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سورۀ األحماؾ

جزء 62
سورۀ األحماؾ در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای سی وپنج آٌه وچهار رکوع مٌباشد.

وجه تسمٌه 6

نام گذارى اٌن سوره به «احماؾ» ،بر اساس آٌۀ  ،21در بٌان ماجراى حضرت هود و
لوم عاد است .که خداوند متعال به سبب طؽٌان و جبروتشان آنها را نابود کرد .محل
سکونت آنها در احماؾ والع در سرزمٌن ٌمن بودَ « :و ا ُ ْذک ُْر أ َ ٰخا ٰعا ٍد ِإ ْذ أ َ ْن َذ َر لَ ْو َمهُ

اؾ».
ِب ْاأل َحْ ٰم ِ

همچنان طورٌکه در فوق ٌاد آور شدٌم اٌن سوره در مکۀ مکرمه نازل شده است ،جز آٌه
های  10و  15و  35که مدنی اند ،و آٌه هاٌش ٌ 34ا  35است.
اٌن سورۀ مبارکه بدان جهت »احماؾ» نامٌده شد که در آن از احماؾ ـ که منازل ومسکن
لوم عاد در ٌمن بود وهللا تعالی به سبب طؽٌان و جبروتشان آنها را نابود کردَ « .و ا ُ ْذک ُْر

اؾ».
أ َ ٰخا ٰعا ٍد ِإ ْذ أ َ ْن َذ َر لَ ْو َمهُ بِ ْاألَحْ ٰم ِ

ّ
ممطعه «حم»
اٌن سوره ،آخرٌن سورۀ از سوره هاى هفتگانه اى است كه با حروؾ
شروع شده و در تمامى آنها بعد از اٌن حروؾ ،سخن از نزول لرآن و اهمٌّت آن است.

تعداد آٌات ،کلمات و حروؾ سورۀ 6

تعداد آٌات اٌن سوره به  35آٌه ،تعداد کلمات آن به ( )648کلمه ،تعداد حروؾ آن به
( )2668حرؾ مٌرسد.
ٌادداشت6
تفصٌل معلومات در مورد تعداد (آٌات ،کلمات و حروؾ لرآن عظٌم الشؤن) را مٌتوانٌد
در سورۀ طور (تفسٌر احمد) مطالعه فرماٌد.

ارتباط اٌن سوره با سورۀ لبلی 6

پس از آنكه هللا تعالی سوره آلجاثٌه را با ٌادى از توحٌد ،و مذمت اهل شرن و وعده هاى
عذاب نسبت به آنان ختم نمود ،اٌن سوره را نٌز ابتدا با توحٌد و سپس با وعده هاى عذاب
نسبت به گناهكاران شروع نموده است.
ٌعنی بصورت کل ارتباط و مناسبت اٌن سوره با سوره ی للبی در نکات ذٌل چنٌن
جمعبندی می نماٌم :
ـ مطلع و شروع هر دو سوره ٌکی است« :حم .تزٌل الكتاب من هللا العزٌز الحكٌم».
ـ هر دو سوره در اثبات توحٌد ،نبوت و وحی ،زنده شدن و معاد سخن می گوٌند.
ـ پاٌان سوره ی پٌشٌن و سرآؼاز اٌن سوره در نکوهش و هشدار مشركان است.

محتوی سورۀ احماؾ 6

طورٌکه در فوق ٌاد آور شدٌم سورۀ احماؾ در مکۀ معظمه نازل شده ،و اهدافش راهمان
اهداؾ سوره هاى مکى تشکٌل مٌدهد؛ ٌعنى اصول عمٌده که عبارتند از« :توحٌد،
رسالت ،بعث و جزا».
ـ موضوعات مورد بحث دراٌن سوره؛ عبارتند از«:رسالت»و«رسول» ،تا درستى
ّللا علٌه وسلّم و درستى لرآن را ثابت کند.
رسالت حضرت دمحم صلّى ّ
ـ اٌن سوره در آؼاز در مورد لرآن عظٌم الشؤن بحث خوٌش را آؼاز نموده و بعدا ً به
بررسی وبحث در مورد موضوع پرستش بت ها که هٌچگونه سودی را برای بت پرستان
ببار آ ورده نمٌتواند و نه اٌنکه ضرری را ازآنان دفع نماٌد با دلت وزٌبای خاصی بٌان
مٌدارد.
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ـ در سورۀ متبرکه در مورد شبهۀ مشرکان در بارهاى لرآن سخن به مٌان آورده است ،و
با دالٌل کوبنده آن را رد مىکند.
ـ همچنان در اٌن سوره دو نمونه از انسانها را در زمٌنهاى هداٌت و گمراهى مورد
بررسى لرار داده و در اٌن راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که فطرتش سالم است
و نسبت به والدٌن خود نٌکوکار است ،و هر اندازه در عمر پٌشرفت کند به همان اندازه
پرهٌزگارى و صالح و نٌکٌش نسبت به والدٌن افزاٌش مى ٌابد .و نمونهاى فرزند
شماوتمند و ناصالح و منحرؾ از فطرت را نٌز ٌادآور شده است که با والدٌن خود
بدرفتارى مىکند و اٌمان و حشر و نشر را مسخره مىکند ،و عالبت هر ٌک از آن دو را
بٌان مٌنماٌد.
ـ در اٌن سورۀ به منظور برحذر داشتن لرٌش از بؽاوت وگردنکشى از فرمان هللا متعال
سالم و لوم سرکش و
ّللا علٌه وسلم ،لصهاى «هود» علٌه ال ّ
و تکذٌب پٌامبرصلّى ّ
نافرمانش ٌعنى «عاد» رابازگفته است که در زمٌن به طؽٌان پرداختند وبا نٌروو جبروتى
که داشتند مؽرور گشتند ،و نتٌجه و سرانجام آنها را خاطر نشان مى سازد که خدا به
وسٌلهاى باد عمٌم آنها را نابود کرد.
ـ همچنان سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه مٌٌابد که لرآن را شنٌدند و به آن اٌمان
آوردند و به مٌان لوم خود برگشته و آنان را برحذر داشته و به اٌمان دعوت کردند ،تا
مخالفان و منکران انس ٌادآور شوند که جن در پذٌرفتن اسالم از آنها پٌشى و سبمت
گرفتهاند( .صفوه التفاسٌر دمحم علی صابونی).
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ترجمه و تفسٌر سورۀ األحماؾ
الر ِح ٌِم
س ِم ه ِ
ِب ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
حم ﴿ٔ﴾

به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

حم( .مفهوم اٌن حروؾ به هللا معلوم است))ٔ( .
(حم) خدا به هدؾ آن ،خود داناتر است( .تفسٌر جاللٌن :عالمه جالل الدٌن محلی و جالل
الدٌن سٌوطی).
همچنان «حم» بٌانگر آن است که لرآن عظٌم الشؤن از امثال اٌن حروؾ هجاٌى ترکٌب
ٌافته است(.تفسٌر صفوت التفاسٌر دمحم علی صابونی).
و ضمن لابل تذکر است که لرآئت «حم» عبارت است از« :حاء ،مٌم».
طورٌکه گفتٌم :اٌن دو حرؾ ،از حروؾ ممطعه است.
مفسرٌن مٌنوٌسند که :پروردگاربا عظمت ما برخی از سوره ها را بدٌن حروؾ آؼاز
کرده است تا بدٌن وسٌله اعجاز لرآن را بنماٌاند و نشان دهد که اٌن لرآن با وجود اٌن که
از همان حروفی فراهم آمده است که عربها سخن خوٌش را از آنها فراهم می نماٌند
ولٌکن از ارائه کتابی چون لرآن ،و حتی سورهای همانند آن ،عاجز و ناتوان مٌباشند.
شٌخ سٌد لطب رحمه هللا در تفسٌر خوٌش «فی ظالل المران» درباره سورۀ احماؾ می
نوٌسد :روند سوره در چهار مرحلهای مرتبط به پٌش میرود ،به گونهایکه گوٌا ٌک
مرحله است و دارای چهار بند میباشد.
مرحلۀ نخستٌن می آؼازد .همراه با آن ،سوره با دو حرؾ :حا ،مٌم ،شروع مٌشود ،هم
بدانگونه که شش سورهای لبل آن آؼاز گردٌده است .به دنبال دو حرؾ :حا ،مٌم ،بهکتاب
لرآن و وحی آن از سوی هللا متعال اشاره مٌشود.

اعجاز لرآن کرٌم 6

اعجاز در اصطالح :وصفی را گوٌند که باالتر از توان انسان در آوردن چٌزی باشد ،چه
عمل باشد ٌا رأی ٌا تدبٌر .و معجزه وصفی و پدٌدۀ است که بر آٌات و براهٌن أنبٌاء و
رسوالن علٌهم الصالوت داللت دارد ،و اٌن لفظ در لرآن کرٌم وارد نشده بلکه نشانهها و
براهٌن و نحوی آنرا آورده است.
لرآن کرٌم کالم هللا تعالی است که در آن كمال و معانی آن ،و زٌباٌی در آٌات و کلمات و
اب
ساختار آن وجود دارد ،که بشر از آوردن آن عاجزند ،هللا متعال می فرماٌد«:الر ِكت َ ٌ
ٌر﴿( ﴾1سورۀ هود« .)1 :الر .اٌن کتابی است
أُحْ ِك َمتْ آ ٌَاتُهُ ث ُ هم فُ ِ ّ
صلَتْ ِم ْن لَد ُْن َح ِك ٌٍم َخ ِب ٍ
که آٌات آن استوار و محکم گردٌده ،سپس از سوی ذات حکٌم و آگاه تشرٌح و بٌان شده
است».
مشرکان صدر اسالم همه ای سعی و تالش خوٌش را بخرچ دادند ،تا مردم را در مورد
مصدر و منبع لرآن کرٌم مشکوک سازند و با جعل نمودن دروغها و پخش شبهات توجه
اٌشان را از لرآن دور و آنان را روٌگردان سازند .اما هللا تعالی آٌاتی را نازل فرمود و
اٌشان را به ممابله و چالش کشانٌد که اگر به راستی توان دارند پس مانند لرآن را
بٌاورندٌ ،ا ده سورۀ آنرا بٌاورند و ٌا ٌک سوره آنرا بٌاورند ،اگر در دعوای خود صادق
هستند.
ولی اٌشان از آوردن آن عاجز و ناتوان بودند و اعتراؾ نمودند که با آن که لرآن کرٌم به
زبان عربی است ،اما ممابله با آن و آوردن چٌزی همانند آن امکان ندارد ،هللا متعال
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مٌفرماٌد« :أ َ ْم ٌَمُولُ َ
َّللا
ُون ه ِ
ور ٍة ِمثْ ِل ِه َوا ْدعُوا َم ِن ا ْ
ون ْافت َ َراهُ لُ ْل فَؤْتُوا بِ ُ
س َ
ست َ َط ْعت ُ ْم ِم ْن د ِ
صا ِدلِ َ
ٌن﴿( ﴾84سورۀ ٌونس.)38 :
إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ

«آٌا می گوٌند :پٌامبر آن را به دروغ به هللا نسبت داده است؟ بگو :اگر راست مٌگوٌٌد
پس سوره ای مانند آن را بٌاورٌد و در اٌن کار هر کس را که مٌتوانٌد به جز هللا را به
کمک بطلبٌد».
لرآن کرٌم با آواز بلند و صراحت تام اعالم نمود که بشر چه انس و چه جن ،همگی از
آوردن مانند لرآن کرٌم عاجزاند ،هر چند بعضی از اٌشان همکار و همٌار بعضی دٌگر
آن
س َوا ْل ِج ُّن َ
باشند چنانکه مٌفرماٌد« :لُ ْل لَئِ ِن اجْ ت َ َمعَ ِ
اْل ْن ُ
ت ِْ
علَى أ َ ْن ٌَؤْتُوا ِب ِمثْ ِل َه َذا ا ْلمُ ْر ِ
ض َ
ون ِب ِمثْ ِل ِه َولَ ْو ك َ
ََل ٌَؤْت ُ َ
َان َب ْع ُ
ظ ِهٌرا﴿( ﴾44سورۀ اإلسراء.)88 :
ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
« بگو :اگر انس وجن گرد آٌند و متفك شوند بر اٌنکه مانند اٌن لرآن را بٌاورند هرگز
نمی توانند مانند آنرا بٌاورند ،هر چند برخی از اٌشان پشتٌبان و مددکار برخی دٌگر
شوند».
لرآن کرٌم کتاب پر معجزه می باشد ،زٌرا کالم هللا متعال است که سخن مخلولات با آن
هٌچگونه شباهتی ندارد ،و خود نشانه لدرت الهی و برهانی است که کلمات و عبارات و
آٌات و فصاحت و تصوٌرهای بٌانی و بالؼی اش و آنچه از اخبار و حکاٌات والعی و
حمٌمی که در آن ذکر شده ،اٌن حمٌمت را ثابت می کند ،همچنان مشتمل بودن آن بر احکام
و تشرٌعات و لوانٌن ،و لوت تؤثٌر آن بر روان و وجدان ،و در برداشتن آن به حمائك
علمی درخشان و شگفت آور ،دلٌلی واضحی بر اعجاز آن است.
و چه بسا دانشمندان طبٌعت و فلک و متخصصان علوم جامعه شناسی و علوم طبی و
ؼٌره را حٌران و شگفت زده ساخته است ،چون لرآن کرٌم از حمائك علمی و نشانه های
کونی که با علوم و تخصصات اٌشان ارتباط دارد با عبارات دلٌك و علمی سخن گفته
است که تصور آن از پٌامبری ناخوان در مٌان امت ناخوان نمی رود؛ آن هم در جهانی
که از همچو پدٌده های علمی و کونی اندک آگاهی نداشتند .همٌن امور باعث گردٌد تا
برخی از اٌن دانشمندان مسلمان شوند ،زٌرا اٌشان به مرحلۀ ٌمٌن رسٌدند و درک کردند
که آنچه را لرآن بٌان میکند ناممکن است کالم بشر باشد بلکه کالم خالك کون و مکان و
بشر است.
و چه بسا آٌاتی در لرآن کرٌم وجود دارد که داللت آشکار بر وحدانٌت هللا متعال و
س ِه ْم
اق َو ِفً أ َ ْنفُ ِ
ابتکار در خاللٌت او میکند ،چنانکه مٌفرماٌدَ « :
سنُ ِر ِ
ٌه ْم آ ٌَا ِتنَا ِفً ْاْلفَ ِ
ً ٍء ش َِهٌ ٌد﴿( ﴾38سورۀ
ؾ بِ َر ِبّنَ أَنههُ َ
علَى ُك ِ ّل َ
َحتهى ٌَتَبٌَه َن لَ ُه ْم أَنههُ ا ْل َح ُّ
ك أ َ َولَ ْم ٌَ ْك ِ
ش ْ
فصلت.)53 :
«به زودی نشانههای خود را در کرانههای عالم و (هم) در نفس خودشان به آنان نشان
خواهٌم داد تا برای اٌشان روشن شود که آن حك است.آٌا اٌن کافی نٌست که پروردگارت
بر هر چٌزی حاضر و گواه است؟».

حروؾ ممطعات 6

امام لرطبی می نوٌسد« :حروؾ ممطعهای که در اواٌل بعضی از سوره های لرآن آمده
است ،رمز هللا متعال در لرآن عظٌم الشان است و جز خداوند متعال کسی دٌگر اٌن رمز
را نمی داند .سپس مٌافزاٌد :اما جمع بسٌاری از علماء گفته اند :ما دوست دارٌم تا در
بارۀ آنها سخن گفته و فواٌدی را که در حروؾ ممطعات نهان است ،جوٌا شوٌم و از
معنیای که مٌتوان از آنها درٌافت کرد ،آگاه گردٌم .پس اٌشان در اٌن باره به تؤوٌالتی
پرداخته و نظرٌاتی ارائه کردهاند که در اٌنجا به مشهور ترٌن آن بسنده میکنٌم و آن اٌن
نظر است که :خداوند عربها را با اٌن حروؾ ممطعات به مبارزه با لرآن فرامیخواند،
بدٌن معناکه اٌن حروؾ به حروؾ هجای زبان عربی اشاره دارد تا به اعراب اعالم کند
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که لرآن مرکب از همان حروفی است که خودشان با آن سخن میگوٌند ،پس اگر مدعی
هستند که لرآن کالم خداوند نٌست ،نظٌر آن را بٌاورند! و چون عجز و ناتوانی آنان در
اٌن مبارزه و هماوردطلبی آشکار است بنابر اٌن ،حجت بر آنان بلٌػتر و رساتر میگردد
زٌرا با وجود آنکه لرآن از حروؾ مورد تکلمشان خارجنٌست ،نفس اٌن والعٌت که
نمیتوانند همانند آن را ساخته و برای مبارزه با آن بهمٌدان آورند ،خود برهانی روشن بر
حمانٌت لرآن کرٌم و الهی بودن آن می باشد».
زمخشری مٌفرماٌد« :حروؾ ممطعات همه جمعا ً در اول لرآن کرٌم وارد نگردٌد تا
مبارزه طلبی و هماورد خواهی لرآن بلٌػتر و جدیتر باشد ،همان گونهکه هدؾ از تکرار
داستانهای لرآن نٌز ،تکرار اندرزها و هشدارهای الهی به بندگان است».
ابنکثٌر میگوٌد« :از اٌن رو ،هر سورهای که با اٌن حروؾ آؼاز شده است ،حتما ذکر
برتری لرآن و بٌان اعجاز و عظمت آن نٌز در آن سوره وجود دارد» .گفتنی است؛
حمٌمتی که ابن کثٌر در اٌنجا به آن پرداخته ،با پژوهش استمرائی در بٌست ونه سوره
َّللاُ ََل ِإلَهَ ِإ هَل ُه َو ا ْل َح ُّی
لرآن روشن شده است ،همچون اٌن سوره وسورههای« :الم﴿ ﴾1ه
اب أ ُ ْن ِز َل
ا ْلمٌَُّو ُم﴿ ﴾6نَ هز َل َ
ك﴿( ﴾8آلعمران« ،)3–1:المص﴿ِ ﴾1کت َ ٌ
ْک ا ْل ِکت َ َ
علٌَ َ
اب بِا ْل َح ّ ِ
ْک﴿( ﴾1إبراهٌم« ،)1:الم﴿ ﴾1ت َ ْن ِزٌ ُل
ْک﴿( ﴾6األعراؾ« ،)2 -1 :الر ِکت َ ٌ
اب أ َ ْن َز ْلنَاهُ ِإلٌَ َ
ِإلٌَ َ
ب ا ْلعَالَ ِم َ
الرحْ َم ِن
ب ََل َرٌ َ
ٌن﴿( ﴾6السجدة )2 – 1 :حم﴿ ﴾1ت َ ْن ِزٌ ٌل ِم َن ه
ْب فٌِ ِه ِم ْن َر ّ ِ
ا ْل ِکتَا ِ
ٌم﴿[ ﴾6فصلت ،]2 - 1 :و دٌگر سوره هاٌی که با حروؾ ممطعات آؼاز شدهاند.
الر ِح ِ
ه
اما عالمه عبدالرحمن سعدی رحمه هللا مفسر بزرگ معاصر درکتاب خوٌش چنٌن نوشته:
ّ
ممطعات که در آؼاز برخی از سوره ها آمده اند ،بهتر است سکوت
«در مورد حروؾ
کنٌم و (بدون در دست داشتن سند و مدرک شرع پسند) به بٌان معانی آن نپردازٌم ،ضمن
اٌنکه باٌد ٌمٌن داشت که خداوند اٌن حروؾ را بٌهوده نازل نکرده است ،بلکه حکمت
فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را نمٌدانٌم».
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبرکه (  1الی  ) 6درباره موضوعاتی اثبات ذات هللا و نفی خداٌان دروؼٌن ،
بحث بعمل آمده است .

