شكنند، سه گروهند هايي كه پيمان مي انسان
 گروهي كه از اول، قصد وفاي به عهد دارند؛ ولي به سبب موانـع و                .الف
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شوند به گفتة خود عمل كنند؛ ماننـد كـسي كـه              مشكالتي، موفق نمي  
  : اين گروه، معذورند. شود مريض مي
  1؛�الَ يكَلِّف اللّه نَفْسا إِالَّ وسعها�

  .كند خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمي

گروهي كه از اول قصد عمل دارند؛ ولي بـه سـبب ضـعف ايمـان و                 . ب
منظـور آيـه، ايـن      . كنند؛ مانند واقعة جنگ بـدر       عقيده، خلف وعده مي   

شود، تا خلف وعده را تكرار  گروه است و خشم الهي شامل اين گروه مي       
  .نكنند و در ايمان ثابت قدم بمانند

ند، بلكه قصد ضربه زدن و      گروهي كه از اول، نه تنها قصد عمل ندار        . ج
مخالفت و دشمني دارند و فقط بـراي منـافع خـود، تظـاهر بـه ايمـان                  

  .ها منافقند و از مؤمنان نيستند اين. كنند مي

  يعني چه؟» كَبرَ مقْتاً«. 3
يعني گفتار بي عمل، گناه بزرگي      » )بزرگ است از نظر خشم     (كَبرَ مقْتاً «

هاي مهـم مؤمنـان       از نشانه . شود  است كه موجب خشم شديد الهي مي      
زيـرا زبـان    . راستين، اين است كه گفتارشان با عملشان هماهنگ است        

هـاي   ترجمان دل است و اگر اين دو از هم جدا شوند، عواقـب و پيامـد               
منفي فـردي و اجتمـاعي را در پـي داشـته و موجـب تزلـزل و سـلب                    

  .گردد اطمينان و عدم اعتماد در جامعه شده و سبب وهن دين مي
  : گويد  به مردم عراق مي7حضرت علي

! ها و افكارتان پراكنده است      هايتان جمع، ولي دل     اي مردمي كه بدن   
شكند؛ ولـي اعمـال       هاي سخت را درهم مي      سخنان داغ شما، سنگ   
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در مجالس و محافـل،  . دارد سست شما، دشمنانتان را به طمع وا مي  
اي «: زنيـد    مـي  گوييد اما به هنگام پيكـار، فريـاد         چنين و چنان مي   

  1.»از ما دور شو! جنگ

  : فرمايد  مي7امام صادق
عالم، كسي است كه عملش، گفتارش را تصديق كند و هـر كـس              

  2.عملش گفتارش را تصديق نكند، عالم نيست
  عالـم اگـر كامــراني و تن پـروري كند

  3او خويشتن گم است، كه را رهبري كند

  ها پيام
هاي فاقد پشتوانه عملي ناسازگار است  تارايمان راستين و قوي، با گف. 1
  4). أَيها الَّذينَ آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَيا(
انسان مؤمن الزم است به شدت از گفتن چيزي كه قصد انجام دادن  . 2

ه      كَبرَ(تواند آن را انجام دهد بپرهيزد         آن را ندارد يا نمي      آن   مقْتـاً عنـد اللـَّ
  5).قُولُوا ما لَا تَفْعلُونَتَ
ه    كَبرَ(گفتار بي عمل، خشم شديد الهي را در پي دارد           . 3  آن   مقْتاً عند اللـَّ
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625   �        مدعيان دروغين: 274درس

  ).تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ
تَقُولُوا  آن كَبرَ مقْتاً عند اللَّه(شعارها و ادعاهاي توخالي، گناه كبيره است . 4

  ).ما لَا تَفْعلُونَ
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   بي عملعالمان
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ه آنان تكليف شد سپس به آن عمل نكردند، مثل           تورات ب  ]عمل به [مثل كساني كه    

كند؛ چه بد است مثل قومي كه آيـات خـدا را              هايي حمل مي    االغ است كه كتاب   
  .كند و خداوند، مردم ظالم را هدايت نمي. تكذيب كردند

  مقدمه
قرآن مجيد، براي تفهيم و تجسم حقايق، در آيـات خـود از تـشبيهات               

هـا، تـشبيهي بـراي معرفـي          جملـه آن  متعددي استفاده كرده است؛ از      
كنند؛ ولي اين علـم و دانـش          كساني است كه علم و دانش را كسب مي        

در اين آيه با اين تشبيه بليغ آشـنا         . جويي آنان نقشي ندارد     در حقيقت 
  .شويم مي
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  ها واژه
  ).»حمل«فعل ماضي، از ماده (بر آنان تحميل شد، مكلف شدند : حملُوا
جمـع مكـسر    (دارد     است كـه از حقـايق پـرده برمـي          هايي  كتاب: أَسفَار

  ).»سفر«
  ).از افعال ذم(بد است : بِئْس

  نكات تفسيري
  ارتباط آيه با آيات قبل. 1

است كه ) درس نخوانده (در چند آيه قبل، سخن از بعثت پيامبري امي          
ها مبعوث كرد، تا      خداوند بر مسلمانان منت نهاد و پيامبري را ميان آن         

ها را تزكيه و پاك كند و كتاب و حكمـت        رايشان بخواند و آن   كتاب را ب  
هاي گمراهي به سوي نور       را تعليمشان دهد؛ در نتيجه آنان را از ظلمت        

سپس، در آيه . هدايت و از حضيض جهل به اوج علم و كمال سوق دهد
مورد بحث، اين مطلب را مطرح كرد كه مثل يهودياني كـه بـه تـورات                

الغـي اسـت كـه كتـاب بـر دوش دارد و هـيچ               عمل نكردند، همچون اُ   
برد، تا به مسلمانان هم گوشـزد   هاي آن نمي  اي از معارف و حكمت      بهره

كند كه به امر دين اهتمام ورزنـد و بنـدگي خـدا كننـد و رسـول او را             
ها را فرا  كه خشم خدا آن بزرگ بشمارند و احترام كنند و بترسند از اين 

: فرمايـد   لذا در آخر آيه هـم مـي        (1رفت؛طور كه يهود را گ      بگيرد، همان 
كند؛ يعني اين مسأله بـه قـوم          خداوند، هيچ قوم ظالمي را هدايت نمي      

  ).يهود اختصاص ندارد؛ بلكه سنت كلي و هميشگي خداوند است
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البته در آخر اين سوره هم با عتاب و توبيخ، به رفتار مـسلمانان اشـاره                
ونه به سوي لهو و تجارت      گزاري اين منت، چگ     كند كه به جاي شكر      مي

كه    را در حال خطبه جمعه تنها گذاشتند؛ با اين         6شتافتند و پيامبر  
  1.ترين مناسك ديني است نماز جمعه، از بزرگ

  نماها نقش و روش برخي انسان. 2
ها نازل شد و بـه فهـم آن مكلـف هـستند،          كساني كه كتاب آسماني بر آن     

كنند،   فهميدند، به آن، عمل نمي    ولي عمداً در صدد فهم آن نيستند يا اگر          
مانند حيواني هستند كه فقط حامل اوراق كتاب است و تنها وجود لفظـي              

كنند، نه وجـود معنـوي و ذهنـي و عينـي              و كتبي معارف آن را حمل مي      
ها، از نظر حواس ظاهري، بينا و شنوا و گويـا هـستند؛ ولـي                 اين. مطالب را 

ها ـ هم در چگونگي    و روش اينها كر و گنگ و كور است واقعيت درون آن
تفكر و استدالل و هم در تغذيه و شيوه زندگي ـ مانند حيوان است؛ چـون   

 و نـه چـشم بـصيرت و گـوش           2 �لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها    � اند  نه اهل انديشه  
لْ  لَهم أَعينٌ الَّ يبصرُونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعو�شنوا دارند    امِ بـكَاألَنْع كلَـئا أُونَ بِه

ذينَ كَفَـرُوا    �ها هـم تغذيـه حيـواني اسـت             و غذا خوردن آن    3 �هم أَضَلُّ  والـَّ
اما تَأْكُلُ الْأَنْعأْكُلُونَ كَميونَ وتَّعتَم4. �ي  

  هشدار به مسلمانان. 3
 پـا  طور كه هشدار به يهودياني اسـت كـه تـورات را زيـر      اين آيه، همان  
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نهاده و آن را در زندگي خود پياده نكردند، همچنين هـشدار بـه همـه                
ها نازل    كه براي آن  ) قرآن(مسلمانان است كه بدانند كتاب عظيم الهي        
ها خـاك بخـورد، يـا فقـط      شده است، براي اين نيست كه تنها در خانه     

براي چشم زخم حمايل كنند، يا براي حفظ از حوادث هنگـام سـفر از               
بور كنند، يا براي ميمنت و شگون خانة جديد، همراه آينـه و             زير آن ع  

ها تالش براي تجويـد و        جارو به خانه تازه بفرستند، يا آخرين همت آن        
تالوت زيبا و ترتيل و حفظ آن باشد؛ ولي در زندگي فردي و اجتماعي،              
كمترين انعكاسي نداشته باشد و در عقيده و عمل، اثري از آن به چشم          

  1.نخورد

  عمل در روايات عالم بي. 4
در اين آيه، تمثيلي تند و هشدار دهنده دربارة عالمان بي عمـل دينـي     

باره تمثـيالت و تـشبيهات     پيشوايان ديني نيز در اين    . مطرح شده است  
  :اند بسياري را بيان كرده

عالم بد، مانند سنگي است كه در مسير آب قرار گرفته اسـت؛ نـه               . الف
  .گذارد آب به ديگران برسد  مينوشد و نه خود از آن مي

  .عالم بي عمل، مانند چاه فاضالبي است كه درون آن متعفن است. ب
عالم بي عمل، مانند قبري است كه ظاهرش سالم است؛ ولـي درون             . ج

  . هاي پوسيده است آن، استخوان
  :  فرمود7باز در روايات هست كه حضرت علي

 كـسي كـه بـه     عالمي كه به علمش عمل كند، اهل نجات اسـت و          
علمش عمل نكند، اهل هالكت و حسرت خواهد بود و دوزخيـان،            
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و بيشترين حسرت و ندامت در دوزخ از        . شوند  از بوي او اذيت مي    
آن كسي خواهد بود كه مردم را به سوي خدا دعوت كرده و آنـان               

اند، ولي دعـوت كننـده،        سخن او را پذيرفته و به بهشت وارد شده        
زيرا گرفتار هواي نفس و آرزوهاي طـوالني   رود؛    خود به دوزخ مي   

  1.شده است

  سيماي زشت يهود در قرآن. 5
رِد اللّـه        …  منَ الَّذينَ هادواْ   �دل هستند     سنگ. الف يـ ينَ لَـمالَّذ كلَـئآن  أُو 

مهرَ قُلُوبطَه2.�ي  
  3.� طَعامٍ واحدي لَن نَّصبِرَ علَ�رفاه طلبند . ب
  4.�يسعونَ في األَرضِ فَسادا�كنند   فساد ميروي زمين،. ج
  5.�يد اللّه مغْلُولَةٌ�زنند  حتي به خداوند تهمت مي. د
  6.�يحرِّفُونَ الْكَلم عن مواضعه�كنند  كتاب الهي را تحريف مي.  ه
اءكُم   � ورزند  تكبر مي ها نباشد،     هر كجا وحي طبق دليل آن     . و ا جـ أَفَكُلَّمـ 

وا الَ تَهولٌ بِمسيررْتُمتَكْباس كُم7.� أَنفُس  
ذينَ آمنُـواْ          �به اهل ايمـان، بيـشترين كينـه را دارنـد            . ز داوةً لِّلـَّ اسِ عـ أَشَـد النـَّ
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وده1.�الْي  
  2.�فَرِيقًا كَذَّبواْ وفَرِيقًا يقْتُلُونَ…�رسانند  قتل ميانبيا را به . ح
ها مورد لعنت حضرت عيـسي و         و گروهي از آن   مورد خشم خداوند    . ط

لُعنَ الَّذينَ كَفَرُواْ من بني     �؛  �3علي غَضَب وبĤؤُواْ بِغَضَبٍ   �اند     بوده 8داوود
  .�4 ابنِ مرْيمي لسانِ داوود وعيسيإِسرَائيلَ علَ

  ها پيام
ند، به آن كه از دستورات تورات آگاهي داشت   عالمان يهود، به رغم آن    . 1

  5). الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوهامثَلُ(كردند  عمل نمي
افشاي عالمان ناصالح و زبان گشودن به انتقاد از آنان، امـري قرآنـي              . 2

  6).أَسفَاراً الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ مثَلُ(است 
اگر عمل نكردن به تورات، انـسان را تـا مـرز حيـواني همچـون االغ                . 3

آورد، عمل نكردن به قرآن كه كتاب برتر است، با انـسان چـه                پائين مي 
  7). الْحمارِكَمثَلِ(كند؟  مي
قوم يهود، تكذيب كنندگان آيات الهي هستند و تكذيب آيات الهي و . 4

ه  بِئْس(ست عمل نكردن به علم، ظلم ا     مثَلُ الْقَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بĤِيات اللَّه واللـَّ
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  1).لَا يهدي الْقَوم الظَّالمينَ
 لَا يهدي الْقَـوم     واللَّه(دليل محروميت از هدايت، عملكرد خود ما است         . 5

  2).الظَّالمينَ
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مبادا اموال و اوالدتان شما را از ياد خدا غافل كند؛         ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    
  .اند انكارانو كساني كه چنين كنند، اينان همان زي

  مقدمه
شـود و بايـد از آن         بعضي از صفات، موجب پيدايش نفاق در قلـب مـي          

يكي از عوامل مهم نفاق، حب دنيا و عالقه افراطي به اموال            . پرهيز كرد 
و فرزندان است كه در اين آيه شريف، بـه آن پرداختـه شـده و در آيـه         

ث قـرار   اسـت، مـورد بحـ     » بخـل «بعد، يكي ديگر از عوامل نفاق را كه         
  .دهد مي

  ها واژه
 بـاب  » لهـو «فعـل نهـي از مـاده        (مشغول و سرگرم نكند، باز نـدارد        : لَا تُلْه
  ).افعال
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  ).»خسر«اسم فاعل از ماده (زيان كاران : الْخَاسرُون

  نكات تفسيري
  چيست؟» الهاء«منظور از . 1
اين كلمه، به معناي مشغول . گرفته شده است» الهاء«از مصدر » تلهي«

تر بوده   و سرگرم ساختن به كاري و غفلت از چيزي است كه مهمكردن
از ذكر خدا اين است كه اشتغال به مال         » الهاء«منظور از   . و مفيد است  

و اوالد، انسان را از ياد خدا غافل كند؛ چون خاصيت زينت حيات دنيـا               
دارد؛ همچنان كـه   اين است كه آدمي را از توجه به خداي تعالي باز مي 

   :فرمود
 �المال و النبون زينة الحياة الدنيا�

  .مال و فرزندان زينت زندگي دنيا هستند 

كند و ديگر جايي براي ذكـر خـدا و             اشتغال به اين زينت دل را پر مي       
  .ماند ياد او باقي نمي

شما سرگرم مـال و اوالد  «كه بفرمايد  كه خداوند، به جاي اين      جالب اين 
؛ چـرا   »ن، شما را از ياد خدا غافل نكند       اموال و اوالدتا  «: فرمود» نشويد

كنـد؛   كه طبيعت مال و اوالد اين است كه انسان را از ياد خدا غافل مي   
پس بايد مراقب بود، وگرنه مؤمنان هم مانند منافقان، از ياد خدا غافـل        

  1.شوند مي

  اهميت ذكر خدا. 2
 را اي است كه خداوند در بعضي آيات، كساني اهميت ذكر الهي به اندازه
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هـا حـزب      آن«: فرمايـد   شوند، تهديد كرده، مـي      كه از ياد خدا غافل مي     
شـيطان  « و   2»در اين دنيا دچار زندگي سختي شده      « و   1»شيطان بوده 

  4.»گردند در آخرت نيز دچار عذاب مي« و 3»شود ها مي قرين آن
هـيچ چيـز حتـي      «: فرمايـد   از طرفي خداوند، در وصف مردان الهي مي       

 در اين آيه 5.»كند ها را از ياد خدا غافل نمي روش آنتجارت و خريد و ف
كند مواظب باشيد، اموال و اوالد شما را از  شريف نيز خداوند خطاب مي

ها، خيلي افراد را از ياد خدا غافل سـاخته             زيرا آن  6ياد خدا غافل نكند؛   
  .است

  ارتباط ذكر و ايمان. 3
 و اوالد، شـما را از       كند امـوال    خداوند در اين آيه به مؤمنان خطاب مي       

اي   شود، ياد خـدا، مرتبـه       از اين خطاب فهميده مي    . ياد خدا غافل نكند   
باالتر از ايمان به خدا است؛ زيرا ممكن است كسي ايمان داشته باشـد؛              

خداونـد در ايـن آيـه بـه         . ولي در بعضي مواقع از ياد خدا غافـل شـود          
فـل نكنـد و   دهد هـيچ چيـز شـما را از يـاد خـدا غا          مؤمنان دستور مي  

  .جا به ياد خدا باشيد بكوشيد هميشه و همه

  خسران، عاقبت سخت دلبستگي به دنيا. 4
هـا در راه      اموال و اوالد از مواهب الهي هستند؛ ولي تا وقتـي كـه از آن              
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خدا و براي نيل به سعادت كمك گرفته شود؛ اما اگـر عالقـه زيـاد بـه                  
. تـرين خـسارت اسـت       ها سدي ميان انسان و خدا ايجاد كند، بزرگ          آن

  : فرمايد خداوند مي
   �1ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخَاسرُونَ�

كه از اموال و اوالد، در راه رسيدن به هدف خلقت       هر كس، به جاي اين    
قدم بردارد، مشغول دنيا شود، زيانكار است؛ زيرا جنس نفيس و پايـدار             

  .ترا به جنس پست نابود شدني فروخته اس
كـه تـاجر نفعـي نبـرده،       خسران در تجارت، آن است كه عالوه بـر ايـن          

سرمايه را هم از دست داده و مديون ديگران شـده اسـت، افـرادي كـه               
كه خـود     ها را از ياد خدا غافل كرده است، عالوه بر اين            اموال و اوالد آن   

اند، سرمايه عمـر      هاي الهي محروم كرده     را از سعادت و فيوضات و ثواب      
 هم از دست داده، خود را در معرض بالهاي دنيـايي و آخرتـي قـرار                  را

اين است همان خسارتي كه نتيجة سرگرم شـدن بـه امـوال و              . اند  داده
  2.اوالد است

  ها پيام
مؤمنان، در خطر غفلت از ياد خداوند، به وسيلة مـشغول شـدن بـه               . 1

  ).لْهِكُم أَموالُكُميا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا تُ(مال و فرزندان هستند 
ياد خداوند و توجه به او، واالترين گوهر زندگي و حيات انسان است             . 2
)كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لَا تُلْهِكُم.(  
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والُكُم   (غفلت از ياد خداوند، خسارت حتمي و قطعي است          . 3 أَمـ لَا تُلْهِكُم 
  ).لك فَأُولَئك هم الْخَاسرُونَومن يفْعلْ ذَ …
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  دوستان و دشمنان انسان
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∩⊇⊆∪1  
همانا برخي از همسران و فرزندانتان دشـمناني بـراي    ! كه ايمان آورديد  اي كساني   

بـي  [ در گذريـد و      ]از خطايـشان  [شما هستند؛ پس از آنان بر حذر باشيد و اگـر            
 بـه يقـين     ]خدا نيز با شما چنـين كنـد       [پوشي كنيد و آن را بپوشانيد          چشم ]توبيخ

  .خداوند آمرزگار و رحيم است

  مقدمه
  : داين آيه فرمودن دربارة 7امام باقر

خواسـتند از مكـه هجـرت كننـد، فرزنـد و              ز مـردان مـي    وقتي بعضي ا  
! تـو را بـه خـدا سـوگند    «: گفتنـد  گرفتند و مي   همسرش دامن او را مي    

. »هجرت نكن؛ زيرا اگر بروي، ما بعد از تو بي سرپرسـت خـواهيم شـد               
ول هـا را از قبـ   آيه فوق نازل شـد و آن     . ماندند  پذيرفتند و مي    بعضي مي 
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ها بـر حـذر       ها و اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينه          اين گونه پيشنهاد  
رفتنـد و بـه خـانواده خـود           داشت؛ اما بعضي ديگر اعتنـا نكـرده و مـي          


	<�o*(اگر با ما هجرت نكنيد و بعداً در         ! به خدا «: گفتند  مي�
Q(  مدينـه 
دسـتور  هـا     ؛ ولـي بـه آن     »ييد، هرگز به شما اعتنا نخواهيم كرد      نزد ما آ  

ها پيوستند، گذشته را فراموش       شان به آن    داده شد كه هر وقت خانواده     
 بـه همـين   �وإِن تَعفُوا وتَصفَحوا وتَغْفرُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم� كنند و جمله 

  1.معنا است

  ها واژه
  ).»حذر«فعل امر حاضر از ماده (بپرهيزيد : ااحذَرو
  ).»عفو«فعل مضارع مجزوم از ماده (گذشت كنيد : تَعفُوا

  ).»صفح«فعل مضارع مجزوم از ماده (سرزنش را ترك كنيد : تَصفَحوا

  نكات تفسيري
  دشمني برخي از همسران و فرزندان با انسان مؤمن. 1

قرآن كريم مال و فرزند را به طـور كلـي ابـزار آزمـون الهـي شـمرده و          
 امـا دشـمن     2؛�لَادكُم فتْنَةٌ واللَّه عنده أَجرٌ عظيم     إِنَّما أَموالُكُم وأَو  �فرمايد    مي

كند؛ زيرا هر مـال   بودن همسران و فرزندان را به صورت جزئي بيان مي       
و فرزندي وسيله امتحان است؛ ولي هر همسر و فرزندي دشمن انـسان             

  ). در آية مورد بحث براي تبعيض است»من«پس كلمه  (3نيست
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  640   تفسير همراه�        

  ن انساندوستان و دشمنا. 2
ممكـن اسـت    . محبت اصيل و حقيقي، سرمايه آفـرينش انـسان اسـت          

انسان در اثر گرايش به طبيعت و سرگرمي به زيورهـاي طبيعـي از آن               
غافل شود و به دوستي باطل و كاذب مبتال گـردد؛ لـذا انبيـا و اوليـاي                
الهي با هدايت انـسان، محبـت اصـيل و فطـري را از محبـت فرعـي و                   

بر همين اساس در آيات قـرآن آنچـه غيـر خـدا             . دكنن  طبيعي جدا مي  
است يا صبغه خدايي ندارد و ممكن است انسان را سرگرم كنـد و او را                

از . از پيمودن راه كمال باز دارد، دشمن انسان سالك معرفي شده است           
  : ها مال و زن و فرزند است ترين آن مهم

نَ      زينَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّسا     � قَنطَرَةِ مـيرِ الْمالْقَنَاطينَ ونالْبء و
  1 �الذَّهبِ

محبت امور مادي از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقـره      
  . در نظر مردم، زينت داده شده است…هاي ممتاز و و اسب

گونه محبتي، مايه گـرايش محبـت بـه محبـوب و برقـراري ارتبـاط                  هر
  :  فرمود7ير المؤمنينوجودي با او است؛ لذا ام

  :  معههللا اهرجال احب حجراً حشر آن لو«
اگر مردي سنگي را دوست داشته باشد، خداوند، بـا او محـشورش       

  2.»كند مي

. يابـد   رابطه قلبي به هر سويي متوجه بود، انسان به آن سو گرايش مـي             
گاهي ممكن اسـت ايـن گـرايش و دوسـتي كـاذب، انـسان را تـا حـد                    
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ارةِ  � 1 �أُولَـئك كَاألَنْعامِ � متوقف كند    حيوانات و جمادات   جـكَالْح 2 �فَهِي 
كننـد،    بنابراين اگر اوالد و همسران در سير تكامل ديـن حركـت نمـي             

  3.دشمن انسانند

  سرّ تاكيد نسبت به حقوق والدين بر خالف اوالد و همسر. 3
 خداي سبحان، دربارة والدين بارها امر به احـسان كـرده و احـسان بـه               

ها، كنار اطاعت از خداوند آمده است و بي احترامي به آنان را حـرام                 آن
در . داند؛ ولي دربارة همسران و فرزندان اين مقدار تأكيد نشده است      مي

اي به وجوب احسان به آنـان مطـرح نـشده و در برخـي آيـات          هيچ آيه 
ها را فتنه و وسيله آزمايش، و در برخي موارد، دشمن انسان معرفي               آن
  .كند يم

سرّ اين تفاوت آن است كه، احسان به والدين به سفارش نيـاز دارد؛ زيـرا         
پدر و مادر در معرض فراموشي فرزندان قرار دارند و فرزند هنگـامي كـه               

دهد، ارتباط عـاطفي او بـا والـدين           شود و خانواده تشكيل مي      مستقل مي 
 در حـالي  دانـد؛  ها را تنها به گذشته خود مربوط مـي  يابد و آن  كاهش مي 

كه فرزند بالغ نسبت به همـسر و فرزنـدان خـود احـساس ديگـري دارد                 
خالصه گرايش به همسر و فرزند به اندازه نصاب الزم در طبيعـت آدمـي            

اين گرايش، غالباً از حـد نـصاب        . وجود دارد و نيازمند به سفارش نيست      
: فرمايـد   گذرد؛ لذا قرآن در پي مهـار كـردن آن اسـت و مـي                الزم نيز مي  

فرمايد مراقب باشيد     برخي از اوالد و همسران شما، دشمن شمايند يا مي         
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم  �كه اوالد، شما را از ياد خدا غافل نكنند          
كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَو1 �و  

  فرق ميان عفو و صفح مغفرت. 4
شود كه سلسله     عفو و صفح و غفران، روشن مي       با توجه به معناي لغوي    

كند؛ زيرا عفـو، بـه معنـاي صـرف نظـر           مراتب بخشش گناه را بيان مي     
كردن از مجازات است و صفح مرتبه باالتري است؛ يعني ترك هرگونـه             
سرزنش و غفران به معناي پوشاندن گناه، ناديده گرفتن و به فراموشـي     

  2.ها است سپردن آن

   گذشت را دريغ نكنيممحبت و عفو و. 5
ذَروهم «جا كه ممكن است اين دسـتور          از آن  اي بـراي خـشونت و        بهانـه » فَاحـ
اگـر  : فرمايد  جويي و افراط از ناحيه پدران و همسران شود، بالفاصله مي            انتقام

عفو كنيد و صرف نظر كرده و ببخشند، خداوند نيز شـما را مـشمول عفـو و                  
بـه ايـن ترتيـب،    . وند غفور و رحيم اسـت دهد؛ چرا كه خدا     رحمتش قرار مي  

ها را بـه راه خطـا         افراد با ايمان در عين قاطعيت مقابل زن و فرزنداني كه آن           
توانند، از محبت و عفو و گذشـت دريـغ            جا كه مي    كنند، بايد تا آن     دعوت مي 

اي براي تريبت و بازگرداندن آنان به خط اطاعـت   ها وسيله نكنند كه همه اين 
  3.خداوند است