ٌز ا ْل َح ِك ٌِم ﴿ٕ﴾
ب ِم َن ه ِ
ت َ ْن ِزٌ ُل ا ْل ِكتَا ِ
َّللا ا ْلعَ ِز ِ

فرو فرستادن اٌن كتاب از جانب هللا عزٌز و حكٌم است)ٕ( .
اٌن کتاب ممدس از جانب پروردگار با عظمت نازل شده که در ملکش ممتدر و در
آفرٌنش و هستى دادن به اشٌا حکٌم است.
ٌعنی :لرآن عظٌم الشؤن از طرؾ خداوند ؼالب و دانا فروفرستاده شده و کذب و افتراٌی
در حك وی نٌست.
لرآن کرٌم کتابی است که خداوند متعال آن را به طور وحی بر پٌامبرش نازل فرموده
است .هللا تعالی ذات باعزتی است که دوستانش را عزت می دهد ،دشمنانش را خوار
وذلٌل می سازد.
در اٌن آٌۀ متبرکه هللا تعالی کتاب خود را مورد تمجٌد و ستاٌش لرار می دهد و آن را به
بزرگی ٌاد می کند .و درضمن بندگانی را راهنماٌی می نماٌد تا در پرتو نور آن راهٌاب
گردند و به اندٌشٌدن در آٌات آن روی آورند و گنجٌنه های آن را استخراج نماٌند.
«ت َ ْن ِزٌ ُل» به معنى نزول تدرٌجى استٌ .عنی لرآن به تدرٌج نازل شده است ،کالم و
سخن پروردگار با عظمت عزٌز و نفوذ ناپذٌر است اٌن بدٌن معنی است که :هٌچ منطمى
بشری لدرت و توانمندی آن را ندارد که آنر بشکند ،و ٌا هم به مثل آن بٌاورد .لرآن برای
رهنمای مخلولات (اعم از انس وجن) نازل شده ،ووسٌله عزت بشرٌت بشمار مٌرود.
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لرآن کتابی است که راه برای کمال انسان و رسٌدن آنان را به هللا مساعد مٌسازد .لرآن
کتابی است براى شناخت مبدأ و معاد است.
«عزٌز»ٌ 6عنی حك تعالی ؼالب ،لاهر و برتر از آن است که کسی بر وی دروؼی
بربندد.
«حکٌم» 6صاحب حکمت است در همه امور.

س ًّمى َوالهذ َ
ٌِن َكفَ ُروا
اوا ِ
ت َو ْاأل َ ْر َ
ك َوأ َ َج ٍل ُم َ
َما َخلَ ْمنَا ال ه
س َم َ
ض َو َما بَ ٌْنَ ُه َما ِإ هَل بِا ْل َح ّ ِ
ع هما أ ُ ْنذ ُِروا ُم ْع ِرض َ
ُون ﴿ٖ﴾
َ

ما آسمانها و زمٌن و آنچه در مٌان اٌن دو است جز به حك وتا ولت معٌن نه آفرٌده اٌم.
اما كافران از آنچه انذار مٌشوند روٌگردان هستند)ٖ( .
اٌن حمانٌت و عدل در امور جهان تا ولت محدود و معٌنی که در نزد پروردگار معلوم
است الامه مٌشود .ا ّما کسانی که با تکذٌب آٌات الهی و انکار از الوهٌتش از آنچه لرآن و
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص آنان را بٌم داده رو گردان اند ،بدان اٌمان نمی آورند و آن را نمی پذٌرند.
در اخٌر باٌد گفت که :در عالم خلمت ،چٌزی ناموزون و ناسنجٌده و مخالؾ حك ٌافته
نمی شود ،واٌن مجموعه ،همان گونه که سرآؼازی داشته است ،سرانجامی نٌز دارد ،و با
فرا رسٌدن آن دنٌا فانی می شود ،و به دنبال آن جهان دٌگری شروع مٌگردد ،و نتائج
اعمال در آن بررسی ،و پاداش و پادافره داده مٌشود) ولٌکن کافران (که اٌن حمٌمت را
نمی پذٌرند و) از آنچه از آن بٌم داده می شوند (که فرا رسٌدن دادگاه بزرگ لٌامت و
شماوت آخرت است) روی می گردانند( .تفسٌر نور دکتور مصطفی خرم دل).
س ّمی» 6سرآمد معٌّن که لٌامت است(مالحظه شود :سورۀ ٌونس آٌۀ ،4/سورۀ
«أ َ َج ٍل ُّم َ
روم آٌۀ.)8/
ع همآ أُنذ ُِروا» 6از آنچه بٌم داده شدهاند .هدؾ از آن روز رستاخٌز و روز عدل الهی و
« َ
حسابرسی و مکافات و مجازات آخرت است که با کتاب ممروء وتدوٌنی لرآن ،و با کتاب
منظور و تکوٌنی جهان ،کافران هشدار و بٌم داده میشوند ،ولی نه به اٌن تو ّجهی میکنند
و نه به آن.

لُ ْل أ َ َرأ َ ٌْت ُ ْم َما ت َ ْدع َ
ش ْرنٌ فًِ
ُون ه ِ
ض أ َ ْم لَ ُه ْم ِ
َّللا أ َ ُرونًِ َما َذا َخلَمُوا ِم َن ْاأل َ ْر ِ
ُون ِم ْن د ِ
صا ِد ِل َ
ٌن﴿﴾۴
اوا ِ
ار ٍة ِم ْن ِع ْل ٍم ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
ال ه
س َم َ
ب ِم ْن لَ ْب ِل َه َذا أ َ ْو أَث َ َ
ت ائْتُو ِنً ِب ِكتَا ٍ

[به مشرکان] بگو :به من خبر دهٌد [و نشانم دهٌد] معبودانی که به جای خدا می پرستٌد
چه چٌزی از زمٌن را آفرٌده اند؟ٌا مگر آنان را در آفرٌنش آسمان ها مشارکتی است؟
اگر راستگو هستٌد ،پس كتابً پٌش از اٌن ٌا نشانه ای از علم (گذشتگان) را برای من
بٌاورٌد)۴( .
ّ
«أ َ َرأ َ ٌْت ُ ْم» 6آٌا دٌدهاٌد و دلت کردهاٌد؟
«أ َ ُرونِی« 6نشانم دهٌد .به من بنمائٌد.
ک» 6مشارکت .شرکت (مالحظه شود:سورۀ :سبؤ  ،22 /فاطر .)40 /
« ِ
ش ْر ٌ
ار ٍة» 6بالٌمانده و اثری که رواٌت گردد و گفته شود.
«أَث َ َ
ب ِ ّمن لَ ْب ِل هذا» 6در اٌن لسمت ،از کفّار دلٌل نملی منمول از زبان وحی
« ِإئْتُونِی ِب ِکتَا ٍ
آسمانی خواسته شده است( .تفسٌر نور دکتور مصطفی خرم دل).
ار ٍة ِ ّم ْن ِع ْل ٍم» 6دراٌن بخش ،ازکفّار دلٌل عملی ومنطمی منمول ازدانشمندان خواسته
«أَث َ َ
شده است.
خوانندگان گرامی !
انحرافات فكرى و اعتمادى ،ازجمله شاٌع ترٌن انحرافات در بشرٌت مٌباشد.
در اٌن آٌۀ مبارکه به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد :بگـو :آٌا مشرکان کتابی دارند که با اٌن کتاب
مخالفت کندٌ ،ا حجتی دارند که با اٌن حجت منافات داشته باشد؟ اگر دارند ،بٌاورند.
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ٌعنی :آٌا کمترٌن چٌزی از علم که آن را از پٌامبری لبل از من نمل کرده باشٌد ،در دست
دارٌد که بر وجود آفرٌنندهای همراه با هللا گواهی دهد تا پرستش دٌگران نٌز کار درستی
باشد؟ اگر چنٌن است پس آن را بٌاورٌد.
حضرت ابن عباس(رض) مٌفرماٌد :أثاره :خط استٌ ،عنی در اٌن باره چٌز مکتوب و نمل
شدهای بٌاورٌد.

َو َم ْن أ َ َ
ٌب لَهُ ِإلَى ٌَ ْو ِم ا ْل ِم ٌَا َم ِة َو ُه ْم ع َْن
ُون ه ِ
َّللا َم ْن ََل ٌَ ْ
ست َ ِج ُ
ض ُّل ِم هم ْن ٌَ ْدعُو ِم ْن د ِ
ُدعَائِ ِه ْم َ
ؼافِلُ َ
ون ﴿﴾۵

و كٌست گمراه تر از آن كس كه به جاى هللا كسى را (به دعا) مى خواند كه تا روز
لٌامت (دعای) او را اجابت کرده نتواند و آنها (معبودان باطل) از دعاٌشان ؼافل و
بیخبراند؟!()۵
زٌرا آنها جامد ،مرده و ناتوان اند ،بلکه سنگها و چوبهاٌی اند که از دعای عبادت گران
خود ؼافل اند وچٌزی را نمٌدانند ،نفعی را جلب کرده نمٌتوانند و ضرری را دفع نمی
کنند.

اس كَانُوا لَ ُه ْم أ َ ْعدَاء َوكَانُوا بِ ِعبَا َدتِ ِه ْم كَافِ ِر َ
ٌن﴿﴾۶
َوإِ َذا ُح ِ
ش َر النه ُ

و هنگامً كه مردم محشور مً شوند معبودهاي آنها دشمنانشان خواهند بود ،حتً عبادت
آنها را انكار مٌکنند! ()۶
مفسرٌن مٌنوٌسند که :هللا تعالی در روز لٌامت در بتان حٌات میآفرٌند و آنها
پرستشگران خود را تکذٌب میکنند .همچنٌن فرشتگان ،مسٌح ،عزٌر و شٌاطٌن ـ که
حٌات دارند ـ نٌز از پرستشگران خود در روز لٌامت اعالم برائت مٌکنند «و به
عبادتشان انکار می ورزند» ٌعنی :معبودان در روز لٌامت ،عبادت خوٌش از سوی
مشرکان را با انکار تلمی کرده و محکوم مٌکنند ،منکر و تکذٌبکننده آنان هستند و
مٌگوٌند :ما هرگز شما را به پرستش خوٌش فرانخوانده بودٌم( .انوار المرآن).
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبرکه (  1الی  ) 14درمورد شبهاتی در مورد پٌامبری و لرآن  ،بحث بعمل
آمده است:

ت لَا َل الهذ َ
سحْ ٌر ُم ِبٌ ٌن
َو ِإ َذا تُتْلَى َ
علٌَ ِْه ْم آ ٌَاتُنَا َب ٌِّنَا ٍ
ك لَ هما َجا َء ُه ْم َه َذا ِ
ٌِن َكفَ ُروا ِل ْل َح ّ ِ
﴿﴾۷

هنگامی که آٌههای روشن ما بر آنان خوانده می شود ،کافران به محض اٌن که حك و
حمٌمت بدٌشان می رسد فورا ً درباره آن می گوٌند :اٌن جادوی آشکاری است)۷( .
در البحر آمده است :فرمودهى لَ ّٰما ٰجا َء ُه ْم ٌادآور اٌن مطلب است که در چٌزى که بر آنان
خوانده شد ،دلت و تؤمل به کار نبردند ،بلکه در همان لحظهاى اول که آن را شنٌدند ،به
انگٌزهى دشمنى و ظلم ،آن را سحر آشکار نامٌدند؛ ٌعنى سحر بودن آن آشکار است و
شبههاى در آن نٌست( .البحر .).۵۶/٨

شٌوه برخورد کفار در ممابله با آٌات لرآنی 6

از مجموع آٌات لرآنی اٌن حمٌمت و والعٌت با صراحت معلوم مٌشود که :منكران،
زمانٌکه آٌات لرآن را می شنٌدند ،در ممابل آن عکس العمل های گونا گونی از خود
تبارز مٌدادند :بطور مثال مٌگفتند:
ـ همچو کالم را ما لبالً هم شنٌده اٌم ،اگر شما بخواهٌد ما مثل آنرا برای شما باز گو
علٌَ ِْه ْم آٌاتُنا لالُوا لَ ْد
مٌکنٌم :طورٌکه در (آٌه 31:سورۀ انفال) آمده استِ « :إذا تُتْلى َ
س ِم ْعنا لَ ْو نَشا ُء لَمُ ْلنا ِمثْ َل هذا» (و چون آٌات ما بر آنها تالوت شود ،گوٌند :شنٌدٌم ،و
َ
اگر بخواهٌم ما هم مانند آن (لرآن) می گوٌٌم ،اٌن چٌزی نٌست مگر افسانه های مردمان
پٌشٌن)
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ـ در آٌات متبرکه که در آن والعٌت وطرد بت ها مطرح مٌشد ،کفار مٌگفتند اٌن اٌات را
تؽٌٌر دهٌد ،ما حاضرٌم لرآن را بپذٌرٌم :طورٌکه در (آٌۀ  ،15سورۀ ٌونس) آمده است:
آن َ
ؼٌ ِْر هذا أ َ ْو َب ِ ّد ْلهُ» (مٌگوٌند :لرآنی دٌگر ؼٌر از اٌن بٌاورٌ ،ا آن را
«ائ ْ ِ
ت ِبمُ ْر ٍ
عوض کن)
ت لَا َل الهذ َ
ٌِن
ـ همچنان در (آٌۀ ،73:سورۀ مرٌم) مٌخوانٌمَ « :وإِ َذا تُتْلَى َ
علٌَ ِْه ْم آٌَاتُنَا بَ ٌِّنَا ٍ
َكفَ ُروا ِللهذ َ
س ُن نَ ِدًٌّا﴿( ﴾38و چون آٌات واضح ما
ي ا ْلفَ ِرٌمٌَ ِْن َخٌ ٌْر َممَاما َوأَحْ َ
ٌِن آ َمنُوا أ َ ُّ
بر آنان تالوت شود ،کافران به مإمنان میگوٌند :کدام ٌک از دو گروه جاٌگاهش بهتر و
مجلسش زٌباتر است).
موضوع مهم برای کفار کسب ثروت بود نه چٌزی دٌگری.
ـ بادرنظرداشت اٌنکه آٌات لرآنی به آنان لرائت می گردٌد ولی آنان بطور متکبرانه به
ص َ
ون» (مإمنون،
پشت پا مٌزدند« :لَ ْد كانَتْ آٌاتًِ تُتْلى َ
علَ ٌْ ُك ْم فَ ُك ْنت ُ ْم عَلى أَعْما ِب ُك ْم ت َ ْن ِك ُ
( ).66زٌرا) آٌات من بر شما خوانده میشد ،ولی شما بر عمب تان باز میگشتٌد.).
علَ ٌْ ُك ْم فَ ُك ْنت ُ ْم بِها ت ُ َك ِذّبُ َ
ون»
ـ وٌا هم آنرا مورد تکذٌب لرار مٌدادند« :أَلَ ْم تَك ُْن آٌاتًِ تُتْلى َ
(مإمنون ( ).105 ،آٌا آٌات من بر شما خوانده نمی شد ،ولی شما آنها را دروغ می
پنداشتٌد؟)
ـ وٌا هم خودرا به کری می می انداختند ،طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن در (آٌۀ  ،7سورۀ
ست َ ْك ِبرا َكؤ َ ْن لَ ْم
لممان) اٌن حالت را چنٌن بٌان می داردِ « :إذا تُتْلى َ
علَ ٌْ ِه آٌاتُنا َولهى ُم ْ
س َم ْعها» (و چون آٌات ما بر او تالوت شود ،تکبرکنان روی میگرداند ،چنانکه گوٌا آن
ٌَ ْ
را نشنٌده است ،گوٌی در گوشهاٌش سنگٌنی و پرده است ،پس او را به عذاب دردناک
مژده بده.).
ت لَالُوا َما
ـ ٌا هم اٌن آٌات را افترا و بدعت مى دانستندَ « .و ِإ َذا تُتْلَى َ
علٌَ ِْه ْم آٌَاتُنَا بَ ٌِّنَا ٍ

ع هما ك َ
َان ٌَ ْعبُ ُد آبَا ُإ ُك ْم َولَالُوا َما َه َذا ِإ هَل ِإ ْفنٌ ُم ْفتَرى َولَا َل
ص هد ُك ْم َ
َه َذا إِ هَل َر ُج ٌل ٌُ ِرٌ ُد أ َ ْن ٌَ ُ
الهذ َ
ك لَ هما َجا َء ُه ْم ِإ ْن َه َذا إِ هَل سِحْ ٌر ُم ِبٌ ٌن﴿( ﴾38سورۀ سبؤ( )43 ،و چون
ٌِن َكفَ ُروا ِل ْل َح ّ ِ

آٌات روشن ما بر آنان خوانده شود ،میگوٌند :اٌن (شخص) جز مردی نٌست ،که
مٌخواهد شما را از آنچه پدران شما پرستش میکردند باز دارد و میگوٌند :اٌن جز دروغ
خودساخته نٌست (که به هللا نسبت داده شده است) .و کافران (درباره) حك چون به آنان
آمد گفتند :اٌن جز جادوٌی آشکار نٌست.
ـ در نهاٌت باٌد گفت که با آٌات لرآنی در مخالفت بودند ،واٌن مخالفت ناشی از تعصب
جاهالنه شان نسبت به آٌات لرآنی بود ؛طورٌکه لرآن عظٌم الشان در (آٌۀ  ،25سورۀ
ت َما ك َ
َان ُح هجت َ ُه ْم ِإ هَل أَ ْن لَالُوا ائْتُوا ِبآ َبائِنَا
جاثٌه) مٌفرماٌدَ « :و ِإ َذا تُتْلَى َ
علٌَ ِْه ْم آ ٌَاتُنَا َبٌِّنَا ٍ
صا ِدلِ َ
ٌن﴿( ﴾63و چون آٌات واضح و روشن ما بر آنان تالوت شود ،دلٌل و
إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
حجتی ندارند جز اٌنکه مٌگوٌند :اگر راست مٌگوئٌد پدران ما را (زنده کرده) بٌاورٌد).
با تؤسؾ باٌد گفت :كافران ،به جاى اندٌشه در آٌات خدا ،آبا و اجداد خود را طلب مٌكنند.

ون ْافت َ َراهُ لُ ْل ِإ ِن ْافت َ َر ٌْتُهُ فَ ََل ت َ ْم ِلك َ
أ َ ْم ٌَمُولُ َ
شٌْئا ُه َو أ َ ْع َل ُم ِب َما
َّللا َ
ُون ِلً ِم َن ه ِ
ت ُ ِفٌض َ
الر ِحٌ ُم ﴿﴾۸
ور ه
ُون فٌِ ِه َكفَى بِ ِه ش َِهٌدا بَ ٌْنًِ َوبَ ٌْنَ ُك ْم َو ُه َو ا ْلؽَفُ ُ

آٌا کافران می گوٌند :پٌامبر اسالم دمحم صلی هللا علٌه وسلّم لرآن را از خود ساخته و
وحٌی از جانب خداوند نٌست؟ ای پٌامبر! برای آنان بگو :اگر آن را از خود ساخته باشم،
آنگ اه که هللا تعالی تعذٌبم را اراده کند ،شما هرگز نمٌتوانٌد عذابش را از من دفع نماٌٌد.
آنچه را در باره لرآن کرٌم و پٌامبر دمحم صلی هللا علٌه وسلّم مٌگوٌٌد و در آن فروروی
مٌکنٌد همه را هللا تعالی مٌداند .درباره آنچه به شما تبلٌػ کردم و شما بدان پاسخ دادٌد
گواه ی پروردگار سبحان کافی است و بر شما شهادت می دهد .خداوند پاک برای کسی
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که توبه کند آمرزگار است و به کسی که اخالص ورزد و دعوت حك را بپذٌرد مهربان
مٌباشد)٨( .
ٌعنی :خدای عزوجل به تکذٌب تان و اٌن سخن که لرآن جادو و فال بٌنی است و همچنٌن
به دٌگر سخنان نارواٌی که درباره لرآن و رسالت میگوٌٌد و می پردازٌد ،داناتر است؛
«گواه بودن او مٌان من و شما بس است» زٌرا او در اٌن مورد که لرآن از نزد اوست و
من پٌام وی را به شما رساندهام ،به نفع من شهادت مٌدهد و علٌه شما نٌز بر اٌن که
تکذٌب و انکار پٌشه کردهاٌد ،گواهی مٌدهد «و اوست آمرزگار مهربان» بر کسی که
توبه کند ،اٌمان آورد ،لرآن را تصدٌك کند و به آنچه که در آن است عمل نماٌد.
الر ِحٌ ُم» واو بخشندهى توبه کار است و نسبت به مإمنان مهربان است.
ور ه
« َو ُه َو ا ْلؽَفُ ُ
ابو حٌان گفته است :در صورتى که از کفر برگردند ،به آنها وعدهى بخشودگى و رحمت
داده است .و آٌه بٌانگر حلم و حوصلهاى خدا در لبال آنان مى باشد؛ چرا که عذاب عاجل
و زودرس را بر آنان نازل نکرده است( .البحر المحٌط ).۵۶/٨
آری! اٌن وعدهای است به آمرزش و رحمت برای تائبان مإمن و اشعاری است بر حلم و
بردباری حك تعالی زٌرا گوٌای آن است که او منکران را به شتاب عذاب نمیکند.

س ِل َو َما أَد ِْري َما ٌُ ْفعَ ُل بًِ َو ََل ِب ُك ْم ِإ ْن أَت ه ِب ُع ِإ هَل َما ٌُو َحى
الر ُ
لُ ْل َما ُك ْنتُ بِدْعا ِم َن ُّ
ٌِر ُمبِ ٌ
ٌن ﴿﴾۹
ً َو َما أَنَا إِ هَل نَذ ٌ
إِلَ ه

بگو :من از بٌن رسوالن ،اولٌن پٌؽمبر نٌستم و نمیدانم که با من و شما چگونه رفتار
خواهد شد؟ من جز آنچه بر من وحی می شود پٌروی نمیکنم و من جز بٌم دهنده آشکار
نٌستم ()۹
«بدْعا ً» :به معنی نوبر .نوظهور .اولٌن چٌزی که پٌش از آن چنٌن چٌزی دٌده نشده
باشد.
س ِل» 6نو بر و اولٌن شخص از پٌامبران.
الر ُ
«بِدْعا ِ ّم َن ُّ
«بدع» و «بدٌع» ٌعنى چٌزى که لبال نظٌرش دٌده نشده است ،نوظهور .ابن کثٌر گفته
استٌ :عنى من بر امرى لرار ندارم که بى نظٌر باشد و امرى نوظهور نٌاوردهام تا اٌراد
بگٌرٌد و انکار کنٌد و آوردن آن را از من بعٌد بدانٌد؛ چون لبل از من پٌامبران بسٌارى
در مٌان ملتها مبعوث شدهاند.
امام رازى رحمه هللا علٌه مىگوٌد« :بدع» و «بدٌع» به معنى «مبدع» است .و
ّللا علٌه واله وسلم آمده استٌ ،عنى
«بدعت» براساس آنچه که درسنت رسول صلّى ّ
آوردن حکمى جدٌد که لبالً وجود نداشته است( .تفسٌر کبٌر .)۷/ٕ٨
ک ْم» 6اٌن بخش از آٌه بٌانگر بشرٌّت پٌؽمبر است ،و او
« َمآ أَد ِْری َما ٌُ ْفعَ ُل بِی َوَلبِ ُ
بندهای از بندگان است و ؼٌب نمیداند ،و مالک نفع و ضرری برای خود و برای
دٌگران نمی باشد جز بدان اندازه که خدا بخواهد( .مالحظه شود سورۀ :انعام،50/
اعراؾ ،188/هود ،31/نمل( .)65/تفسٌر نور :دکتور خرمدل).
ذٌر ُمبٌ ٌن»( 6مالحظه شود سورۀ :اعراؾ ،184/حجر  ،89 /ح ّج .)49 /
«نَ ٌ

پٌامبرعلم ؼٌب ندارد6

در اٌن آٌۀ مبارکه پروردگار با عظمت مارا به ٌک اصل و ٌک لاعدۀ اساسی که در دٌن
ممدس وجود دارد ،اشاره نموده و ضرور است که اٌن لاعده را ،باٌد هر مإمن موحدی
درک وبرآن عمٌده داشته باشد :احدی از مخلولات خداوند علم ؼٌب ندارند و ؼٌب فمط و
فمط نزد هللا تعالی است و بس.
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دلٌل اساسی و لرآنی در اٌن مورد عبارت اند از :هللا تعالی مٌفرماٌد« :لُ ْل ََل ٌَ ْعلَ ُم َم ْن فِی
َّللاُ» (سورۀ نمل آٌه« ).65 :بگو در آسمانها و زمٌن جز
اوا ِ
ال ه
ض ا ْلؽٌَ َ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ْب ِإ هَل ه
س َم َ
خداوند کسی ؼٌب نمی داند» و مٌفرماٌد« :لَهُ َ
ض» (سورۀ کهؾ
اوا ِ
ْب ال ه
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
ؼٌ ُ
ش َها َد ِة
ب َوال ه
« ).26ؼٌب آسمانها و زمٌن نزد خداوند است» و مٌفرماٌد« :عَا ِل ُم ا ْلؽَ ٌْ ِ
ٌر ا ْل ُمتَعَا ِل» (سورۀ رعد ،آٌۀ « .)9عالم و دانای عالم نهان و ظاهر خداوند بزرگ و
ا ْل َ
کبِ ُ
متعال است» .جز خداوند هٌچ کس ،نه مالئکه ممرب ،نه پٌامبر فرستاده شده چه برسد به
کسی که در ممام پاٌٌن تر از آن دو باشد ،ؼٌب نمی داند.
لرآن عظٌم الشؤن در (آٌۀ  ،31سوره :هود) از زبان نوح علٌه السالم؛ مٌفرماٌدَ « :و ََل
ْب» «به شما نمٌگوٌم که گنجٌنه های خداوند
أَلُو ُل لَ ُ
ک ْم ِع ْندِی َخ َزائِ ُن ه ِ
َّللا َو ََل أ َ ْعلَ ُم ا ْلؽٌَ َ
نزد من است و نمٌگوٌم که علم ؼٌب می دانم» و از زبان هود؛ مٌفرماٌدَ « :لا َل إِنه َما
س ْلتُ ِب ِه» (سورۀ احماؾ« ).23 /گفت جز اٌن نٌست که
َّللا َوأُبَ ِلّؽُ ُ
ا ْل ِع ْل ُم ِع ْن َد ه ِ
ک ْم َما أ ُ ْر ِ
علم نزد خداست و آنچه بخاطر آن ارسال شده ام به شما ابالغ مٌکنم»
ک ْم
همچنان به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در (آٌۀ  ،50سورۀ آنعام) مٌفرماٌد که بگوٌد« :لُ ْل ََل أَلُو ُل لَ ُ
ْب»« .بگو به شما نمٌگوٌم که گنجٌنه های خداوند نزد
ِع ْندِی َخ َزائِ ُن ه ِ
َّللا َو ََل أ َ ْعلَ ُم ا ْلؽٌَ َ
س َما َء ُکله َها ث ُ هم ع ََر َ
ض ُه ْم
من است و نمٌگوٌم که ؼٌب مٌدانم» و مٌفرماٌدَ « :و َ
عله َم آ َد َم ْاأل َ ْ

صا ِدلِ َ
ک ََل
علَی ا ْل َم ََلئِ َ
َ
اء َهإ ََُل ِء إِ ْن ُک ْنت ُ ْم َ
س َم ِ
ک ِة فَمَا َل أ َ ْنبِئ ُونِی بِؤ َ ْ
ٌن﴿ ﴾81لَالُوا ُ
س ْب َحانَ َ
َ
ک أ ْنتَ ا ْلعَ ِلٌ ُم ا ْل َح ِکٌ ُم﴿( ﴾86سورۀ بمره « ).32 -31خداوند
ِع ْل َم لَنَا ِإ هَل َما َ
عله ْمتَنَا ِإنه َ

تمام نامها را به آدم ٌاد داد سپس آنها را بر مالئکه عرضه داشت و فرمود :به آن اسمها
مرا خبر دهٌد اگر مٌدانٌد؟ گفتند :خداوندا تو پاک و منزهی ما جز آنچه به ما آموخته ای
نمٌدانٌم همانا تو علٌم و حکٌم هستی».
بنابر همٌن احکام صرٌح لرآنی است که؛ هر مسلمانی واجب است که از شٌادان و
دروؼگوٌان که ادعای علم ؼٌب دارند و بر خداوند دروغ می بندند دوری جوٌند کسانی
چون ساحران ،دروؼگوٌان و ستاره شناسان و ؼٌر آنها که خود و بسٌاری دٌگر را
گمراه نموده و از راه راست منحرؾ شده اند.
خوانندۀ محترم! طورٌکه گفته شد بجز ذات باری تعالی احدی از مخلولاتش ؼٌب نمی
دانند .ولی ٌک اصل را نباٌد فراموش کرد که :هرگاه هللا تعالی اراده نماٌد بوسٌلۀ وحی
«رسوالنش»را ازؼٌب آگاه می سازد ،طورٌکه اٌن اصل را (آٌات 26ـ  27سورۀ جن)
چنٌن بٌان فرموده است:

ب فََل ٌُ ْظ ِه ُر عَلى َ
سلُنُ ِم ْن
سو ٍل فَ ِإنههُ ٌَ ْ
ارتَضى ِم ْن َر ُ
ؼ ٌْ ِب ِه أ َ َحدا﴿ِ ﴾62إ هَل َم ِن ْ
«عا ِل ُم ا ْلؽَ ٌْ ِ
صدا﴿ٌ( .﴾63عنی :دانای ؼٌب اوست و هٌچ کس را بر اسرار
بٌَ ِْن ٌَ َد ٌْ ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َ

ؼٌبش آگاه نمی سازد ،مگر رسوالنی که آنان را برگزٌده و مرالبٌنی از پٌش رو و پشت
سر برای آنها لرار مٌدهد.
اما باٌد دلت داشت که در اٌن آٌه نفرموده که هر کدام از مخلولاتش را بخواهد از ؼٌب
آگاه می سازد! بلکه فرموده «رسوالنی که آنان را برگزٌده» و رسوالن شامل دو صنؾ
از مخلولات باری تعالی مٌشوند:
 -1مالئکه
 -2انبٌاء الهی
ؼٌر اٌن دو صنؾ شامل رسول نمی شوند.
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بنابراٌن هللا تعالی اگر بخواهد اخبار ؼٌبی گذشته ٌا آٌنده را به اٌن دو صنؾ می دهد
چنانکه می بٌنٌم که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مورد نشانه های لٌامت و احوال امتش در آٌنده خبر
مٌدهد و تمامی اٌن اخبار توسط وحی و از جانب هللا تعالی به او الماء شده است .و اگر از
طرٌك وحی نمی بود ،او ٌعنی پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مورد گذشته و آٌنده چٌزی نمی دانست
سی نَ ْفعا َوَلَ َ
َّللاُ َولَ ْو کُنتُ
ک ِلنَ ْف ِ
ض ًّرا إَِله َما شَاء ّ
چنانکه لرآن مٌفرماٌد« :لُل َله أ َ ْم ِل ُ

ٌر ِلّمَ ْو ٍم
ٌِر َو َب ِ
ْب َلَ ْ
س ِن َی ال ُّ
ست َ ْکث َ ْرتُ ِم َن ا ْل َخٌ ِْر َو َما َم ه
أ َ ْع َل ُم ا ْلؽٌَ َ
ش ٌ
سو ُء ِإ ْن أَنَا ْ إَِل ه نَذ ٌ
ون» (اعراؾ ٌ)188عنی :بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختٌار سود و
ٌُ ْإ ِمنُ َ

زٌانی ندارم و اگر ؼٌب مٌدانستم لطعا ً خٌر بٌشتری می اندوختم و هرگز به من آسٌبی
نمٌرسٌد من جز بٌم دهنده و بشارتگر برای گروهی که اٌمان مٌآورند نٌستم .و در ورد
ی ٌُو َحی﴿( ﴾3نجم
نط ُ
سخنان پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌدَ « :و َما ٌَ ِ
ك ع َِن ا ْل َه َوی﴿ِ ﴾8إ ْن ُه َو ِإ هَل َوحْ ٌ
ٌ )4-3عنی« :و (دمحم) از سر هوای نفس سخن نمٌگوٌد» ٌعنی :دمحم ملسو هیلع هللا یلص از سر هوا و
خواهش نفس و به باطل و ناروا به لرآن نطك نمیکند« .اٌن سخن جز و حٌی که به او
فرستاده مٌشود نٌست» ٌعنی :آنچه که دمحم ملسو هیلع هللا یلص بدان نطك میکند و حٌی از جانب هللا تعالی
است که به سوی او فرستاده مٌشود و او نه در آن کم مٌکند و نه مٌافزاٌد.
پٌامبر جز آن چه از هداٌت و پرهٌزگاری که بر او وحی می شود پٌروی نمی کنند ،و
اٌن داللت مٌنماٌد که سنّت و حدٌث از جانب خدا بر پٌامبرش وحی می شود .همان طور
الحک َمةَ» و خداوند کتاب و
که خداوند متعال فرموده استَ « :وأ َ َ
َّللاُ َ
ب َو ِ
ٌک ال ِکت َ َ
نز َل ه
علَ َ
حکمت = سنت را بر تو نازل فرموده است .و بر اٌن داللت می نماٌد که پٌامبر در آن
چه از خداوند خبر می دهد و در تبٌٌن شرٌعت الهی معصوم است چون کالم او از روی
هوی و هوس صادر نمی گردد ،بلکه از وحی بر می آٌد که بر او وحی مٌشود.

ارت َ َ
سو ٍل»
ضی ِمن هر ُ
«إِ هَل َم ِن ْ

هدؾ وممصد آٌۀ فوق (آٌۀ ،27سورۀ جن) اٌنست که« :مگر کسی که بپسندد او را از
پٌامبری» که در آن صورت ،او را از برخی امور ؼٌبی خوٌش آگاه میکند تا خبر دادن
وی از ؼٌب معجزهای برای وی باشد .پسخداوند متعال برای کسانی از پٌامبران که
پسندٌده است اٌن امر را مستثنی کرد لذا آنچه از ؼٌب خوٌش را که می خواست
از طرٌك وحی به اٌشان نازل کرد و آن را معجزه و دلٌل راستٌنی بر صدق نبوت اٌشان
لرار داد.
ب
همچنان عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسٌر (آٌۀ  ،27سورۀ جن) مٌنوٌسد« :عَا ِل ُم ا ْلؽَ ٌْ ِ
علَی َ
ؼ ٌْ ِب ِه أ َ َحدا» خداوند دانای پنهان است و هٌچ کسی از مردم را برؼٌب
فَ ََل ٌُ ْظ ِه ُر َ
خود آگاه نمٌسازد بلکه فمط خداوند به راز دل ها و اسرار پنهانی آگاه است.
سو ٍل» مگر کسانی را از رسوالنی که خود بپسندد ،پس او را به
ارت َ َ
ضی ِمن هر ُ
« ِإ هَل َم ِن ْ
آن چه که حکمتش التضا نماٌد خبر مٌدهد .چون پٌامبران مانند دٌگران نٌستند و خداوند
آن ه ا را با چٌزهاٌی کمک کرده که هٌچ کس از مردم را چنان چٌزی نداده است و آنچه
را که خداوند به آن ها وحی نموده حفاظت می نماٌد تا آن را به صورت والعی برسانند
بدون آن که شٌطان هاٌی نزدٌک او گردند و چٌزی را به وحی اضافه کنند ٌا از آن
صدا» و از مٌان
ک ِمن بٌَ ِْن ٌَ َد ٌْ ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َ
بکاهند .بنابراٌن فرمود« :فَ ِإنههُ ٌَ ْ
سلُ ُ
فرشتگان محافظان و نگهبانانی در پٌش و پس او روان می دارد.».
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خَلصه کَلم 6بر طبك نصوص صرٌح آٌات لرآن احدی از مخلولات ؼٌب نمی دانند ،ولی
گاهً هللا تعالی برخی از پٌامبران خود را از اخبار ؼٌب آگاه می سازد ،چنانکه پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص در مورد آٌنده برای امتش بازگو نموده است و لطعا ً آن اخبار ازسوی هللا تعالی است
که از طرٌك مالئکه ای وحی به اوالماء شده است .بنابر اٌن هرکس از ؼٌر انبٌاء الهی در
مورد آٌنده ؼٌب گوٌی نمود ،بدون شک او کذاب و کافر است.