  وظيفه ما در قبال اشتباه ديگران. 6
مهم است؛ ولي به كلي ناديده ) تَصفَحوا(و عدم سرزنش ) تَعفُوا(عفو كردن 
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  : تر است؛ لذا مهم) تَغْفرُوا(گرفتن 
بعد از آن دو آمده كه نشان دهنده مرحله باالتري از  »تَغْفرُوا«اوال، كلمه 

وند به غفور توصيف شـده، در       عفو و صفح است ثانيا، در پايان آيه، خدا        
نْهم    � دهـد   رهبري امت نيز قرآن به پيامبرش سه دسـتور مـي           عـ ففَـاع

عالوه بر گذشت و به كلـي صـرف         يعني   1 �واستَغْفرْ لَهم وشَاوِرهم في األَمرِ    
ها بايد با آنان مشورت نيز انجام و به آنان شخصيت             نظر كردن از لغزش   

  2.داده شود

  ها پيام
هاي عاطفي و ناحق همسر       الزمه ايمان واقعي، مقاومت برابر خواسته     . 1

 يا(و فرزند است، گرچه ممكن است دشمني آنان را همراه داشته باشد             
  3).منْ أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدواً لَّكُم آن أَيها الَّذينَ آمنُوا

از مـردم، حتـي     ايمان به دين اسالم، ممكن اسـت دشـمني برخـي            . 2
منْ  آن  أَيها الَّذينَ آمنُوايا(خويشاونداني چون همسر و فرزندان را برانگيزد      

اً لَّكُمودع كُملَادأَوو اجِكُمو4).أَز  
مؤمنان، بايد برابر دشمني و مخالفـت همـسران و فرزنـدان خـويش       . 3

  5).كُم فَاحذَروهمعدواً لَّ(هشيار بوده و آنان را زير نظر داشته باشد 
همچـون  (جلوگيري مؤمنان از ديـن داري و انجـام تكـاليف دينـي              . 4
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دواً لَّكُـم    (شـود     ، دشـمني بـا آنـان شـمرده مـي          )…جهاد، هجـرت و    عـ
موهذَر1).فَاح  

هاي نابجايي همسر و فرزندان شد؛ ولي در عين        نبايد تسليم خواسته  . 5
ذَروهم وإِن   (بايد رعايت كـرد     حال رابطه عفو و گذشت و بخشش را          فَاحـ

  2).تَعفُوا وتَصفَحوا وتَغْفرُوا
تعادل ميان وظيفه و غريزه در زندگي خانوادگي الزم اسـت؛ نـه بـه               . 6

سبب عواطف و غرائز، دست از وظيفه و هجرت و جهاد برداريد و نه بـه       
ذَ (دليل انجام وظيفه، عواطف خانوادگي را ناديـده بگيريـد       فَاحـموهإِن رو 

  3).تَعفُوا وتَصفَحوا وتَغْفرُوا
رُوا (به دنبال عفو و مغفرت شما، عفو و مغفرت الهي اسـت             . 7 تَغْفـفَـإِنَّ   و 

يمحر غَفُور 4).اللَّه  
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 شما را طالق دهد، اميد است پروردگارش به جاي شما همسراني بهتر             ]پيامبر[اگر  

، مؤمن، فرمانبردار، اهـل توبـه، عبـادت         ]فرمان خدا [از شما به او بدهد كه تسليم        
  . دوشيزه باشندپيشه، اهل روزه، بيوه يا

  مقدمه
ها را پاسـخ داده و دربـاره    قرآن كتاب جامعي است كه بسياري از سؤال       

هـا   هاي جوانان كه ذهن آن يكي از دغدغه  . گويد  نيازهاي بشر سخن مي   
كنند، انتخاب همسر است و       را مشغول كرده و دربارة آن زياد سؤال مي        

صـافي باشـد؟    كه يك همسر شايـسته و نمونـه، بايـد داراي چـه او               اين
خداوند، در اين آيه، شش صفت براي همسران نيك ذكر كرده است كه  

  .پردازيم به بحث دربارة آن مي
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  646   تفسير همراه�        

  ها واژه
سعسي«فعل ماضي از ماده (اميد است : يع«.(  

  ).باب افعال» بدل«فعل مضارع از ماده (كند  عوض مي: يبدل
تَاتقنت«ه اسم فاعل از ماد(فروتنان، فرمانبرداران : قَان«.(  

  ).»سوح«اسم فاعل از ماده  (1هجرت كنندگان: سائحات
  ).»ثيب«از ماده (اند  ها، زناني كه قبال شوهر كرده بيوه: ثَيبات
  .دوشيزگان، دختران باكره: أَبكَار

  نكات تفسيري
  تهديد الهي. 1

اند كه همسراني در شأن خود نداشتند و از  در طول تاريخ، بزرگاني بوده
 امـام  7بردند، ماننـد حـضرت لـوط    ها رنج مي    شرايط الزم در آن    عدم

   .…و  7 امام جواد7حسن

 چنـين   6دهد بعضي از همـسران پيـامبر اكـرم          آيات فوق نشان مي   
بودند كه نه تنها معرفت الزم را به مقام نبوت نداشتند، بلكـه گـاه او را              

يـا  . ددادن همچون يك فرد عادي بازخواست كرده يا تحت فشار قرار مي     
ديگر داشتند، روح پاك حضرتش را آزرده  هايي كه با يك به سبب رقابت

جا كه    پرداختند، تا آن    گاه نيز به اعتراض يا افشاي سرّش مي       . كردند  مي
ها را بـه طـالق        ها و دفاع از پيامبر پرداخته و آن         خداوند به سرزنش آن   

 حدود يـك    طور كه بعد از نزول آيات فوق، پيامبر         كند؛ همان   تهديد مي 
                                                 

< .      +M 5
�\d� J
 �cM +!3	
»YJ6�  5
�
Q «  YQ�? �Xc� ��       �� �§. +M 	6 t/.
        U��o� b��Xc� /�T�
      �T�X� +0P ��(T +M +x17 �M 5�L/XX?         ��� YJ6� 2���` +�? Q�
Q �%
 b�Xc� @U
/M�% 
�0J tST
 �7

� 1`Q .  



647   �        همسر شايسته: 278درس

ماه از همسرانش فاصله گرفت، تا شـايد اصـالح شـوند و در مـشربه ام                 
حــضرت خــدمتش  ابـراهيم ســكونت داشــت و ماريــه قبطيــه كنيــز آن 

  1.كرد مي

  روزنه اميد. 2
دو گروه در زنـدگي مـشترك زناشـويي خـود دچـار يـأس و نااميـدي                  

  :شوند مي
ك خـود   گونه تفـاهم و سـازش در زنـدگي مـشتر            گروهي كه هيچ  . الف

نداشته و هميشه دچار اختالف و نزاع هستند و از طرفي هـم از كلمـه                
طالق و جدايي واهمه و ترس دارند؛ نه تن به صبر و سـازش و زنـدگي              

  .اند دهند و نه طالق گرفته، بلكه براي حفظ آبرو از طالق هم فراري مي
اند و ديگـر      كنند سياه بخت شده     گروهي كه طالق گرفته و فكر مي      . ب
  .اي براي خود ندراند  آسمان زندگي، ستارهدر

دهد و چراغ سبز زندگي را براي هـر           آيه به هر دو گروه نويد و اميد مي        
كند كه طالق، كوچه بن بـست زنـدگي نيـست؛ بلكـه بـا                 دو روشن مي  

ها را  تري جاي آن رعايت اوصاف مذكور، شايد همسران بهتر و با فضيلت
  .بگيرند

  اوصاف همسر شايسته. 3
اوند متعال در آيات متعدد، براي همسران شايسته اوصـافي را بيـان     خد

كرده و در اين آيه شش صفت براي همسر خـوب برشـمرده اسـت كـه       
  : عبارتند از
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  اسالم. الف
اگـر كـسي   . يعني اقرار به وحدانيت خدا و گردن نهادن و تسليم شـدن   

ـ   �مسلمان نبـود، ازدواج بـا او جـايز نيـست             واْ الْم حـالَ تَنكـ و  يشْرِكَات حتَّ
  1 � يؤْمنُواْيوالَ تُنكحواْ الْمشرِكينَ حتَّ …يؤْمنَّ
  ايمان. ب

ايمان، عبارت است از شناخت خدا و پيامبر و عمل به آنچه كه آنـان از           
  2 �…آمنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه�اند  جانب خدا آورده

  تواضع و اطاعت. ج
از دستورات و اوامـر و نـواهي الهـي كـه يكـي از مـصاديق آن،                  اطاعت  

  : فرمايد  مي6پيامبر اكرم. اطاعت و فرمانبرداري از شوهر است
بدترين زنان شما، زني است كه مقابل خويشانش مطيع باشد؛ ولـي            

شوهرش نرود و كينه توز باشد و از كارهاي زشت          ) حرف(زير بار   
  .…  و آرايش كند و پروا نكند و در غياب شوهرش، زينت

  توبه . د
ها جـايز الخطـا هـستند؛ لـذا اگـر در            ، بقية انسان  :غير از معصومان  

زندگي مرتكب خطا و اشتباهي شدند، بايد توبه و عذر خواهي كننـد و              
  .بر اشتباه خود اصرار نورزند

  عبادت.  ه
هـاي    عبادت، در روح و جانشان اثر بگذارد و در اجراي فرايض و سـنت             

  .بد باشند و از روي اخالص، پرستش معبود كنندالهي متع
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  هجرت كننده. و
اگر در زندگي مشترك خود الزم به هجرت و مـسافرت باشـد، بهانـه و                
عذر نياورند و تابع شـوهر بـوده و او را تنهـا نگذارنـد و هميـشه يـار و                     

  .مددكار هم باشند

  زن شايسته. 4
ده سـفارش كـرده     اسالم به اوصاف باطني بيش از ظواهر زيبـا و فريبنـ           

است؛ زيرا الزمة ثبات و دوام زنـدگي ايـده آل، صـفاي روح و كمـال و                  
هايي كه به سبب هواهاي  اوصاف باطني است وگرنه چه بسيار از زندگي  

خداوند، اوصاف مـذكور را  . اند  متالشي شده 1نفساني و ظاهر گول زننده    
مـوده  الزم دانسته و آرا اختصاص به دوشـيزگان نـداده اسـت، بلكـه فر              

  .خواه بيوه باشند يا دوشيزه: است
لذا آيه روي باكره و غير باكره بودن تكيه نكـرده و بـه آن، اهميتـي نـداده                   
است؛ زيرا در مقابل اوصاف معنـوي كـه ذكـر شـده، ايـن مـسأله اهميـت                

اگر امر بين زن بيوه با صفات مـذكور و دختـر بـاكره بـدون                . چنداني ندارد 
  .رسد است و نوبت به دومي نميصفات، داير شود، بيوه مقدم 

  ها پيام
أَن يبدلَه أَزواجاً خَيراً    ( است   6داشتن همسر، امري الزم براي پيامبر     . 1

  2).منكُنَّ
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هـاي آنـان و       هـا و ضـعف      طالق، بايد پس از تالش براي رفـع نقـص         . 2
يبدلَـه   آن   طَلَّقَكُـنَّ  آن    ربه يعس … تتوبا الي اله   ان(نتيجه ماندن آن باشد       بي

  1).ثَيبات وأَبكَاراً …أَزواجاً خَيراً منكُنَّ 
نقش مثبت و سازنده اسالم، ايمـان، فرمـانبرداري، توبـه كـردن، در              . 3

سلمات         أَن(زندگي مشترك ميان زنان و مردان        نكُنَّ مـ راً مـ اجاً خَيـوأَز لَهدبي 
… اتحائ2).س  
  ).طَلَّقَكُنَّ آن  ربهيعس(تهديد الزم است در زندگي، گاهي . 4
س (طالق، بن بست زندگي نيست و جايگزين بهتري هم هـست            . 5 يعـ 

هباجاً آن طَلَّقَكُنَّ آن روأَز لَهدبي….(  
ات (اوصاف سازنده، شرط است خواه زن، بيوه باشـد يـا دوشـيزه              . 6 بـثَي 

   ).وأَبكَاراً
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  توحيد در قرآن
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به شما روزي دهد؟ بلكـه آنـان   . آيا كيست آن كه اگر خداوند روزيش را باز دارد     

  2.ورزند اصرار مي) از حق(بر سركشي و فرار ) مشركان(

  مقدمه
هـا، وي را از   ر تـأمين روزي انـسان  توجه به قـدرت و تـدبير خداونـد د        

چـرا كـه    . دارد  طغيان در برابر حق و پرستش خدايان دروغين بـاز مـي           
 و گـاه در     3ها  پرستان، گاهي به خيال استمداد و ياري جستن از بت           بت

ها   بت 5 و گاهي به خاطر به دست آوردن روزي،        4پس كسب جاه و عزت    
ن مـوارد خداونـد بـا       در همـه ايـ    . دادنـد   را مورد پرستش خود قرار مي     

يادآوري قدرت خويش بر تأمين نيازهاي واقعي انسان، بر عجز و ناتواني 
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در ايـن  . نمايد ها ـ احتجاج مي  خدايان دروغين ـ در رفع اين نيازمندي 
  .اشاره شده است) توحيد در رزاقيت(ها  آيه به يك نمونه از آن

  ها واژه
كسباب افعال»مسك«ماده فعل ماضي از (باز دارد، امساك كند : أم ،.(  

تُو1).»عتو«مصدر از ماده ( سركشي و طغيان :ع  
  2).»نفر«مصدر ثالثي مجرد از ماده ( دور شدن از حق :نُفُور

  3).»لج«فعل ماضي از ماده ( لجاجت ورزيدند :جوالَ

  نكات تفسيري
  توحيد در رزاقيت. 1

ةٍ       �چـون؛     خداوند در آيات فراواني هم     آبـن د ا مـ ـ  مـ ي األَرضِ إِالَّ علَ يفـ  اللّـه 
نَ          � 5؛�نَّحنُ نَرْزقُكُم وإِياهم  � 4؛�…رِزقُها نَـزِّلُ لَكُـم مـيو هاتآي رِيكُمي يالَّذ وه

ها؛   اين مطلب را بيان فرموده است كه، نه تنها روزي انسان       6؛�السماء رِزقاً 
 عهده دارد و كسي در اين كـار   به تمامي موجودات را بر    نبلكه روزي داد  

در اين آيه شريفه نيز، با تأكيد بر اين اصل توحيـدي و             . شريك او نيست  
كند، كـه اگـر       قرآني، كفار را به مناظره دعوت كرده و با آنان احتجاج مي           

خداوند روزي شما را با خشكسالي و نباريدن بـاران، يـا فرسـتادن آفـات                
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 آن  محـصوالت كـشاورزي و امثـال   ا به ثمر نرسيدنيزميني و آسماني و   
تواننـد روزي شـما را        ها و خدايان دروغـين شـما مـي          قطع نمايد؛ آيا بت   

گزارش  آن   از نوع پاسخ كفار به اين پرسش كه خداوند از         ! تأمين نمايند؟ 
شود كفار نيز توحيد در رازقيت را قبول داشتند امـا             داده است معلوم مي   

زدند و به     دون هيچ دليلي، سرباز مي    و پيروي كردن از حق، ب      آن   از اظهار 
  1.همين خاطر مورد نكوهش قرار گرفتند

  لجاجت در برابر حق. 2
ها در برابر حق سه گروهند، گروهي با لبيك گفتن به نـداي فطـرت و                  انسان

 گروهـي ديگـر بـر اثـر         2پيروي كردن از رسوالن و اولياي الهي تـابع حقّنـد،          
 از حق و يا القائات و شبهات باطـل، از       ناآگاهي و يا شناخت ناصحيح و ناكافي      

اين گروه در صـورتي كـه حـق بـراي آنـان بـه               . زنند  پذيرش حق سر باز مي    
هاي آنان به صورت منطقي و برهاني پاسخ          صورت درست بيان گردد و شبهه     

 گـروه سـوم كـساني       3.پذيرند  را مي  آن   داده شود، در برابر حق تسليم شده و       
سر تسليم ندارند و همواره در جدال و لجاجت         هستند كه هرگز در برابر حق       

با حق بوده و هستند، اين گروه هر چند حق بر ايشان اثبـات و آشـكارگردد،                 
سـرباز   آن دور شـده و از پـذيرش       آن   همواره با غرور، گردنكشي و لجاجت از      

ها پـرده برداشـته و عجـز           اين آيه از چهره لجوج اين گروه از انسان         4.زنند  مي
اقامه برهان و پاسخ علمي و منطقي در برابر استدالل حـق آشـكار             آنان را در    
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  .ساخته است

  ها عوامل انحطاط انسان. 3
. 1 :هـا اشـاره شـده اسـت         در اين آيه شريفه به عوامل ناكامي و سقوط انسان         
كـشي،   طغيـان، گـردن  . 2. لجاجت و پافشاري بر عقايد، افكار و عـادات غلـط   

عواملي هستند كه انـسان     اينها  . و دوري از حق   تنفّر  . 3. استكبار در برابر حق   
  1.�بل لَّجوا في عتُو ونُفُورٍ�كشانند  را به سقوط و گمراهي مي

  ها پيام
  .)أَمنْ هذَا الَّذي يرْزقُكُم(بخش موجودات است  خداوند، تنها روزي. 1
ه گاه در مقابل معاندين و حق ستيزان بايد با جدال احسن به مبـارز             . 2

  .)أَمسك رِزقَه آن أَمنْ هذَا الَّذي يرْزقُكُم(برخواست 
هر چند خداوند روزي همه موجودات را برعهـده گرفتـه اسـت، امـا               . 3

   2.)إِنْ أَمسك رِزقَه(تواند آن را قطع نمايد  هرگاه بخواهد مي
 3لجاجت در برابر حق باعث طغيان و دور شدن از حق خواهـد شـد              . 4
  .) لَّجوا في عتُو ونُفُورٍبل(
اي عقايد و افكـار آنـان را بـه            در مناظره با منكران حق بايد به گونه       . 4

رْزقُكُم  (چالش كشيد كه عجزشان آشكار شود      ي يـذ سك   آن أَمنْ هذَا الـَّ أَمـ
  . )رِزقَه بل لَّجوا في عتُو ونُفُورٍ
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همان كه مرگ و زنـدگي را پديـد آورد تـا شـما را امتحـان كنـد كـه كـدامتان                       

  .نيكوكارتريد و اوست عزتمند و آمرزگار

  مقدمه
خود كرده و گروهي    يكي از سؤاالتي كه هميشه فكر بشر را مشغول به           

اند؛ اين است     در جواب آن راه افراط و گروهي راه تفريط را پيش گرفته           
كه خداوند ما را براي چه آفريده است؟ آيا خداوند نيازي بـه خلقـت و                
بندگي ما داشته است؟ اگر انسان جواب درست اين سؤال را بداند و به              

ر نتيجه خير دنيا و آن باور داشته باشد، مسير اصلي زندگي را يافته و د     
پاسخ به اين سؤال را در ايـن آيـه دنبـال            . آخرت نصيب او خواهند شد    

  .كنيم مي
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  ها واژه
  ).»بلَي«فعل مضارع منصوب به آن مقدر از ماده ( تا بيازمايد :ليبلُو
اسم استفهام كم، مضاف اليه، آن است( كداميك :أَي.(  

  . شكست ناپذير:عزِيز

  نكات تفسيري
  ا مرگ هم قابل آفريدن است؟آي. 1

تواند مخلوق باشد، چرا كه خلقت بـه          مرگ، اگر فنا و نيستي باشد نمي      
دانيم كه حقيقـت مـرگ، انتقـال از           ولي مي . گيرد  امر وجودي تعلق مي   

. طلبـد   جهاني به جهان ديگر است، پس امر وجودي است و عامـل مـي             
كند، چون  فر ميبندد و به جهان ديگر س انسان وقتي از دنيا رخت برمي     

بينند، مرگ او را زوال  در زندگي معمولي دنيا نيست و ديگران او را نمي
گونـه كـه       همان ؛پندارند، در حالي كه چهرة ديگر مرگ ميالد است          مي

كـره    در نـيم   آن   كره شرقي زمين، همراه با طلـوع        افول خورشيد در نيم   
 دسـت   انسان با ورود به نـشئه بـرزخ، بـه حيـات جديـدي             . غربي است 

نـام دارد و    » مـوت «يابد، با اين تفاوت كه چهره دنيوي اين انتقـال             مي
  1.حيات آن چهره برزخي

  چرا موت بر حيات مقدم شده؟. 2
 مقدم شده آن است كه، در »حيوة« بر »موت«كه در آيه شريفه  دليل اين

كُنـتُم أَمواتـاً   �: فرمايـد  نظام دنيا موت تقدم بـر حيـات دارد؛ قـرآن مـي         
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از نطفه بوده، پس علقه شد و سپس مضغه     يعني انسان در آغ    1 �حياكُمفَأَ
  2.گاه در او روح دميدند تا زنده گشت گشته و آن

  هدف از خلقت. 3
 بيانگر هـدف از خلقـت مـوت و حيـات            �ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عمالً   �جملة  

آفريـده كـه    طور    خداي تعالي شما را اين    : شود  است، پس معنا چنين مي    
نخست موجودي زنده باشيد و سپس بميريد و اين نوع از خلقت، مقدمه             
و امتحاني است و براي اين است كه با اين وسيله، خـوب شـما از بـدتان                 

كنيد و ايـن      متمايز شود و معلوم گردد كدامتان از ديگران بهتر عمل مي          
 پـس   3.باشد  امتحان و تمايز براي هدفي ديگر كه پاداش و كيفر است مي           

مقصود اصلي از خلقت انسان، رساندن جزاي خير به بندگان است، چـون   
در اين آيه سخني از گناه و كار زشت و كيفر نيامده، ولي عمل خـوب را                 
ذكر كرده، پس صاحبان عمل نيك مقصود اصلي از خلقتند و ديگران بـه      

  4.اند ها خلق شده پاس وجود آن

  هدف از امتحان خداوند چيست؟. 4
  :ن سه نوع استامتحا

  .براي افزايش علم آزمايش كننده، نسبت به آزمايش شونده. 1
براي افزايش علم امتحان شونده، نـسبت بـه وضـع خـودش، ماننـد               . 2

  .امتحان معلم از شاگرد
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آزمايش . ها، تا استعدادهايشان بروز كند      شونده  براي پرورش آزمايش  . 3
  1.گونه است خداوند اين

  : آفرينش انسان بيان كرده استقرآن چهار هدف را براي
ما جن و انس را جز  2 ؛�وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ�عبادت كردن  . 1

  .براي عبادت نيافريديم
انتخاب راه صواب از ناصواب و رسـيدن بـه رشـد و كمـال در سـايه               . 2

مرگ و زندگي را آفريد تـا       . �لُوكُمخَلَقَ الْموت والْحياةَ ليب   �هاي الهي     آزمايش
  .شما را بيازمايد

خداونـد   3 ؛�هو أَنشَأَكُم منَ األَرضِ واستَعمرَكُم فيها     �آبادي و عمران زمين     . 3
  .گماشت آن شما را از زمين آفريد و شما را براي آبادي در

رحمت بر مردم، قرآن هدف ديگر خلقت را رحمت خاص خداوند بر            . 4
  : فرمايد كند و مي دم ذكر ميمر

�مخَلَقَه كذَللو كبر محن ر4 ؛�إِالَّ م   
كـه بـه رحمـت خـاص خداونـد       آفريده شدند آن    براي ]ها  انسان[

 5.هدايت شويد

الزم به ذكر است كه اين اهداف در طول يكديگرند و هر كدام مقدمه و      
  .زمينه براي حصول و تحقق ديگري هستند
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   عمل خوب و نيكشرايط. 5
كار نيك چه شرايطي دارد؟ كار نيك كاري است كه از نظر هدف، زمان،               

گيران، استقامت    مكان، ضرورت، تداوم، ابزار مورد استفاده، همكاران، بهره       
هـاي مـورد نيـاز،        نگـري در عمـل، اولويـت        در كار، استحكام، نظم، آينده    

ريـزي    و برنامه نشاط، اعتدال و دقت، سرعت و سالمت كار مورد سنجش           
  1. سمعه انجام پذيرد وهاي عجب، حبط، ريا قرار گيرد و به دور از آفت

  كيفيت نه كميت. 6
سنُ  (در آيه مورد بحث هدف از آزمايش، حسن عمـل معرفـي شـده            أَحـ

 نه بيشترين عمل و اين نـشانة آن اسـت كـه اسـالم بـه كيفيـت                   )عمالً
 خالصانه و براي خدا و دهد نه كميت؛ مهم آن است كه عمل اهميت مي

مفيد و جامع باشد، هـر چنـد از نظـر كميـت كـم باشـد؛ لـذا پيـامبر                     
 اين اسـت كـه كـداميك از        »أَحسنُ عمالً «منظور از   :  فرمودند 6اسالم

تر وخداترسي بيشتر و آگاهي فزونتر بـر اوامـر و             شما عقل و خرد كامل    
در روايـت   . دنواهي الهي داريد، هر چند اعمال مستحب شما كمتر باش         

منظور اين نيست كـه كـدام يـك         :  آمده است  7ديگري از امام صادق   
تر عمل  كنيد، بلكه منظور اين است كه كدام يك صحيح بيشتر عمل مي

. كنيد و عمل صحيح آن است كه توأم با خداترسي و نيت پاك باشد مي
تر است از خـود عمـل و      نگهداري عمل از آلودگي، سخت    : سپس فرمود 
خواهي احدي جز خدا تو را بـه خـاطر         عملي است كه نمي    عمل خالص 
  2.آن بستايد
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  خوف و رجا در كنار يكديگر . 9
 او عزيز است، چون ملك مطلـق        �وهو الْعزِيزُ الْغَفُور  �: فرمايد  در آخر آيه مي   

و قدرت مطلقه مخصوص اوست، پس هيچ كـس نيـست كـه بـر او غالـب                  
درت مخالفـت و گنـاه و عـصيان داده          كاران قـ    اگر به مخالفين و گنه    . شود

است به منظور آزمايش بوده و به زودي آنـان بـه نتـايج عملـشان گرفتـار                  
كند و    او غفور است چون بسياري از گناهان را در دنيا عفو مي           . خواهند شد 

آمـرزد،   كـه وعـده داده اسـت در آخـرت مـي      ها را به طـوري      بسياري از آن  
هكـاران را هـم ترسـانده و هـم اميـد داده             بنابراين با آوردن اين دو نام گنا      

  .است

  ها پيام
آفرينش مرگ؛ آزمايشي براي ظهور خير و آفرينش حيات آزمـايش           . 1

  1.)خَلَقَ الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم(براي ظهور شكر است 
ها و بستر مناسـب بـراي رشـد و تعـالي و               دنيا عرصه آزمايش انسان   . 2

اةَ   (جايگاه پاداش و جايزه است انجام كار خير و آخرت     يـالْحو تو خَلَقَ الْمـ
  2.)ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عمالً

هـا روشـن      هـا و تلـخ و شـيريني         جوهره انسان در البـالي گرفتـاري      . 3
  .)خَلَقَ الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم(شود  مي
فعل مـضارع نـشان     (،  )بلُوكُملي(آزمايش الهي هميشگي و براي همه است        . 4

  3.)استمرار است
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هـا بـه سـوي     ياد مرگ عاملي نيرومنـد در انگيـزش و بـرانگيختن انـسان            . 5
سنُ            (جويي و كردار نيك است        كمال أَحـ كُـمأَي كُملُـوبياةَ ل يـالْحو تو ي خَلَـقَ الْمـالَّذ

  1.)عمالً
أَحسنُ ( ترين كار را انجام دهيم به خوب بودن كار قانع نباشيم بلكه به. 6

  2.)عمالً
هاي الهي مايوس نشويد كه او بخشنده اسـت           از شكست در آزمايش   . 7
)3.)الْغَفُور   
  4.)الْعزِيزُ الْغَفُور(عزت و قدرت خداوند همراه با رافت و رحمت است . 8
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∩⊆∇∪1  
حـضرت  (پس در امتثال حكم پروردگارت شكيبايي ورز، و ماننـد همـدم مـاهي               

  2.مباش كه در حالت غمين ندا در داد) 7يونس

  مقدمه
، در تبليغ دين و نشر معارف الهي، همواره بـا اذيـت و              6پيامبر اكرم 

ودند، آنان بـراي مقابلـه بـا تـرويج          آزار سران قريش و مشركان مواجه ب      
كردند، گـاهي بـا تحـريم         انديشه توحيدي، از هيچ تالشي فروگذار نمي      

پراكني و گاه نيز بـا تهديـدات          اقتصادي، گاه با تكذيب وتهمت و شايعه      
مقاومت . خاستند   و مسلمانان به مبارزه برمي     6نظامي، با رسول خدا   

در اين آيه شريفه، . شوار بوددر برابر مشركان در چنان شرايطي بسيار د
خداوند پيامبر گرامي اسالم را به شكيبايي در برابر مشركان و منكـران             

كه آن حضرت را از عواقب ناگوار كـم   وحي دعوت كرده است، ضمن آن     
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صبري در تبليغ رسالت آگاه و وعده پيروزي اسالم و شكست دشـمنان             
  .را گوشزد نموده است

  ها واژه
يعني؛ همـدم و    :  و صاحب الحوت   1)نهنگ دريايي (گ   ماهي بزر  :الْحوت

  ).لقب حضرت يونس(همراه ماهي 
بـاب  » نـدي «فعـل ماضـي از مـاده        ( با صداي بلنـد فريـاد كـرد          :ينَاد

  2).مفاعله
اسـم مفعـول از مـاده    ( اندوهگين شده، در بنـد كـشيده شـده          :مكْظُوم

  3).»كظم«

  نكات تفسيري
  ضرورت پايداري در تبليغ دين. 1

بران الهي همـواره در تبليـغ رسـالت خـويش بـا مقاومـت، لجاجـت و             پيام
هاي منكران وحي و متكبران مواجه بودند، زيرا با گسترش فرهنـگ              توطئه

هاي حكومت و سلطه آنـان متزلـزل و برچيـده          ديني و تعاليم وحياني، پايه    
 شد، بر اين اساس خداوند، انبيا به ويژه پيامبر گرامي اسالم را به صبر و                مي

كـه    نمايد، بـا توجـه بـه ايـن          پايداري در برابر مشركان و منكران دعوت مي       
باشـند،    پيامبران الهي در تبليغ رسالت خويش داراي درجات مختلـف مـي           

 را از تأسي بـه انبيـايي كـه در ايـن زمينـه صـبر                 6خداوند رسول اكرم  
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وت       �: اند نهي فرموده است     كمتري داشته  بِ الْحـاحلَـا تَكُـن كَـصو آن   �…و
حضرت را به پيروي كردن از انبياي اولـوالعزم كـه اسـوه صـبر و بردبـاري                  

  . نمايد اند دعوت مي بوده
گونـه كـه پيـامبران        پس صبر كن آن    1؛  �فَاصبِرْ كَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ      �

  2.اولوالعزم صبر كردند

  صبر حكيمانه. 2
هـاي قطعـي      ن وحي از سنت   شكست و هالكت دشمنان اسالم و منكرا      

  خداوند است؛
لي     � سـرنَّ أَنَا وبلَأَغْل اللَّه حتمـاً مـن و     «خـدا مقـرر كـرده اسـت كـه            3؛ �كَتَب

  . »شويم فرستادگانم پيروز مي
چون آزمـودن مؤمنـان، رشـد و     ها و مصالحي هم هر چند بر اساس حكمت   

در ارتبـاط بـا      سطح آگاهي جامعه و تفرّع و اخالص هر چه بيـشتر             يارتقا
 تحقق اين وعده قطعي الهي گـاهي        …خداوند، اتمام حجت با دشمنان و       

برند، ولـي ايـن مهلتـي     افتد و روزگاري را درخوشي به سر مي به تعويق مي 
 شود خود نوعي عذاب اسـت كـه از          كه به معاندان و منكران وحي داده مي       

ذَّبواْ بĤِياتنَا سنَـستَدرِجهم    والَّذينَ كَ �. شود  به عنوان عذاب استدراجي ياد مي     آن  
ها كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج از جـايي كـه                و آن  4؛ �منْ حيثُ الَ يعلَمونَ   

 بر اين اساس خداونـد پيـامبرش را بـه           .دانند گرفتار مجازاتشان خواهيم كرد      نمي
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ين بـر  گيـري و نفـر      زدگـي در تـصميم      صبر حكيمانه فرا خوانده و از شتاب      
تبهكاران قومش بازداشته تا با حفظ آمادگي، منتظر تحقـق وعـدة الهـي و               

  1.شكست و هالكت منكران وحي و رسالت باشند

  اوصاف و القاب حضرت يونس در قرآن. 3
آوران الهي، داراي اوصـاف كمـالي         چون ساير پيام     هم 7حضرت يونس 

ه شـده اسـت؛     ها اشار   باشد كه در قرآن كريم به برخي از آن          فراواني مي 
 3 و وي را به وصف مسبح خـدا،        2در سوره صافات از رسالت او خبر داده       

 4حـضرت از نعمـت واليـت       آن   مندي  در سوره قلم از بهره    . ستوده است 
در سوره  . نمايد   معرفي مي  5خبر داده و وي را از انبياي برگزيده و صالح         
مندي از    چنين بهره    و هم  6انعام از اعطاي نبوت، كتاب و حكم به ايشان        

 در كنار ساير انبياي ابراهيمي خبر داده و مورد ستايش           7هدايت خاصه 
در سوره نساء نيز به همراه ساير انبياي ابراهيمـي بـه            . قرار گرفته است  

 توصيف و به عنوان حجت      8عنوان رسوالن بشارت دهنده و انذار كننده      
چون  بي همگاهي نيز با القا.  مورد تكريم قرار گرفته است  ، بر مردم  9خدا
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 يعني همراه و همدم ماهي، از او ياد شـده           2»صاحبِ الْحوت « و   1»النوناذ«
صبري وي و در نهايت گرفتار شـدن          مهري قومش و كم     است، كه از بي   

فرسـا بـا      وي در شكم مـاهي حكايـت دارد و در چنـان شـرايط طاقـت               
 متصف و بـا عنايـت ويـژه    3 »مكْظُوم«فرونشاندن خشم خويش به وصف      

  4.الهي مورد عفو قرار گرفته و نجات يافت

  7777داستان حضرت يونس. 4
 براي ابالغ رسالت الهي به سرزمين نينـوا مبعـوث شـد، و              7حضرت يونس 

مهري مردم رو به رو شد  ها به تبليغ رسالت خويش مشغول بود، اما با بي        سال
و توفيق چنداني نيافت، خشمگين و غضبناك از محل مأموريت خويش فاصله 

كه عـذاب الهـي       قبل از آن  . رفت و براي آنان از خداوند تقاضاي عذاب نمود        گ
ديار توبه كردنـد و عـذاب الهـي از آنـان دور شـد، امـا            آن   نازل شود مردمان  

بـراي مـدتي در شـكم       » ترك اولـي  « به خاطر ترك محل خدمت       7يونس
مكان ظلماني از كرده خود پشيمان گشت   آن   زنداني شد و در   ) نهنگ(ماهي  

ا     �با قلبي اندوهگين و خشمي كه فرو برده بود، خداوند را ندا كرد              و   لَّا إِلَـه إِلـَّ
گاه خداونـد نـداي او را پـذيرفت و از              آن 5؛ �أَنت سبحانَك إِنِّي كُنت منَ الظَّالمينَ     

  : زندان بي نظير تاريخ نجاتش داد و فرمود
 از »لك ننجـي المـؤمنين  و كـذ «هر كس چنين خدا را بخواند نجات خواهد يافت          

» ذكر يونسي « به   »ال اله اال انت سبحانك اني كنت من الظالمين        «رو ذكر     اين
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  1.معروف شده است
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  ها پيام
صبر و پايداري ارزشمند آن است كه براي اجراي فرمان خـدا باشـد             . 1

  .)… فَاصبِرْ لحكْمِ ربك(نه از روي لجاجت 
يچ شرايطي امت اسالمي را رها كنند رهبران جامعه ديني نبايد در ه. 2
)وتبِ الْحاحلَا تَكُن كَص1.)… و  
دعا و مناجاتي كه برخاسته از قلب اندوهگين و كظـم غـيض باشـد               . 3

  . ) وهو مكْظُومينَاد( 2شود مستجاب مي
ن فَاصبِرْ لحكْمِ ربك ولَا تَكُ    (عوامل و موانع موفقيت در تبليغ را بازگو كنيم          . 4

وتبِ الْحاحكَص( .  
ولَـا تَكُـن كَـصاحبِ      �(در تبيلغ بايد به الگوهـاي موفـق تأسـي كـرد             . 5

وتزْمِ�؛ �الْحلُوا الْعرَ أُوبا صبِرْ كَمفَاص� O( .  
ولَا تَكُن ( توانند الگو باشند  ها نمي هاي خوب در همه زمينه همه انسان. 6

وتبِ الْحاحكَص( .  
ولَـا تَكُـن    (سازي ديني نبايد شتابزده عمل كـرد           دين و فرهنگ   در تبيلغ . 7

وتبِ الْحاحكَص( .  

صبر خدا، تأييد مخالفان دين نيست بلكه عـذاب اسـتدراجي بـراي              . 8
  .)فَاصبِرْ لحكْمِ ربك( 4آنان است
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  نامه اعمال

$̈Βr'sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ!$yδ (#ρât�ø%$# ÷µu‹Î6≈tFÏ. ∩⊇∪ ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤr& 

@,≈n=ãΒ ÷µu‹Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪1  
بياييـد  : گويد  مي]شادي كنان[پس هر كس نامة عملش به دست راستش داده شود      

.  رو به رو خـواهم شـد       همانا من اطمينان داشتم كه با حساب خويش       . مرا بخوانيد 
  .پس او در يك زندگي مورد رضايت خواهد بود، در بهشتي برين

  مقدمه
در حركـت    آن   اي بزرگ است و نظام ايـن عـالم بـه سـوي              قيامت حادثه 

روز پرداختـه   آن قرآن به ترسيم حوادث بزرگ و كوچك آيه ها  صد. است
 رســاني و كــه بــه توضــيح چگــونگي اطــالع آيــات،  از جملــه ايــن.اســت
، عرصه و بيان حاالت هر گروه پرداخته اسـت         آن   ها در   بندي انسان   دسته

  .پردازيم آيه مورد بحث است كه به بررسي آن مي

  ها واژه
  ).باب افعال» اَتي«فعل ماضي مجهول از ماده ( داده شود :أُوتي
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  . سمت راست، كنايه از بركت، سعادت و خوشبختي:يمين
اؤُمخُذوا«اسم فعل امر به معناي حرف تنبيه يا ( بگيريد 1:ه«.(  
  ).»لقي«اسم فاعل از ماده ( مالقات كننده :ملَاقٍ
  ).»رضي«يا » رضو«اسم فاعل از ماده ( رضايت بخش و مطلوب :هراضي

  نكات تفسيري
  تقسيم مردم در قيامت. 1

در روز قيامت مردم بر طبق تفاوتي كه در سعادت و شقاوت و يـا اهـل                 
  :شوند دارند به چند گروه تقسيم مينجات و اهل عذاب بودن 

والـسابِقُونَ  �گروه پيشتازان كه مقربان و بندگان خاص خداوند هـستند        
  2.�السابِقُونَ أُولَئك الْمقَرَّبونَ

اصـحاب  «هـا     شـود آن    اعمالشان به دست راستشان داده مي       اي نامه   عده
هي خواهنـد  آنان اهل نجات، سعادت ابدي و رضوان ال     . هستند» اليمين

  .بود
اصـحاب  «شود،    ها به دست چپشان داده مي       اي ديگر كه پرونده آن      عده

هستند، كه اهل عذاب ابدي و مورد خشم و قهر الهي خواهند      » الشمال
  .بود

  :اين تقسيم را خداوند در چند جاي قرآن بيان كرده است
 ها پرداخته اسـت؛    با تفصيل بيشتري به اوصاف آن      3در سوره واقعه  . الف
  .در آيات اين سوره. ؛ ج71در سوره اسراء، آيه . ب
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  خوشحالي اصحاب يمين در قيامت. 2
كه در اين دنياي فاني به اطاعت حق پرداخته، از شرك و باطـل                كساني

اند، بـسيار مـسرورند؛    بيزاري جسته و اهل ظلم و تجاوز و عصيان نبوده       
  :گويند لذا با خوشحالي و شوق فراوان به مالئكه يا به حضار مي

بياييد نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد كه چگونه به سـعادت مـن            «
  . كند حكم مي

گنجد و از اين همه نعمت و توفيق و           گويي از خوشحالي در پوست نمي     
هدايتي كه خدا به او داده، تمـام ذرات وجـودش شـاكر اسـت و فريـاد            

  1».دهند سر مي» الحمد هللا«
ود مگر با تمسك بـه قـرآن و اهـل           ش  اين خوشحالي دائمي حاصل نمي    

  . در دنيا، كه همان ايمان واقعي است6بيت پيغمبر

  گمان به قيامت و حساب آن. 3
به معناي گمان است، گمان از مرتبه وهم بـاالتر و از اطمينـان              » ظن«

اي كه در مرز اطمينان است نيـز          بر اين اساس به دانسته    . تر است   پائين
اي كه بـه مـرز يقـين نرسـيده       به دانستهشود، البته گاه  مي گمان گفته 
  .شود گفته مي» ظن«است نيز 

 ؛�إِنِّي ظَنَنت أَنِّي ملَاقٍ حسابِيه�: دارند كه اصحاب يمين در قيامت ابراز مي
  .ما به حساب قيامت گمان داشتيم

اين تعبير بيانگر اين نكته است كه موضوع قيامت و حسابرسي آن، بـه              
ن مؤثر است كه حتي گمان به آن سازنده است و قدري در عملكرد انسا

  .سازد آدمي را در طريق مستقيم پايدار مي
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هاي قوي، نقش مـؤثري در زنـدگي انـسان ايفـا              ها، به ويژه گمان     گمان
ساز باشـد ـ بـه     كند، ـ به خصوص اگر مورد گمان، مهم و سرنوشت  مي

  .گشايند اي كه خردمندان، براي احتمال نيز حساب مي گونه
زند  اگر احتمال بدهد كه سيمي داراي برق است به آن دست نمي          : ثالم

و اگر احتمال بدهد خطري در مسيري وجـود دارد، مالحظـات الزم را              
  .دهد انجام مي

موضوع قيامت و حساب آن، به قدري مهـم و بـزرگ اسـت كـه حتـي                  
بخش است، تا چه رسد به ظن به آن         احتمال آن نيز تأثير گذار و جهت      

  ).ه به محدوده ظنبا توج(
كـه مـا در دنيـا بـه         : دارند  از اين رو اصحاب يمين در قيامت اظهار مي        

  .حساب اعمال در قيامت گمان داشتيم
بنابراين ظن به قيامت نيز كافي است كه به انـسان هـشدار بدهـد و او را      

  .نسبت به سرنوشتي كه در پيش روي او است هشيار سازد

  چيست؟» عيشَةٍ راضيةٍ«مراد از . 4

اي اسـت كـه منتهـاي رضـايت و             زندگي راحـت و آسـوده      »عيشَةٍ راضيةٍ «
ةٍ      �اين معني در ادامه آيه روشن شده است         . سعادت است  يـالةٍ ع  ٭في جنـَّ

  .�قُطُوفُها دانيةٌ
رضايت و خشنودي وصفي اسـت بـراي صـاحبان آن زنـدگي، ولـي در آيـه                  

ي قرار داده است و اين نهايـت تأكيـد را           شريفه، آن را صفتي براي خود زندگ      
كند، يعني نوعي از زندگي اسـت كـه سراسـر رضـايت و خـشنودي           افاده مي 
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  1.است
 اين نسبت رضايت به عيش را از باب مجـاز           ;مرحوم عالمه طباطبايي  

يعني، عيشي كه خودش آن را بپـسندد و بهـشتي           . عقلي دانسته است  
  .كه هيچ كس مانند آن را نديده است

  ها مپيا
گذارنـد و بـا       در قيامت پرونده عمل هر كـسي را در اختيـارش مـي            . 1

  2.)أُوتي كتَابه(دهند  استناد به آن قضاوت و كيفر و پاداش مي
براي كنترل انسان از درون، حتي ظن و گمان به وقوع قيامت كافي             . 2

  .)إِنِّي ظَنَنت أَنِّي ملَاقٍ حسابِيه( 3است
هاي حـرام     ها و پرهيز از لذت      ن در اين دنيا محدوديت    اگر الزمه ايما  . 3

يةٍ  ( 4است در آن دنيا عوضش، راحتي و آسايش عالي است     اضـيشَةٍ ري عف
  .)في جنَّةٍ عاليةٍ ٭
رضايت نفساني و خشنودي دروني، از جمله مواهب بـزرگ اصـحاب            . 4

  .)عيشَةٍ راضيةٍفَهو في  … كتَابه بِيمينه…(يمين در قيامت است 
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  حريص و آزمند
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رسد بـسيار     وقتي بدي به او مي    . به راستي كه انسان بسيار آزمند آفريده شده است        

 اسـت، مگـر     ]و بخيـل  [رسد به شدت منع كننده        ت و وقتي خير به او مي      ناالن اس 
  .نمازگزاران

  ها واژه
  ).»هلع«صفت مشبهه از ماده ( بسيار حريص، كم طاقت :هلُوعاً
  ).رسيدن، يافتن» مس«از ماده ( برسد او را :مسه

  ).»جزع«صيغه مبالغه از ماده (تابي كننده، كم صبر   بسيار بي:جزُوعاً
  ).»منع«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار بازدارنده، مانع، بخيل :منُوعاً

  مقدمه
در اين كتاب الهي حقيقت جهان . شناسي است قرآن مجيد كتاب جهان

  .و انسان مورد بحث قرار گرفته است
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اگر آدمي بخواهد خودشناس شود و در پرتو اين خودشناسي راه كمال             
الي  گ بزند و حقيقت خـود را در البـه      را پيدا كند، بايستي به قرآن چن      

  .آيات آن جستجو نمايد
از جمله آياتي كه به خصوصيات خُلقي انـسان اشـاره دارد، آيـه مـورد                

  .پردازيم بحث است كه به بررسي آن مي

  نكات تفسيري
  هلوع يعني چه؟. 1

كسي كه به هنگام سـختي و رنـج        . آيه شريفه، هلوع را معنا كرده است      
، و زمـاني    )جزُوعاً(كند    رسد و بسيار آه و ناله مي         مي فريادش به آسمان  

گـردد، بخـل ورزيـده آن را از ديگـران دريـغ               كه خيري نـصيبش مـي     
  .دارد مي

طاقتي و ناصبوري آميخته با بخـل اسـت و            بنابراين هلوع، به معناي بي    
  .در حقيقت معنايي تركيبي دارد

اري، فقـر و    اين طبيعت اوليه آدمي است كـه بـه هنگـام شـدايد، بيمـ              
در عين حال زماني كه بـه نعمتـي         . مصائب، ظرفيت تحمل آن را ندارد     

كه خود در زمان سختي، با جزع         دارد؛ با آن    رسد از ديگران دريغ مي      مي
  .و فزع، رنج نداشتن آن نعمت را تجربه كرده است

  چرا انسان حريص آفريده شده؟. 2
تـوان وي را      نمـي اگر خداوند آدمي را كم صبر و حريص آفريده اسـت،            

  .برداشتن چنين خصلتي سرزنش كرد
بايد توجه داشـت كـه خـصلت حـرص اسـت كـه آدمـي را در جهـات                    

هاي مادي و     آورد و زمينه بسياري از پيشرفت       گوناگون به حركت درمي   
حرص بر تحصيل علم، كشف حقـايق،       : مانند. سازد  معنوي را فراهم مي   
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   .… و قرب به خداوند و عبادت، انجام كارهاي خير
  .هاي خطرناكي خواهد داشت آمد البته اين حرص اگر كنترل نشود پي

آنچه مذموم است كشانده شدن حرص به وادي خطرناك بخل و جمـع             
  .ها است مال و همانند اين

هاي ساخته شده را از ايـن آفـت مبـرا داشـته و       رو خداوند انسان    از اين 
  .�إِلَّا الْمصلِّينَ�: فرموده

  صفات زشت با احسن تقويم بودن انسان چيست؟رابطه اين . 3
نه تنها اين صفات     كه در بحث قبل داده شد، روشن گرديد كه        توضيحي  با  

الَّذي أَحسنَ كُلَّ   �با احسن تقويم بودن انسان يا احسن بودن خلقت هر چيز            
 خَلَقَه ءاست، زيرا صفاتي را كه خداونـد        آن    بلكه الزمة  ، منافاتي ندارد  1 �شَي

مايـه سـعادت او   . ه انسان عطا كرده و در وجودش به وديعـه نهـاده اسـت        ب
هـا    كه چگونه از اين نعمت    بستگي دارد،   است، حال به نحوة استفاده انسان       

اگر از مـسير اعتـدال خـارج شـود و       .  تا مايه بدبختي او نشود     ،استفاده كند 
ت  به نقمـت و بـال تبـديل و صـف    ،همين نعمتگردد، دچار افراط و تفريط   

  .شود احسن به زشت و مذموم مبدل مي

  اند؟ چه گروهي مثتثنا شده. 4
انـد     استثناء شده  »هلُوع«ها، مؤمنين نمازگزار از صفت        از ميان تمام انسان   

  . آمده است2ها هم اوصافي دارند كه در ادامة آيات كه آن
اگر نماز را مقدم و به عنوان محور ديگر صفات ذكر كـرد، بـراي ايـن                 «

 و بفهمانـد كـه نمـاز        ]الصالة عمودالدين [ شرافت نماز را برساند      است كه 
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صـفات  «عالوه بر اين، نمـاز اثـر روشـني در دفـع             . بهترين اعمال است  
 نماز بازدارنده از هـر فحـشا و         1دارد؛ چون در جاي ديگر قرآن     » مذموم

ـ   �منكر دانسته شده و در ادامه با اضـافه كـردن      م علَ ينَ هـذ لَاتهِم يالـَّ صـ  
ها بر نماز را سـتوده اسـت و ايـن اشـاره دارد بـر                   مداومت آن  2 �دائمونَ

 پس نماز دائمي    3.»شود  كه اثر هر عملي با مداومت در آن كامل مي           اين
  .مؤثر بر تربيت خواهد بود نه نماز فصلي

  ها پيام
ــي . 1 ــسان موجــودي ب ــسياري از   ان ــشه ب صــبر و حــريص اســت و ري

  .) منُوعاً…،  جزُوعاً…، هلُوعاً…( 4 استها نيز حرص و بخل ناهنجاري
صبر و حريص، نه طاقت سختي را دارد و نه چـشم ديـدن                انسان بي . 2

  .) منُوعاً…،  جزُوعاً…، هلُوعاً…(آسايش ديگران را 
إِنَّ …( 5راه نجات از اخالق زشت و اضطراب، ياد خـدا و نمـاز اسـت              . 3

  .)لَّا الْمصلِّينَإِ،  منُوعاً…،  جزُوعاً…، الْإِنسانَ
 آن انسان بايد خودش را از كانال قـرآن و ديـن بـشناسد و دردش را بـا                . 4

  .)إِلَّا الْمصلِّينَ،  منُوعاً…،  جزُوعاً…، إِنَّ الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعاً(درمان كند 
 اسـت   6نماز و ياد خدا مهار كننده غرايز و مانع خلق و خوي ناپسند            . 5
 .)إِلَّا الْمصلِّينَ … نسانَ خُلقَ هلُوعاًإِنَّ الْإِ(
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  پناهگاهي نا امن
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كه   بندند و اين    كرديم كه هرگز انس و جنّ بر خدا دروغ نمي           ن مي و اين كه ما گما    

  .افزودند برند، پس به طغيان جنّيان مي كساني از انس به كساني از جنّ پناه مي

  مقدمه
هـا و نيروهـايي كـه        ها و مشكالت به سوي قدرت       هر كسي در گرفتاري   

 باعـث  ها نه تنها    گاهي اين قدرت  . رود  ممكن است او را نجات دهند مي      
شوند كـه     شوند؛ بلكه خودشان سبب بروز مشكالت ديگر مي         نجات نمي 

هـا بـه منبـع     ها و يا به دليل عدم اتصال آن      يا به علت پوشالي بودن آن     
  .باشد قدرت اصلي مي

پس در انتخاب پناهگاه بايد دقت شود تا هم مستدل باشد و هم خالف          
تقليـد كوركورانـه و     شرع و عقل نباشد، هم از آزار و اذيت ديگـران يـا              

  .انحراف به دور باشد تا به نتيجه مطلوب برسد
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خداوند، بعد از بيان نجات يافتن گروهي از جنيـان، از تمـام انحرافـات               
هـا و    سـيمايي از عقايـد انحرافـي آن      1فكري و عملي در پرتو نور قرآن،      

 در ايـن بحـث ايـن آيـات را مـرور         2.كند  ها را بيان مي     گروهي از انسان  
  .يمكن مي

  ها واژه
  ).»ظنّ«فعل مضارع از ماده (كرديم   گمان مي:ظَنَنَّا

فعـل  (كردند    كردند، التجاء مي    بردند، ارتباط برقرار مي      پناه مي  :يعوذُونَ
  ).»عوذ«مضارع از ماده 

از مـاده  ( پوشاندن حق بـا دروغ و جهـل يـا ظلـم و طغيـان و فـساد           :رهقاً
  ).»رهق«

  نكات تفسيري
  غ بستن به خدا چيست؟مراد از درو. 1

اي كـه     چون توحيد حقيقت آشكار و مبرهن اسـت هـر فكـر و عقيـده              
  . خالف آن باشد دروغ و عاري از حقيقت است

چنين اگر به خدا نسبت فرزند يا همسر بـدهيم، يـا بـراي او پـدر و                هم
مادري فرض كنيم، يا او را جسم بدانيم و بـرايش مكـان قائـل باشـيم؛              

قدر اين افكار زشـت   باشد و آن   وغ بستن به خدا مي    ها نوعي در    همه اين 
  : و ناروا است كه در قرآن بارها فرموده است
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  �> اللّه كَذباي علَيومنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَ�
  .تر است از آن كه به خدا دروغ ببندد  ستمكارچه كسي