لُ ْل أ َ َرأ َ ٌْت ُ ْم ِإ ْن ك َ
علَى ِمثْ ِل ِه
س َرا ِئٌ َل َ
َان ِم ْن ِع ْن ِد ه ِ
َّللا َو َكفَ ْرت ُ ْم ِب ِه َوش َِه َد شَا ِه ٌد ِم ْن َب ِنً ِإ ْ
َّللا ََل ٌَ ْهدِي ا ْلمَ ْو َم ال ه
ظا ِل ِم َ
ٌن﴿ٓٔ﴾
فَآ َم َن َوا ْ
ست َ ْكبَ ْرت ُ ْم إِ هن ه َ

بگو :به من خبر دهٌد اگر اٌن [لرآن] از سوى هللا باشد و شما بدان كافر شده باشٌد ،در
حالٌکه گواهی از بنی اسرائٌل ،بر مانند آن (تورات) گواهی داده و اٌمان آورده ،ولی شما
همچنان تکبر می ورزٌد (پس آٌا ظالم نٌستٌد؟) حما که هللا لوم ظالم راهداٌت نمیکند.
(ٓٔ)
شؤن نزول آٌۀ 611
 -954ک :طبرانی به سند صحٌح از عوؾ بن مالک اشجعی رواٌت کرده است :نبی
کرٌم(ص) روز عٌد ٌهودٌان در حالٌکه من نٌز همراة مبارک بودم به کنٌسة ٌهودان داخل
شد .آن ها از ورود ما به کنٌسه نفرت کردند .رسول هللا گفت :ای گروه ٌهود ،دوازده نفر
را از جمع خود به من نشان بدهٌد ،كه شهادت بدهند که خداٌی جز خدای ٌکتا نٌست و
دمحم فرستادة اوست .خدا (برای همه ٌهودٌانی که در زٌر سمؾ آسمان زندگی دارند ؼضب
خود را کم میکند .همة آنها ساکت شدند و هٌچکس جواب نداد .پٌامبر برگشت ،نزدٌک
بود از آنجا خارج شود که ٌکی از ٌهودان گفت :ای دمحم همٌن جا بمان ،پٌامبر اکرم رو به
سوی آنها کرد .آن ٌهودی گفت :ای گروه ٌهود ،مرا در بٌن خود چه مردی میدانٌد،
گفتند :به خدا در بٌن خود کسی را سراغ ندارٌم که از تو و از پدر و پدر بزرگت آگاه تر
به کتاب خدا و عالمتر به احکام شرع باشد .گفت :من شهادت می دهم اٌن همان رسول
موعود است که صفاتش را در تورات خوانده اٌدٌ .هودان گفتند :دروغ میگوٌی ،سخنان
او را رد کردند و ناسزاش گفتند .آنگاه خدای بیهمتا آٌۀ «لُ ْل أ َ َرأ َ ٌْت ُ ْم إِن ک َ
َّللا
َان ِم ْن ِعن ِد ه ِ
َو َکفَ ْرتُم بِ ِه» را نازل کرد.
(احمد  ،25 / 6طبرانی  ،46 / 18حاکم  415 / 3از عوؾ بن مالک رواٌت کرده اند.
حاکم و ذهبی اٌن حدٌث را به شرط بخاری و مسلم صحٌح شمرده اند .هٌثمی در «مجمع
الزوائد»  11337میگوٌد« :روٌان طبرانی روٌان صحٌح هستند» سٌوطی نٌز اٌن
حدٌث را در «در المنثور» صحٌح گفته است.
اسناد اٌن حدٌث چنانچه گفته اند صحٌح است« .تفسٌر شوکانی» ).2404
 -955بخاری و مسلم از سعد بن ابی ولاص (رواٌت کرده اند :اٌن کالم ربانی « َوش َِه َد
علَى ِمثْ ِل ِه» در بارة عبدهللا بن سالم نازل شده است.
س َرائٌِ َل َ
شَا ِه ٌد ِ ّمن بَنِی ِإ ْ
صحٌح است ،بخاری  .3812مسلم  1930 / 4ح  2483از سعد بن ولاص رواٌت
کرده اند .در صحٌح مسلم نزول آٌه ذکر نشده است و نزول آٌه در صحٌح بخاری آمده
اما به شک طورٌکه عبدهللا بن ٌوسؾ  -راوی همٌن حدٌث از مالک  -مٌگوٌد« :نمیدانم
که مالک نزول آٌه را خود گفته و ٌا در حدٌث بوده» «فتح المدٌر»  16 / 5از لرطبی
نمل کرده .طبری  31245تا  31248از چند طرٌك از مسروع و شعبی رواٌت کرده که
اٌن آٌه به شان ابن سالم نٌافته ،زٌرا آٌه مکی و او به مدٌنه مسلمان شده است( .تفسٌر
«کشاؾ» )1027
 -956ابن جرٌر از عبدهللا بن سالم رواٌت میکند که فرموده :اٌن آٌه در مورد من نازل
شده است.

13

طبری  31250از دمحم بن ٌوسؾ بن عبدهللا بن سالم رواٌت کرده ،اسناد اٌن ضعٌؾ
است ،چون بٌن دمحم و جدش ابن سالم ارسال است .اٌن را ترمذی  3256و طبری
 31251رواٌت کرده اند ،در اٌن اسناد راوٌی است که نامش معلوم نٌست.

ٌِن آ َمنُوا لَ ْو ك َ
ٌِن َكفَ ُروا ِللهذ َ
َولَا َل الهذ َ
سبَمُونَا ِإلَ ٌْ ِه َو ِإ ْذ َل ْم ٌَ ْهت َدُوا بِ ِه
َان َخٌْرا َما َ
س ٌَمُولُ َ
ون َه َذا ِإ ْفنٌ لَدٌِ ٌم ﴿ٔٔ﴾
فَ َ

و کافران در باره مإمنان گفتند :اگر [دٌن مح ّمد] بهتر [از دٌن ما] بود [آنان در پذٌرفتنش]
بر ما نسبت به آن پٌشی نمی گرفتند [بلکه خود ما زودتر از آنان به اٌن کتاب اٌمان می
آوردٌم] .و چون [خودشان به خاطر کبر و عنادشان] به وسٌله آن هداٌت نٌافتند ،به زودی
خواهند گفت :اٌن ٌک دروغ لدٌمی است)ٔٔ( .
سبَمُونَا إِلَ ٌْ ِه» کفار مکه به مإمنان
ٌِن آ َمنُوا لَ ْو ک َ
ٌِن َکفَ ُروا ِللهذ َ
« َولَا َل الهذ َ
َان َخٌْرا هما َ
مى گفتند :اگر اٌن لرآن ودٌن خوب بودآن بٌنواٌان ازما سبمت نمٌگرفتند .ابن کثٌر گفته
است :منظور کفار« ،بالل» و «عمار» و «صهٌب» و «خباب» و دٌگر مسلمانان
ّللا علٌه و اله و سلم اٌمان آوردند.
مستضعؾ و برده و کنٌز بود که به پٌامبر صلّى ّ
(مختصر ابن کثٌر ٌٖ .).ٖٔ٨/عنی :به سوی اٌمان به رسالت و لرآن »پٌشی نمٌگرفتند»
پس گمان کافران در باره خودشان چنٌن بودکه مستحك پٌشتازی وسبمت گرفتن به سوی
هر کار نٌک و با ارزشی هستند! ولی ؼافل از آن بودند که خدای سبحان هر کس را که
بخواهد ،به رحمت خوٌش مخصوص گردانٌده و برای دٌن خوٌش بر مٌگزٌند .شاٌان ذکر
است که اٌن پندار کفار نسبت به خود ،همان کبری است که رسول اکرم صلّی هللا علٌه و
سلّم در حدٌث شرٌؾ ذٌل درباره آن فرمودهاند« :الکبر بطر الحك وؼمط الناس :کبر؛ رد
نمودن حك و حمٌر شمردن مردم است».
«و چون به آن» ٌعنی :به لرآن »هداٌت نٌافتهاند ،به زودی خواهند گفت :اٌن دروؼی
کهنه است» چنانکه لبل از آن گفتند :اٌن لرآن افسانه های پٌشٌنٌان است( .تفسٌر انوار
المرآن :عبد الروإؾ مخلص هروی)

شؤن نزول آٌۀ 116
 -957ابن جرٌر همچنٌن ازلتاده رواٌت کرده است :گروهی از مشرکان گفتند :ما گرامی
تر و عزٌزترٌم و ما ...و ما ...اگر اٌمان آوردن به لرآن خٌر و نکٌو مٌبود فالن و فالن
ٌِن َکفَ ُروا نازل شد (طبری  31260و
در اٌن کار از ما سبمت نمی جست .پس َولَا َل الهذ َ
 31261اٌن مرسل است.).
 -058ک :ابن منذر از عون بن ابوشداد رواٌت کرده است :عمر فاروق کنٌزی به نام
زنٌن داشت که لبل از آن بزرگوار به اسالم مشرؾ شده بود.
عمر (تا که توان داشت او را مورد شکنجه لرار می داد .کفار لرٌش میگفتند :اگر در
پذٌرش اسالم خٌر و صالحی بود زنٌن در اٌن کار از ما پٌشی نمیگرفت .پس خدا (در
َان َخٌْرا  -را نازل کرد.
ٌِن آ َمنُوا لَ ْو ک َ
ٌِن َکفَ ُروا ِللهذ َ
خصوص زنٌن آٌة َو َلا َل الهذ َ
 -959ابن سعد از ضحاک و حسن به همٌن معنی رواٌت کرده است.

سانا ع ََر ِبًٌّا ِلٌُ ْنذ َِر الهذ َ
ٌِن
ص ِ ّد ٌ
اب ُم َ
ق ِل َ
اب ُمو َ
سى ِإ َماما َو َرحْ َمة َو َه َذا ِكت َ ٌ
َو ِم ْن لَ ْب ِل ِه ِكت َ ُ
سنِ َ
ٌن﴿ٕٔ﴾
َظلَ ُموا َوبُش َْرى ِل ْل ُمحْ ِ
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و پٌش از آن كتاب موسى رهنما و رحمت بود ،و اٌن کتابی است تصدٌك کننده (آن) که
به زبان عربی نازل شده است ،تا ظالمان [مشرن] را بترساند ،و بشارتى براى نٌكو
كاران باشد)ٕٔ( .
لرآن عظٌم الشؤن با تصدٌك کتب آسمانی لبلی که به زبان عربی نازل گردٌده بود تصدٌك
وبدٌن ترتٌب؛ حك بزرگی را به ساٌر کتب الهی به جا مٌآورد ،و آنرا تصدٌك و پٌروان
آنرا به متابعت از حك دعوت مٌکند لرآن برای اٌنکه کافران را از عذاب دوزخ بٌم دهد
و نٌکوکاران را به بهشتهای جاودان در جاٌگاه راستٌن و مطمئنی مژده دهد.

علٌَ ِْه ْم َو ََل ُه ْم ٌَحْ َزنُ َ
إِ هن الهذ َ
ون﴿ٖٔ﴾
ؾ َ
َّللاُ ث ُ هم ا ْ
ستَمَا ُموا فَ ََل َخ ْو ٌ
ٌِن لَالُوا َربُّنَا ه

بی تردٌد کسانٌکه گفتند :پروردگار ما هللا است ،سپس [درمٌدان عمل براٌن حمٌمت]
استمامت ورزٌدند ،نه ترسی بر آنان است و نه ؼمگٌن مٌشوند)ٖٔ(.
در اٌن آٌۀ مبارکه والعٌت را بٌان نموده است که :تنها كسانى از گذشته خوٌش نادم و
پشٌمان نمٌشوند كه همٌشه بطور صادلانه و اخالصمندانه در راه هللا حركت مٌكنند.
بنا ًء کسانٌکه گفتند :پروردگار ما هللا است از اٌن خوؾ وترس ندارندکه گوٌا گرفتار،
سختی ومشمت شوند ،وٌا اٌنکه گوٌا چٌز محبوب ودوست داشتنیای را در زندگی خوٌش
از دست بدهند ،نٌز ؼمگٌن نمی شوند و اٌن خصلت و موهبت؛ هم در دنٌا ،هم به هنگام
مرگ و هم در آخرت ،برای اٌشان پاٌدار و همٌشگی است.
َّللاُ» ،تنها ادای لفظ نٌست ،بلكه به گفتن
لابل تذکر می دانم که :هدؾ از گفتن « َربُّنَا ه
َّللاُ» گوٌنده اش برای خود راه را انتخاب مٌکند ،وبه ٌک خط مشی واضح ،حك
« َربُّنَا ه
وپاٌدار در حرکت می افتد ،به مفهوم دٌگر لبل از اٌنکه اظهار اٌمان والرار به توحٌد،
ستَمَا ُموا» وبا اٌن لوت مٌتواند با استمامت و پاٌداری براه خود ادامه دهد.
نماٌد« ،ث ُ هم ا ْ
علٌَ ِْه ْم» باٌد خوؾ وترس نسبت به آٌنده « َو ََل
ؾ َ
باٌد راه راکه در ٌپش مٌگٌرد «فَ ََل َخ ْو ٌ
ُه ْم ٌَحْ َزنُ َ
ون» وبه گذشته خوٌش نباٌد ؼمگٌن باشد .در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که:
پاٌدارى برحك مشكل است ،ولى با پاداش بزرگى مثل جنت نعٌم پرنعمت و دور از حزن
وؼم را ،آسان می سازد .،لذا باٌد كارهاى سخت را با پاداش هاى بزرگ جبران كرد.
علَ ٌْ ِه» ما را به ٌک والعٌت انکار ناپذٌر مٌرساند که :اٌمان به
ؾ َ
جمله زٌبا «فََل َخ ْو ٌ
هللا ،خوؾ از دٌگران را در ذهن انسان از بٌن مٌبرد.
باٌد گفت :که :جنت را اشخاص مستحك می گردند که :اهل عمل باشند نه اهل سخن.

ٌِن فٌِ َها َج َزاء ِب َما كَانُوا ٌَ ْع َملُ َ
اب ا ْل َجنه ِة َخا ِلد َ
ون﴿﴾ٔ۴
أُولَ ِئنَ أ َ ْ
ص َح ُ

اٌنان اهل بهشت اند ،و جاودانه در آن می مانند ،اٌن پاداش اعمالً است كه انجام مٌدادند.
()ٔ۴
اٌن بدٌن معنی است که :بهشت ،پاداش اهل عمل است ،نه اهل سخن.
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبرکه (  15الی  ) 20در مورد موضوعاتی نٌکی با پدر و مادر ،فرزند
خوب ،فرزند نافرمان ،انکاراز لٌامت  ،بحث بعمل آمده است .