كرديم كه انس و جن بـر خـدا دروغ            ما هرگز گمان نمي   : جنيان گفتند 
اين كار ماية   . كنند  ها چنين مي    ندند، ولي ديديم كه گروهي از انسان      بب

به تعبير ديگر جنيان از تعابير شرك آلود جن و انـس  . ها شد تعجب آن 
هـا درسـت    كردند كـه ايـن   كردند و گمان مي  نسبت به خدا متابعت مي    

هـا بـه      است، ولي بعد از استماع قـرآن فهميدنـد كـه تمـام آن نـسبت               
  . و دروغ استخداوند، باطل

  استعاذه چيست و اقسام آن كدام است؟. 2
اسـتعاذه از بـاب     . اصل استعاذه خوب؛ بلكه امري الزم و ضروري اسـت         

حـال بايـد    . استفعال به معناي طلب پناهندگي و ياري خواستن اسـت         
  ديد كه به چه چيزي پناهنده شويم و از چه كسي ياري بخواهيم؟ 

  :استعاذه انواعي دارد
هـا    پناه بردن به خدا و كسي كه مـافوق همـه قـدرت            : اذه روا استع. الف

است و همه چيز به دست او است، كاري شايـسته اسـت، لـذا خـودش               
به هنگام « N ؛� فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاستَعذْ بِاللّه منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ�: فرموده است

  .»خواندن قرآن به خدا پناه ببر
ـ  . ب پنـاه بـردن و كمـك خواسـتن از غيـر خـدا يعنـي،                : اروااستعاذه ن

  .هاي شيطاني و خيالي كه كاري باطل، حرام وگناه است قدرت
هر انساني در زندگي، گاهي . از جمله اين موارد، پناه بردن به جن است       
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كند و به خاطر عجز و درماندگي، به          ها برخورد مي    با مشكالت و سختي   
شود، تا از او كمك  فوق بشر پناهنده مي  ناچار به يك قدرت و نيرويي ما      

گاهي شيادان ماهر در ايـن      . بگيرد و آن همان قدرت اليزال الهي است       
كنند و از طريـق رمـالي،        لحظات سخت، افراد سست ايمان را شكار مي       

احضار ارواح و استمداد از اجنّه، براي پيدا كردن گمشده، ازدواج، طالق 
افزايند و راستي چه بازاري     ن جنيان مي  و يا فتنه و فساد ديگر، به طغيا       

  .گردد داغ و جذاب، اما سرتاسر فريب و تزوير فراهم مي

  منشأ خرافات چيست؟. 3
خرافات، ميوه تلخ جهل و غفلت است، كـساني كـه نـسبت بـه خـدا و                  
دستورات حكيمانه او آگاهي كمتري دارند و از اعتقادات و معارف حقه            

 صيد اين صيادان هستند، لذا رد پايي        ها دورند، بيشترين    و شناخت آن  
  .شود گونه موارد ديده نمي از علما و افراد با ايمان و عقيده، در اين

. گردد  اين خرافات منشاء افزايش انحطاط فكري، و ترس و گمراهي مي          
هـاي سـست      چرا كه پناه بردن به اجنه كافر و بي ايمان، توسط انـسان            

كنـد بلكـه بـه گنـاه و طغيـان و              يايمان، نه تنها مشكلي را برطرف نم      
ها  به طغيان و گناه آن= فزادوهم رهقا«: افزايد، چون فرموده است  پستي مي 

  .»افزايد مي
نباشـد،  :گري قرآن و اهل بيت      اگر آگاهي بخشي علما در پرتو هدايت      

هاي غفلـت بـه ديوارهـاي         گيرد و پرده    ها رونق بيشتري مي     بازار سياه آن  
بـراي  » جـن « و چه بسا پناه بردن به طايفة  شود  شك و شرك تبديل مي    

كسب اخبار، يا جهت حل مشكالت، به صورت يك فرهنـگ اجتمـاعي و             
  .عمل اعتقادي تبديل گردد

  682   تفسير همراه�        

  ها پيام
  .)بِرِجالٍ منَ الْجِنِّ( 1جنيان مثل انسان، مرد و زن دارند. 1
ارتباط با جن كه نوعاً بـراي رسـيدن بـه مقاصـد نادرسـت اسـت بـر                   . 2

  .)يعوذُونَ بِرِجالٍ منَ الْجِنِّ فَزَادوهم رهقاً( 2افزايد  دو طرف ميگمراهي
افكار و افعال قبيح و ظالمانه و كارهاي باطل افراد، موجـب فـساد و               . 3

وذُونَ   (ها    شود نه صالح و رشد آن       گناه و طغيان بيشتر جامعه مي      عـي… 
  .)فَزَادوهم رهقاً

اري ناشايـست و موجـب افـزايش گرفتـاري و      پناه بردن به جنيان ك    . 4
  .)فَزَادوهم رهقاً …يعوذُونَ (وحشت است 
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  داري شب زنده
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 آن را، يا اندكي از آن كم كن؛ يا بر آن بيفزاي و           شب را جز اندكي بپا خيز؛ نصف      

  .قرآن را چنان كه بايد با تأنّي و شمرده بخوان

  مقدمه
رهبران الهي و مصلحان بـزرگ اجتمـاعي، بـراي موفقيـت در راسـتاي              
مسؤوليت بزرگي كه بر عهده دارنـد، بايـد تـالش و كوشـش بيـشتري                

هـا،    ه اين مسؤوليت  از جمل . نمايند و زحمات بيشتري را متحمل گردند      
سازي و برنامه عبادي و ارتباط با يكتاي متعال است، در اين راستا               خود

خداوند سبحان به پيامبرش دستوراتي در رابطه با نماز شـب و تـالوت              
  .قرآن داده است، اين آيات بيان اين دستورات است

  ها واژه
  ).»قوم«فعل امر از ماده ( به پاخيز، برخيز :قُمِ
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  ).»نقص«فعل امر از ماده (كن  كم :انقُص
زيد«فعل امر از ماده ( بيفزا :زِد«.(  

، »رتل«فعل امر از ماده     ( صحيح و شمرده بخوان، به ترتيل بخوان         :رتِّل
ترتيل آن قرائتي را گويند كه همراه با تأني و آشكار ) ماضي، باب تفعيل

  .گفتن حروف و حركات باشد و به آساني و صحيح ادا شود

  سيرينكات تف
  داري اهميت شب زنده. 1

 را مخاطـب قـرار داده و   6در اين آيه خداوند متعـال پيـامبر اسـالم    
  . دهد  مي6داري را به پيامبر دستور شب زنده

 6با توجه به اين مسأله كه اين سوره در ابتداي بعثت پيامبر اسـالم             
داري و نماز شب را، در رابطه بـا   نازل گرديده، اهميت و نقش شب زنده     

 در ابالغ رسالت عظيم الهي و به مقـصود رسـاندن            6فقيت پيامبر مو
بايد توجه داشت كه گرچـه مخاطـب        . كند  رسالتش، به وضوح بيان مي    

 است، ولي با توجه بـه ادامـه آيـات    6آيه وجود مقدس پيامبر اسالم    
  :فرمايد سوره كه مي

داند كه تو و گروهي از آنـان كـه بـا تـو      به يقين پروردگار تو مي    «
د، نزديك به دو ثلث شب، يا نـصف آن، يـا ثلـث آن را بـه                  هستن

  1.»…خيزيد عبادت برمي

 همگام 6شود كه مؤمنان هم در اين مسأله با پيامبر اسالم روشن مي
اند و در حقيقت پيـامبر و همـه مؤمنـان مـورد خطـاب ايـن آيـه                     بوده
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ايـن قيـام و عبـادت شـبانه،         : باشند و بهتر آن است كه گفته شـود          مي
و سنّت مؤكد بوده و جنبه وجوب نداشته است، جز در مـورد             مستحب  

 كه طبق برخي آيات قرآن نمـاز شـب بـر او واجـب      6شخص پيامبر 
  .بوده است

  :فرمايد  مي7اميرالمؤمنين
داري بدن را سالم و پروردگـار عزوجـلّ را خـشنود سـاخته و                 شب زنده 

 دهـد و پيـروي از سـنت         آدمي را در رهگذر نسيم رحمت حق قرار مي        
  1.پيامبران است

  :فرمايد قرآن كريم متقين را چنين توصيف مي
  2؛�كَانُوا قَليالً منَ اللَّيلِ ما يهجعونَ�
  .خوابيدند ها كمي از شب را مي آن

  اهميت نماز شب. 2
در اين آيات خداوند متعال به پيامبرش دستور فرمـوده تـا بـراي نمـاز                

از در شب، آن هنگام كه غـافالن        شب و تالوت قرآن قيام نمايد؛ زيرا نم       
اي در صفاي روح  العاده در خوابند و سكوت همه جا را فراگرفته، اثر فوق

و تهذيب و تربيـت نفـوس و تقويـت ايمـان و اراده انـسان دارد، در آن              
هنگام است كه روح و جان انسان آماده پـرواز بـه سـوي كـوي معبـود             

  .است
  :فرمايد چنين در سوره اسراء مي هم

�و           س عـ ك د بِـه نَافلَـةً لـَّ جـلِ فَتَهنَ اللَّيقَامـاً     آن  يمم ك بـر ثَـكعبي
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  1؛ �محموداً
و بخشي از شب را به عبادت بيدار باش كه براي تو فزوني باشـد؛               

 پروردگارت تو را در جايگاهي ستوده قرار ]بدين وسيله[اميد است  
  .دهد

  . پيامبر واجب بوده استدر روايات وارد شده كه نماز شب بر
قُمِ اللَّيلَ إِلَّا �:  درباره سخن خداوند7از امام باقر: محمد بن مسلم گويد 

دستور داده كه هر ) اخدرسول (خداوند به او :  سؤال كردم، فرمود�قَليالً
ها بيايد كه نتوانـد در        از شب   بخواند، مگر آن كه شبي     ]شب[شب نماز   

  2.آن نماز بخواند
  : فرمودند7عسكريامام حسن 

 سفري است كه بـه مقـصد        ]عزوجل[حركت و رسيدن به سوي خداي       
يعني نماز و عبـادت     . (رسد مگر كسي كه سوار بر مركب شب شود          نمي

  3)شبانه داشته باشد

  ترتيل به چه معناست؟. 3
ترتيل .  ترتيل به معني شمرده، نيكو خواندن و اداي صحيح حروف است

ت به صورتي كه حروف روشـن ادا شـود و   قرآن به معناي تالوت آن اس  
  .پشت سر هم قرار گيرد

 7علي:  سوال شد؛ فرمود �ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً� درباره 7از امام صادق
به طور كامل آشكار كن  ) كلمات قرآن (آن را   :  فرمود ]معناي ترتيل [در  
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نخوان، و چـون ريـگ پراكنـده        ) بدون معنا و هدف   (و آن را چون شعر      
هاي سخت خود را در سايه تالوت قرآن بترسانيد و قصد  ساز، لكن دلم

  1.شما به پايان رساندن سوره نباشد
ترتيل آن است كه  :  در حديث ديگري فرمودند    7چنين امام صادق    هم

  .قرآن را با مكث و صداي زيبا تالوت كني

  ها پيام
  .)قُمِ اللَّيلَ(هاي شب است  بهترين اوقات براي عبادت نيمه. 1
لَ  (عبادت و تالوت قرآن شبانه، بر پيامبر واجب بوده است          . 2 قُـمِ اللَّيـ… 

  .)ورتِّلِ الْقُرْآنَ
لُ  (رهبر جامعه مسؤوليت بيشتري نسبت به ديگران دارد  . 3 زَّمـا الْمها أَيي
  .) اللَّيلَقُمِ
گيري نيست، بلكه با توجه به تـوان افـراد دسـتور              اسالم دين سخت  . 4

  .)قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليالً نصفَه أَوِ انقُص منْه قَليالً(د ده مي
تـرين اعمـال      تـرين و مناسـب      قرائت قرآن با تأني و شمرده، از مهـم        . 5

  2.)ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً … قُمِ اللَّيلَ(داري است  زنده عبادي شبانه و شب
لِ الْقُـرْآنَ    (ن ادب آن اسـت      تالوت قرآن آدابي دارد و ترتيل اولـي       . 6 ورتـِّ

  3.)تَرْتيالً
يك دوم، يـك سـوم يـا دو         (داري محدوديتي ندارد      مقدار شب زنده  . 7
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  1.) او زد عليه…نصفه او انقص() سوم
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اهـل  (مگـر يـاران دسـت راسـت         . كه كرده اسـت    است   ي در گرو كار   يهر كس 
   ).سعادت

  مقدمه
ن ين قـوان يـ ان شده اسـت، ا ي ب ين كل ياز قوان اي    ات قرآن مجموعه  يدر آ 

ن يـ  بـردن بـه ا  ي پـ يبرا. كند يم مين جهان را ترسيچهار چوب نظام ا  
از جمله  . ات تدبر كرد  ين آ ي در ا  يستيها با آن، با     نظام و مناسبت انسان   

ســوره مــدثر اســت كــه بــه بحــث در بــاره آن 39و38ه يــات آيــن آيــا
  . ميپرداز يم

  ها واژه
تببه دست آورده:كَس  .  
  ).»رهن«صفت مشبهه از ريشه ( گرو، گروگان و دربند :رهين
  . سمت راست:الْيمين
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  نكات تفسيري
  ت عمليمسؤول. 1

 دارد،  ي مختلفـ  يها  تيدهد مسؤول   ي كه انجام م   ييانسان در برابر كارها   
ـ ا. …  و ي، اخالقـ  ي، اجتماع يت قانون يمسؤول هـا گرچـه      تين مـسؤول  ي

 اسـت و بـه اگـر و    ي بازخواست در برابـر آن احتمـال     ير هستند ول  يخط
از اي  ر و پـر دامنــه يــ نـوع فراگ يولــ.  وابــسته اسـت ياماهـاي گونـاگون  

ست و  يـ  از عمـل محـدود ن      يبه نوع خاص  : ت وجود دارد كه اوالً    يمسؤول
  : رديگ يها را در بر م همه عرصه
�                 صاها و ال كَبيـرَةً إِالَّ أَحـ غيرَةً و صـ رغادتابِ ال يهذَا الْكلَتَنا ما لييا و

  1؛�اًوجدوا ما عملُوا حاضر
ـ       ياين چه دفتر  ،   بر ما  يوا  را ي است كه هيچ گناه كوچـك و بزرگ

آن گـاه اعمـال خـود را در مقابـل     . حساب ناشده رها نكرده است   
  .خود بيابند

  : ستيچ كس از شمول آن خارج نيه: ثانياً
   2؛�و حشَرْناهم فَلَم نُغادر منْهم أَحداً�

آوريم و يك تن از ايشان را هم رها          ي حساب گرد م   يو همه را برا   
  .كنيم ينم

ر بودن نفس انسان با عمل خود است يت فراگير و مهم، درگين مسؤوليا
ا يـ گو. كنـد   ير مـ  يبرابر آن تعب  د از آن به گرو بودن او در         يكه قرآن مج  

تنـد و خـود را        يچ بر گرد خود م    يچ درپ ي پ يي با اعمال خود تارها    يآدم
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 ي ازآن بـه آسـان  يي كـه رهـا    يا  گونـه   سازد، به   يدر درون آن محبوس م    
بِما � ش محبوس استين انسان در زندان عمل خو    يبنابرا. ستيمقدور ن 

  .�كَسبت رهينَةٌ

  افتگاني ييرها. 2
افته و گرفتـار عملكـرد گذشـته      ي ييك دسته از زندان اعمال رها     يولي  

 يم آنان چه كـسان    ينيحال بب . ن هستند يميستند، آنان اصحاب    يخود ن 
   دارند؟يي هايژگيهستند و چه و

ف يدر سوره واقعـه توصـ     . اد شده است    ين  يميدر پنج سوره قرآن از اصحاب       
نـان از گـرو بـودن و        ازآنان شده و در سـوره مـدثر مـستثنا بـودن آ             يشتريب

  و67: زمـر و  71: اسـراء  در سوره . ان مطرح شده استيپرسش آنان از دوزخ 
-	
9��افت كنندگان نامه عمل با دسـت       ياز آنها به عنوان در     7:  انشقاقو   19: 

  .اد شده استيراست 
امت به سه دسته عمـده      يها در صحنه ق     ات سوره واقعه، انسان   ي بنا بر آ  

  :شوند يم ميتقس
ا و  يـ ا و اول  يـ اند، مانند انب     مختلف بوده  يها  شرو در صحنه  يقون؛ كه پ  ساب

  مقربان درگاه خداوند؛
 يهـا   ؛ كه برخـورداران از نعمـت      )سمت راست (منه  يا م ين  يمياصحاب  

 . در بهشت هستندياله

  . آن هستنديها ان دوزخ وعذابي؛ كه راه)سمت چپ(اصحاب شمال 
 يت؛ چرا كه آنها از مقربان اله      گر متفاوت اس  ين از دو دسته د    وحساب سابق 

 شكل گرفته كه آنان را در قرب حضرت حـق           يا  بوده و اعمال آنان به گونه     
ل تراز مثبت عملكردشـان، از گـرو        يز به دل  ين ن يمياصحاب  . قرار داده است  

  .شوند يافته و به بهشت وارد مي ييبودن رها

  692   تفسير همراه�        

  ها اميپ
ا كَـسبت          كـلُ ( ش است ي عمل خو  ي در گرو و زندان    يهر انسان . 1 نَفْـسِ بِمـ 

  .)رهينَةٌ
  . ) نَفْسِ بِما كَسبت رهينَةٌ   كلُ(  استيقت اعمال آدميامت روز بروز حقيق. 2
 مختلف از جمله گروه سـمت راسـت و   يها امت مردم به دستهيدر ق . 3

  .)إِلَّا أَصحَاب الْيمينِ(شوند  يم ميسمت چپ تقس
 نَفْـسِ     كلُ(ستند ي و گرو اعمال خود ن يندانامت، ز ين در ق  يمياصحاب  . 4

  .)إِلَّا أَصحَاب الْيمينِ بِما كَسبت رهينَةٌ
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  .به راستي ما راه را به او نمايانديم، خواه سپاسگزار باشد و خواه كفران پيشه

  قدمهم
در آيات نخست سوره دهر، كه به منزله مقدمه بـراي ايـن آيـه اسـت، بـه                   
خلقت انسان و آزمايش او از طرف خداوند و بيان نعمت شـنوايي و بينـايي           
اشاره فرمود و در اين آيه به نعمت هدايت انسان از سوي خداونـد عزّوجـل          

 ايـن   ولي موضع انسان در برابر نعمت هدايت چيـست؟        . اشاره فرموده است  
  .آيه به تشريح اين موضع پرداخته است

  ها واژه
  ).»هدي«فعل ماضي از ماده ( هدايت كرديم، به او نشان داديم :هدينَاه
  . راه:سبِيل
  ).»شكر«اسم فاعل از ماده (گزار   سپاس:شَاكر
  ).»كفر«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار ناسپاس :كَفُور
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  نكات تفسيري
   به ما نشان داده است؟چگونه خداوند راه را. 1

  :هاي الهي چند نوع هستند هدايت
  هدايت تكويني. الف

هدايت تكويني، هدايتي است كه خداوند در سرشت بشر ايجاد كرده و            
او را به الهامي مجهز كرده كه با آن الهام، اعتقاد حق و عمـل صـالح را                  

  : فرمايد مي» شمس«كه در سوره  دهد؛ چنان تشخيص مي
�نَفْسٍ واواهتَقْوا وهورا فُجهما فَأَلْهاهوا س؛ 1 �م  

  .اش را به او الهام كرده  بدكاري و تقوا پيشگي]شناخت[پس 

  : فرمايد و در جاي ديگر مي
  2  �…فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها�

 خالص پروردگار كـن ايـن فطرتـي         پس روي خود را متوجه آيين     
ها را بر آن آفريده؛ دگرگـوني در آفـرينش            است كه خداوند، انسان   

  .…الهي نيست؛ اين است آيين استوار 

  هدايت تشريعي. ب
گيـرد،    اين هدايت كالمي و زباني است كه از طريق دعـوت انجـام مـي              

و هـايي آسـماني را نـازل       يعني خداي تعالي انبيايي را مبعوث و كتـاب        
ادياني را تشريع كرده و به اين وسيله، راه سـعادت و بـدبختي را بيـان                 

اين دعوت به طور مدام در بين بـشر جريـان داشـته و بـه                . كرده است 
  :چنان كه فرمود شود؛ هم وسيله فطرت تأييد مي
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  1؛مبشرينرسالً  و …انا اوحينا اليك 
ران بعـد از او  گونه كه به نوح و پيامب  ما به تو وحي فرستاديم؛ همان     

دهنـده بودنـد،       پيامبراني كه بشارت دهنده و بيم      …وحي فرستاديم 
و بـر  (تا بعد از اين پيامبران حجتي براي مردم بر خدا بـاقي نمانـد    

  2).…همه اتمام حجت شود 

هدايت در آيه مـورد بحـث، شـامل هـر دو هـدايت تكـويني و فطـري                   
  .رسد تر به نظر مي شود، گرچه اشاره آيه به هدايت تشريعي ملموس مي

  انسان موجودي صاحب اختيار. 2
اين آيه به صراحت بيانگر اين مسأله اسـت كـه انـسان در انتخـاب راه                 

ها را به واسطه      خداوند متعال همه انسان   . هدايت يا ضاللت مختار است    
هدايت تكويني و تشريعي به راه راست هـدايت كـرده ولـي آنـان را در              

ست؛ زيرا كمال انسان در ايـن اسـت كـه بـه             انتخاب راه آزاد گذاشته ا    
اختيار خود راه حقيقت را انتخاب نمايد، پس انسان آزاد اسـت هـدايت    
الهي را بپذيرد و شكران نعمت كند و به سعادت ابدي و جاودان برسد،              

  : فرمايد ميدر آيه ديگر . يا ناسپاسي كند و به عذاب الهي گرفتار آيد
ا أَعتَـدنَا            وقُلِ الْحقُّ من ربكُ   � م فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُـرْ إِنـَّ

  3؛ �…للظَّالمينَ نَارا
خواهـد    هـر كـس مـي     ! اين حق است از طرف پروردگارتان     «: بگو

خواهـد   و هر كـس مـي  ) و اين حقيقت را پذيرا شود (ايمان بياورد   
   .…ايم  ما براي ستمگران آتشي آماده كرده. »كافر گردد
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  حقيقت شكر شاكرين و حقيقت كفر كافرين. 3
چنان كه حقيقـت كفـر، سـرپوش          حقيقت شكر، اظهار نعمت است، هم     

  1.روي آن نهادن است
پس شكر نعمت آن است كه در قلب آن را يادآوري كنـيم و بـه زبـان                  
ثناي او را بگوييم و در عمل مطيع صاحب نعمت باشيم و نعمـت را در                

در راه  هـا     يعنـي از تمـام نعمـت      . صرف كنيم راهي كه او دوست دارد م     
  : بندگي خدا استفاده نماييم كه فرمود

  2؛ �هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في األَرضِ جميعاً�
 در زمـين وجـود      ]هـا   از نعمـت  [چه را     او خدايي است كه همه آن     

  .دارد، براي شما آفريد

  : و فرمود
  3؛�لَّا ليعبدونِوما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِ�

  .كه مرا اطاعت كنند جن و انس را نيافريدم مگر اين

ها به خاطر انسان خلق شده و انسان براي بندگي خدا؛             پس همه نعمت  
هـاي او را در معـصيت         پس اگر انسان خـدا را فرامـوش كنـد و نعمـت            

مصرف نمايد، كفران نعمت نموده و بايد منتظر عذاب الهي باشد، زيـرا             
  :دفرمو

�ن كَفَرْتُملَئو نَّكُمألَزِيد ن شَكَرْتُمآن لَئ يدذَابِي لَشَد4؛�ع  
 بر شما خواهم افزود و اگـر        ]نعمت خود را  [اگر شكرگزاري كنيد،    
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  .ناسپاسي كنيد، مجازاتم شديد است

  ها پيام
خداوند راه هدايت را فراهم كرده است و انساني كـه راه گمراهـي را               . 1

  . )إِما كَفُوراً… إِنَّا هدينَاه(ش مقصر است پيمايد خود مي
ا    (انسان موجودي صاحب اختيـار و اراده اسـت نـه مجبـور      . 2 إِمـراً وا شَـاك إِمـ

  . )كَفُوراً
انسان هيچ حجتي براي گمراهي خويش نـدارد؛ زيـرا خداونـد بـا او               . 3

  . )… إِنَّا هدينَاه(اتمام حجت كرده است 
) كفـر (، شكر نعمت خداوند و انحراف از آن      )ايمان( دين   پيمودن راه . 4

  1.)إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً(ناسپاسي است 
اي گـم كـرده راه و ديـن راهـي             چون رونده   انسان در اين جهان، هم    . 5

يلَ إِما شَاكراً وإِما    إِنَّا هدينَاه السبِ  (است درست، و دينداران مردمي راه يافته        
  2.)كَفُوراً

ا         (هدايت، نعمتي در خور سپاس است       . 6 إِمـراً وا شَـاك بِيلَ إِمـالس نَاهيدإِنَّا ه
  3.»كفران و ناسپاسي است آن پيمودن راه دين شكر الهي و انحراف از« )كَفُوراً
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Zοt�õ3ç/ Wξ‹Ï¹r&uρ ∩⊄∈∪ 1  
پس در برابر حكم پروردگارت صبر پيشه كن و هيچ گناهكار يـا كفـران پيـشه از                 

  .آنان را اطاعت نكن و در صبح و شام نام پروردگارت را ياد كن

  مقدمه
ول خدا و تبليغ ديـن توحيـد، تبليغـات          پس از نزول قرآن كريم بر رس      

قرآن كـريم  .  شروع شد6مسموم و آزار و اذيت مشركان عليه پيامبر 
در مقابل تالش گسترده مشركين، به پيامبر اسالم دسـتوراتي را بيـان             

  .پردازيم فرمايد كه در اين دو آيه به توضيح آن مي مي

  ها واژه
  ).صبر«فعل امر از ماده ( صبر كن :اصبِرْ

عطوع«فعل نهي از باب افعال از ماده ( پيروي مكن :ال تُط«.(  
  ).»اثم«اسم فاعل از ماده ( گناهكار :آثم
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  ).»كفر«صيغه مبالغه از ماده ( كفر پيشه، ناسپاس :كَفُور
  ).»ذكر«فعل امر از ماده ( ياد كن :اذْكُر
  . صبحگاه، آغاز روز:بكْرَة

  . شامگاه، پايان روز:أَصيل

  رينكات تفسي
  صبر، رمز پيروزي. 1

هـاي    بعد از ظهور هر مكتب و دين جديد، انـواع مـشكالت و مخالفـت              
هـا و افتراهـا راه        شود، سيل تهمت    مي دشمنان براي مقابله با آن شروع     

دين اسالم و وجود مقدس . رسد ها به اوج خود مي افتد و آزار و اذيت مي
روز مـشكالت و    پيامبر رحمـت، از ايـن قاعـده مـستثنا نبودنـد و هـر                