صالُهُ
سانا َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ ك ُْرها َو َو َ
س َ
ضعَتْهُ ك ُْرها َو َح ْملُهُ َو ِف َ
َو َو ه
ان ِب َوا ِل َد ٌْ ِه ِإحْ َ
اْل ْن َ
ص ٌْنَا ْ ِ
ش هدهُ َوبَلَ َػ أ َ ْربَ ِع َ
ث َ ََلث ُ َ
ب أ َ ْو ِز ْعنًِ أ َ ْن أ َ ْ
شك َُر
ون َ
شهْرا َحتهى إِ َذا بَلَ َػ أ َ ُ
ٌن َ
سنَة لَا َل َر ّ ِ
صا ِلحا ت َ ْر َ
ص ِل ْح ِلً فًِ
ً َو َ
نِ ْع َمتَنَ الهتًِ أ َ ْنعَ ْمتَ َ
ضاهُ َوأ َ ْ
َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
علَ ه
علَى َوا ِلد ه
س ِل ِم َ
ٌن﴿﴾ٔ۵
ذُ ِ ّرٌه ِتً إِ ِنًّ ت ُبْتُ ِإلَ ٌْنَ َو ِإ ِنًّ ِم َن ا ْل ُم ْ
و انسان را درباره پدر و مادرش به نٌکی سفارش کردٌم .مادرش او را با تحمل رنج و
زحمت باردار شد و با رنج و زحمت او را به دنٌا آورد ،زاٌٌد .و دوران بارداری و از
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شٌر جدا کردن او سی ماه را در بر میگٌرد ،تا زمانی که به رشد و نٌرومندی خود و به
چهل سالگی برسد ،گوٌد :ای پروردگارا! به من توفٌك ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر
و مادرم بخشٌده ای شکر گزارم و کار نٌک انجام دهم که از آن راضی شوی و فرزندانم
را نٌز براٌم نٌک بگردان .همانا من به سوی تو باز گشتهام و از جمله مسلمانانم)ٔ۵( .
در آٌۀ مبارکه با زٌبای خاصی مٌفرماٌد :ما انسان را سفارش كردٌم كه به والدٌن خود
نٌكى كند ،توجه باٌد کرد که حك مادر بٌش از پدر است .پس از كلمه «والدٌن» ،سخن از
رنجهاى مادر استَ « .ح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ ك ُْرها» در اولٌن لدم مٌفرماٌد مادرش او را با سختى
حمل كرد و با سختى به دنٌا آورد و دوران حمل تا از شٌر گرفتنش سى ماه (به طول
كشد) ،تا آنگاه كه به رشد كامل رسد و چهل ساله مٌرسد.
«ك ُْرها» به معناى سختى درونى و «كره» ،سختى از بٌرون است( .مفردات راؼب)
«أ َ ْو ِز ْ
عنًِ» به معناى اٌجاد عالله و عشك براى انجام كارى است كه به آن توفٌك الهى
گوٌند.
در دٌن ممدس اسالم احسان به والدٌن ،از ممام خاصی نزد پروردگار با عظمت
ص ٌْنَا» مورد استعمال لرار
برخوردار است .در لرآن عظٌم الشؤن ،پنج بار كلمه « َو ه
گرفته است که ؛ سه بار آن مربوط به والدٌن است.
ش هد ُه َو َبلَ َػ أ َ ْر َب ِع َ
سنَة» در اٌن آٌه مبارکه به دوران جنٌنى و نوزادى انسان تا
« َبلَ َػ أ َ ُ
ٌن َ
سن چهل سالگى اشاره شده و اٌن ّ
سن ،اوج كمال جسمى انسان شمرده شده است.
ش هدهُ َوبَلَ َػ أ َ ْربَ ِع َ
سنَة» «تا آنگاه که چون به کمال رشد خود رسٌد»
« َحتهى إِذَا بَلَ َػ أ َ ُ
ٌن َ
«أشده»ٌ 6عنی :تا آنگاه که نٌرو و عمل طفل به استحکام خود رسٌد .کمترٌن مدت برای
رسٌدن او به اٌن مرحله ،رسٌدنش به سن سی ٌا سیوسه سالگی است« .و به چهل
سالگی رسٌد» اٌن لٌد مفٌد آن است که رسٌدن به چهل سالگی ،چٌزی فراتر از رسٌدن به
کمال لوت و رشد است ،از اٌن جهت گفته شده که :أنبٌا علٌه السالم بعد از سن چهل
سالگی به نبوت برانگٌخته شدهاند.
از جانب دٌگر بلوغ جسمى و كمال عملى ،بستر بلوغ معنوى است .و چهل سالگى للهّ
توانمندى و رشد انسان است.
ابنکثٌر مٌگوٌد« :اٌن بٌان ،برای کسی که به سن چهل سالگی مٌرسد متضمن اٌن ارشاد
است که باٌد توبه و انابت به سوی خدای را تجدٌد نموده و بر آن عزمی استوار ببندد».
در حدٌث شرٌؾ آمده است« :چون بنده مسلمان به چهل سالگی رسٌد ،خداوند متعال
حساب او را آسان میگرداند و چون به شصت سالگی رسٌد ،هللا تعالی توبه و انابت به
سوی خوٌش را روزی وی میکند و چون به هفتاد سالگی رسٌد ،اهل آسمان او را دوست
میدارند و چون به هشتاد سالگی رسٌد ،هللا تعالی حسناتش را تثبٌت و گناهانش را محو
میکند و چون به نود سالگی رسٌد ،خداوند متعال همه گناهان گذشته و آٌنده وی را می
آمرزد و وی را در حك اهل بٌتش شفٌع مٌگرداند و در مورد وی در آسمان چنٌن نوشته
مٌشود :او اسٌر خداست در زمٌن وی»( .ذکر ابن کثٌر عن ابی ٌعلی و مسند احمد وؼٌره).
آری! چون به سن چهل سالگی رسٌد« :گفت :پروردگارا! بر من الهام کن تا نعمتی را که
به من و به پدر و مادرم ارزانی داشتهای ،شکر گزارم» ٌعنی :پروردگارا! شکر و سپاس
آنچه را که بر من از هداٌت و بر پدر و مادرم از شفمت و مهر آنها نسبت به من در
دوران کودکیام انعام نمودهای ،به من الهام کن »و کار نٌکی انجام دهم که آن را
بپسندی» ٌعنی :همچنان به من الهام کن تا در آٌنده نٌز عمل شاٌستهای انجام دهم که آن
را از من بپسندی «و فرزندانم را براٌم به صالح آور» ٌعنی :فرزندان و نسل و تبارم را
در صالح ثابت لدم و استوار گردان »هرآٌنه من به درگاه تو توبه آوردهام» از گناهان
خوٌش »و من از مسلمانانم» ٌعنی :از تسلٌم شدگان برای تو و از منمادان مخلص برای
توحٌد و ٌکتاٌی تو هستم.
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در حدٌث شرٌؾ به رواٌت ابن مسعود(رض) آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص به اصحاب
خوٌش تعلٌم مٌدادند تا در ت ّشهد چنٌن بخوانند« :اللهم ألؾ بٌن للوبنا ،وأص ِلح ذات

سبل السَلم ،ونجنا من الظلمات إلً النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر
بٌننا ،واهدنا ُ
منها وما بطن ،وبارن لنا فً أسماعنا وأبصارنا وللوبنا وأزواجنا وذرٌاتنا ،وتب
علٌنا إنن أنت التواب الرحٌم ،واجعلنا شاكرٌن لنعمتن ،مثنٌن بها علٌن لابلٌها
وأتمها علٌنا».

بارالها! در مٌان دلهای ما الفت بٌنداز ،در روابط ذاتالبٌنی ما اصالح رونما کن ،ما را
به راههای سالمتی هداٌت کن ،ما را از تارٌکی ها به سوی نور نجات ده ،ما را از
زشتیهای آشکار و پنهان بر کنار دار ،برای ما در شنواٌیها و بٌناٌیها و دلها و
همسران و فرزندانمان برکت نه ،بر ما توبه پذٌر شو زٌرا تو توبهپذٌر مهربان هستی وما
را از شکرگزاران نعمتت لرار ده ،ثناگوٌان به آن برای تو و پذٌرنده آن و آن را بر ما به
تمام و کمال رسان«.
خوانند گان گرامی !
در آٌۀ مبارکه همچنان به ممام مادر به دلٌل دشوارى دوران حمل والدت ودوران
شٌردهى ،اشاره بعمل آمده است که بنابر همٌن عامل است که بر اوالد تاکٌد و اهتمام
بٌشتر در ادای احسان به مادر بعمل آمده است.
خاطر نشان میشود که حد الل مدت حمل شش ماه است و بمٌه اٌن مدت ،حد اکثر مدت
شٌر خوارگی می باشد.
ابن عباس(رض) مٌفرماٌد« :اگر مادر در نه ماهگی وضع حمل نمود ،بٌستوٌک ماه
شٌرخوارگی برای طفلش کافی است ،اگر در هفت ماهگی وضع حمل نمود ،بٌست و سه
ماه شٌرخوارگی برای طفلش کافی است و اگر در شش ماهگی وضع حمل نمود ،طفل
باٌد دو سال تمام شٌر بخورد ،به دلٌل اٌن آٌه کرٌمه که مدت بارداری تا بازگرفتن طفل
از شٌر را ،سی ماه معرفی کرده است».
درآٌۀ کرٌمه به اٌن حمٌمت اشاره دارد که حك مادر بر عهده فرزند از حك پدر مإکدتر
مٌباشد زٌرا مادر او را به دشواری به حمل گرفته ،و به دشواری وسختی وضع حمل
نموده است ،و بعد از آن هم او را از ماٌه وجود خوٌش شٌر داده و در آؼوش خوٌش
پرورانده است و در همه اٌن مدت با تحمل رنجها ،زحمات و سختیها ،به بهترٌن وجه
به امور وی پرداخته است در حالی که پدر در چٌزی از اٌن امور با وی مشارکتی نداشته
است ،هرچند که او هم در راه کسب درآمد و تؤمٌن هزٌنههای زندگی رنج کشٌده اما اٌن
رنج وی با رنج های مادر همانند و برابر نٌست.
در اٌن هٌچ شکی نٌست که؛ سفارش احسان به والدٌن ،در طول تارٌخ بشرٌت و
ص ٌْنَا» در لالب ماضى مورد استعمال
بخصوص در تمام ادٌان بوده است .زٌرا کلمۀ « َو ه
لرار گرفته است
استحكام بنٌاد خانواده و حفظ جاٌگاه والدٌن ،مورد تو ّجه خاص پروردگار مٌباشد.
اْل ْن َ
سان» اٌن مفهوم را مٌرساند که؛ احسان به والدٌن ،از حموق انسانى
جملۀ « َو ه
ص ٌْنَا ْ ِ
است كه هر پدر و مادرى بر گردن فرزندشان دارند.توجه باٌد داشت که در ادای در
احسان به والدٌن ،مسلمان و ؼٌر مسلمان بودن شرط نٌست.
در ضمن لابل ٌاد آوری می دانم که کلمۀ «إِحْ سانا» به صورت نكره آمده كه شامل هر
نوع احسانى شودٌ .عنی اٌنکه ،نه تنها انفاق و امداد و احترام ،بلكه هر نوع نٌكى نسبت
به والدٌن الزم وواجبی است .در ضمن احسان به والدٌن باٌد متداوم و برجسته باشد ،نه
به ممدار ضرورت و ممطعى.و كمال احسان به والدٌن ،در آن است كه بى واسطه انجام
گٌردِ « .بوا ِل َد ٌْ ِه ِإحْ سانا» (حرؾ«ب»در« ِبوا ِل َد ٌْ ِه» نشانه آن است كه احسان به والدٌن
بادست خودباشد.
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نباٌد فراموش کرد که :ارزش عمل صالح به آن است كه پٌوسته و دائمى باشد« .أ َ ْن
أَ ْ
ع َم َل صا ِلحا» (فعل مضارع «اعمل» ،نشانه دوام و استمرار است).

تش ّكر فرزند از نعمت هاٌى كه هللا تعالی به والدٌن او داده ،وظٌفه و نوعى احسان به
والدٌن است .بهترٌن راه تشكر از نعمت هاى خداوند ،انجام كار نٌن است.

نٌکی به والدٌن6

در احادٌثی نبوی مبحث نٌکی به والدٌن مورد توضٌح همه جانبه لرار گرفته است ،نٌکی
به والدٌن را از بهترٌن اعمال بحساب آورده و نافرمانی آنها را از گناهان کبٌره معرفی
داشته است.از جمله در حدٌث شرٌؾ آمده است:
ْ
«گناهان کبٌره عبارتند از :شرک آوردن به هللا ،نافرمانی والدٌن ،لتل نَفس و سوگند
َ
ؼموس» ( .الٌمٌن الؽموس؛ سوگند دروغ که صاحب خود را در گناه فروبرد سپس آن در
دوزخٌ .ا سوگند دروغ که صاحبش دٌده و دانسته کذب کند و سوگند خورد تا مال ؼٌر را
تلؾ نماٌد( .منتهی االرب).
لسم دروغ ٌا «ٌمٌن ؼموص به صاد نٌز گوٌند .سوگندی که در اٌن آٌه از آن منع شده
ٌواخذکم بما عمدتم اَلٌمان( .لرآن
َلٌواخذکم اﷲ باللؽو فی اٌمانکم ولکن ٔ
استٔ :
)5/89
همچنٌن در حدٌث شرٌؾ به رواٌت أبی أسٌد (رض) آمده است که فرمود« :ما روزی در
محضر رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص بودٌم که مردی از بنیسلمه نزد اٌشان آمد و گفتٌ :ا رسول هللا!
آٌا بعد از مرگ والدٌنم چٌزی از نٌکی به آنها بر ذمهام بالی مانده است؟ رسول اکرم
ملسو هیلع هللا یلص فرمودند :بلی! «اٌن ها بر ذمهات بالی مانده است» دعاء نمودن برای آن ها ،آمرزش
خواستن برای آن ها ،به اجراء گذاشتن عهد آن ها ،صله رحمی که جز به سبب آن ها
پٌوسته نمیشود و گرامی داشتن دوست آن ها».
همچنان ابو هرٌره رضی هللا عنه رواٌت می کند :شخصی نزد رسول هللا صلی هللا علٌه
وسلم آمد و عرض داشت :چه کسی برای خوش رفتاری من از دٌگران سزاوارتر است؟
فرمود« :مادرت» عرض کرد :سپس چه کسی؟ فرمود« :مادرت» پرسٌد :بعد از او چه
کسی؟ فرمود« :مادرت» او باز عرض کرد :سپس چه کسی؟ فرمود« :پدرت»( .صحٌح
بخاری .)5971
اگر هداٌات ،دساتٌر ،احکام لرآن عظٌم الشان وسنت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص را با دلت و اهتمام خاص
و من صفانه مورد مطالعه لرار دهٌم ،بو ضاحت تام در خواهٌم ٌافت كه دٌن اسالم در
مورد احترام به ممام مادر و پدر هداٌات خاصى را صادر نموده است.
َ
لـرآن عظٌم الشان مٌفرماٌـدِ « :إ هما ٌَ ْبلُؽَ هن ِع ْندَنَ ا ْل ِكبَ َر أ َ َح ُد ُه َما أ َ ْو ِك ََل ُه َما ف ََل تَمُ ْل لَ ُه َما

ؾ َو ََل ت َ ْن َه ْر ُه َما َولُ ْل لَ ُه َما لَ ْوَل ك َِرٌما * َو ْ
الرحْ َم ِة َولُ ْل
اخ ِف ْ
أُ ٍّ
ض لَ ُه َما َجنَا َح ال ُّذ ِ ّل ِم َن ه
ص ِؽٌرا» (اگــر ٌكى از آن دو ٌا هردو ،در كنار تو به
ار َح ْم ُه َما َك َما َربهٌَانًِ َ
ب ْ
َر ّ ِ
سالخوردگى رسٌدند به آنها حتى «اوؾ» مگو و به آنها پرخاش مكن و با آنها سخنى
نٌكووشاٌسته بگو و بزرگوانه با آنان باٌد سخن گفت» (سورۀ اسراء :آٌۀ .)23
همچنان پروردگار باعظمت مٌفرماٌد« :و وصٌنا اَلنسان بو الدٌه حسانا» (وما به
انسان سفارش كردٌم كه با پدر و مادر خوٌش به احسان رفتار نماٌد)( .احماؾ)ٔ۵ :
و باز مٌفرماٌد« :ولضى ربن اَل تعبدوا اَل اٌاه وبالوالدٌن إحسانا» و در همٌن سوره
باز مٌفرماٌد «فَل تمل لهما اؾ وَل تنهر هما ولل لهما لوْل كرٌما» (سورۀ اسراء ،آٌۀ
متبركه ٖٕ) خداودند پان به ما دستور ارشاد فرموده است (كه به جز از او كسى دٌگرى
را پرستش نه كنٌم و به پدر و م ادر نٌكى نماٌم وهرگاه ٌكى از اٌن دو ٌعنى پدر و ٌا مادر
به سن پٌرى رسند باٌد با اٌشان نٌكى نماٌم و كمترٌن اهانت نباٌد با اٌشان صورت گٌرد،
انسان با مدار و بزرگوانه با آنان باٌد سخن زند.
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همچنان پروردگار (سورۀ لممان :آٌۀ  )14مٌفرماٌد« :أن اشكر لً ولوالدٌن» (شكر
گزار من و پدرت و مادرت باش.).
خداوند پان بعد از اٌنكه از زحمات پدر ومادر ٌاد آوری بعمل مٌاورد ،بطور جداگانه از
زحمات مادر ذکری بعمل آورده و مٌفرماٌد «ووصٌنا اَلنسان بوالدٌه احسانا حملته
امه كر ها و وضعته كر ها وحمله وفصاله ثَلثونه شهرٱ» (لرآن زحمات سى ماه
مادر ٌا دهانى مٌكند ،دوران باردارى و حمل ،دوران وضع حمل ،دوران شٌر خوارگى
كه براى مادر دشواراست همه و همه را به عنوان شرح خدمات مادر ذكر مٌكند.
اگر احکام الهی در لرآن عظٌم الشؤن در مورد حموق والدٌن مورد برسی لرار گٌرد ،با
تمام وضاحت در خواهاٌم ٌافت که اٌن حموق و احکام بر دو لسم تمسٌم می ٌابد و ٌن
لسمت آن حك شناسى مشترن پدر و مادر را بٌان مٌدارد ،و لسم دٌگری آن مخصوص
حك شناسى مادر است.
بطور مثال در برخی از آٌات احکام خاصی را بٌان مٌدارد ،ودر ضمن مٌخواهد وظاٌؾ
علَى
ما را در مورد مشخص سازد ،بطور مثال (در آٌۀ  ،233سورۀ َبمَ َره) مٌفرماٌدَ « :و َ
وؾ» (خوران و پوشان مادران به طور شاٌسته به
ا ْل َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه هن َو ِك ْ
س َوت ُ ُه هن بِا ْل َم ْع ُر ِ
عهده پدر فرزند است).
مگر زمانٌكه سخن از تجلٌل و بٌان زحمات است ،اسم مادر را بالخصوص ذكر مٌكتد.
حضرت عٌسى علٌه السالم مٌفرماٌد« :وبرا بوالدتى ولم ٌجعلنى جبارا وشمٌٲ»
(خداوند مرا نسبت به مادرم نٌكو كار لرار داده وجبار وشمى نگردانٌد).
سانا» و ٌاطورٌکه« :أ َ ِن ا ْ
شك ُْر ِلً
پروردگار با عظمت ما مٌفرماٌد « َوبِا ْل َوا ِل َدٌ ِْن إِحْ َ
َو ِل َوا ِل َد ٌْنَ » (سورۀ لممان ،آٌۀ( )ٔ۴ :وانسان باٌد به پدر و مادر نٌكى كند).
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبركه و احادٌث متعدد بوضاحت مشاهد مٌكنٌم كه ممام و منزلت مادر و پدر به
اندزه اهمٌت دارد كه خداوند متعال بعد از عبادت و اطاعت بندگى به ذات خود ،هشدار
تكان دهنده به فرزندان داده است و به آنان هداٌت مٌفرماٌٌد :كه با مادران خود نٌكى بعمل
آرٌد.
اگر به طوركلى هداٌات الهى در لرآن عظٌم الشان را مطالعه فرماٌم در خواهاٌم ٌافت،
كه تعداد زٌاد از آٌات لرآنى در مورد حك شناسى از والدٌن و بخصوص در مورد حك
شناسى از حموق مادر تذكر رفته است.
در حدٌث شرٌؾ آمده است كه :روزى شخصى نزد پٌؽمبر بزرگوار آمده و گفت :اى
رسول خدا! مادرم پٌر وظهٌر شده ونزد من زندگى مٌكند ،او را همٌشه در پشت خود
حمل كرده و براى رفع ضرورٌات و حوائجش آنرا به اٌن طرؾ و آن طرؾ مى برم،
واز معاش و در آمد خوٌش تمام حوائج و ضرورٌات آنرا برآورده مى سازم .نمٌگذارم
كه اذار وآذٌت ببٌند ،بانهاٌت كمال ،احترام وتعظٌم با او رفتار مٌكنم .آٌا بدٌن ترتٌب گفته
مٌتوانم كه حك او را بجا آورده باشم؟
پٌؽمبر اسالم در جوابش فرمود :نه خٌر ،بخاطر آنكه شكم مادرمحل تواست ،پستانهاى او
منبع تؽذٌه تو ،لدم هاى او وسٌله حركت تو ،دستهاٌش محافظ تو ،وآؼوش پاكش اش
گهواره تو بوده است .او اٌن همه خدامات را با رضاٌت خاطر براى تو انجام داده و
آرزو مٌدارد كه تو زنده بمانى؛ ولى تو حاال همه اٌن خدماتى را در برابر او انجام مٌدهى
در حالٌكه انتظار آنرا دارى كه او بمٌرد.
و همچنان مٌفرماٌد« :بر أمن وأبان وأختن و أخان ،ثم أدنان فؤدنان» (با مادر و
پدرت ،با خواهر و برادرت نٌكى كن سپس به ترتٌب هر كسى را كه نزدٌن تر است
مورد محبت واحسان و نٌكى لرار ده:
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« در حدٌث كه رواٌى آن امام بخارى است مٌفرماٌد كه :شخصى از نزد پٌامبر صلی هللا
علٌه وسلم آمد و سإال كردٌ :ا رسول هللا؟ به چه كسى نٌكى كنم؟ فرمود :با مادرت.
ساٌل گفت! دٌگر به چه كسى؟ فرمود :با مادرت .براى بار سوم پرسٌد :دٌگربه چه
كسى؟ مجددا ً فرمود با مادرت .مجدد گفت چه كسى؟ فرمود با پدرت.
سمراط مً گوٌد :با پدر و مادر چنان رفتار كن كه تواز اوالد خوٌش تولع آنرا دارى.
و بصورت کل باٌد گفت :فرزند و نسل صالح ،افتخارى براى والدٌن است.
احسان به والدٌن و شكر از پروردگار با عظمت ،زمٌنه لبولى اعمال صالح انسان است.
همچنان احسان به والدٌن و شكر الهى ،كلٌد جنت است.