ها روز بـه      ها و توطئه    شد، مخالفت   هاي بسياري گريبانگرشان مي     سختي
اولين سفارش خداوند متعال به پيامبر براي پيروز   . گرديد  روز بيشتر مي  

  .شدن بر مشكالت، توصيه به صبر است
در آيات . صبر و مشتقات آن در قرآن بيش از صد مرتبه ذكر شده است

ر و پيامبران آسماني را دعـوت بـه صـبر نمـوده             بسياري، خداوند پيامب  
  .است، زيرا اگر صبر نباشد تحمل اين همه مشكالت مقدور نخواهد بود

هـا اسـت كـه ميـوه شـيرين پيـروزي بـه ثمـر                  با تحمل صبر و مشقت    
پس در برابر حكم پروردگارت صـبر       « :فرمايد  نشيند؛ لذا خداوند مي     مي

  » پيشه كن
راي تعاليم قرآن مستلزم صـبر و شـكبايي         چرا كه تبليغ دين خدا و اج      

  .است

  عدم سازش با گناهكاران. 2
دستور دوم خداوند به پيامبر، بعد از صبر، اطاعت نكردن از گناهكاران و 
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ها بعد از تالش براي مبـارزه بـا پيـامبر و              كفرپيشگان است؛ چرا كه آن    
ش با هايشان، سعي خواهند نمود با تطميع و ساز        مكتب اسالم و ناكامي   

رهبران، در اين دين نفوذ كرده و بر ارادة پيامبر تأثير بگذارند، تا پيامبر  
را از مواضع مستحكم خود بازگردانند و در نتيجه مسلمانان را از اسالم             

لذا قرآن كريم با خطاب مـستقيم  . بازدارند و تحت نفوذ خود قرار دهند  
  .دارد ها باز مي به پيامبر، مسلمانان را نيز از پيروي آن

  ذكر نام پروردگار. 3
در اين آيه بعد از فرمـان بـه صـبر و            . يعني يادآوري و يادكردن   » ذكر«

كند كه مدام به ياد پروردگار  عدم پيروي از كافران، به پيامبر توصيه مي
  .باشد؛ زيرا ياد پروردگار موجب تقويت قلوب و فزوني ايمان انسان است

ها را به     ن نيز هنگامي كه آن    شبيه اين دستور به حضرت موسي و هارو       
  .شود فرستد داده مي سوي فرعون مي

  ؛ �اذْهب أَنت وأَخُوك بĤِياتي ولَا تَنيا في ذكْرِي�
  1.»تو و برادرت با آيات من برويد و در ياد من كوتاهي نكنيد«

چون دژ محكمي، انسان را از حمـالت شـياطين محافظـت              ياد خدا هم  
چنـين بيـان      ه كه قرآن، احوال مؤمنين واقعي را اين       گون  نمايد همان   مي
  :كند مي

اند و دلهايـشان بـه يـاد خـدا            ها كساني هستند كه ايمان آورده       آن«
هـا   آگـاه باشـيد كـه تنهـا بـا يـاد خـدا دل       . مطمئن و آرام اسـت   

  2.»يابد مي آرامش
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  :شود انسان در مضيقه و تنگنا قرار بگيرد اعراض از ياد خدا، باعث مي
 كس از ياد من روي گردان شـود زنـدگي سـخت و تنگـي                و هر «

   1»…خواهد داشت 

  : و شياطين همنشين او خواهند بود
گـردان شـود شـيطان را بـه سـراغ او              و هر كس از ياد خدا روي      «

  2.»فرستيم پس همواره قرين او است مي

  چيست؟» أَصيالً«و » هبكْرَ«مقصود از . 4
اه و شبانگاه را نماز صبح و عصر        برخي از مفسران، منظور از ذكر صبحگ      

اند؛ ولي ظاهراً مراد از ذكر، توجه و ياد خداوند است و تكيـه بـر              دانسته
روزي بـه ذات مقـدس        صبحگاه و شـبانگاه، بيـانگر لـزوم توجـه شـبانه           

  .پروردگار است
گونـه كـه بـه حـضرت موسـي       نماز هم مصداقي از اين ذكر است همان  

  :كند خطاب مي
  3.اد من به پا دارو نماز را براي ي

  :فرمايد و مي
در حـال مـستي بـه نمـاز نزديـك           ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

  4 .…گوييد  نشويد، تا بدانيد چه مي

گويد و توجه به نماز نداشته باشـد، نمـاز            پس اگر نمازگزار نفهمد چه مي     
  .مصداق ذكر نخواهد بود
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  »اسم رب«ذكر . 5
  ؟»اذْكُرِ ربك« و نفرمود »بكاذْكُرِ اسم ر«: چرا فرمود

م رب  با توجه به اين نكته كه در قرآن همـواره ذكـر              را بـه پيـامبر      اسـ 
موضوعيت »  نام رب«بريم كه ذكر  فرمايد؛ به اين نكته پي مي توصيه مي

  :فرمايد در آيه ديگر مي. دارد
  1. � فَادعوه بِهايوللّه األَسماء الْحسنَ�

  .ها بخوانيد هاي نيك است، خدا را به آن نام دا، نامو براي خ

راه » اسم«ها بدون     يكي از علل ذكر نام پروردگار اين است كه ما انسان          
ها و حقايق هستي براي انسان بـدون   بريم و معرفت پديده به جايي نمي  

  .اسم ميسر نيست
 ذكـر   البته بايد توجه داشت كه منظور از ياد نام، تنها لفظ نيست، بلكه            

نام پروردگار با توجه به مسماي آن است؛ چرا كه ياد لفظي مقدمه يـاد          
دهد و نهال ايمـان     قلبي است و ذكر قلبي روح و جان انسان را صفا مي           

  .بخشد كند و دل را آباداني مي را آبياري مي

  ها پيام
نزول قرآن بر پيامبر، مستلزم صبر و شكيبايي اسـت، تـا آن درخـت      . 1

در آيـه  » فـاء «با توجه به اين كه    ( )فَاصبِرْ لحكْمِ ربك  (ر بنشيند   پربركت به ثم  

  ).إِنَّا نَزَّلْنَا علَيك الْقُرْآنَ: براي تفريع است و در آيه قبل فرمود» فَاصبِر«
براي موفق شدن و رسيدن به كمال، براي احكام الهي بايـد صـبر نمـود        . 2
)كبكْمِ رحبِرْ لفَاص…(.  
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بِرْ  (امين قرآن و احكام الهي در راستاي تربيـت انـسان اسـت              فر. 3 فَاصـ
كبكْمِ رحل(.  

هاي گناه پيشه و ناسپاس در رهبـران          خطر نفوذ و تأثيرگذاري گروه    . 4
  .)ولَا تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراً( 1جامعه ايماني، خطري جدي است

 از مواضـع دينـي و       ضعف روح صبر و شكيبايي، از موجبـات عـدول         . 5
پيـشگان و بيگانگـان كـافر         هـاي گنـاه     تسليم و سازش در برابر خواسته     

  .)فَاصبِرْ لحكْمِ ربك ولَا تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراً( 2است
 … فَاصبِرْ(ياد نام خداوند از عوامل بسيار مهم صبر و استقامت است            . 6

كبر ماذْكُرِ اسو(.  
واذْكُـرِ  (گاهان و شبانگاهان از بهترين اوقات براي ذكر پروردگار          صبح. 7

  .)اسم ربك بكْرَةً وأَصيالً
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  ها ها و چشمه باغ
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(#θç/ u�õ° $# uρ $O↔ÿŠÏΖ yδ $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊆⊂∪  1  
 كـه خـوش داشـته       يا با هر ميوه   سارانند ها و بر كنار چشمه     اهل تقوا در زير سايه    

  . كرديد، بخوريد و بياشاميد گواراتان باد يآنچه م]  پاداش[به  باشند

  مقدمه
 و ،پرداختـه اسـت   آن سوره مرسالت بيشتر به موضوع قيامت و حوادث 

كيد فرموده  أ ت �ومئذ لِّلْمكَذِّبِين ويلٌ ي �يه  آبا ، آن  منكران يده بار بر بدحال   
فَبِأَي آالء � جمله ،ها  نعمتيورآ اگر در سوره الرحمن همراه با ياد       .است

 در اين سوره با بيان اهوال و        ، و يك بار تكرار كرد     يرا س  �ربكُما تُكَذِّبانِ 
   .را مستحق ويل دانسته است آن  تكذيب كنندگان،احوال قيامت

 بشارت و انذار را در كنـار يكـديگر مطـرح          اغلب  ن مجيد   آ چون قر  يول
  را هم مطرح كرده كه بـه شـرح         يهاي بشارت آيات    در دل اين   ،سازد يم

  .پردازيم يآن م
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  ها واژه
  ). باب افتعال»يوق«ماده م فاعل از سا (زكاريشتن بان و پرهيخو: يمتق

  .ها  چشمه:نيجمع ع :عيون
  .ها وهيم: جمع فاكهه :فَواكه

ُونييشه«باب افتعال از ماده  (ل داشته باشنديم :شْته«.(  
ينگوارا :ه.  

  نكات تفسيري
  ات ين آي تقوا در ايمعنا

 ،ن سـوره يـ ات ايـ ز است، به مناسـبت آ ي و پرهيشتن باني خويتقوا به معنا 
ت يـ رش حقانيپذدر نتيجه امت و يز از انكار قيپره ز از شرك ويمقصود پره 

  .آن است
 ي و اگر خلل   ،گر است ي د يها  لتيشه فض ي ر ،دهين دو عق  يروشن است كه ا   

، .ن قسمت است  ي به جهت ضعف در ا     ،گر تقوا وجود دارد   ي د يها  در بخش 
  .ده استي در عقي تقوا،اتين آيده در اش مطرح ين تقوايبنابر ا

  ها چشمه باغها و
ه و جمـع بـه كـار    يـ  واژه جنت به سه صورت مفرد، تثن    ،ديدر قرآن مج  
 ذكـر شـده     ين كلمه به صورت جمع وجوه     ياره كاربرد ا  درب. رفته است 

كـدام از    بلكه هـر     ،داردنك بهشت   يمن تنها   ؤ م ،ن كه ي از جمله ا   ،است
 چنانكه در سـوره الـرحمن       ،برد  ين باغ بهشت بهره م    ي از چند  ان،يبهشت

  : فرموده
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   �2و منْ دونهِما جنَّتانِ� 1؛�و لمنْ خاف مقام ربه جنَّتانِ�
 براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است و بـه جـز آن دو، دو                   و

  .بهشت ديگر است
  : ن نقل شده استيه چنين آي درباره ا7از امام باقر
ه     : إن الجنان أربع، و ذلك قول اهللا عز و جل    « بـر قـامم نْ خـاف مـل و

و هـي    شـهوة مـن شـهوات الـدنيا          يالرجل يهجم عل   آن   جنَّتانِ، و هو  
معصية، فيذكر مقام ربه، فيدعها من مخافته، فهذه اآليـة فيـه، فهاتـان              

   3.جنتان للمؤمنين و السابقين
و لمنْ خاف  :همانا چهار بهشت وجود دارد و آن گفته خداوند است       

 از ي است كه شخص به سمت شهوت يي، و آن در جا    مقام ربه جنَّتانِ  
اد مقام رب و خوف از او، آن     يبه   ي ول ،شود  يده م يا كش يشهوات دن 
  .ن استين و سابقيمنؤ ميسازد، آن دو بهشت برا يرا رها م

 آنـان وجـود دارد كـه از آنهـا بهـره             ي متعدد برا  يها  ن چشمه يهم چن 
گـر  ي ديها ل، مقربون و چشمهيسلسب:  خاص ماننديها چشمه. برند  يم

  .رون استيكه از عدد و رقم ب
 در كنـار آب     ، كـه بـاغ و سـبزه و گـل           است ين نكته ضرور  يتوجه به ا  

 ،اهـان يد از انـواع گ   يـ قـرآن مج   . دارنـد  يف نـشدن  ي توص ي و لذت  ييبايز
هـاي    نعمتن دو همراه    ي تا ا  ،برد  يها نام م     روان و چشمه   ي آبها ،ها  وهيم
  .ش بگذارديها را به نما ن صحنهيباتريزبا  ي بهشت،گريد
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   بهشتيها  نعمتييواراگ
 همراه نبوده و بـدون      يچ مشقت يشود كه با ه     ي م  گفته يبه نعمت : ء هني

 يهـا    نعمت )و ال يعقب و خامة    ،  كلّ ما ال يلحق فيه مشقّة     (مد ناگوار باشد    آ  يپ
، يمـار ي، ب يسـست :  ماننـد  ؛ اغلب همراه با عـوارض مختلـف اسـت         ،ايدن

ـ  … از زحمت به دست آوردن و تمام شـدن و          ينگران  يهـا    نعمـت  ي ول
 گوارا ياز معنااي  ن گوشهي ندارد، اي پ دريچ عوارض و نگران ي ه ،بهشت

  . بهشت استيها بودن موهبت

  ها اميپ
ا   …يانَّ الْمتَّقينَ ف  ( بهشت است    يها   شرط بهره بردن از نعمت     ،تقوا. 1 بِمـ 

  .)كُنتُم تَعملُونَ
  .)ظلَالٍ و عيونٍ( فراوان است يها  متعدد و چشمهي باغهاي دارا، بهشت.2
  .)هنيا بِما كُنتُم تَعملُونَ( فاقد هرگونه عارضه و مشقت است ، بهشتيها  نعمت.3
 ا اسـت يـ زكاران در دني پرهيورد برنامه عمل  آ   بهشت دست  يها   نعمت .4
  .) بِما كُنتُم تَعملُونَ…انَّ الْمتَّقينَ(

  .)… كُلُوا واشْرَبوا هنيئاً(هاي بهشت است  خوردن و آشاميدن، از جمله لذت
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  سرت كافرانح

!$̄Ρ Î) öΝä3≈ tΡ ö‘ x‹Ρr& $\/# x‹ tã $Y6ƒÌ� s% uΘöθtƒ ã� ÝàΖtƒ âö� yϑ ø9 $# $tΒ ôM tΒ£‰ s% çν# y‰ tƒ ãΑθà) tƒuρ 

ã� Ïù% s3ø9$# Í_tFø‹ n=≈ tƒ àMΖä. $R/≡t� è? ∩⊆⊃∪1  
چه را با دو      همانا در مورد عذابي نزديك به شما اخطار كرديم، روزي كه آدمي آن            

  .كاش من خاك بودماي  :گويد  و كافر ميبيند دستش پيش فرستاده است مي

  مقدمه
معاد و زنده شدن دوباره انسان پس از مرگ و گذراندن دوره برزخ، يكي 

اي كه در رابطه با هيچ        ترين موضوعات در قرآن است، به گونه        از اساسي 
اگر معاد نباشد خلقـت بـدون       . موضوعي اين تعداد آيه نازل نشده است      

لـذا در   . تفاوتي ميان خوب و بد نخواهد بود      هدف و باطل خواهد بود و       
از . قرآن به انذار و تبشير در مورد قيامت بـسيار پرداختـه شـده اسـت               

هايي از روز قيامـت       جمله آياتي كه براي اين منظور نازل شده و صحنه         
  2.كند، آيه مورد بحث است را ترسيم مي
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709   �        حسرت كافران: 290درس

  ها  واژه
  ).»نذر«باب افعال، از ماده فعل ماضي از ( بيم داديم، ترسانديم، :أَنذَرنَا
  ).»نظر«فعل ماضي از ماده (نگرد   مي:ينظُر
  ).جا مراد مطلق انسان است در اين( آدمي، مرد :مرْء

  ).»قدم«فعل ماضي از باب تفعيل، از ماده ( پيش فرستاد :قَدمت
  ).كنايه از اعمال انسان است( دو دست او :يداه
تبيشتر در مورد آرزوي محال به (بالفعل  كاش، از حروف مشبهه     اي    :لَي

  ).رود كار مي
  . خاك:تُرَاب

  نكات تفسيري
  و اهميت آن» تبشير«و » انذار«. 1

ــذار  ــيم دادن(ان ــشدار و ب ــشير ) ه ــشارت دادن(و تب ــم) ب ــرين  از مه ت
هـدف از فرسـتادن     . موضوعاتي است كه قـرآن بـه آن پرداختـه اسـت           

ا   …�: فرمايد كه قرآن ميرسوالن الهي همين دو امر است تا جايي   مـو
  1.�أَرسلْنَاك إِالَّ مبشِّراً ونَذيراً

  .»و ما تو را جز نويد دهنده و بيم دهنده نفرستاديم«

  :فرمايد و درباره تمام انبياء مي
  2.»كنندگان نفرستاديم دهندگان و بيم و ما پيامبران را جز مژده«

دن و تـشويق و ترغيـب ـ از    زيرا اين دو امر ـ يعني ترسـاندن و بـيم دا   
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  710   تفسير همراه�        

ترين عوامل تربيت انسان هستند و كارشناسان تربيـت بـه ايـن دو          مهم
  .دهند امر بسيار اهميت مي

اگر اين دو بر بشر كارگر شده و آن را درك نمايد، بسياري از مشكالت               
هـا رخـت      هـا و نـزاع      شود؛ بسياري از جنگ     دنيوي و اخروي او حل مي     

هاي  اموال نامشروع مانند ربا، رشوه، دزدي و فسادبندد؛ استفاده از  برمي
كـن   هـاي اخالقـي و اجتمـاعي ريـشه     رود؛ فـساد    اقتصادي از بـين مـي     

  .هاي خود خواهد رسيد گردد و بشر به مدينه فاضله و آرمان مي
لذا در قرآن كريم انذار و تبشير و مشتقات آن هر كدام بيش از صـد مرتبـه              

  .ن دو امر مهم و حياتبخش استتكرار شده كه بيانگر اهميت اي
  عذاب نزديك؟. 2
. در مورد معناي نزديك بودن عذاب قيامت مطالبي عنوان شده است. 1

  :كه از جمله اين
رو  عمر دنيا هر قدر باشد در برابر عمر آخرت ساعتي بيش نيست، از اين

: فرمايـد  در آيه پنج تا هفت سـوره معـارج، خداونـد بـه پيـامبرش مـي                
� بِرْ صقَرِيباً      فَاص نَرَاهيداً وعب نَهرَوي ميالً إِنَّهمراً جصبر كن صـبري جميـل     «؛  � ب… 
  .»بينيم بينند و ما نزديك مي روز را دور مي آن ها  آن

 هـر  1؛»كـل آت قريـب  «: فرمايـد    در اين زمينه مـي     7امير مؤمنان علي  
  2.آيد قريب و نزديك است چيزي كه مي

 عذاب اخروي است و نزديك بودن آن به اعتبار »عذاباً قريباً«مراد از . 2
 عالوه بر اين وقتي قيامت عبارت باشد …يقيني و حق بودن آن است 
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711   �        حسرت كافران: 290درس

از تجسم اعمال آدمي، و جزا ديدن انسان در برابر اعمال، اين اعمال 
  1.تر است همواره با آدمي است و از هر چيز ديگري به انسان نزديك

ذاب، ـ يعني اعمال انسان ـ هميشه   به عبارت ديگر چون سبب اصلي ع
نَّم   �با او است و جهنم هم اكنون نيز كـافران را احاطـه نمـوده                 هـإِنَّ جو

هـا كنـار رود و از مـستي گنـاه             اي كه اگر پرده      به گونه  2 �لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ 
اكنون نيز در عذابنـد، بنـابراين عـذاب واقعـاً نزديـك             ها هم   بيرون روند، آن  

  : فرمايد چه مي چنان. است
خورند، شكم خويش را پر از آتـش          آنان كه اموال يتيمان را به ستم مي       

  3.كنند و به آتش فروزان خواهند افتاد مي

  :فرمايد چنين درباره كتمان كنندگان حقايق مي هم
چه را خداوند در كتاب فرستاد پنهان كرده و آن را به             كساني كه آن  

 شــكم خــود جــز آتــش چيــزي در. فروشــند بهــايي انــدك مــي
  4.خورند نمي

كننـد و بـه       اين افراد باطنشان در همين دنيا آتش است اما درك نمـي           
ها ظهور و بروز خواهـد نمـود، وقتـي كـه              زودي در آخرت همين آتش    

  .ها از جلوي چشمشان كنار رود پرده

  تجسم اعمال در قيامت. 3
شـود كـه اعمـال       از اين آيه و آيات مختلف قرآن و روايات اسـتفاده مـي            
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  712   تفسير همراه�        

هاي مناسبي مجـسم شـده و در برابـر او             انسان در روز قيامت، به صورت     
  .گردد ظاهر مي

بيند، از مشاهده اعمال ناروا در وحشت  او به راستي اعمال خويش را مي
رود و از ديـدن اعمـال خـوب خـود، شـاد و                و ندامت و حسرت فرو مي     

  .گردد مسرور مي
كـاران، و از بـدترين كيفرهـاي           نيكـو  هـاي   اصوالً يكي از بهترين پاداش    
  : فرمايد ه قرآن ميك  چنان،هاست آنبدكاران همين تجسم اعمال 

چه را انجـام داده بودنـد حاضـر            آن 1؛  �ووجدوا ما عملُوا حاضرًا   �
  .بينند مي

  : فرمايد و مي
بينـد و هـر    اي كار نيك كرده باشد آن را مـي        هر كس به اندازه ذره    

  2.بيند اي كار بد كرده باشد آن را مي ه ذرهكس به انداز

جـا مجـسم    هاي عالم قيامـت اسـت كـه اعمـال آدمـي در آن      اين از شگفتي 
داه   « تعبير به    …شود    مي يـ تمبـه  ) را پـيش فرسـتاده   آن دو دسـت او    (»قَـد

 ولـي مـسلماً   ؛دهـد  است كه انسان غالب كارها را با دست انجام مي     آن   خاطر
چه با زبان و چشم و گوش نيز انجـام           ست نيست؛ بلكه آن   منحصر به اعمال د   

  3.شود همه مشمول اين قانونند مي
  . از همه اعمال آدمي استكنايه »قَدمت يداه«در حقيقت تعبير 
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713   �        حسرت كافران: 290درس

  حسرت كافران. 4
قرآن كريم در اين آيه حسرت كافران را با ظرافـت بـه تـصوير كـشيده          

بيننـد، فريـاد از نهـاد     م مـي جا كه آنان اعمال خويش را مجس     آن. است
گيـرد و بـا تمـام         ها را فرا مي     ها برخاسته و حسرت سراسر وجود آن        آن

كـاش مـا مـشتي خـاك بـوديم و ايـن روز را               اي    :كننـد   وجود آرزو مي  
  .كرديم مشاهده نمي

  !آرزوي خاك بودن؟. 5
مراحل تكامل انسان از جمادات، يعني سنگ و خاك آغاز و از نباتات و              

  .رسد م فراتر رفته، به مقام انسان ميحيوانات ه
ولي كافر، از اين نعمت الهي و شعور انساني اسـتفاده نكـرده، بلكـه بـه                 

. هاي الهي خيانت نموده و نفس و فطرت الهي را آلوده كرده است         امانت
هاي نفساني اسـير    عقل را كه گوهر ارزشمند الهي است با پيروي از هوا          

روز، كـه روز آشـكار شـدن        آن   در حقيقـت در   و  جهل خـويش نمـوده      
چون  ها هم آن« 1؛ �أُولَـئك كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَـلُّ �، حقيقت آنان حقائق است 

بينند كه از حيوانات هـم   ها مي  بروز نموده، و آن»تر  چهارپايانند بلكه گمراه  
  .ترند پست

 كاش خاك بوديم و از جمادي به نباتياي  كنند؛ جا است كه آرزو مي آن
و از نباتي به مرحله حيـواني و از مرحلـه حيـواني بـه مرحلـه انـساني                    

كاش آن گـاه كـه      اي    كرديم و   هايمان را تباه نمي     رسيديم و سرمايه    نمي
مرگ ما رسيد و بدنمان به خاك تبديل شد، ديگر قيامتي نبود و مـا از              

  .خواستيم خاك برنمي
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است؛ زيرا از خـاك،  ها برتر  رسند كه خاك از آن ها به اين نتيجه مي    آن
آيد و تمام زندگي      ها و معادن و احجار كريمه به وجود مي          گياهان، ميوه 

ها و حيوانات و گياهان به واسـطه فـيض الهـي، از طريـق خـاك                   انسان
هاي الهـي را تبـاه نمـوده و كفـران كردنـد و                است، ولي كافران سرمايه   

  1.»ل صالح انجام دهيمما را بازگردان تا اعما«: زنند جا است كه فرياد مي آن
دريغا بر آنچـه در محـضر خـدا         « 2؛� ما فَرَّطت في جنبِ اللَّه     ي علَ يحسرَتَيا  �و  

  .»كوتاهي نمودم

  ها پيام
انذار نقـش بـسيار اساسـي در هـدايت انـسان و دوري از عـذاب در                  . 1

  .)…إِنَّا أَنذَرنَاكُم(قيامت دارد 
 …إِنَّا أَنذَرنَاكُم عذَاباً قَرِيباً(بدانيم عذاب قيامت را بسيار جدي و عظيم        . 2
(.  
  . )عذَاباً قَرِيباً( 3عذاب آخرت، نزديك، حتمي و ترديد ناپذير است. 3
هايي است كه  ها و پيش فرستاده كردار انسان ـ نيك يا بد ـ اندوخته  . 4

  .)ما قَدمت يداه( 4بخشد در قيامت اثر مي
وم ينظُـرُ   ( 5خورد ه دست خود او رقم ميسرنوشت اخروي هر كس ب    . 5 يـ

اهدي تما قَدم رْءالْم(.  
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  .)ينظُرُ الْمرْء ما قَدمت يداه(قيامت روز مشاهده و تجسم اعمال است . 6
خاك از كافر برتر است و كافر در روز قيامت بـه ايـن حقيقـت پـي                  . 7

  .)يا لَيتَني كُنت تُرَاباً(برد  مي
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  نمد كفر به قرآآ يپ
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   !مرگ بر اين انسان، چقدر كافر و ناسپاس است

  مقدمه
 گونـه  ،خـورد  يات درباره انسان بـه چـشم مـ   يد دو گونه آيدر قرآن مج 

 در جهان خلقـت     ي آدم يم و منزلت واال   ي است كه از تكر    ياتينخست آ 
.  داللت دارنـد   ي و ي است كه بر پست    ياتيد، و گونه دوم، آ    يگو  يسخن م 

ح آن يه مـورد بحـث اسـت كـه بـه شـرح و توضـ       يات، آ ياز جمله اين آ   
ز يـ ات ن يـ ن دو دسـته آ    يدرباره ارتباط ا   م پرداخت، ضمن آن كه    يخواه

  .م گفتيسخن خواه

  ها واژه
  ). مجهوليفعل ماض( كشته باد :قُتل

  ).»كفر«ده غه تعجب از مايص(ورزد  ي چقدر كفر م:ما أَكْفَرَه
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  نكات تفسيري
  ين الهينفر. 1

 يجه خـسران و تبـاه     ي از رحمت و در نت     ي درخواست دور  يعنين،  ينفر
ن لعنت يد توجه داشت كه اگر ايالبته با. ا گروه مورد لعنتي فرد و  يبرا

 ياز جانب خداوند باشد، جنبه درخواست ندارد؛ بلكه تحقق يـافتن دور   
 ي اله ينينفر» ا كشته باد  يمرده   «ري است و تعب   يت اله ياز رحمت و عنا   

  .است

   ي انسان موجب شگفتيكفرورز. 2
 :ماننـد  يق هـست  ي كه انسان حقـا    يزمان.  پوشاندن است  يكفر، به معنا  

زان وارد يـ رد، به همان م يگ  يده م يرا ناد …امبران و يخدا، معاد، قرآن، پ   
 شناسـد بـه     يهـا را قـدر نمـ        جرگه كفر شده است، و آن گاه كه نعمت        

  .شود يفران وارد مك طهيح
ـ  يه� ل روشن و نشانهيدر هر صورت، با وجود دال      ، ي و نقلـ يفراوان عقل

 كه كفر و كفران بـه  يژه زمانيار شگفت است؛ به و    ي بس ي كار يكفر ورز 
مـا  «غه تعجـب   ين رو خداونـد بـا صـ       ياز هم ،رسد  يد خود م  يمرحله شد 

 ر مــرگ  را ســزاواين افــرادياد كـرده و چنــ يــت ين وضــعيــ از ا»أَكْفَـرَه
  .دانسته است) كشته شدن(سخت

  آمد كفر به قرآن ي پين الهينفر. 3
مـورد   منحصر به فـرد آن   يه��   يژگين سوره، قرآن و و    يات گذشته ا  يدر آ 

رامٍ             في� بحث قرار گرفته است    فَرَةٍ كـ دي سـ رَةٍ بِأَيـ طَهـةٍ مرْفُوعةٍ مكَرَّمم فحص 

  718   تفسير همراه�        

 بلند مرتبه و پاكيزه، به دست سفيراني گرامـي و  هايي با كرامت،   در صحيفه « 1؛ �برَرةٍ
  .»نيكوكار

ام يـ  بـه دعـوت و پ      ي توجه ي و ب  يات، كفر ورز  ين خصوص يبا توجه به ا   
ن خداوند و سزاوار كشته شدن و مرگ قرار ي را مستحق نفريقرآن، آدم

  .دهد يم

  قوس صعود و نزول انسان. 4
ژه يگاه ويامت و جاات قرآن بر كري آيكه در مقدمه اشاره شد، برخ چنان

  : هيها داللت دارد؛ مانند آ دهين آفريانسان در ب
نَ                 و لَقَد كَرَّمنا بني   � مـ مقْنـاهزر رِ و حـالْب رِّ و ي الْبـ فـ ملْناهمح و مآد 

  2؛ � كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضيالً يالطَّيبات و فَضَّلْناهم عل
 و دريا، حمـل     ي داشتيم و آنها را در خشك      يما آدميزادگان را گرام   

 از  يداديم و آنها را بـر بـسيار         پاكيزه به آنان   يروزيها كرديم و از  
   . بخشيديميايم، برتر  كه خلق كردهيموجودات

ر ي سـ  ي كمال نامتناه  يتواند به سو    ين موجود با كرامت كه م     ي هم يول
اش   ز مرتبه ينوانات  يرسد كه از ح     ي م ييبه جا  يكند، با كفر و حق پوش     

  : فرمودهين كسانيتر گشته، تا آن حد كه درباره چن پست
و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم كَثيراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ بِهـا               �

نْعامِ و لَهم أَعينٌ ال يبصرُونَ بِها و لَهم آذانٌ ال يسمعونَ بِها أُولئك كَالْأَ             
   3؛�بلْ هم أَضَلُّ أُولئك هم الْغافلُونَ
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 آنهـا  . دوزخ آفريـديم ي از جن و انس را برا   يبه يقين، گروه بسيار   
 يفهمنـد و چـشمان     يكنند، و نم   ي دارند كه با آن انديشه نم      يدلها ي 

چـون    آنهـا هـم  .شنوند ي كه با آن نم    يبينند و گوشهاي   يكه با آن نم   
  .اينان همان غافالنند!  گمراهتر بلكه؛چهارپايانند

  :در كنار هم اشاره نموده و فرموده قتين به هر دو حقيدر سوره ت
   1؛� أَحسنِ تَقْويمٍ ثُم رددناه أَسفَلَ سافلينَ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في�

سپس او را به      ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم،         همانا
  . رحله بازگردانديمترين م پايين

 قرآن  يات نوران ي صعود و نزول انسان است، كه در آ        ين همان دو سو   يا
  .ان شده استيب  مختلفيها صورتبه 

  ها اميپ
لَ الْإِنْـسانُ مـا      (كشاند    ي م ين اله ي را به پرتگاه نفر    ي، آدم يكفر ورز . 1 قُتـ

أَكْفَرَه(.  
 يه شـگفت  يفر ما ك، در قرآن  ي اله يها  تيهدال روشن و    يبا وجود دال  . 2

 .)قُتلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَه … صحف في(است 

  .)قُتلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَه( است يگاه و ارزش آدميكفر موجب تنزل جا. 3
پناه بردن به قرآن و پيروي فكري و عملي از آن، موجب مصونيت انـسان          

  .)قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَرَه …  شَاء ذَكَرَهكَلَّا إِنَّها تَذْكرَةٌ فَمن(از نفرين الهي است 
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  !كم فروشان
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گيرنـد و چـون    رند، كامل مـي  آنان كه چون از مردم پيمانه بگي      ! فروشان  واي بر كم  

  .دهند براي آنان پيمانه يا وزن كنند، كم مي

  مقدمه
از جمله اموري كه انتظام زندگي و معيشت عموم بر آن استوار است وفا 

در صدر اسـالم وقتـي پيـامبر        . و عدالت در معامالت و داد و ستد است        
 وارد مدينه شدند، فروشندگان مدينـه از لحـاظ كيـل و وزن              6اكرم

از جمله شخصي به نام ابوجهينه، دو پيمانه        . كردند   كم فروشي مي   …و
كـرد و بـا       داشت كه با پيمانه بزرگتر براي خود تمام و كمال پيمانه مي           

آيات مذكور نـازل    . كرد  تر بود، براي مردم پيمانه مي       ديگري كه كوچك  
  3و2.ها را اصالح كردند شد و فروشندگان، پيمانه
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  ها واژه
  .الك و بدبختي واي، ه1:ويل

  ).  باب تفعيل2»طفف«اسم فاعل از ماده ( كم فروشان :مطَفِّفين
  ).، باب افتعال»كيل«فعل ماضي از ماده ( پيمانه گرفتند :اكْتَالُواْ

  ).، باب استفعال»وفي«فعل مضارع از ماده (ستانند   كامل مي:يستَوفُون
  .)»كيل«فعل ماضي از ماده ( پيمانه دهند 3:كَالُو

  ).»خسر«فعل مضارع از ماده (گذارند   كم مي:يخْسرُون

  نكات تفسيري
  منظور از ويل چيست؟. 1

  :اند از جمله مفسرين براي ويل معاني مختلفي كرده
 و  4نكوهش و سرزنش يا نفرين و هالكـت همـراه بـا تـوبيخ اسـت               : الف

  5.تنوين آن براي بيان بزرگي آن عذاب سخت است
نم به نام ويل، كـه آتـش جهـنم از آن چـاه      چاهي است در قعر جه    . ب

در قعـر ايـن چـاه صـندوقي         :  فرمود 6حضرت رسول . آيد  بيرون مي 
است كه چهـارده نفـر در آن صـندوق حـبس ومعذّبنـد، هفـت نفـر از                 
سابقين هستند، مثل قابيل، نمرود، شُداد، كشنده شـتر صـالح، قـارون،       
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  1.و هفت نفر از الحقين. فرعون، هامان
  2.از درهاي جهنّم استنام يكي . ج

  مطففين كيانند؟. 2
خرد كامـل گرفتـه و    مطفف كسي است كه وقتي جنسي را از مردم مي       

هـا در واقـع دزدان        گـذارد، آن    فروشد از آن كم مـي       وقتي چيزي را مي   
رس قانونند كه مكارانـه حقـوق و    پنهاني و بي سر و صدا و دور از دست    

ـ       اموال مردم را تصاحب مي     ه وجـود آمـدن نابـساماني       كنند و موجـب ب
  .شوند اقتصادي و اجتماعي مي

  كيل و وزن در معامله. 3
هاي دور در ميان همه اقوام و ملل، وسيلة سنجش و             كيل و ترازو از زمان    

مقياس مبادالت بوده است؛ اسالم نيز نه تنها كيل و وزن را در بعـضي از                
ه صـحيح را،    معامالت الزم و ضروري دانسته، بلكه يكي از شـرائط معاملـ           

 اگـر قـرآن بحـث خيانـت در          .معين و مشخص بودن كاال دانـسته اسـت        
معامله را در كيل و وزن مطرح كرده، از باب نمونه و مصداق است وگرنـه   

، فروش جنس نامرغوب    3كم فروشي مفهوم عامي دارد و شامل معدودات       
، كـم كـاري در      5، فروش جنس تقلبي بـه جـاي اصـلي         4به جاي مرغوب  

  .شود  مي… و1 و كارگري6ريكارهاي ادا
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  فروشي از عوامل فساد در زمين كم. 4
فروشي و نقص در كيل و وزن نهي كـرده            خداوند تبارك و تعالي، از كم     

را موجب فساد در زمين دانسته است و خطـاب بـه قـوم حـضرت                  و آن 
  :  فرموده7يبشع

�      و طسيزَانَ بِالْقالْمالَ وكْيفُواْ الْممِ أَوا قَويو     ماءهأَشْـي واْ النَّاسخَسالَ تَب
  2 �والَ تَعثَواْ في األَرضِ مفْسدينَ

پيمانه و وزن را عادالنه برقرار سازيد و كاالي مردم را           ! اي قوم من  
  .اندك ندهيد و در زمين فساد نكنيد

ها، نقش بـسيارمهمي در زنـدگي و          معامالت و مخصوصاً خريد و فروش     
هـا و     ها زنـدگي خـود را بـر اسـاس درآمـد             و انسان معيشت مردم دارد    

فروشـي در معاملـه    اگر خيانت و كـم    . كنند  ريزي مي    برنامه …ها  مخارج
شود؛ زيـرا     صورت گيرد، باعث بر هم خوردن نظام معيشتي خانواده مي         

كند و از طرفي پـولي   خرد، نياز زندگيش را تأمين نمي    كااليي را كه مي   
از سوي ديگر خريدار دچار ضعف مالي . ه استزائد بر مقدار كاال پرداخت

شـود و در   ريـزي خـود مـي    شده و موجب عدم اعتماد به تدبير و برنامه        
گردد و  نتيجه باعث عدم اطمينان و سلب امنيت عمومي در اجتماع مي       

  .بيند انصاف و منصف را به يك چشم مي شخص، ظالم و مظلوم و بي
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  فروشي در روايات كم. 5
گـروه  اي    : بر باالي منبر فرمود    7حضرت علي : گويد  مياصبغ بن نباته    

اين سخن را سه بار تكرار      (اول فقه بياموزيد، سپس تجارت كنيد       ! تجار
تاجر، ظالم و فاجر در دوزخند، مگر آنان كه بـه حـق، حـق           . …)فرمود

  1.خود را از مردم بگيرند و حق مردم را بپردازند
  2.رام استفريب دادن مؤمن ح: فرمايد  مي7امام صادق

هر گروهي كم فروشي كنند، خداونـد زراعـت        :  فرمود 6پيغمبر اكرم 
  3.شوند گيرد و گرفتار قحطي مي ها مي ها را از آن آن

در روايات آداب تجارت آمده كه مؤمنان بهتر است به هنگـام پيمانـه و       
بر (وزن، كمي بيشتر بدهند و به هنگام گرفتن حق، كمي كمتر بگيرند          

  4).، كه در آيات فوق به آن اشاره شدعكس كار مطففين

  ها پيام
كم فروشي از گناهان بزرگي است كه بر آن وعده عـذاب داده شـده             . 1

  .)ويلٌ لِّلْمطَفِّفينَ(است 
مراقبت شديد بر كم نبودن كاال هنگام خريد آن و كم دادن هنگـام              . 2

فينَ الَّذينَ إِذَا اكْتَـالُواْ    ويلٌ لِّلْمطَفِّ ( 5اي نكوهيده براي ترازو داران      فروش شيوه 
  .)وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم يخْسرُونَ  النَّاسِ يستَوفُونَيعلَ
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ينَ   (ضرورت مراعات دقيق عدالت در مبادالت و معامالت         . 3 طَفِّفـلٌ لِّلْم يـو 
…(.  
دارد مراعات نكردن عدالت در مبادالت و معامالت، نتايج زيانبـاري در پـي              . 4
  .)ويلٌ لِّلْمطَفِّفينَ(
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  مقصد نهايي
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 ي و او را مالقات خواه     يرو يرت م  پروردگا يسوه  تو با تالش و رنج ب     !  انسان يا

 ي حساب آسـان   يزوده  ب،  اش به دست راستش داده شود       كه كارنامه  ياما كس  !كرد
   .شود ي او ميبرا

  مقدمه
 انـسان مطـرح بـوده و        ير بـاز بـرا    ي كه از د   ي اساس يها   از پرسش  يكي

ن جهان ي در اين عالم است، وير انسان در ايهست، پرسش از مقصد س
ه و  يـ ن آ ي در انتظار اوست؟ا   يرود؟ چه سرنوشت    ي كجا م  كند؟ به   يچه م 

  .دهد يها پاسخ م ن پرسشيات پس از آن به ايآ

  ها واژه
شه يـ اسـم فاعـل از ر     ( كننـده همـراه بـا زحمـت          ي تالش و سع   :كادح

  ).»كدح«
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  ).»لقي«اسم فاعل از باب مفاعله از ريشه ( مالقات كننده :مالقي

  يرينكات تفس
  تالش همراه بازحمت. 1

هـا   ن دورهيـ  اي دارد، آن چه در تمـام ي مختلفيها  انسان دوران  يزندگ
 دوران ي آن با زحمت و رنج است؛ دوران كودك   يختگيمشترك است آم  

ام يـ ا. ت حاكم استين وضعيز همي ن يريضعف است، چنان كه دوران پ     
 ورود  ي گوناگون بـرا   يها  يز و كسب آمادگ   ي هم روزگار فشار غرا    يجوان

ت يز بحبوحـه مـسؤول    يـ  ن يانـسال يم.  اسـت  ي زندگ ي اصل يها  به صحنه 
  . استي و تحمل مشكالت فراوان زندگيريپذ

 را قابـل  يز وجود دارد كه زندگي نييها  ن مراحل لذتيگرچه در همه ا   
 و  يز با نـاراحت   يش ن يت آن است كه لذت ها     ي واقع يسازد، ول   يتحمل م 
ا يـ است و    دارد به جهت حفظ آن در رنج         ياگر مال . خته است ياندوه آم 

 و يمـار ي دارد از ب   ياگـر فرزنـد دلبنـد     . نگران از دست دادن آن اسـت      
  .گر او در اندوه استيمسائل د

  :ديفرما ي آن ميها ا و نعمتي درباره دن7ين عليرالمؤمنيام
 يو آرايش و آسـايش آن سـپر       ،   است يعزّت و نازش پايان يافتن    «

 ين سرآمدن  از آ  يو هر مدت  ،  ي آن تمام شدن   يو زيان و سخت   ،  يشدن
 مانـده   يها كه از گذشتگان بـه جـا        آيا نشانه . يو هر زنده آن مردن    

بينيد مردم دنيـا روز را       ي نم …دارد؟   ي دنيا باز نم   يشما را از دوست   
 يا مـرده !  دارنـد  يآرند و هر يك حالت     يبه شب و شب را به روز م       

،  بيمـار يا افتـاده .  كه تسليتش گوينـد يا زنده. است كه بر او مويند   
 يو دنيـا جـوي    ،  دهد ي كه جان م   يو ديگر .  تيمار خوار  يمار پرس بي

تيـره  ،  بر هـم زننـده لـذّتها      !  هان .…و،  دود يه دنبالش م   ب  كه مرگ 
 يو برنده آرزوها را به ياد آريد آن گاه كه به كارها           ،  كننده شهوتها 

  728   تفسير همراه�        

  1.آريد يزشت شتاب م

   يعاد همگانيم. 2
د يـ سـت؟ قـرآن مج  ر و حركت انسان بـه كـدام سـو و مقـصد ا         ين س يا

  .داند يعاد انسانها ميمالقات خداوند را م
ست، يـ  با خداوند ن   ين مالقات برخورد حس   يروشن است كه مقصود از ا     

ن مقـصود از  يـ  در باره خداوند محال است؛ بنا بر ا  يزين چ يچرا كه چن  
امت يم ق ي خداوند در صحنه عظ    ين مالقات برخورد با برنامه حسابرس     يا

  .است
 اسـت كـه در آن سـخن نامـه اعمـال و              يات بعـد  يآن مطلب   يشاهد ا 

  .�فَأَما منْ أُوتي كتابه بِيمينه فَسوف يحاسب حساباً يسيراً� .محاسبه آن است

  راه نجات. 3
ها و مشكالت است، حـال اگـر    يا به هر صورت كه باشد، بستر سخت  يدن
بـد تحمـل آن     ايز امتـداد    يـ امـت ن  يهـا و بـاالتر از آن، در ق          ين سخت يا

  د كرد؟يپس چه با! ارطاقت فرسا استيبس
ار آسان و سـاده  يها در امانند و حساب آنان بس    ين سخت ين از ا  يمياصحاب  

  :كنند ين زمزمه ميروند كه در آ نجا چن ي ميگاهيع برگزار و به جايو سر
ذي    و قالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزَنَ إِنَّ ربنا           � لَغَفُور شَكُور الـَّ

سنا فيهـا                     مـال ي و بنا فيهـا نَـصس مـال ي هنْ فَـضْل ةِ مـقامالْم لَّنا دارأَح
2؛�لُغُوب   
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 يبه راسـت  ،   را كه اندوه را از ما بزدود       يسپاس خداي «: گويند ي و م 
 همان كـه مـا را بـه فـضل           .شناس است  پروردگار ما آمرزنده حق   

رسـد و    ي به ما نم   يدر اينجا رنج  .  داد ي جا ي ابد يخويش در سرا  
  ».دهد ي به ما دست نميرماندگد

  .ن استيميپس راه نجات، همراه شدن با اصحاب 

  ام هايپ
 اوسـت   ي خداونـد و حـسابرس     ي به سو  ير و حركت  ي انسان س  يزندگ. 1
  .) ربك كَدحاً فَمالقيه يإِنَّك كادح إِل(
إِنَّك كادح  (ر است   ي ناپذ يي انسان جدا  يياي دن ي و رنج از زندگ    يسخت. 2
   .) ربك كَدحاً يإِل
ن يمـ يامت قرار گرفتن در زمره اصـحاب        ي ق يها  يراه نجات از سخت   . 3

  .)فَأَما منْ أُوتي كتابه بِيمينه فَسوف يحاسب حساباً يسيراً(است 
ب   فَـس (ع خواهند داشت    ي آسان و سر   ين حساب يمياصحاب  . 4 حاسـي فو

  .)حساباً يسيراً

 

 

 قرآن مجيد 591صفحة   294درس 

  روز ظهور حق
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و يـاوري  ) از درون(شود پس براي انسان هيچ قـدرتي        روزي كه اسرار آشكار مي    

  2.نيست) از بيرون(

  مقدمه
 نام آن در قرآن اشـاره       هاي متعددي است كه به دهها       قيامت داراي نام  

  .هايي از قيامت است ها در بردارنده ويژگي شده است و هر كدام از نام
  .در آيه مورد بحث نيز به يكي از اوصاف قيامت اشاره شده است

  ها واژه
بـه معنـي آزمـايش و       » بلـو «فعل مجهول از ماده     (شود     آشكار مي  :يتُبلَ

اشـياء ظـاهر و آشـكار       امتحان است و چون به هنگام آزمايش، حقيقـت          
  3).جا به معني ظهور و بروز آمده است گردد اين ماده در اين مي

                                                 
< .���� :G 6 <A. 

C .��� ���	
 @B<C @DHHO. 

O .��� ���	
 @BCN @DONG. 



731   �        روز ظهور حق: 294درس

 جمع سريره، به معني حاالت و صفات و نيات درونـي و پنهـاني               :رَائرس
  1.است
  . ياور:نَاصر

  نكات تفسيري
  قيامت روز ظهور حق است. 1

ر قيامت يوم البـروز و يـوم الظهـور اسـت، و اسـرار درون انـسان آشـكا                  
نيت خير و شر، ريـا و اخـالص، ايـن           . شود، اعم از ايمان، كفر، نفاق       مي

ظهور و بروز براي مؤمنان مايه افتخار و مزيد بـر نعمـت اسـت و بـراي                
چرا كه انسان . مجرمان مايه سرافكندگي، خواري، خفت و دردناك است

هاي دروني خود را از خلق خدا مخفي كرده و بـا آبـرو در              عمري زشتي 
كند؛ ولـي در آن روز ـ كـه همـه اسـرار آشـكار        ردم زندگي ميميان م

گـاه رنـج   . شود گردد ـ در برابر همه خاليق شرمسار و سرافكنده مي  مي
در سـوره الـرحمن نيـز آمـده         . اين عذاب از آتش دوزخ دردناكتر است      

  :است
�ماهيمونَ بِسرِمجالْم رَفعي� C ؛  

  . شوند ان شناخته ميهايش كاران، از چهره در قيامت گناه

  : و نيز در آيات ديگر آمده است
هـاي سـفيد و روشـن دارنـد و گروهـي              در قيامت گروهي چهره   «

  3.»آلود هاي تاريك و غبار چهره
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از رسـول   : گويـد   در روايتي از معاذبن جبل نقـل شـده اسـت كـه مـي              
چـه  :  تفسير سرائر را در اين آيه شريفه سؤال كـردم و گفـتم             6خدا

  آزمايد؟  است كه خداوند بندگان را در آخرت با آن مياسرار نهاني
چون نمـاز، روزه، زكـات،        سرائر شما همان اعمال شما است؛ هم      : فرمود

وضو، غسل جنابت و هر عمل واجب؛ زيرا همه اعمال در حقيقت پنهان        
ام در حالي كه نخوانده، و       نماز خوانده : گويد  است، اگر انسان بخواهد مي    

ام در حالي كه وضو نگرفتـه، و ايـن اسـت تفـسير                تهوضو گرف : گويد  مي
  1. � السرَائرُييوم تُبلَ�كالم خداوند 

  پاسخ به يك سؤال. 2
ممكن است سؤال شود قيامت كه روز ظهور و روشن شدن حقايق است 

گويند؟ در سوره انعـام آمـده          چگونه برخي دروغ مي     � السرَائرُ ييوم تُبلَ �
  :است

  2؛� واللّه ربنَا ما كُنَّا مشْرِكينَقَالُواْ�
  .كنند كه ما مشرك نبوديم مشركان به خدا قسم ياد مي

هـاي متعـددي اسـت و در          قيامـت داراي موقـف    : اند  در جواب گفته   برخي
 در تأييد اين نظريـه بـه روايـت       3.برخي از مواقف، دروغ گفتن ممكن است      

شخـصي بـه    . انـد   د كـرده   استـشها  7مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين علي    
كـه    من در كتاب خدا شك دارم به خاطر اين        :  عرض كرد  7اميرالمؤمنين
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يكي از سؤاالت آن شخص اين بود       . كنند  آيات قرآن همديگر را تكذيب مي     
روز قيامت كـه روز حـق اسـت، مـردم           : فرمايد  جا مي   كه؛ چرا قرآن در يك    

داده و سـخن    گويند، مگر كسي كه خداي رحمان به او رخصت            سخن نمي 
   1. � ذَلك الْيوم الْحقُّ٭لَّا يتَكَلَّمونَ إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرحمنُ وقَالَ صواباً �درست گويد 

  : فرمايد و در جاي ديگر مي
  .كنند كه مشرك نبوديم مشركان به خدا قسم ياد مي

مٍ يو�سال است قيامت كه مقدار آن پنجاه هزار :  فرمود7حضرت علي
. هاي متعددي است     داراي مواطن و جايگاه    2 �كَانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَةٍ    

در يك جايگاه مـشركان  . ها مختلف است  گاهو حاالت انسان در اين جاي     
ةِ يكْفُـرُ   �كنند    جويند و يكديگر را لعنت مي       از هم تبرّي مي    امـيالْق موي ثُم
  لْعيضٍ وعضُكُم بِبعضاً  بعضُكُم بعو در يك موطن چنان پيوسـته فريـاد     3 �نُ ب 

مانند  آورند كه اگر اهل دنيا صداي آنان را بشنوند از زندگي باز مي  برمي
سپس در موطن ديگر از آنان بـاز جـويي          . گردد  و دلهايشان پريشان مي   

كنند كه ما مشرك نبـوديم؛ پـس خـدا بـر              شود و آنان قسم ياد مي       مي
وم  � شـود   ها بازجويي مـي     زند و از دست و پاي آن         مي دهانشان مهر  الْيـ

 بـاز در    4 � أَفْواههِم وتُكَلِّمنَا أَيديهِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما كَانُوا يكْـسبونَ         ينَخْتم علَ 
ه  �گريزند    ه از يكديگر مي   شود ك   مي موطني ديگر از آنان استنطاق     أُمـو

  أَبِيها ٭وصو  يهنبو هتبشـود ولـي سـخن         پـس از آنـان بـازجويي مـي         �5ح
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گويند، مگر كسي كه خداوند به او رخصت دهـد و سـخت درسـت                 نمي
  1.خيزند گويد، اين جاست كه رسوالن الهي به شهادت برمي

: جواب ديگري، كه با مضمون روايت فوق منافات ندارد ايـن اسـت كـه              
يز از جملـه بـاطن انـسان    قيامت روز ظهور حق است و حقيقت همه چ  

شود و دروغ گفتن نيز خـصلتي اسـت كـه مـشرك در دنيـا                  مي آشكار
بيند رؤيايي  به همين جهت مشرك خواب هم كه مي   . كسب كرده است  

كه سخن گفتن او در حال خواب نيـز دروغ اسـت،        دروغين است، چنان  
پـس اگـر مـشرك در       . چون واقعيت او چيزي جز دروغ گفـتن نيـست         

بگويد، دروغ گفته است، چون راست گفتن خالف سيرت         قيامت راست   
  2.او است

مضمون روايت پيش گفته نيـز بـا ايـن جـواب مخـالف نيـست؛ چـون                  
در قيامت  : گويد؛ بلكه فرمود     نفرمود؛ مشرك دروغ نمي    7حضرت علي 

ممكن است در مـوقفي كـه مـشرك خـود سـخن             . مواقف متعدد است  
ضا و جـوارح او شـهادت       بگويد؛ دروغ بگويد و در موقـف ديگـر كـه اعـ            

ها  كه حق بر انسان   بنابراين در اين موقف با اين     . دهند حق را بگويند     مي
هـا پـوچ بـوده و از          بينند كه پرستش بـت      شود و به وضوح مي      مي ظاهر

پرستش بندگي خدا نيز تهي هستند، به حربة هميـشگي خـود يعنـي               
  .شوند دروغ متوسل مي