أُولَئِنَ الهذ َ
ب
ٌِن نَتَمَبه ُل َ
س ٌِّئَاتِ ِه ْم فًِ أ َ ْ
او ُز ع َْن َ
ع ْن ُه ْم أَحْ َ
س َن َما ع َِملُوا َونَت َ َج َ
ص َحا ِ
عد َ
ُون﴿﴾ٔ۶
ْق الهذِي كَانُوا ٌُو َ
ا ْل َجنه ِة َو ْع َد ال ِ ّ
صد ِ

اٌنانند کسانی که ما از آنان بهترٌن اعمالی که انجام داده اند می پذٌرٌم ،و از گناهانشان
در می گذرٌم ،و در مٌان جنتٌان جاي دارند ،اٌن همان وعده راستی است که به آنان
وعده داده مٌشد)ٔ۶( .
اٌن وعده از جانب خداوندی است که وعده اش را خالؾ نمی کند؛ وعده راستٌنی است
که در آن شک و شبهه ٌی وجود ندارد.
لبولى اعمال داراى مراتبى است:
لرآن عظٌم الشؤن در مورد لبولی اعمال مراتبی را بٌان فرموده است:
َّللاُ ِم َن
اول 6لبولی عادی :طورٌکه در (آٌه  27سورۀ مائده) مٌخوانٌم؛ « ِإنهما ٌَتَمَبه ُل ه
ٌن» (هللا تعالی فمط از اهل تموا مى پذٌرد).
ا ْل ُمت ه ِم َ
دوم 6لبول نٌكو :طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن در آٌه  37سورۀ آل عمران) می فرماٌد:
س ٍن» خداوند ،مرٌم را به خوبى پذٌرفت.
«فَتَمَبهلَها َربُّها ِبمَبُو ٍل َح َ
س َن ما ع َِملُوا» (احماؾ)16:
سوم 6لبول احسن« .نَتَمَبه ُل َ
ع ْن ُه ْم أَحْ َ
در والعٌت هم اگر كارهاى انسان مورد لبول پروردگار با عظمت والع نشود ،حتّى
ساختن خانه خدا كعبه هم بى فاٌده است .بطور مثال زمانٌکه حضرت ابراهٌم علٌه السالم
تهدب خانه کعب ه را باال مٌبرد ،به خود و كار ی را که انجام داده بود افتخار نکرد ،بلکه
گفتَ « :ربهنا تَمَبه ْل ِمنها» (سورۀ بمره( )127:پروردگارا! از ما پذٌرا باشَ « ).و ِإ ْذ ٌَ ْرفَ ُع
س ِمٌ ُع ا ْلعَ ِلٌ ُم« (و ٌاد
إِبْرا ِهٌ ُم ا ْلمَوا ِع َد ِم َن ا ْلبَ ٌْ ِ
ت َو إِ ْ
سما ِعٌ ُل َربهنا تَمَبه ْل ِمنها إِنهنَ أ َ ْنتَ ال ه
آور شوٌد) ولتی که ابراهٌم و اسماعٌل اساس و پاٌههای خانه کعبه را بلند مٌکرد و گفتند:
ای پروردگار ما! (بنای کعبه را) از ما لبول کن ،چون تو شنوا و داناٌی.).

ت ا ْلمُ ُرونُ ِم ْن لَ ْب ِلً َو ُه َما
ؾ َل ُك َما أَت َ ِعدَانِنًِ أ َ ْن أ ُ ْخ َر َ
ج َولَ ْد َخ َل ِ
َوالهذِي لَا َل ِل َوا ِل َد ٌْ ِه أ ُ ّ ٍ
ٌر ْاأل َ هو ِل َ
ٌن﴿﴾ٔ۷
آم ْن إِ هن َو ْع َد ه ِ
َّللا َح ٌّ
ٌَ ْ
س ِ
َّللا َو ٌْلَنَ ِ
ك فٌََمُو ُل َما َه َذا إِ هَل أ َ َ
اط ُ
ست َ ِؽٌث َ ِ
ان ه َ

و كسى كه به پدر و مادرش مىگفت اؾ بر شما! آٌا به من وعده می دهٌد که [از گور
زنده] بٌرون آورده شوم ،حال آنکه پٌش از من الوام و ملت هاٌی از جهان رفتهاند (و
زنده نشده اند) و آن دو (پدر و مادر) هللا را مٌخوانند (و مٌگوٌند ):وای بر تو! اٌمان
بٌاور ،بیگمان وعده هللا حك است .اما او میگوٌد :اٌن جز افسانه های مردمان گذشته
نٌست)ٔ۷( .
ؾ» 6به معناى اعالم بى زارى و ابراز ناخشنودى و نوعى توهٌن و تحمٌر و بى ادبى
«أ ُ ّ ٍ
است.
مفسر تفسٌر «انوار المرآن عبد الرورؾ مخلص هروی» می نوٌسد« :آنها از اٌن سخن
ناروای وی به درگاه خداوند ج ّل جالله فرٌاد بر مٌآورند و به فرزندشان مٌگوٌند« :وای
بر تو ،اٌمان بٌاور» به زندگی پس از مرگ »بیگمان وعده الهی راست است» و هٌچ
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خالفی در آن نٌست »ولی او» در تکذٌب سخنشان »پاسخ می دهد :اٌنها جز افسانه های
پٌشٌنٌان نٌست» ٌعنی :آنچه که شما در باره زنده شدن پس از مرگ می گوٌٌد ،جز
افسانهها و دروؼبافی هاٌی که پٌشٌنٌان در کتاب های خود به هم بافته اند ،نٌست و زنده
شدن بعد از مرگ ،در حمٌمت سخن باطلی است که عمل آن را نمی پذٌرد».
خوانندگان گرامی !
در آٌۀ لبل ،آثار احسان به والدٌن و اٌمان به خداوند متعال و شكر نعمت هاى الهى كه
همان بهشت جاودان است ،مطرح گردٌده بود ،ولی در اٌن در مورد فرزندان نا صالح
وٌاؼی صفت را ؼرض شناخت اوالد صالح و اوالد ؼٌر صالح به مماٌسه لرار دهد.
در اٌن آٌۀ مبارکه اوالد نا اهل به والدٌن خود بدگوٌى و بى ادبى مى كند ،ولی در ممابل
دٌده می شود که :ولى والدٌن با اٌمان و دلسوز ،براى هداٌت فرزند خود ،هم از خداوند
متعال استمداد مى كنند و هم او را به خوبى ها امر و از بدى ها نهى مٌكنند .در ضمن
لابل ٌاد دهانی است که :والدٌن ،در كنار رشد و تؽذٌه جسمى فرزند ،مسئول رشد معنوى
اوالد خوٌش نٌز می باشد ،او نٌز هستند.
فرزندان باٌد درک کنند که؛ بدگوٌى و گستاخى بی احترامی در ممابل والدٌن ،عذاب
لطعى را به دنبال دارد .همچنان لجاجت فرزندان در كفر ،مانع استجابت دعاى والدٌن در
حك آنان مٌشود.
گستاخى در برابر والدٌن ،حتّى با گفتن كوچكترٌن حرفى ،جرمى بزرگ و مورد نكوهش
لرآن و ماٌه ى خسارت انسان است.
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 -960ک :ابن ابوحاتم از سدی رواٌت کرده است :ابوبکر (و همسرش پسر خود
عبدالرحمن را که از اسالم سرکشی میکرد دستور دادند که اٌمان بٌاورد اما او سخن
آنها را نمیپذٌرفت و تکذٌبشان میکرد و میگفت :بزرگان لرٌش که سالها لبل مرده
ک َما) ،نازل شد .پس
ؾ له ُ
(والهذِی لَا َل ِل َوا ِل َد ٌْ ِه أ ُ ّ ٍ
اند ،کجا هستند .آنگاه در بارۀ او آٌۀَ :
ازمدتی اسالم آورد و به اسالم پابندی خوبی نشان داد .خداوند متعال پذٌرش توبۀ او را
ک ٍ ّل د ََر َجاتٌ ِ ّم هما ع َِملُوا (احماؾ )15 6نازل کرد.
(و ِل ُ
در آٌۀَ :
 -961ابن جرٌر از طرٌك عوفی از ابن عباس همٌنگونه رواٌت کرده است.
طبری  31275از عطٌة عوفی از ابن عباس رواٌت کرده که میگوٌد« :اٌن پسر ابوبکر
است» صحٌح نٌست ،زٌرا عطٌۀ عوفی ضعٌؾ و کسی که از وی رواٌت کرده شناخته
نشده است«.زاد المسٌر»  1265به تخرٌج محمك.
 -962ک :لٌکن بخاری از طرٌك ٌوسؾ بن مالک رواٌت کرده است :مروان در مورد
(والهذِی لَا َل
عبدالرحمن پسر ابوبکر (گفت :اٌن همان کسی است که خدا در بارهاش آٌۀَ :
ک َما) را نازل کرد .عاٌشه (رض) از پشت پرده گفت :خدا (در مورد ما
ؾ له ُ
ِل َوا ِل َد ٌْ ِه أ ُ ّ ٍ
وحی نفرستاده است ،مگر آن که عذر مرا در کتاب عزٌز خود بٌان فرموده (بخاری
 4827از ٌوسؾ بن ماهک رواٌت کرده است.).
 -963عبدالرزاق از طرٌك مٌنا رواٌت کرده است :از عاٌشه (رض) شنٌدم که میگفت:
اٌن آٌه در مورد عبدالرحمن بن ابوبکر صدٌك نازل نشده ،بلکه در مورد مرد دٌگری
نازل شده است  -نام آن مرد را هم مٌگرفت (عبدالرزاق  2860از مٌنا رواٌت کرده
است ،اسناد اٌن به خاطر ٌمنا واهی است زٌرا او متروک است.).
حافظ ابن حجر میگوٌد :سخن عاٌشه (رض) در اٌن موضوع لابل لبول و دارای اسناد
صحٌحتر است.
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أُولَ ِئنَ الهذ َ
اْل ْن ِس إِنه ُه ْم
ك َ
ٌِن َح ه
علٌَ ِْه ُم ا ْلمَ ْو ُل فًِ أ ُ َم ٍم َل ْد َخلَتْ ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم ِم َن ا ْل ِج ِّن َو ْ ِ
س ِر َ
ٌن ﴿﴾ٔ۸
كَانُوا َخا ِ

آنها كسانً هستند كه وعده عذاب همراه الوام (كافری) كه لبل از آنها از جن و انس بودند
درباره آنان مسجل شدهٌ ،مٌنا ً آنان زٌان کار بودند)ٔ٨( .
لرطبى گفته استٌ :عنى عذاب بر آنان واجب آمده است ،و کلمهى خدا همان است .در
حدٌث آمده است« :آنها در آتش اند و من به آنها اهمٌت نمىدهم»( .لرطبى ).ٔ۹٨/ٔ۶
ابنکثٌر میگوٌد« :کسی که پنداشته است اٌن آٌه در بارۀ عبدالرحمن فرزند ابوبکر رضی
هللا عنه نازل شده ،لولش ضعٌؾ است زٌرا عبدالرحمن بعدا ً مسلمان شد ،اسالمش نٌک
استوار و از بهترٌن اهل زمانش گردٌد».
حافظ ابنحجر هم مٌگوٌد« :عائشه رضیهللا عنها نزول اٌن آٌه دربارۀ عبدالرحمن را نفی
نموده و نفی وی از نظر اسناد ،نسبت به رواٌت مإٌدآن ،صحٌحتر و به پذٌرفتن
سزاوارتر است».
لرطبی می گوٌد« :صحٌح اٌن است که آٌه کرٌمه درباره شخص کافری که عاق پدر و
مادرش بود ،نازل شد».

َو ِل ُك ٍ ّل د ََر َجاتٌ ِم هما ع َِملُوا َو ِلٌُ َو ِفٌَّ ُه ْم أ َ ْع َمالَ ُه ْم َو ُه ْم ََل ٌُ ْظلَ ُم َ
ون﴿﴾ٔ۹

وبرای هر ٌک (از آنها) درجاتی است به (حسب) آنچه عمل کرده اند ،تا به اٌن وسٌله،
هللا سزای اعمالشان را به طور کامل به آنان بدهد و آنها مورد ظلم لرار نگٌرند.)ٔ۹( .

ض الهذ َ
ست َ ْمت َ ْعت ُ ْم ِب َها
ٌِن َكفَ ُروا َ
علَى النه ِار أ َ ْذ َه ْبت ُ ْم َط ٌِّبَاتِ ُك ْم فًِ َحٌَاتِ ُك ُم ال ُّد ْنٌَا َوا ْ
َوٌَ ْو َم ٌُ ْع َر ُ
ست َ ْكبِ ُر َ
ك َوبِ َما ُك ْنت ُ ْم
فَا ْلٌَ ْو َم تُجْ َز ْو َن َ
ون بِ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْ
ون فًِ ْاأل َ ْر ِ
ع َذ َ
اب ا ْل ُه ِ
ض بِؽٌَ ِْر ا ْل َح ّ ِ
سمُ َ
ون﴿ٕٓ﴾
ت َ ْف ُ

و روزى كه كافران را به نزدٌن آتش [دوزخ ] بدارند [و گوٌند] خٌر و خوشً هاٌتان را
در زندگانى دنٌوٌتان به پاٌان بردٌد ،و از آن بهره مند شدٌد ،پس امروز به خاطر آنكه در
روى زمٌن به ناحك استكبار مى ورزٌدٌد و به خاطرگناهانً كه انجام مً دادٌد جزاي
شما خواهد بود.)ٕٓ( .
در البحر آمده است :در اٌنجا «طٌبات» عبارت از خوردنی ها و نوشٌدنىها و لباس و
فرش و وسٌلهاى سوارى و ساٌر نعمت هاٌى است که افراد مرفه از آن برخوردارند و از
آن استفاده مىکنند( .البحر المحٌط .).ٕ۵/ٕ٨
خوانندۀ محترم!
در اٌن آٌۀ مبارکه سرنوشت نهاٌی وننگٌن کفار به بٌان گرفته شده ،و بصورت کل اٌن
حمٌمت را واضح و روشن می سازد که بهره برداری آنان از نعمت های دنٌا به خاطر آن
است تا در آخرت از آن محروم گردند و اٌن التضای عدل الهی است.
لابل تذکر است که :آٌه کرٌمه بدٌن معنی نٌست که هر کس از نعمت های پاکٌزه و مباح
دنٌا برخوردار شد ،او در آخرت از آنها بهرهای ندارد زٌرا مإمن شکر منعم را با اٌمان
خوٌش بجا می آورد لذا او در بهره گٌری از نعمت های دنٌا مورد سرزنش نٌست.
در حدٌث شرٌؾ آمده است :روزی رسول اکرم صلّی هللا علٌه و و سلّم نزد اصحاب صفه
رفتند در حالٌکه آنها مشؽول پٌنه زدن جامه های خود با پوست حٌوانات بودند چرا که
پٌنهای از جنس پارچه نمی ٌافتند .پس آن حضرت صلّی هللا علٌه و سلّم خطاب به آنان
فرمودند« :آٌا اٌن حال و وضع شما بهتر استٌ ،ا حال و وضع روزی که ٌکی از شما
صبح در جامه زربافتی بگذراند و عصر در جامه زربافت دٌگری ،نهار بر او لابلمه
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ؼذای مرفهی آورده شود و شام لابلمه دٌگری و خانهاش چنان پوشانده باشد که کعبه
پوشانٌده مٌشود؟» گفتند :در آن روز حال و وضع بهتری خواهٌم داشت! رسول مبارک
فرمودند« :نه! بلکه شما امروز حال و وضع بهتری دارٌد».
همچنٌن روزی که کافران بر آتش عرضه شوند ،به آنان گفته میشود« :پس امروز به
عذاب خفت آور کٌفر می ٌابٌد» ٌعنی :به عذابی که سراسر براٌتان خواری و رسواٌی
است« به سزای آنکه در روی زمٌن به ناحك تکبر مٌورزٌدٌد» از اٌمان آوردن به
خداوند متعال و ٌکتا پرستیاش »و به سبب آنکه فسك میکردٌد» ٌعنی :از طاعت
خداوند ج ّل جالله خارج شده و مرتکب معاصی و نافرمانی های وی میگردٌدٌد .شاٌان
ذکر است که تکبر از پذٌرش حك ،گناه دل است و فسك ،کار اعضا و اندامهای دٌگر.
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبرکه (  21الی  ) 28در باره لصه ی هود علٌه السالم وعادٌان  ،بحث بعمل
آمده است :

َو ْ
ت النُّذُ ُر ِم ْن بٌَ ِْن ٌَ َد ٌْ ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه
اؾ َولَ ْد َخلَ ِ
اذك ُْر أ َ َخا عَا ٍد إِ ْذ أ َ ْنذَ َر لَ ْو َمهُ بِ ْاألَحْ مَ ِ
اب ٌَ ْو ٍم ع َِظ ٌٍم ﴿ٕٔ﴾
علَ ٌْ ُك ْم َ
اؾ َ
ع َذ َ
َّللا إِنًِّ أ َ َخ ُ
أ َ هَل ت َ ْعبُدُوا إِ هَل ه َ

و (هود) برادر (لوم) عاد را ٌاد کن ولتی که در منطمۀ رٌگستان احماؾ لوم خود را (از
عذاب هللا) بٌم داد ،و به راستی پٌش از او و پس از او نٌز بٌم دهندگانی گذشته بودند (با
اٌن پٌام) که جز هللا را نپرستٌد .چون من از عذاب روز بزرگ بر شما میترسم)ٕٔ( .
اؾ» 6نام سر زمٌنی است در جنوب شرلی جزٌرة العرب ،برخی از باستان
«األحْ مَ ِ
عمَبه می دانند و
شناسان ،از روی نوشته هائی که به دست آمده است ،احماؾ را در شرق َ
إرم مذکور در لرآن ٌکی می شمارند (مالحظه شود :المنتخب).
با َ
احماؾ ،از لحاظ لؽوی ،جمع ح ْمؾ ،رٌگزار .دارای رٌگ های روان.
« ِمن بٌَ ِْن ٌَ َد ٌْ ِه» 6مراد گذشتههای نزدٌک استٌ .ا مراد پٌؽمبرانی است که هم عصر با
او بوده وازهمان چٌزهائی لوم خود را بٌم دادهاند که او بٌم داده است.
« ِم ْن َخ ْل ِف ِه» 6مراد گذشتههای دور است.
ٌم» 6عذاب رٌشهکنکننده و از مٌان برنده دنٌویٌ ،ا عذاب سخت و
« َ
ع َذ َ
اب ٌَ ْو ٍم ع َِظ ٍ
طالتفرسای اخروی( .تفسٌر نور دکتر مصطفی خرمدل).
عاٌض بن عبد هللا المرآنی مإلؾ تفسٌر مسٌر درمورد ترجمه وتفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه می
نوٌسد « :ای پٌامبر! از روزی ٌاد آور که پٌامبر الهی هود (ع) برادر نسبی لوم عاد ،نه
برادر دٌنی آنان ،لومش را درصورتی که اٌمان نٌاورند به عذاب خداوند بٌم داد؛ در
حالٌکه آنان در دٌار خوٌش احماؾ ،در جنوب جزٌرة العرب مولعٌت داشتند .اٌن در
حالی بود که پٌش از هود علٌه السالم پٌامبران دٌگری نٌز آمدند ،الوام شان را در
صورت عدم اٌمان از عذاب الهی ترساندند و به سوی توحٌد الهی و تخصٌص عبادت
برای او تعالی فراخواندند.
هود علٌه السالم برای شان گفت :اگر به خداوند اٌمان نٌاورٌد و او را به ٌگانگی
نشناسٌد ،از نزول عذاب الهی بر شما می ترسم؛ از عذاب روزٌکه سخت دشوار و بسٌار
هولناک است.