باشد كه در دنيا خـود        ه كساني مي  آيه دربار : احتمال ديگر اين است كه    
اند     ديدند؛ مانند گروهي از مسيحيان كه معتقد به تثليث          را مشرك نمي  
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پندارند، يا كساني كه به غيرخدا تكيه         و در عين حال خود را موحد مي       
كننـد كـه مـا مـشرك          ها در قيامت قـسم يـاد مـي          كنند؛ اين گروه    مي

  1.نبوديم

  قيامت ظرف ظهور حقايق. 3
كه درباره  اكنون در نهان انسان تعبيه شده، چنان ها هم ي از عذاببسيار

آتشي است در شـكم انـسان حـرام خـوار، لـيكن او          : اند  مال حرام گفته  
 وار  ديوانـه  هـا   و درباره رباخواران وارد شده كـه، برخاسـتن آن         . داند  نمي

ذي يتَخَبطُـه الـشَّيطَانُ     الَّذينَ يأْكُلُونَ الرِّبا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُ       �است    و 2 �وم الـَّ
خورنـد بـا لحـن        درباره كساني كه امـوال يتيمـان را از روي ظلـم مـي             

صلَونَ         � تري چنين آمـده اسـت       شديد يـسا ونَـار هِمطُـوني ب أْكُلُونَ فـ ا يـ إِنَّمـ
  .برند هاي خود فرو مي ها آتش در شكم آن 3 �سعيرًا

 ي الَّتي تَطَّلع علَ   ٭نَار اللَّه الْموقَدةُ    �ها است     ناراهللا در دل  : دفرماي  خداوند گاه مي  
مال يتيم آتش در شـكم اسـت و گـاهي هـم             : فرمايد   و گاهي مي   R �الْأَفْئدةِ

 معرفي  5 �وقُود النَّارِ �داند و او را       گيره مي   خود انسان را آتش زننده، يا آتش      
  .كند مي

خواران  رشوه. كه پديد آيد شود، نه آن آشكار ميهمه اين امور در قيامت 
قـرآن كـريم دربـارة      . گرفتار چاهي عميق و بدبو در درون خود هستند        

  �…و تدلوابها �: فرمايد ها مي آن
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اگر مالي را به عنوان رشوه به كسي بدهيد تا در مقابل، حق را باطـل و                 
باطل را حـق كنـد، ماننـد آن اسـت كـه دلـوي را در چـاهي مـتعفن                     

لِ   �بيرون آوريد  لجن  داري  بيندازيد، تا مق   اطـنَكُم بِالْب يـالَكُم بوالَ تَأْكُلُواْ أَمو
اسِ بِـاإلِثْمِ           يوتُدلُواْ بِها إِلَ   والِ النـَّ نْ أَمـ تَأْكُلُواْ فَرِيقًا مـكَّامِ لدرون انـسان    1 � الْح 

كـه  رشـوه دهنـده   . گيرنده مثل چاهي پر از منجالب و لجن است   رشوه
دهد، مثل آن است كه دلو خالي را درون چاه متعفن مرتـشي        رشوه مي 

ببرد، تا مقداري لجن باال بياورد اين را ادالء گويند؛ يعني دلو انداختن و 
از درون چاه چيزي را بيرون آوردن؛ پس قيامت ظرف ظهور اين حقايق 

  . است السرَائرُييوم تُبلَو اسرار است زيرا 
كند، نـور اهللا نيـز در آن          طور كه نار اهللا در قيامت ظهور مي        البته همان 

اكنـون نـوراني هـستند،     گردد و مـردان موحـد، كـه هـم         روز آشكار مي  
  2.گردد نورشان آشكار و اين حقيقت مستور در معاد مشهود مي

  ها پيام
ـ   (قيامت، روز بروز و ظهـور افكـار و كـردار آدميـان اسـت                . 1 وم تُبلَ ييـ 

  3.)السرَائرُ
تمام اسرار و اعمال كتمان شده در قيامـت، ارزيـابي گـشته و مـورد      . 2

  4.) السرَائرُييوم تُبلَ(سنجش و شناسايي قرار خواهد گرفت 
انسان در قيامت بر باورها و ملكات نفساني خويش مؤاخـذه خواهـد             . 3
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  1.) السرَائرُييوم تُبلَ(شد 
شـكار خواهـد شـد و مخفـي نگـه           حقايق كتمان شده در قيامـت، آ      . 4

  2.) السرَائرُييوم تُبلَ(داشتن آن امكان پذير نيست 
 انـسان نيـز   ) الـسرَائرُ يتُبلَ(قيامت روز افشاي اسرار و شرمندگي است        . 5

ن قُـوةٍ   (تواند كاري بكند  براي كتمان يا جبران گذشته خود نمي      مـ ا لَهفَم
  3.)ولَا نَاصرٍ

ز محروميت انسان از هرگونه يار و ياور در برابـر كيفرهـاي             قيامت رو . 6
  4.)فَما لَه من قُوةٍ ولَا نَاصرٍ(الهي است 
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  برتري و ماندگاري آخرت
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دهيـد و حـال آن كـه          رجيح مـي   بلكه زندگي دنيا را ت     ]گونه نيستيد   ولي شما اين  [

  .آخرت بهتر و پايدارتر است

  مقدمه
رستگاري و سعادت انسان اسـباب و مـوانعي دارد كـه در آيـات قـرآن                 

در اين آيه به يكي از عوامل اصلي انحراف از فـالح و             . مطرح شده است  
كند و راه گريز از  رستگاري كه موجب خسران و بدبختي است اشاره مي

  .سازد طرح مياين خطر را نيز م

  ها واژه
مـضارع بـاب    (كنيـد     داريد، اختيار مـي     گزينيد، مقدم مي     برمي :تُؤْثرُون

  ).»اثر«افعال، صيغه جمع، از ريشه 
  . زندگي، زندگاني:الْحياةَ
  ).مؤنث ادني، اسم تفصيل از دنّو(تر  تر، نزديك پست :الدنْيا
  ). تفضيل استجا اسم در اين( خوب، دلپسند، برتر، بهتر :خَيرٌ
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  ).»بقي«اسم تفضيل از ماده ( ماندگارتر، پايدارتر :يأَبقَ

  نكات تفسيري
  سرچشمه گناهان. 1

هاي اصلي خطـا و گناهـان را معرفـي            قرآن كريم در اين آيه، يكي از ريشه       
خطاها و گناهاني كه باعث بدبختي بشر و انحـراف او از صـراط              . كرده است 

ح دنيا و مقدم داشتن آن بر آخرت است،         شود و آن ترجي     مستقيم الهي مي  
كند، و آخرت     حب دنيا و غرق شدن در لذات آن، روح ايمان را تضعيف مي            

رود و    گاه به دنبال هواهـاي نفـساني مـي          آن. سازد  را از ذهن انسان دور مي     
زند و آخرت را فراموش       ها، دست به هر گناهي مي       براي رسيدن به خواسته   

  .كند مي
  .كنند ت، حب دنيا را سرچشمة همه گناهان و خطايا معرفي ميرو روايا از اين

  :فرمايد  مي7امام صادق
  1.رأس كلّ خطيئة حب الدنيا

البته بايد توجه داشت كه منظور از برگزيـدن حيـات دنيـا، اسـتفاده از         
امكانات و داشتن ثروت، به صورت صحيح نيست بلكه، دنيـا پرسـتي و              

باشـد مـذمت گرديـده؛ ولـي           مـي  دنياگرايي كه موجب غفلت از آخرت     
  .گرايي است  خود نشانه آخرت…استفاده صحيح از مال و ثروت و 
  نــعم مال صالح، گــويد رسول  گر مال را بهر دين باشي حمول

  برتري آخرت بر دنيا. 2
  :هاي زير را دارد آخرت بهتر از دنيا است؛ زيرا ويژگي
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  1.�خَالدينَ فيها�: جاودانگي زماني. 1
  2.�عرْضُها كَعرْضِ السماء والْأَرضِ�: وسعت مكاني. 2
  4. �فَاكهةٌ كَثيرَةٌ� 3؛�أَنْهار منْ عسلٍ�: ها تنوع و فراواني نعمت. 3
  5.�آمنينَ�: دوري از ترس و اندوه. 4
  6.� سرُرٍ متَقَابِلينَيإِخْواناً علَ�: دوستان وفادار. 5
رَات    � 8و7،�كَأَمثَـالِ اللُّؤْلُـؤِ الْمكْنُـونِ     � :همسران زيبا و پـاك    . 6 يهِنَّ قَاصـ فـ

  9. �الطَّرْف لَم يطْمثْهنَّ إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ
در آن   10. �وفيها ما تَشْتَهِيه الْأَنفُس وتَلَذُّ الْأَعينُ     � :خواستهدستيابي به هر    . 7

  .ها از آن لذت برد وجود دارد وچشمها خواهش و آرزو كند  بهشت هر چه دل
  11.�ولَدينَا مزِيد� :داردهاي انسان در بهشت وجود  بيش از خواسته. 8
  PN. �ونَزَعنَا ما في صدورِهم منْ غلٍّ�: جا نيست كينه و حسادت در آن. 9

أَلْحقْنَـا بِهِـم    �: ملحق شـدن فرزنـدان و نـسل صـالح بـه پـدران خـود               . 10
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يذُرم1.�تَه  

  ها پيام
ترجيح دنيا بر آخرت مـانع تزكيـه و رسـتگاري اسـت، نـه اسـتفاده                 . 1

  .)بلْ تُؤْثرُونَ الْحياةَ الدنْيا(صحيح از دنيا 
كنيد، نمونه خـوب و راهكـار آن را نـشان             هرگاه از چيزي انتقاد مي    . 2

  .)والĤْخرَةُ خَيرٌ …تُؤْثرُونَ (دهيد 
رت طلبي منافات دارد و با هم قابل جمـع نيـستند            دنيا گرايي با آخ   . 3
  .N)…بلْ تُؤْثرُونَ الْحياةَ الدنْيا والĤْخرَةُ(
مردم با گزينش دنيا به جاي آخرت خود را از تزكيه، ياد خدا و اداي      . 4

ه فَـصلَّ     (سازد    نماز دور نگه داشته، از رستگاري محروم مي        بـر مذَكَرَ اسيو 
  3.)ثرُونَ الْحياةَ الدنْيابلْ تُؤْ …
تر  زندگي آخرت سراسر خير و نيكي و نسبت به دنيا پايدارتر و بادوام. 5

  .)يوالĤْخرَةُ خَيرٌ وأَبقَ(است 
دهند و رستگاران آخرت را بـر         زيانكاران دنيا را بر آخرت ترجيح مي      . 6

  .)حياةَ الدنْيابلْ تُؤْثرُونَ الْ …ي كّزَ تَنْ محلَفْ اَدقَ(دنيا 
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  نفس مطمئنه
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به سوي پروردگارت برگرد در حالي كه هم خشنود و هم           ! اي نفس آرام و مطمئن    

  .مورد رضايتي

  مقدمه
ها نفس    مرتبه آن   يكي از . ستنفس و روح آدمي داراي مراتب مختلف ا       

مطمئنه است كه كمال سعادت و آرامـش حقيقـي را بـراي انـسان بـه             
در اين آيه   . خواستة هر انساني است    آن،   آورد، لذا رسيدن به     ارمغان مي 

مورد اشاره قرار گرفتـه      آن   آثار و بركات نفس مطمئنه و راه رسيدن به        
  .است

  ها واژه
  .و روح انسان، جان و حقيقت ا:فْسن

  ).، باب افتعال»طمن«اسم فاعل از ماده ( آرامش يافته :مطْمئنَّة
  ).»رجع«فعل امر از ماده ( برگرد :ارجِعي
  ).»رضي«اسم فاعل از ماده ( خشنود :راضية
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  ).»رضي«اسم مفعول از ماده ( مورد رضايت :مرْضية

  نكات تفسيري
  شئونات مختلف نفس و روح آدمي. 1

دهد، ولـي     نفس واحدي است كه حقيقت او را تشكيل مي        انسان داراي   
  .همين نفس واحد، شئون مختلفي دارد

تسويل يعني ارائه تصوير زشت به صورت زيبا و زيبـا بـه             : نفس مسوله . الف
هـايي از   قـرآن كـريم نمونـه   . صورت زشت، رتبه تسويل قبل از اَماره اسـت   

  1.� لَكُم أَنفُسكُم أَمراًبلْ سولَت� تسويالت نفس را يادآور شده است
كند و از معروف بـاز        اين شأن، انسان را به منكر امر مي       : نفس اماره . ب
  .2 �إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ بِالسوء إِالَّ ما رحم ربي�دارد  مي
يكي از شئون مثبت نفـس ايـن        ): گر  وجدان بيدار و مالمت   (نفس لَوامه   . ج

ها  سان به تبهكاري آلوده شود يا در تحصيل كماالت و خوبي        است كه اگر ان   
ولَـا أُقْـسم بِـالنَّفْسِ    �گيـرد     كوتاهي كنـد از درون مـورد سـرزنش قـرار مـي            

  .3 �اللَّوامةِ
يكـي ديگـر از شـئون واال و ارزشـمند نفـس، حالـت          : نفس مطمئنه . د

 خدا به ياد و ذكرمعرفت حالت در پرتو اين . طمأنينه و آرامش آن است
 كـسي كـه بـه مرتبـه نفـس           �أَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب    �آيد    دست مي 

مطمئنه رسيده هيچ تـرس و انـدوهي در او راه نـدارد و شـيطان را در                  
حريم دل او جايگاهي نيـست و در تحـصيل كمـاالت و سـير صـعودي            
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�9�Xx b  رود كه به چيـزي كمتـر از         جا پيش مي    تقرّب به خدا تا آن    �_$	
 
  1.انديشد پروردگار نمي

  انسان دائماً در مسير كمال. 2
اهللا است و جايگاه معينـي نـدارد و اگـر بـه          انسان كامل، در سير دائمي الي     

مقام شامخ نفس مطمئنه رسـيد، هنـوز بـين راه اسـت، زيـرا خداونـد بـه                   
 سـيرتان   �ةً ربك راضيةً مرْضي   يارجِعي إِلَ �: فرمايد  صاحب نفس مطمئنه مي   

را ادامه دهيد و عند اللهي بشويد، به طـوري كـه بـين شـما و محبوبتـان،                   
. غيري فاصله نباشد؛ پس رسيدن به مرتبه نفس مطمئنـه نيمـة راه اسـت              

 ايـن را تنهـا      � ربك راضيةً مرْضيةً   يارجِعي إِلَ �: فرمايد  خداوند به فرشته نمي   
 آن  اي دارنـد كـه از       رشتگان هركدام درجه  زيرا ف : فرمايد  به انسان كامل مي   

  2.روند باالتر نمي

  راه رسيدن به نفس مطمئنه. 3
انسان براي رسيدن به مقام شامخ نفس مطمئنه، بايد دو عمل را انجام             

كـه بـه      كه نمـازش را بـا حـضور قلـب بخوانـد؛ دوم ايـن                دهد؛ اول اين  
ذكر و يادآوري دستورات قرآن كريم عمل كند؛ زيرا خداوند نماز را مايه 

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا �كرده  و به قرآن ذكر اطالق       3 �أَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي  �قرار داده   
افظُونَ     لَحـ إِنَّا لَهو در پرتـو ذكـر الهـي آرامـش روحـي حاصـل            4 �الذِّكْرَ و 

 وقتي قلب بـه وسـيله ذكـر الهـي     �اال بذكر اهللا تطمئن القلـوب  �شود؛    مي

                                                 
< .J
 +!K�L�M :,%�'�- ���	
bQ
1x ~
 S0P  @BC @D<HC � <HN. 

C .J
 +!K�L�M :5��� @BN @D<N<. 

O. +� :<H. 

H .�o� :G . 



745   �        نفس مطمئنه: 296درس

رو امـام     از ايـن  . شـود    انسان صاحب نفس مطمئنـه مـي       مطمئن گشت، 
اگر همه اهل شرق و غرب از دنيا بروند در صورتي : فرمايد  مي7سجاد

  1.كه قرآن با من باشد هيچ ترسي و وحشتي ندارم

  مراد از بازگشت به سوي خدا. 4
منظور از بازگشت به سـوي پروردگـار بـه عقيـده جمعـي از مفـسران،                 

ولي بهتر آن است كه گفتـه شـود،         . حمت او است  بازگشت به ثواب و ر    
يعني در جـوار قـرب او جـاي گـرفتن؛           . بازگشت به سوي خود او است     

  2.بازگشتي معنوي و روحاني، نه مكاني و جسماني

  مراد از راضيه و مرضيه. 5
هـاي    تعبير به راضيه به خاطر آن است كه نفس مطمئنـه تمـام وعـده              

بينـد و     كرد قـرين واقعيـت مـي         مي چه تصور   پاداش الهي را بيش از آن     
پارچـه   گـردد كـه يـك    چنان فضل و رحمت خدا شامل حـال او مـي    آن

بـه آن خـاطر اسـت كـه         » مرضيه«تعبير  . شود  رضايت و خشنودي مي   
اي بـا چنـان    چنـين بنـده  . مورد قبول و رضاي محبوب واقع شده است   

 كه  اوصاف و با رسيدن به مقام رضا و تسليم كامل، حقيقت عبوديت را            
گذشتن از همه چيز در طريق معبود است دريافته و در سلك بنـدگان              

  3.خاص خدا گام نهاده و مسلماً جايي جز بهشت براي او نيست

  خوشحالي مؤمن از قبض روح . 6
 سؤال كـرد؛ آيـا مـؤمن از قـبض روح و     7سدير صيرفي از امام صادق  
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  : مرگ خود كراهت دارد؟ فرمودند
آيد تـا روحـش را قـبض          ه مرگ نزدش مي   به خدا سوگند، وقتي فرشت    

! ولـي خـدا   اي    :گويـد   كند، ملك الموت به او مـي        كند، مؤمن جزع مي   
 را به نبوت مبعوث كـرده، مـن   6خدايي كه محمد آن   به. جزع مكن 

 گـاه   آن …نسبت به تو دلسوزتر و مهربـانتر از پـدري مهربـان هـستم               
نگـام   در ايـن ه    …كند     را مشاهده مي   : و همه ائمه   6رسول خدا 
ا الـنَّفْس     �كنـد     اي از طرف خداونـد او را نـدا مـي            ندا كننده  تُهـا أَي يـ
 اطمينـان و    : و اهل بيتش   6نفسي كه با ديدن محمد    اي    �الْمطْمئنَّةُ

كه تو بـه واليـت        آرامش يافتي، به سوي پروردگارت برگرد، در حالي       
يـان  داخـل در م   . ها راضي هستي و او با ثوابش از تو خشنود است            آن

. و داخل شـو در بهـشتم      ) :يعني محمد و اهل بيت او     ! (بندگانم شو 
نيـست كـه هـر چـه         آن   تر از   در اين هنگام چيزي براي انسان محبوب      

  1.زودتر روحش از تن جدا شود

  ها پيام
هـا در قيامـت نفـسي آرام و فـارغ از دغدغـه خـاطر                  برخي از انسان  . 1

   2.)مطْمئنَّةُيا أَيتُها النَّفْس الْ(خواهند داشت 
ا الـنَّفْس     (اصالت انسان با روح است و بدن مركب آن است           . 2 تُهـا أَي خطـاب  ( )يـ

  3.)خداوند به نفس است
آور و ماية آرامش      كرداري كه ذخيره آخرت باشد در قيامت اطمينان       . 3
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  1.)يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ …قدمت لحياتي (خاطر انسان خواهد بود 
خداوند در قيامت صاحبان قلب مطمئن را شايـستة حـضور در نـزد              . 4

ـ   (خود خوانده و آنان را به قرب خويش دعوت خواهـد كـرد               ي إِلَ جِعـيار 
كبر( .  

هـاي خـود دسـت        مهمانان قرب خداوند در آخرت به همه خواسـته        . 5
  2.)راضيةً(يافته از پاداش خويش خشنود خواهند بود 

ي از نفس مطمئن و تقرب به درگاه خداوند در قيامت، ويژه برخوردار. 6
  . )مرْضيةً( 3اند كساني است كه رضايت خداوند را به دست آورده
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 را) نفس(كه محققا هر كس آن   الهام كردياريش را به وپس بزهكاريش و پرهيزگ

آلـوده  ( ساخت پنهانپاكيزه ساخت رستگار شد، و قطعا هر كس آن را           داد و    رشد
  . ناكام گشت)كرد

  مقدمه
و من اصـدق مـن الـه        (با وجودي كه خداوند متعال راستگوترين افراد است         

د، ولـي بـه خـاطر       گونه كذب و خالفـي در گفتـار او راه نـدار              و هيچ  )قيالً
ها به آن، قبل از بيان آن  اهميت داشتن برخي مسائل و توجه دادن انسان

ـ     . كند  مسئله سوگند ياد مي    سم، گـاهي بـا دو، سـه و    حال گاهي با يك قَ
ـ            سمي كـه در قـرآن بـه        چهار قسم، و گاهي با پنج قسم؛ اما بيـشترين قَ

اين سـوره  در . صورت متوالي ذكر شده در آغاز سوره مباركه شمس است  
شود اين است     سؤالي كه مطرح مي   . كند  خداوند متعال يازده قسم ياد مي     
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اي است كه خداوند به خاطر آن يازده مرتبـه سـوگند       كه، اين چه مسئله   
  .يابيم ياد كرده است؟ در ادامه بحث پاسخ اين پرسش را در مي

  ها واژه
  ).فعل ماضي، باب افعال (1 الهام كرد:همال

  .داري ها و زناكاري ـ دريدن پرده دين ن در معصيت روان شد:فُجور
�*( پاك كرد    :زكَّا?J                ،در لغت عربي در اصل به معنـاي طهـارت، رشـد و نمـو 

  2).بركت، ستودن است كه معناي اول و دوم با آيه بيشتر سازگار است
  3. محروم شد، خسارت ديد:خَاب
  4. ساقط كرد، از بهره آن كاست، پنهان كرد:دسا

   تفسيرينكات
  هاي قرآن با نتيجه آن ارتباط سوگند. 1

سم آغاز سوره شمس، بيان اين حقيقت از سـوي خداونـد بـزرگ              يازده قَ 
است كه من تمام وسائل مادي و معنوي را بـراي سـعادت و خوشـبختي           

از يكسو با نور آفتاب و ماه صـحنه زنـدگي           . ام  ها فراهم ساخته    شما انسان 
و نظام روز و شب و حركت و سكون شـما را            شما را روشن و پربار نموده       

از . ام  تنظيم كرده و زمين را براي زندگي شما از هر جهت آمـاده سـاخته              
وجـدان بيـدار بـه      . ام  سوي ديگر شما را با تمام استعدادهاي الزم آفريده        
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بنـابراين هـيچ كمبـودي      . ام  شما داده و بد و خوب را به شما الهام كـرده           
داريد، با ايـن حـال چگونـه نفـس خـويش را             براي پيمودن راه سعادت ن    

  !شويد هاي شيطاني مي كنيد؟ و تسليم دسيسه تزكيه نمي

  معناي الهام. 2
الهـام، افاضـه و لطـف       . آگاهي از خبري كه در دل انسان بيفتد الهام اسـت          

اگـر در آيـه     . انـدازد   الهي است كه خداي تعالي به دل هر كس بخواهد مي          
ور را الهام خوانده است، براي اين است كه         شريفه هم تقواي نفس و هم فج      

 ،بفهماند خداوند صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و بـه او فهمانـده              
و برايش مـشخص كـرده اسـت    است؛ دهد تقوا يا فجور    عملي كه انجام مي   

  1.كه تقوا و فجور چگونه اعمالي است

  هاي فراوان سوگند. 3
ربـاره موضـوعات مختلـف مطـرح        هاي فراواني د    در قرآن كريم، سوگند   

، سوگند بـه   3، سوگند به شب و روز     2شده؛ از جمله سوگند به شهر مكه      
اي به انـدازه ايـن    ، اما در هيچ سوره  5 6، سوگند به جان پيامبر    4عصر

در ايـن سـوره بـه علـت اهميـت           . سوره سوگند متوالي ياد نشده است     
ذا موضــوع كمــال و تزكيــه نفــس، يــازده ســوگند يــاد شــده اســت؛ لــ

  : فرمود خواند مي   را مي�قَد أَفْلَح من زكَّاها� وقتي آيه شريفه 6پيامبر
هـا انـت خيـر مـن        ا و موالها و زكِّ    ت نفسي تقواها و انت وليه     آاللهم  
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  1.زكاها
تقواي نفسم را به من بده و تو ولي و مـوالي آن هـستي و                ! خدايا«

  .كني كيزه ميآن را تزكيه كن، تو بهترين كسي هستي كه آن را پا

  هدايت ابتدايي و هدايت پاداشي تشريعي. 4
: ابتـدائي و عـام، ب   : الـف . خداوند سـبحان دو نـوع هـدايت تـشريعي دارد          

پاداشـي و خـاص، هــدايت ابتـدائي از اوصــاف كمـالي حـق اســت كـه بــا       
ا      إِنَّا هدينَاه السبِي  �،  �فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  �: تعبيرهايي مانند  إِمـراً وا شَـاكلَ إِم

  .ياد شده است آن از 4 � لِّلنَّاسِيهد�، 3 �وهدينَاه النَّجدينِ �، 2 �كَفُوراً
غير از هدايت عام آغازين، خداي سبحان هدايتي ويژه بـه نـام هـدايت             

 اسـت و    5پاداشي براي مكلفان دارد كه به معنـاي ايـصال بـه مطلـوب             
ا حسن اختيار خود، هدايت ابتدائي خداونـد  شود كه ب  مينصيب كساني 

و حق را پذيرفته به آن عمل كـرده باشـند، كـسي كـه طبـق هـدايت                   
تشريعي به معارف الهي ايمان آورد و به احكام دين عمل كند، خداونـد      

دهد تا بقيه راه را به آساني بپيمايد و اين توفيق  متعال به او توفيقي مي
سنَ    ٭ ي واتَّقَ ين أَعطَ فَأَما م �نتيجه عمل او است      قَ بِالْحـد صـ٭ ي و   رُهس نُيـفَس

ها باشد به زودي راه آسـاني   اهل اعطاء و تقوا و تصديق نيكي كه آن   6 � يللْيسرَ
   .گذاريم پيش پاي او مي
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هاي تكامـل     نتيجه اين هدايت آن است كه فرد هدايت شده راحتي راه          
  . اداشي استپيمايد و اين همان هدايت پ را مي

ه        �،  1 �يوالَّذينَ اهتَدوا زادهم هد   �: آياتي مانند  قَلْبـ د هـي ه ، 2 �ومن يؤْمن بِاللـَّ
�يبنن يم هي إِلَيدهي4. ناظر به اين هدايت است… 3 �و  
  رستگاري پرواپيشگان. 5

قـصود را   واژه فالح، فراتر از معناي رهايي از موانع، معناي رسيدن به م           
  5.نيز در بردارد

گونـه كـه تقـواي آنـان          پرواپيشگان كه بر هدايت الهي مستقرند؛ همان      
ساز فالح و رستگاري آنان  مندي از قرآن كريم بود، زمينه ساز بهره زمينه

 پرهيزگاران كه از افراط و تفريط،       6. �واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ   �نيز هست   
ح نفس در امـان و داراي حفـاظ تقواينـد رسـتگارند             عصيان، بخل و شُ   

 فالح و رستگاري آرمان بلند و 7 �ومن يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ�
هدف نهايي انسان است و چون فالح انسان در رسيدن به كمال مطلـق    
 است و كمال مطلق جز خداوند سبحان نيست، پس فالح انسان در لقاء  
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هـاي نخـست را بـا هـدايت           اهللا است و براي رسيدن به لقاي الهي، گام        
گاه تا سرمنزل     فطري و تقواي اعتقادي، عبادي و مالي بايد برداشت، آن         
  1.مقصود، بايد از هدايت و رهبري قرآن ناطق پيروي كرد

  » تزكيه«و » دس«تقابل . 6
  . اند ذكر شده مقابل يكديگر »دساها« و »زكَّاها«در آيه شريفه 

»كـه در آيـه ديگـر         در لغت به معناي پنهان كردن آمده است چنان        » دس
رَابِ      يأَيمسكُه علَ �آمده است    آيـا فرزنـد دختـر را بـا         «؛  � هونٍ أَم يدسه في التـُّ

  .»خواري نگاه دارد يا او را در خاك پنهان سازد
 به معنـاي پنهـان   »دس«بر اين اساس تزكيه به معناي رشد و تعالي و       

از لـوازم   » پـاكي «معاني ديگـر ماننـد      . كردن و اجازه رشد ندادن است     
  .معناي تزكيه هستند

  ابر و باد و مه خورشيد و فلك دركارند
  تـا تو ناني به كف آري و غفلت نخوري

  هـمه از بــهر تو سرگشته و فــرمانبردار
  2شرط انـصاف نباشد كه تو فرمان نبري

  ها پيام
گري و پرهيزگاري نفس انسان و عوامل پيـدايش آن            ند عصيان خداو. 1

  3.)…فَأَلْهمها(صفات را به او شناسانده است 
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  1.)فَأَلْهمها(كننده الهام از جانب خداوند است  روح انسان دريافت. 2
تعادل قوا در سـاختار روح انـسان، آمـاده سـازنده آن بـراي آگـاهي            . 3

ا    (ها است  ه گريز از آنها و شناخت را فطري به پليدي  هـما فَأَلْهاهو ا سـ مـو
  2. )فُجورها وتَقْواها

ــدي. 4 ــناخت پلي ــا راه   ش ــنايي ب ــدماتي در آش ــرورتي مق ــا ض ــاي  ه ه
  3. )تَقْواها … فَأَلْهمها(پرهيزگاري است 

هـا را    ها را بشناسيم سپس راه گريـز و پرهيـز از آن             ابتدا بايد پليدي  . 5
  4.)فُجورها وتَقْواها()  قبل از تقوا آمده استكلمه فجور(
اند و به هدف      پاك سازندگان و رشد دهندگان روح خويش، اهل نجات        . 6

  5.)قَد أَفْلَح من زكَّاها(اصلي دست يافته و همواره در خوبي خواهند ماند 
  6.)زكَّاها(تزكيه و خودسازي، محروم كردن نيست؛ رشد دادن است . 7
الي عادات و رسـوم و پنـدارها مخفـي            هر كس نفس خود را در البه      . 9

هاي نفساني رود محروميت بزرگـي        كند و غافالنه دنبال تأمين خواسته     
  7.)قَد خَاب من دساها(خواهد داشت 

  8.)دساها(پيشگي برخالف طبيعت نفس انسان است  گناه. 10
  1.)دساها ـ فُجورها(گناه مايه سقوط و تباهي نفس انسان است . 11
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هـا    تـرين پـست     دال آفريديم، سپس او را به مرتبة پست       ما انسان را در بهترين اعت     

انـد كـه آنـان        گردانيم مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كـرده            بازمي
  .اجري پايان ناپذير خواهند داشت

  مقدمه
لذا در قرآن كريم . انسان موجودي پيچيده و داراي ابعادي مختلف است

ات مـادي و معنـوي او اشـاره         هاي مختلف خلقت انسان و مقام       به زاويه 
شده و صفات رذيله و فضايل حميده او بيـان گرديـده، در ايـن آيـات،                 

هاي درخشان او بـراي رسـيدن بـه كمـاالت             مقامات معنوي و استعداد   
  .چنين سقوط عجيب انسان را تبيين نموده است معنوي و هم

  ها واژه
  ).»خلق«فعل ماضي از ماده ( خلق كرديم، آفريديم :خَلَقْنَا
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  ).»حسن«فعل تفضيل از ماده ( نيكوترين :أَحسنِ
 ساختار، در آوردن چيزي بـه صـورت مناسـب و زيبـا و مـوزون            :تَقْوِيم

  ).»قوم«مصدر باب تفعيل از ماده (
  ).»ردد«فعل ماضي از ماده ( برگردانديم :رددنَا
  ).»سفل«ترين، اسم تفضيل از ماده   پايين:أَسفَلَ

  ).»سفل«اسم فاعل، صيغه جمع، از ماده (ها   پايينها،  پست:سافلين
اسم مفعول  ( پايان پذير، غير ممنون يعني غير مقطوع و دائمي           :ممنُونٍ
  ).»منن«از ماده 

  نكات تفسيري
  چيست؟» أَحسنِ تَقْوِيمٍ«منظور از . 1

سنَ    �خداوند متعال هر چيزي را كه خلق كرده نيكو آفريده است             ي أَحـذ الـَّ
  1؛� شَيء خَلَقَهكُلَّ

  .او همان كسي است كه هر چيزي را آفريد نيكو آفريد
نظام هستي و موجودات آن، بر اساس نظام احسن است و هر چيـز بـه                
بهترين وجه خلق گرديد، ولي در انسان خصوصيتي است كـه خداونـد             

انـسان را در بهتـرين قـوام        «: متعال آن را جداگانه بيان كرده و فرمود       
 و اين همان چيزي است كه انسان را از سـاير موجـودات    ،»خلق كرديم 

ها برتري بخشيده و آن عقل و فطرت الهي و قدرتي  ممتاز كرده و بر آن
تواند عوالم مختلـف را سـير    است كه در وجود انسان است كه با آن مي       

  . ه گرددها باالتر رود و مسجود مالئك كند، حتي از فرشته
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�ننَا بكَرَّم لَقَدو ملَ …ي آدع مفَضَّلْنَاهيالًيونْ خَلَقْنَا تَفْضميرٍ م1؛ � كَث  
 و بـر بـسياري از   …و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشـتيم      

  .هاي خود برتري آشكار داديم آفريده
  2؛ �ثُم أَنَشأْنَاه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ …�
پـس بـزرگ و   .  آفرينشي ديگر پديـد آورديـم  ]جنين را در  [ س سپ …

  .پربركت است خدايي كه بهترين آفرينندگان است

 عقل و شعور و قـدرت و اختيـاري اسـت كـه     »أَحسنِ تَقْـوِيمٍ «پس منظور از    
 فَأَما�ها به مقام قرب پروردگار    خداوند به انسان داده و در پرتو اين استعداد        

  .تواند برسد  مي3 �قَرَّبِينَكَانَ منَ الْمآن 

  چيست؟» أَسفَلَ سافلينَ«منظور از . 2
و . ترين مرتبـه اسـت      ها كه پايين    ترين پستي    يعني پست  »أَسفَلَ سافلينَ «

تر و از مقام هـر        منظور از آن مقام منحطي است كه از هر پستي، پست          
  .تر است شقي و زيانكاري پايين

ن است كه؛ سپس ما همين انسان را كـه در           بر اين اساس معناي آيه اي     
بهترين تقويم آفريديم، به مرتبه پستي برگردانديم كه از جايگـاه تمـام             

  .تر است خاليق پست
نظير الهي را تباه كنند و به فعليت نرسانند و  كساني كه اين استعداد بي

به جاي خداپرستي به هواپرسـتي بپردازنـد، خـود را از سـعادت ابـدي               
ته و بر اثر شرك، كفر، ضاللت، طغيان و فسق و فجور، بـه              محروم ساخ 
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 اسـت   1 � منَ النّـار   الدرك األَسفَلِ �ترين دركات آن كه       قعر جهنم و پايين   
  .كنند سقوط مي
هايي كه اهل ايمان و عمـل صـالح باشـند نـه تنهـا از درجـات                   البته انسان 

در پرتو ايـن دو  كنند بلكه    معنوي كه خداي تعالي اعطا فرموده سقوط نمي       
هـاي الهـي خـود را شـكوفا           رسـند و اسـتعداد      به كماالت معنوي برتر مـي     

  .كنند مي

  چيست؟» أَجرٌ غَيرُ ممنُونٍ«مراد از . 3
 پـاداش دائمـي و خـالي از هرگونـه نقـص و           »أَجرٌ غَيرُ ممنُـونٍ   «منظور از   

ي هاي دنيـو    هاي الهي در قيامت مانند نعمت       چون پاداش . كمبود است 
ه در جـاي  كـ   چنـان ، محدود و مربوط به زماني خـاص باشـد      نيست كه 
   :فرمايد ديگر مي
  2؛ �لَّا مقْطُوعةٍ ولَا ممنُوعةٍ�

  .گردند شود و نه اهل آن از آن ممنوع مي نه هرگز تمام مي

  ها پيام
ساختار وجـودي انـسان اسـتوارترين و زيبـاترين سـاختار و در اوج               . 1

  3.)سنِ تَقْوِيمٍفي أَح(اعتدال است 
  .)لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ(خلقت انسان ويژه و منحصر به فرد است . 2
انسان در اصل خلقت پستي ندارد و سقوط او در طي مراحل زندگي             . 3

ددنَـاه  خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ ثُـم ر       (شود    و در نتيجه عمل او واقع مي      
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  1.)أَسفَلَ سافلينَ
تـر باشـد،    هاي رشد قـوي     ها بيشتر و زمينه     هرچه امكانات و استعداد   . 4

تـر   ها مجازات سخت    استفاده نكردن از امكانات و شكوفا نكردن استعداد       
لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْـوِيمٍ ثُـم         (تري در پي دارد       و سقوط وحشتناك  

ددينَرلاففَلَ سأَس نَاه(.  
ترين مراتب، ايمـان و عمـل صـالح           تنها راه نجات از سقوط به پست      . 5

  .)إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات(است 
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اي   وزن ذره   بيند و هر كس هـم       اي كار خير كند آن را مي        وزن ذره   پس هر كسي هم   
  .بيند كار بد كند مي

  مقدمه
اعتنـا     نسبت به انفاق اموال انـدك، بـي        6بعضي از ياران پيامبر اكرم    

را   اجر و پاداش بر انفاق چيزهـايي اسـت كـه مـا آن             : گفتند  بودند و مي  
. ك چيزي نيـست كـه مـورد عالقـه مـا باشـد        دوست داريم و اموال اند    

اين آيات نازل شـد و  . اعتنا بودند چنين نسبت به گناهان كوچك بي      هم
ها را به خيرات كوچك ترغيب كـرد و از گناهـان كوچـك بـر حـذر            آن

  2.داشت
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  ها واژه
اسـم آلـت بـر وزن       (سـنجند     هـا را مـي      اي كه بـا آن وزن       هر وسيله : مثْقَال
  ).مفعال

  .شود هاي ريز غبار، كه در شعاع آفتاب ديده مي  دانه:ذَرة
  ).»رأي«فعل مضارع مجزوم از ماده (بيند آن را   مي:يرَه

  نكات تفسيري
  ترين آيه جامع. 1

ترين آيات قرآن مجيد، همين       از عبداهللا بن مسعود نقل شده است كه محكم        
ق بـه   بـه راسـتي ايمـان عميـ       . كرد  تعبير به جامعه مي    آن   باشد و از    آيات مي 
كافي است كه انسان را در مسير حق وا داشته و از هرگونه شر و                آن   محتواي

 آمـد  6در حديثي آمده است كه مردي خدمت پيامبر اكرم      . فساد باز دارد  
  : و عرض كرد

  ؛ اهللاعلمني مما علمك 
  . چه خداوند به تو تعليم داده به من بياموز از آن

پرد تا قرآن بـه وي تعلـيم         او را به مردي از يارانش س       6پيامبر اكرم 
را تا به آخر به او تعلـيم داد، آن مـرد از       اذا زلزلت االرض    كند و او سوره     

در روايـت ديگـري آمـده       (همين مرا كافي اسـت      : جا برخاست و گفت   
او :  فرمود6پيامبر) كند  همين يك آيه مرا كفايت ميتكفيني هذه اآليه

هم روشن است، زيرا       آن دليل. را به حال خود بگذار كه مرد فقيهي شد        
 1داند اعمال ما حتي به اندازه يك ذره يا يك دانـه خـردل       كسي كه مي  
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  1.شود گيرد، امروز به حساب خود مشغول مي مورد محاسبه قرار مي

  هدف از محاسبه دقيق چيست؟. 2
اگر خداوند كريم است چرا اين قدر در محاسبه دقيق است؟ بايد گفت اين              

هر كـار خيـر گرچـه    : ف و كرم است تا اوالً بگويددقت در محاسبه عين لط  
ثانياً؛ انسان را از ارتكاب معصيت پرهيز       . شود  اندك باشد نزد من ضايع نمي     

  2.دهد

  پاسخ به يك سؤال. 3
مطابق اين آيات، انسان همة اعمال خود را در قيامت اعم از نيك و بد، كوچك 

و » عفـو «، »تكفيـر «، »احبـاط «  آيـات  بيند، اين معني چگونه بـا      و بزرگ مي  
بعضي از اعمال مانند شرك،     : گويد  سازگار است؟ زيرا آيات احباط مي     » توبه«

بطَنَّ عملُـك     �برد    تمام حسنات انسان را از بين مي       حـلَي نْ أَشْرَكْتو طبـق    3 �لَئ 
ذْهبنَ     �بـرد     سيئات را از بين مي    » حسنات«آيات تكفير، گاهي     يـ نَاتس إِنَّ الْحـ

السئَاتدر سايه عفـو الهـي يـا توبـه كـردن،            : گويد   و آيات عفو و توبه مي      4 �ـي
اين مفاهيم چگونه با مسأله مشاهده تمام اعمال نيك و . شوند گناهان محو مي

  كند؟  بد تطبيق مي
  پاسخ

بينـد، يـك    اي از كار نيك و بد را مي دو اصل فوق كه انسان، هر ذره  . 1
ر قانوني ممكن است اسـتثناهايي داشـته        دانيم ه   قانون كلي است و مي    
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آيات عفو، توبه، احباط و تكفير به منزله استثنا از اين قانون كلي             . باشد
  .است

در مورد احباط و تكفير، اعمـال انـسان در حقيقـت موازنـه و كـسر                 . 2
بينـد در حقيقـت     شود؛ هنگامي كه انسان نتيجه اين موازنـه را مـي            مي

همين سخن در مـورد عفـو و   .  ديده است  تمام اعمال نيك و بد خود را      
توبه نيز جاري است، چرا كه عفـو، بـدون لياقـت و شايـستگي صـورت                

  .گيرد و توبه نيز خود يكي از اعمال نيك است نمي

  تجسم اعمال. 4
نعـيم و عـذاب     . پاداش و مجازات آخرت؛ تجـسم يـافتن اعمـال اسـت           

كند؛ تـالوت    قيامت، اعمال نيك و بد ماست كه تجسم و تمثل پيدا مي           
غيبـت و رنجانيـدن مـردم بـه صـورت           . كند  قرآن صورتي زيبا پيدا مي    
به عبارت ديگر اعمال، صورتي مـادي و        . آيد  خورش سگان جهنم درمي   

اي ملكـوتي، كـه       و صورت و چهـره    . دنيايي دارد كه فاني و موقت است      
هـا را بـا       شود و بعد از مرگ به آن خواهيم رسـيد و آن             هرگز فاني نمي  

  .وجهه و چهره مشاهده خواهيم كردهمان 
اي كار خوب يا بد انجام دهد  اگر كسي ذره: فرمايد لذا در اين دو آيه مي

  .آن عمل خوب يا بد را در قيامت مشاهده خواهد كرد

  ها پيام
لْ   (سرنوشت هر كس در آخرت وابسته به كردار او در دنيا اسـت   . 1 مـعن ي مـو… 

رَهي(P.  
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ترين آنهـا مجـسم و قابـل       ال انسان حتي كوچك   در آخرت تمام اعم   . 2
  1.)يرَه …من يعملْ (رؤيت است 

عمل، هرچه هم كوچك باشد حساب و كتاب دارد، لذا نه گناهان را             . 3
  2.)مثْقَالَ ذَرةٍ(كوچك شمرديد و نه اعمال خوب را 

ترغيب كار خير و وعده پـاداش بـه آن، مقدمـه و تمهيـد در امـر تربيـت                    . 4
  .) ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ شَرّاً يرَه٭فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه ( 3است
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  !عيب جويان
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  .زن عيب جويي واي بر هر طعنه

  مقدمه
بعضي از گناهان در ابتداي نظر يك گناه است ولي با دقت كه نگريسته     

 گناه است، مانند مسخره كردن و طعنه زدن، كه گناهـاني از             شود چند 
قبيل تحقير، كشف عيوب ديگران، اختالف افكني، غيبت، تهمت، كينه، 

يكي از گناهاني كه وعده عذاب بـه آن   . فتنه و انتقام در آن نهفته است      
جويي و مسخره كـردن اسـت كـه سـوره همـزه بـه آن                  داده شده عيب  
  .پرداخته است

  ها واژه
لوواي، هالك و بدبختي:1ي .  

  ).»همز«صيغه مبالغه از ماده (جو   بسيار عيب:Nهمزَة
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767   �        !عيب جويان: 300درس

صـيغه مبالغـه از مـاده       ( بسيار طعنه زننـده، بـسيار مـسخره كننـده            :Pلُّمزَة
  ).»لمز«

  نكات تفسيري
  شأن نزول. 1

كرد و هميشه   مرد ثروتمندي بود كه در مكه زندگي مي       2عاص بن وائل  
كـرد و بـه فكـر         باليد و ديگران را مـسخره مـي         د مي به مال و منال خو    

هاي طال و نقره را       خوابيد سكه     ها كه مي    شب. آوري اموال خود بود     جمع
هـا را     گذاشت و به فكر اين بـود كـه چگونـه آن             در زير متكّاي خود مي    

شـمرد و از درخـشش درهـم و          هايش را دائمـاً مـي       پول. چند برابر كند  
ام شخصيت ديگران از نظر او در ثروت خالصه برد و تم  دينارها لذت مي  

هـا را مـسخره       ديد، آن   هاي وصله دوخته فقرا را مي       وقتي لباس . شد  مي
اي و پـيش كـدام    اين را از كجـا خريـده  ! هاي زيبايي كرد، چه لباس  مي

پوشـيد و سـر راه پيـامبر        هـاي فـاخر مـي        لبـاس  …اي؟  خياط دوختـه  
نماز : گفت آورد و مي ر را درميايستاد و با حالت تمسخر صداي پيامب مي

بلنـد بلنـد   . رويـد   بخوانيد و روزه بگيريد و انفاق كنيد، بـه بهـشت مـي            
هايم  به بهشت تو احتياج ندارم و با پول! پيامبراي  :گفت خنديد و مي  مي
 وي نهايتاً در    3.…توانم بهشت بخرم و هيچ كس را در آن راه ندهم            مي

  . ندادبستر مرگ افتاد و ثروت او را نجات
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  768   تفسير همراه�        

  منظور از ويل چيست؟. 2
  :اند از جمله مفسرين براي ويل معاني مختلفي كرده

 و  1نكوهش و سرزنش يا نفرين و هالكـت همـراه بـا تـوبيخ اسـت               : الف
  2.تنوين آن براي بيان بزرگي آن عذاب سخت است

چاهي است در قعر جهنم به نام ويل، كـه آتـش جهـنم از آن چـاه          . ب
در قعـر ايـن چـاه صـندوقي         :  فرمود 6سولحضرت ر . آيد  بيرون مي 

است كه چهـارده نفـر در آن صـندوق حـبس ومعذّبنـد، هفـت نفـر از                 
سابقين هستند، مثل قابيل، نمرود، شداد، كشنده شـتر صـالح، قـارون،       

  3.و هفت نفر از الحقين. فرعون، هامان
  4.نام يكي از درهاي جهنّم است. ج

  فرق همز و لمز. 3
عناي عيب جويي و تمسخر كردن هستند با ايـن       همز و لمز هر دو به م      

  : تفاوت كه
جويي و    لمز؛ عيب . همز؛ عيب جويي در غياب و از موارد غيبت است         . 1

  5.مسخره كردن رو در رو است
  6.جويي با زبان است لمز؛ عيب. جويي با چشم و ابرو و اشاره است همز؛ عيب. 2

  : خداوند به حضرت موسي خطاب كرد
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769   �        !عيب جويان: 300درس

  >. فالتشتغل بعيوب غيرك،نوبك تغفردمت التري ذما 
مادامي كه علم نداري گناهت بخشيده شده است، عيب ديگـران را            

  .مگير

  عوامل مسخره كردن و طعنه زدن. 4
انـد ديگـران را    برخي به خاطر دانش محدودي كه به دست آورده     : علم. الف

در دانند و بقيـه       كنند همه چيز را مي      به تمسخر گرفته و به خطا تصور مي       
  : باره فرموده است خداوند متعال در اين. اشتباهند

هنگامي كه رسوالنشان داليل روشن براي آنان آوردند بـه دانـشي كـه          
چه   ولي آن ) شمردند  را هيچ مي   آن   و غير (خود داشتند خوشحال بودند     

  2.گرفتند آنان را فرا گرفت به تمسخر مي) از عذاب(را 

  3 �شَد منَّا قُوةًمنْ أَ� :گفتند ميكفار : قدرت. ب
 به قوم بنـي اسـرائيل بـراي         7وقتي حضرت موسي  : جهل و ناداني  . ج

كشف قاتل دستور كشتن گاو ماده و زردرنگ ميان سال را داد قوم بني     
  :  پاسخ داد7سيحضرت مو 4 �قَالُواْ أَتَتَّخذُنَا هزُواً�: گفتنداسرائيل 

  ؛»اكون من الجاهلين آن اعوذ باهللا«
  .برم كه از جاهالن باشم  پناه ميبه خدا

  .هاي تمسخر، جهل و ناداني است پس يكي از ريشه
زَةٍ         �مانند آيـه مـورد بحـث        : ثروت. د زَةٍ لُّمـ مـلٌ لِّكُـلِّ ه يـاالً       ٭و مـ ع مـي جذ  الـَّ
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هددعيا مانند قارون1؛ �و …   
ك    الصالَةِيوإِذَا نَاديتُم إِلَ�: كم خرديبي عقلي و    .    ه ا ذَلـ بـلَعا وزُوا هاتَّخَذُوه 

   2؛ �بِأَنَّهم قَوم الَّ يعقلُونَ
اين بدان جهت   . گيرند  خوانيد، آن را مسخره و بازي مي        و زماني كه به نماز فرا مي      

  .كنند است كه مردمي هستند كه انديشه نمي

  عاقبت مسخره كنندگان. 5
تُهزِ  �: گرفتار عذاب الهي در دنيا شدند     . الف اسـ لَقَديو       ك لـن قَب لٍ مـ بِرُسـ ء

  3.�فَحاقَ بِالَّذينَ سخرُواْ منْهم ما كَانُواْ بِه يستَهزِؤُونَ
 را كه ايشان ي پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتند، در نتيجه كسانيو البته پيامبران
  .كردند آنچه مورد تمسخرشان بود فراگرفت يرا مسخره م

الَّذينَ يلْمزُونَ الْمطَّوعينَ �عذاب آخرت شدند تمسخر خداوند و تار رفگ. ب
رُونَ منْهم سخرَ اللّـه  منَ الْمؤْمنينَ في الصدقَات والَّذينَ الَ يجِدونَ إِالَّ جهدهم فَيسخَ       

   يمأَل ذَابع ملَهو منْهم� R، ـ     كه داو  ي كه بر مؤمنان   يكسان دهنـد و    يطلبانه صـدقه م
گيرند و آنـان را مـسخره        ي عيب م  ،يابند ي نم يهمانان كه جز كوشش خويش چيز     

ذَلك جزَاؤُهم جهنَّم � . دردناك دارنديكنند خدا آنان را به تمسخر گيرد و عذاب        يم
سـبب  ه   ب  ايشان است  يجهنم جزا ، آن   w �بِما كَفَرُوا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزُوا     

  . كه ورزيدند و آيات مرا و پيامبران مرا به مسخره گرفتنديكفر
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771   �        !عيب جويان: 300درس

  درمان مسخره كردن. 6
  ديگران را از خودمان بهتر بدانيم. الف
�         سمٍ عن قَوم خَرْ قَومسنُوا لَا يينَ آما الَّذها أَياء        آن   ييس لَـا نـو منْهراً مكُونُوا خَيي

  ساء عن نِّسآن   يم             زُوا بِالْأَلْقَـابِ بِـئْسلَا تَنَـابو كُمزُوا أَنفُسلَا تَلْمنَّ ونْهراً مكُنَّ خَيي
 ي كـسان  يهان ا  1 ؛�االسم الْفُسوقُ بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتُب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ         

ره كنـد، باشـد كـه آنـان از      ديگر را مسخيا  دستهيا كه ايمان آوردند، نبايد دسته   
دسـته   آن   ديگر را، ممكن است كه     يا  از آنان دسته   يا ايشان بهتر باشند، و نه دسته     

از اين يك بهتر باشند، و به همديگر طعنه مزنيد و نه به يكديگر لقب بد دهيد، چه                  
بد است نام زشت نهادن پس از ايمان، و هر كـس توبـه نيـارد پـس آنـان همـان         

  .ستمكاران باشند
تلومون الناس علي الظـنّ و ال تلومـون انفـسكم علـي             : قال المسيح يا عبيد السوء    

كنيد،   شما مردم را با گماني مالمت مي      ! بندگان بد اي    :حضرت مسيح گفت  ؛  2اليقين
  ؟!كنيد چه بدان يقين داريد مالمت نمي ولي خود را بر آن

نيكـي  خـصوصيت   چه بسا ديگران    (هاي الهي را به ياد آوريم         نعمت. ب
اللّه هزُوا واذْكُرُواْ نعمت اللّـه   آيات والَ تَتَّخذُواْ�ايم  بهره بي آن دارند كه ما از   

كُملَي3 �ع  
هاي خدا را كه به شما ارزاني داشـته يـاد    آيات الهي را به تمسخر نگيريد و نعمت    

  .كنيد
رون تفكر در آيات الهي و عاقبت مسخره كنندگان چون فرعون ـ قـا  . ج
  .…و 
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  ها پيام
جويي و طعنه زدن و مسخره كردن از گناهان بزرگي است كـه               عيب. 1

  .)ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ(خداوند به مرتكبان آن وعده عذاب داده است 
جويي وطعنه زدن و مسخره كردن هـيچ كـس جـايز نيـست و               عيب. 2

  .)لِّ همزَةٍ لُّمزَةٍويلٌ لِّكُ(مرتكب آن گرفتار عذاب الهي خواهد شد 
يكي از عوامل طعنه زدن و مسخره كردن، مغـرور شـدن بـه ثـروت                . 3

  .)لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ الَّذي جمع ماالً وعدده(است 
  