صا ِد ِل َ
ٌن﴿ٕٕ﴾
لَالُوا أ َ ِجئْتَنَا ِلتَؤ ْ ِف َكنَا ع َْن آ ِل َه ِتنَا فَؤ ْ ِتنَا ِب َما ت َ ِع ُدنَا ِإ ْن ُك ْنتَ ِم َن ال ه

آنها گفتند :تو آمده اي تا ما را از [پرستش] خداٌانمان برگردانی؟ پس اگر راستگوٌی
هستی آنچه را که به ما وعده مٌدهی ،برای ما بٌار)ٕٕ( .
کنَا» 6تا ما را منصرؾ کنی و برگردانی.
« ِلتَؤْفِ َ
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ابن کثٌر گفته است :چون تحمك عذاب خدا را بعٌد مى دانستند تعجٌل آن را طلب کردند.
(مختصر ٖ.).ٖٕٕ/

س ْلتُ بِ ِه َولَ ِك ِنًّ أ َ َرا ُك ْم لَ ْوما تَجْ َهلُ َ
ون﴿ٖٕ﴾
لَا َل إِنه َما ا ْل ِع ْل ُم ِع ْن َد ه ِ
َّللا َوأُبَ ِلّؽُ ُك ْم َما أ ُ ْر ِ

گفت :علم (زمان رسٌدن عذاب) تنها نزد هللا است ،من چٌزی را به شما ابالغ مٌکنم که
به تبلٌػ آن فرستاده شده ام ،ولی شما را لومی جاهل می بٌنم)ٕٖ( .
«ا ْل ِع ْل ُم» 6آگاهی .هدؾ ازآن آگاهی از ولوع لٌامتٌ ،ا ّ
اطالع از موعد عذاب استٌصال
دنٌوی است.
ون» 6نمی دانٌدٌ .عنی وظٌفۀ أنبٌاء را نمی دانٌدٌ ،ا چون نادانٌد شتاب دارٌد که
«تَجْ َهلُ َ
عذاب خدا هر چه زودتر در رسد.

ست َ ْع َج ْلت ُ ْم
ست َ ْمبِ َل أ َ ْو ِدٌَتِ ِه ْم لَالُوا َه َذا ع َِار ٌ
ض ُم ْم ِط ُرنَا بَ ْل ُه َو َما ا ْ
فَلَ هما َرأ َ ْوهُ ع َِارضا ُم ْ
اب أ َ ِلٌ ٌم﴿﴾ٕ۴
ِب ِه ِرٌ ٌح ِفٌ َها َ
ع َذ ٌ

پس هنگامی که آن (عذاب) را به صورت ابری که رو به راه وادٌهاٌشان است دٌدند،
(خوشحال شدند) گفتند« :اٌن ابری است که بر ما (باران) می بارد» (هود گفت :نه) بلکه
اٌن همان (عذابی) است که در آمدنش شتاب مٌکردٌد ،بادی است که عذاب دردناکی در
آن است)ٕ۴( .
َارضا» 6ابر .ابری که در عرض آسمانٌ ،عنی در کرانه های افك پهن مٌشود و سپس
«ع ِ
باال می آٌد چه بسا از نشانه های ابرهای بارانزا باشد.
ست َ ْم ِب َل» 6رو آورنده ،آٌنده.
« ُم ْ
«أ َ ْو ِدٌَة» 6جمع وادی ،درهها (مالحظۀ شود سورۀ :رعد .)17 .مراد سرزمٌنها است
(مالحظه شود سورۀ :ابراهٌم  ،37 /نمل  ،18 /لصص  ،30 /توبه .)121 /
« ُم ْم ِطر» 6بارنده.
ام المإمنٌن عاٌشه رضی هللا عنها می فرماٌد :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص هرگاه ابری را در آسمان
مٌدٌدند ،به جلو و عمب مٌرفتند ،وبه خانه می آمدند و بٌرون مٌشدند ،و چهره اش
دگرگون مٌشد ،وهمٌن که باران مٌبارٌد ،اٌن حالتش بر طرؾ مٌشد ،ام المإمنٌن عاٌشه
سبب جوٌا شد ،پٌامبر ملسو هلآو هیلع هللا یلص فرمودند« :نمی دانم ,شاٌد اٌن همانند ابری باشد که چون لوم
عاد آن را دٌدند ,گفتند :اٌن ابری است که بر ما باران مٌبارد( »....صحٌح بخاری
.)3206

سا ِكنُ ُه ْم َك َذ ِلنَ نَجْ ِزي ا ْلمَ ْو َم
ت ُ َد ِ ّم ُر ُك هل َ
ش ًْ ٍء ِبؤ َ ْم ِر َر ِبّ َها فَؤ َ ْ
صبَ ُحوا ََل ٌُ َرى ِإ هَل َم َ
ا ْل ُمجْ ِر ِم َ
ٌن ﴿﴾ٕ۵

همه چٌز را به دستور پروردگارش نابود مى كند پس چنان شدند كه جز خانه هاٌشان
چٌزی دٌده نمی شد،اٌن چنٌن گروه مجرمان را سزا مٌدهٌم)ٕ۵( .
امام فخر رازى گفته است :منظور از آن ترساندن اهل مکه مٌباشد( .تفسٌر کبٌر )ٕ۹/ٕ٨
«ت ُ َد ِ ّم ُر» 6درهم میکوبد .وٌران و نابود میسازد.
صبَ ُحوا» 6گشتند و شدند.
«أ َ ْ
در حدٌث شرٌؾ به رواٌت عائشه رضی هللا عنها آمده است که فرمود :چون باد به تندی
میوزٌد ،رسول اکرم صلّی هللا علٌه و آله و سلّم میگفتند« :اللهم إنی أسؤلک خٌرها وخٌر
ما فٌها وخٌر ما أرسلت به وأعوذ بک من شرها وشر ما فٌها وشر ما أرسلت به:
بار خداٌا! من از تو می خواهم خٌر آن را ،خٌر آنچه را که در آن است و خٌر آنچه که
اٌن باد برای آن فرستاده شده است و به تو پناه می برم از شر آن ،شر آنچه که در آن
است و شر آنچه که اٌن باد برای آن فرستاده شده است».
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صارا َوأ َ ْف ِئدَة فَ َما أ َ ْؼ َنى
س ْمعا َوأ َ ْب َ
َولَمَ ْد َم هكنها ُه ْم ِفٌ َما ِإ ْن َم هكنها ُك ْم ِفٌ ِه َو َج َع ْلنَا لَ ُه ْم َ
ش ًْ ٍء ِإ ْذ كَانُوا ٌَجْ َحد َ
َّللا
ار ُه ْم َو ََل أ َ ْفئِ َدت ُ ُه ْم ِم ْن َ
َ
ُون ِبآٌَا ِ
ت هِ
س ْمعُ ُه ْم َو ََل أ َ ْب َ
ع ْن ُه ْم َ
ص ُ
ستَه ِْزئ َ
ُون﴿﴾ٕ۶
َوحَاقَ بِ ِه ْم َما كَانُوا بِ ِه ٌَ ْ

و به راستى در چٌزهاٌى به آنان امكانات داده بودٌم كه به شما در آنها [چنان] امكاناتى
نداده اٌم و براى آنان گوش وچشمان و دلهاٌى [نٌرومندتر از شما] لرار داده بودٌم و[لى]
چون به نشانه هاى خدا انكار ورزٌدند [نه] گوششان و نه دٌدگانشان و نه دلهاٌشان به هٌچ
وجه به دردشان نخورد و آنچه که به آن تمسخر میکردند ،آنان را احاطه کرد.)ٕ۶( .

ت لَ َعله ُه ْم ٌَ ْر ِجعُ َ
ون﴿﴾ٕ۷
ص هر ْفنَا ْاْل ٌَا ِ
َولَمَ ْد أ َ ْهلَ ْكنَا َما َح ْولَ ُك ْم ِم َن ا ْلمُ َرى َو َ

و به راستى چه بسٌار از لرٌه ها را كه در اطراؾ شما لرار داشتند؛ نابود كردٌم و آٌات
[خود] را به صورت های مختلؾ بٌان كردٌم ،تا (از کفر خود) بازگردند.)ٕ۷( .

َّللا لُ ْربَانا آ ِل َهة بَ ْل َ
ص َر ُه ُم الهذ َ
ع ْن ُه ْم َو َذ ِلنَ إِ ْف ُك ُه ْم
ضلُّوا َ
ُون ه ِ
فَلَ ْو ََل نَ َ
ٌِن ات ه َخذُوا ِم ْن د ِ
َو َما كَانُوا ٌَ ْفت َ ُر َ
ون﴿﴾ٕ۸

پس چرا آن كسانى را كه ؼٌر از خدا به منزله معبودانى براى تمرب [به خدا] اختٌار
كرده بودند آنان را ٌارى نكردند؟ بلکه از نزد آنان محو شدند و اٌن بود (عالبت) دروغ و
افترای شان)ٕ٨( .
ابوسعود گفته است :آٌه متضمن رٌشخند به آنها مى باشد .گوٌا کمک نکردن شان به سبب
ؼاٌب بودن شان بود( .ابو سعود .).۶۹/۵
خوانندگان گرامی !
در آٌات متبرکه (  29الی  ) 35در مورد موضوعاتی از لبٌلی  :اٌمان جن به لرآن،
دالٌل زنده شدن ،دستور به صبر و شکٌباٌی  ،بحث بعمل آمده است :

آن فَلَ هما َح َ
ون ا ْلمُ ْر َ
ست َ ِمعُ َ
ض ُرو ُه لَالُوا أ َ ْن ِصتُوا فَلَ هما
َو ِإ ْذ َ
ص َر ْفنَا ِإلَ ٌْنَ نَفَرا ِم َن ا ْل ِج ِّن ٌَ ْ
ً َوله ْوا ِإلَى لَ ْو ِم ِه ْم ُم ْنذ ِِر َ
ٌن﴿﴾ٕ۹
لُ ِض َ

و چون تنى چند از جن را به سوى تو روانه كردٌم كه تا لرآن را بشنوند پس چون بر آن
حاضر شدند [به ٌكدٌگر] گفتند خاموش باشٌد پس چون (تالوت لرآن) تمام شد به سوی
لومشان بازگشتند تا آنها را بٌم دهند)ٕ۹( .
اٌن آٌه روشن میکند که6
ّ
 1ـ رسول اکرم صلّی هللا علٌه وسلم به سوی جن و انس هردو فرستاده شدهاند.
 2ـ گروهی از جنٌان به آنحضرت صلّی هللا علٌه و سلّم اٌمان آوردهاند.
 3ـ رسول اکرم صلّی هللا علٌه و سلّم بعد از اٌنکه از حضور جنٌان آگاه ساخته شدند ،آن
گروه را در شب دوم به سوی لومشان فرستادند و اگر چنٌن نمی بود ،آنها لوم خوٌش را
بٌم نمی دادند .پس ماللات آنحضرت صلّی هللا علٌه و سلّم با جنٌان در دو شب انجام
گرفت.
گفتنی است؛ رواٌات و احادٌثی نٌز دارٌم که بر ماللات آن حضرت صلّی هللا علٌه و سلمّ
با جنٌان و تبلٌػ رسالت و تالوت لرآن بر آنان داللت میکند از آن جمله حدٌث شرٌؾ
علمَ َمه رضی هللا عنه است که گفت« :از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه
ذٌل به رواٌت َ
ّ
ّ
پرسٌدم :آٌا در شب ماللات رسول خدا صلی هللا علٌه و آله و سلم با جن ٌکی از شما
ٌاران با اٌشان همراه بودهاٌد؟ گفت :خٌر! هٌچ ٌک از ما با اٌشان همراه نبودٌم ولی آن
شب رسول اکرم صلّی هللا علٌه و آله و سلّم را در مکه گم کردٌم [و سخت نگران شدٌم]،
با خود میگفتٌم :آٌا اٌشان ترور شدهاند؟ آٌا ربوده شدهاند؟ مگر چه اتفالی افتاده است؟
پس ما در آن شب بدترٌن شبی را سپری کردٌم که بر لومی مٌگذرد .حوالی بامداد ـ ٌا
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گفت :سحرگاه ـ بود که بناگاه دٌدٌم رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از سوی »حراء» میآٌند .به اٌشان
گفتٌمٌ :ا رسول هللا! ما سخت نگران شما بودٌم! وحال خود را به آن حضرت صلّی هللا
علٌه و سلّم بازگو کردٌم .اٌشان فرمودند« :إنه أتانی داعی الجن فؤتٌتهم ،فمرأت علٌهم
المرآن :صورت والعه اٌن بود که دعوتگر جن نزد من آمد پس نزد آنها رفته و برای آنها
لرآن خواندم» .آنگاه به راه افتادند و نشانههای حضور جن و آثار آتشهاٌی را که بر پا
کرده بودند ،به ما نشان دادند.
ابنابیشٌبه در بٌان شؤن نزول اٌن آٌه از ابنمسعود رضی هللا عنه رواٌت کرده است که
فرمود :نه تن از جنٌان درحالی بر رسول اکرم صلّی هللا علٌه و آله و سلّم فرود آمدند که
آن حضرت صلّی هللا علٌه وسلّم در «بطن نخله» لرآن مٌخواندند پس چون لرائت اٌشان
را شنٌدند ،با خود گفتند :گوش فرا دهٌد !...آنگاه خداوند متعال اٌن آٌه را نازل فرمود.

شؤن نزول آٌات 686 – 65

 -964ابن ابوشٌبه از ابن مسعود (رواٌت کرده است :رسول هللا (در حال لرائت
لرآنکرٌم بود که نه نفر از جنٌان ک ه زوبعه (از ملون جن ٌا رئٌس جنٌات) نٌز در مٌان
آنان بود ،خدمت آنحضرت رسٌدند .هنگامی که جنٌان آٌات روح پرور لرآن را شنٌدند به
ص َر ْفنَا
ٌکدٌگر گفتند :خاموش باشٌد و بشنوٌد ،پس هللا آٌات ذٌل را نازل کردَ « :وإِ ْذ َ

ون ا ْلمُ ْر َ
ست َ ِمعُ َ
آن فَ َل هما َح َ
نصتُوا فَلَ هما لُ ِض َی َوله ْوا ِإلَى
ْک نَفَرا ِ ّم َن ا ْل ِج ِّن ٌَ ْ
ض ُرو ُه لَالُوا أ َ ِ
ِإلٌَ َ
لَ ْو ِم ِهم ُّمنذ ِِر َ
ص ّدِلا ِلّ َما
سى ُم َ
س ِم ْعنَا ِکتَابا أ ُ ِنز َل ِمن َب ْع ِد ُمو َ
ٌن﴿ ﴾65لَالُوا ٌَا لَ ْو َمنَا ِإنها َ
آمنُوا
ست َ ِم ٌٍم﴿ٌَ ﴾81ا لَ ْو َمنَا أ َ ِجٌبُوا دَا ِع َی ه ِ
َّللا َو ِ
ٌك ُّم ْ
ك َو ِإلَى َط ِر ٍ
بٌَ َْن ٌَ َد ٌْ ِه ٌَ ْهدِی ِإلَى ا ْل َح ّ ِ
ْس
ک ْم َوٌُ ِج ْرکُم ِ ّم ْن َ
ِب ِه ٌَ ْؽ ِف ْر لَکُم ِ ّمن ذُنُوبِ ُ
ب أ َ ِل ٌٍم﴿َ ﴾81و َمن هَل ٌُ ِج ْب دَا ِع َی ه ِ
َّللا فَلٌَ َ
ع َذا ٍ
ک فِی َ
ٌن﴿.﴾86
ِب ُم ْع ِج ٍز فِی ْاأل َ ْر ِ
ْس لَهُ ِمن دُونِ ِه أَو ِلٌَاء أ ُ ْولَئِ َ
ض َولٌَ َ
ض ََل ٍل ُّم ِب ٍ

حاکم  456 / 2و بٌهمی در «دالئل»  228 / 2از عاصم بن بهدله از زربن حبٌش از
ابن مسعود رواٌت کرده اند .حاکم و ذهبی اٌن را صحٌح گفته اند .ترجمۀ آٌات« :و چون
گروهى از جنٌّان را متو ّجه تو ساختٌم ،لرآن را مىشنٌدند .آن گاه چون [در نزد] او
(پٌ امبر اکرم) حضور ٌافتند ،گفتند :خاموش باشٌد .پس چون [تالوت لرآن کرٌم] به پاٌان
آمد ،بٌمکنان به سوى لومشان بازگشتند.
گفتند :اى لوم ما ،به راستى ما [تالوت] کتابى را شنٌدٌم که پس از موسى فرو فرستاده
شده است .تصدٌك کننده [کتابهاى] پٌش از خود است .به ّ
حك و به راه راست رهنمون
مىشود .اى لوم ما[ ،دعوت] دعوتگر الهى را بپذٌرٌد و به او اٌمان آورٌد .تا برخى از
گناهانتان را براى شما بٌامرزد و شما را از عذاب دردناک در امان دارد .و کسى که
[دعوت] دعوتگر خدا را نپذٌرد ،در زمٌن [راه] گرٌزى نداشته و او در برابر خدا
دوستانى ندارد .اٌنان در گمراهى آشکارند».
 عبد هللا بن عباس رضی هللا عنهما می گوٌد :روزی رسول خدا ملسو هلآو هیلع هللا یلص با تنی چند ازٌارانش به سوی بازار عکاظ براه افتادند ،واٌن در زمانی بود که از دسترسی شٌاطٌن
(جن ها) به اخبار آسمانها جلوگٌری شده بود ،وشهابهای آسمانی ،آنها را تعمٌب می کرد،
پس شٌاطٌن (جن ها) نزد لوم خود بازگشتند ،لوم شان از آنها پرسٌدند :شما را چه شده،
چرا برگشتٌد؟ گفتند :بٌن ما واخبار آسمان ها جلوگٌری شده است ،و شهاب های آسمانی
به تعمٌب ما فرستاده شده است ،آنها گفتند :حتما ً اتفاق مه ّمی بولوع پٌوسته است ،بروٌد
شرق وؼرب زمٌن رابگردٌد ،تا ببٌنٌد سبب جلوگٌری چٌست؟ پس آن عده (از جنی ها)
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که مؤمور تحمٌك بودند ،گروهی بسوی تهامه رفتند ،در آنجا با رسول هللا ملسو هلآو هیلع هللا یلص مواجه شدند
که عازم بازار عکاظ بودند ،و در محلی بنام نخله با ٌارانش در حال خواندن نماز فجر
بودند ،پس چون جن ها صدای لرآن را شنٌدند ،به آن گوش فرا دادند ،وبه ٌکدٌگر گفتند:
به خدا سوگند ،اٌن (لرآن) همان چٌزی است که بٌن ما و اخبار آسمان ها مانع شده است،
اٌن بود که به سوی لوم خود برگشتند ،وگفتند :ای لوم! ما لرآن شگفت انگٌزی شنٌدٌم...
ی أَنَّه ا ْست َ َم َع نَفَ ٌر ّمنَ ْالج ّن» بر پٌامبر(ص)
ی إلَ َّ
بعد از آن خداوند آٌات سورۀ جن «ل ْل أوح َ
نازل فرمود( .صحٌح بخاری .)773

ص ّدِلا ِل َما بٌَ َْن ٌَ َد ٌْ ِه ٌَ ْهدِي ِإلَى
سى ُم َ
س ِم ْعنَا ِكتَابا أ ُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد ُمو َ
لَالُوا ٌَا لَ ْو َمنَا ِإنها َ
ست َ ِم ٌٍم﴿ٖٓ﴾
ٌك ُم ْ
ك َوإِلَى َط ِر ٍ
ا ْل َح ّ ِ

گفتند :ای لوم ما! به راستی ما کتابی را شنٌدٌم که پس از موسی نازل شده است ،تصدٌك
کننده همه کتاب های پٌش از خود است ،به سوی حك و به سوی راه راست هداٌت می
کند)ٖٓ( .
سالم چٌزى را
حضرت ابن عباس(رض) گفته است :جن در مورد حضرت عٌسى علٌه ال ّ
نشنٌده بودند( .ابو سعود ).۷ٓ/۵
اٌن آٌه داللت میکند بر اٌنکه جنٌان در امر و نهی و ثواب و عماب همانند انسانها مکلؾ
هستند.
حسن بصری بر آن است که« :پاداش مإمنان جن جز نجات ٌافتنشان از دوزخ چٌز
دٌگری نٌست و سپس به اٌشان گفته میشود :همچون حٌوانات به خاک تبدٌل شوٌد».
ابوحنٌفه نٌز به همٌن نظر است .اما مالک و شافعی برآنند که جنٌان نٌز همانند انسان
های اند و چنانکه در لبال گناه مورد مجازات لرار میگٌرند ،در ممابل نٌکوکاری نٌز
پاداش داده می شوند.
نٌشاپوری میگوٌد« :صحٌح آن است که جنٌان در حکم بنی آدم اند پس به بهشت وارد
می شوند ،می خورند و میآشامند» .لشٌری میگوٌد« :صحٌح آن است که در اٌن مورد
به ما علم لطعی نرسٌده است و علم اٌن موضوع ،فمط نزد خداوند ج ّل جالله است».

ب
آمنُوا ِب ِه ٌَ ْؽ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ذُنُوبِ ُك ْم َوٌُ ِج ْر ُك ْم ِم ْن َ
ً هِ
َّللا َو ِ
ع َذا ٍ
ٌَا لَ ْو َمنَا أ َ ِجٌبُوا دَا ِع َ
أ َ ِل ٌٍم﴿ٖٔ﴾

اى لوم ما دعوت كننده خدا را پاسخ [مثبت] دهٌد و به او اٌمان آورٌد تا [هللا ] برخى از
گناهانتان را بر شما ببخشاٌد و از عذابى پر درد پناهتان دهد)ٖٔ( .
اگر دعوت انبٌاء را بطور دلٌك مورد برسی لرار دهٌم در خواهٌم ٌافت که؛ انبٌا مردم را
ّللا» هستند ،ودر تبلٌؽات شان هٌچ وخت دٌده
ً َّ
به هللا واحد دعوت مىكنند ٌعنی «داع َ
نشده که مردم را به سوی خود دعوت نموده باشند.
از فحوی اٌن آٌه مبارکه اٌن حمٌمت را با زٌبای خاصی بٌان می دارد که؛ اٌمان ،برخی
از گناهان مانند كفر و شرن را برطرؾ مٌكند ،ا ّما برخى گناهان مانند تضٌٌع حك مردم،
حساب دٌگرى دارد .زٌرا در جمله « ِم ْن ذُنُو ِب ُك ْم» ازكلمه «من»ٌ ،عنى بخشى از
گناهانتان که بخشٌده مٌشود .را بٌان مٌدارد.

ْس لَهُ ِم ْن دُو ِن ِه أ َ ْو ِل ٌَا ُء أُولَ ِئنَ
ً هِ
ْس ِب ُم ْع ِج ٍز ِفً ْاأل َ ْر ِ
ض َولٌَ َ
َّللا فَلٌَ َ
َو َم ْن ََل ٌُ ِج ْب دَا ِع َ
ِفً َ
ٌن﴿ٕٖ﴾
ض ََل ٍل ُم ِب ٍ

و هر كس دعوت كننده الهً را نپذٌرد ،هرگز نمًتواند از چنگال عذاب الهً در زمٌن
فرار كند ،و برای او جز هللا هٌچ ولی و ٌاوری نٌست( ،بلکه) اٌشان در گمراهی
آشکارند)ٖٕ( .
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لبل از همه باٌد گفت که ؛هر راهى را انسان ،به جز راه هللا تعالی ،انتخاب کند ،بحٌث
راه گمراهى واضح بشار می رود .در ضمن باٌد گفت که :كفر ،انسان را در بن بست
جدی و دشواری لرار مٌدهد ،که در نهاٌت؛ حالتی پٌش مٌاٌد که خودش مى تواند ازآن
فرار كند ،و نه كسى دٌگری مى تواند او را از اٌن مصٌبت تباه کن نجات دهد.

علَى أ َ ْن
ً بِ َخ ْل ِم ِه هن بِمَاد ٍِر َ
اوا ِ
ت َو ْاأل َ ْر َ
َّللا الهذِي َخلَكَ ال ه
س َم َ
ض َولَ ْم ٌَ ْع َ
أ َ َولَ ْم ٌَ َر ْوا أ َ هن ه َ
ٌِر﴿ٖٖ﴾
علَى ُك ِ ّل َ
ً ا ْل َم ْوتَى بَلَى إِنههُ َ
ش ًْ ٍء لَد ٌ
ٌُحْ ٌِ َ

آٌا آنها نمً دانند که هللا همان ذاتی است كه آسمانها و زمٌن را آفرٌده ،و از آفرٌنش آنها
عاجز وخسته نشده لادر است مردگان را زنده كند؟ بلی؛ او بر هر کاری لادر است.
(ٖٖ)
ً» از «عى» به معناى ناتوانى می باشد.
«لَ ْم ٌَ ْع َ

ض الهذ َ
ك لَالُوا َبلَى َو َر ِبّنَا لَا َل فَذُولُوا
ٌِن َكفَ ُروا َ
َو ٌَ ْو َم ٌُ ْع َر ُ
علَى النه ِار أَلٌَ َ
ْس َه َذا ِبا ْل َح ّ ِ
اب بِ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكفُ ُر َ
ون﴿﴾ٖ۴
ا ْلعَ َذ َ

و روزی که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند (به آنها گوٌند) آٌا اٌن وعده دوزخ
حمٌمت نبود؟ گوٌند :بلی به پروردگارمان لسم که حك بود .هللا (به اٌشان) می فرماٌد :پس
امروز به سبب آنکه کفر می ورزٌدٌد سختی عذاب دوزخ را بچشٌد)ٖ۴( .
کفار با در نظر داشت اٌنکه در لٌامت به ربوبٌّت هللا تعالی وحمانٌّت روز رستاخٌز و
لٌامت اعتراؾ مىكنند .ولی اٌن اعتراؾ شان ،باز هم سودی به آنان نمی رساند ،واز
سختی عذاب جهنم که شامل عذاب جسمى،روحى و روانى ،شان مٌگردد ،نجات نخواهند
ٌافت.
امام فخر رازى گفته است :منظور از آٌه سرزنش آنها مٌباشد .و در ممابل استهزاٌشان به
ٌن آنها را توبٌخ کرده است( .تفسٌر
وعده و وعٌد خدا و اٌن که مىگفتندٰ :ما نَحْ ُن بِ ُم َعذهبِ َ
کبٌر .).ٖ۴/ٕ٨

ست َ ْع ِج ْل لَ ُه ْم كَؤَنه ُه ْم ٌَ ْو َم ٌَ َر ْو َن َما
فَا ْ
ص ِب ْر َك َما َ
س ِل َو ََل ت َ ْ
الر ُ
صبَ َر أُولُو ا ْلعَ ْز ِم ِم َن ُّ
ساعَة ِم ْن نَ َه ٍار بَ ََل ٌ
سم ُ َ
عد َ
ون﴿﴾ٖ۵
ٌُو َ
غ فَ َه ْل ٌُ ْهلَنُ ِإ هَل ا ْلمَ ْو ُم ا ْلفَا ِ
ُون لَ ْم ٌَ ْلبَثُوا ِإ هَل َ

پس صبر کن طوری که پٌؽمبران اولوالعزم صبر کردند ،و برای آنان در [نزول عذاب]
شتاب مکن ،روزی که آنچه را وعده داده می شوند ،ببٌنند ،گوٌی (در دنٌا) جز ساعتی از
روز نماندهاند[ ،اٌن لرآن] ابالؼی است برای همه؛ پس آٌا جز گروه فاسمان هالک می
شوند؟()ٖ۵

لجاجت کفار و مشرکٌن در برابر پٌامبران6

لجاجت ،أذٌّت و آزار كفارومشرکٌن در طول تؤرٌخ بشرٌت ،در برابر همه پٌامبران،
بخصوص پٌامبران أُولُوا ا ْلعَ ْز ِم واز جمله به پٌامبر اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص به لدرى شدٌد ،ظالمانه
وؼٌر انسانی بود كه پٌامبر بزرگوار اسالم والعا ً به دلدارى و تسلّى پروردگار با عظمت
ص َب َر( »...پس صبر کن طوری که
ضرورت داشت :طورٌکه مٌفرماٌد «فَا ْ
ص ِب ْر كَما َ
ساٌر پٌؽمبران اولوالعزم صبر کردند) لابل تذکر است :همانطورٌکه تمام انبٌا ء درٌن
س ِل» هم ٌكسان نمی باشد.
الر ُ
درجه نٌستند ،بنا ً صبر «أُولُوا ا ْلعَ ْز ِم ِم َن ُّ

صبر انبٌاء علٌهم السَلم6

لرآن عطٌم الشؤن درباره صبر انبٌا ءآٌات متعددو فراوانى را ذكر فرموده است که از
صبَ ُروا عَلى ما
س ٌل ِم ْن لَ ْب ِلنَ فَ َ
جمله در (آٌه  34سورۀ انعام) مٌخوانٌمَ « :و لَ َم ْد ُك ِذّبَتْ ُر ُ
ُك ِذّبُوا َو أُوذُوا َحتهى أَتا ُه ْم نَص ُْرنا» (و البته پٌؽمبرانی پٌش از تو نٌز تکذٌب شدند ،ولی
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بر آنچه تکذٌب شدند و بر اذٌتهای که دٌدند ،صبر کردند .تا آن که مدد ما به آنها رسٌد.
و برای (مصداق) سخنهای هللا هٌچ تؽٌر دهنده نٌست ،و البته در اٌن کتاب از خبر
پٌؽمبران (پٌشٌن) به تو آمده است ).همچنان در (آٌه  85سورۀ انبٌاء) تمام پٌامبران را از
صابرٌنَ ( »٨٨و
ٌس َو َذا ْالك ْفل ك ٌّل منَ ال َّ
صابران مٌداند .و مٌفرماٌدَ « :وإ ْس َماعٌ َل َوإ ْدر َ
نٌز ٌاد کن اسماعٌل و ادرٌس و ذوالکفل را که هر ٌک از صابران بودند.).
پٌامبران «أُولُوا ْلعَ ْز ِم» صاحب شرٌعت6
کلمۀ «عزم» هم به معناى اراده و تصمٌم آمده بوده ،وهم به معناى عزٌمة وشرٌعت می
باشد ،وهدؾ از «أُولُوا ْل َع ْز ِم» ،همانا پٌامبران صاحب شرٌعت است .صاحبان ثبات،
استواری ،همت بلند و عزم نستوه هستند.
پٌامبران «أُولُو ا ْلعَ ْز ِم» عبارتند از6
 1ـ حضرت نوح علٌه السالم،
 2ـ حضرت ابراهٌم علٌه السالم،
3ـ حضرت موسى علٌه السالم،
4ـ حضرت عٌسى علٌه السالم،
5ـ حضرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص.
ع لَك ْم منَ
طورٌکه در (آٌۀ  ،7سورۀ احزاب و آٌۀ  ،13سوره شورى) آمده است« .ش ََر َ

ٌم َو موسى َو عٌسى
صى به نوحا ً َو الَّذي أَ ْو َحٌْنا إلٌَ َْن َو ما َو َّ
الدٌّن ما َو َّ
صٌْنا به إبْراه َ
أ َ ْن أَلٌموا ّ
الدٌنَ َو ال تَتَفَ َّرلوا فٌه» (از (احکام) دٌن آنچه را به نوح فرمان داده بود و

آنچه را که به تو وحی کردهاٌم و آنچه را به ابراهٌم و موسی و عٌسی فرمان داده بودٌم،
برای شما نٌز ممرر نمود که دٌن را بر پا دارٌد و در آن اختالؾ نورزٌد.).

حسن اختتام 6

پٌامبر بزرگوار اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص نمونه ای صبر و پاٌداری بود .زندگی پٌامبران ،از جمله
ی مشاهٌر آنان ،بٌانگر مماومت در برابر روٌدادها وحوادثی سخت و توانفرسا بود و
مسٌر حك در هر عصری دارای مشکالت گوناگون است و رهروان راه حك باٌد از
پٌامبر خاتم و دٌگر پٌامبران الهام بگٌرند ،در برابر ناهموارٌها پاٌدار باشند و روزهای
تلخ و تارٌک آنان را به ٌاد آورند .اللهم إنً أسؤلن موجبات رحمتن ،آمٌن!
و من ﷲ التوفٌك
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فهرست موضوعات سورۀ سورۀ األحـمـاؾ6
وجه تسمٌه
تعداد اٌات  ،کلمات وحروؾ سورۀ
معلومات درمورد تعداد آٌات  ،کلمات وحروؾ لرآن
علت اختالؾ نظرچٌست ؟
ارتباط اٌن سوره با سورۀ لبلی
محتوای سورۀ احماؾ
اعجاز لرآن کرٌم
حروؾ ممطعه
در آٌات متبرکه (  1الی ) 6
موضوعاتی  :اثبات ذات هللا و نفی خداٌان دروؼٌن  ،بحث بعمل آمده است .
شٌوه برخورد کفار در ممابله با آٌات لرآنی
پٌامبرعلم ؼٌب ندارد
در آٌات متبرکه (  15الی ) 20
در مورد موضوعاتی نٌکی با پدر و مادر ،فرزند خوب،
فرزند نافرمان ،انکاراز لٌامت  ،بحث بعمل آمده است .
در آٌات متبرکه (  21الی ) 28
در باره لصه ی هود علٌه السالم و و عادٌان  ،بحث بعمل آمده است.
لبولى اعمال داراى مراتبى است
در آٌات متبرکه (  21الی ) 28
در باره لصه ی هود علٌه السالم و عادٌان  ،بحث بعمل آمده است .
لجاجت کفار ومشرکٌن در برابر پٌامبران
صبر انبٌاء علٌهم السالم
پٌامبران «أولوا ْالعَ ْزم » صاحب شرٌعت
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مکثی بربعضی از منابع و مؤخذها6
 -1تفسٌر انوار المرآن6
تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ مخلص هروی« .تفسٌر انوار المرآن» گزٌده ای از سه تفسٌر:
فتح المدٌر شوکانی ،تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد.
خرم دل:
 -2تفسير ًور دکتر هصطفی ّ
وام کامل تفسیر وىر« :ترجمۀ معاوی قرآن» تألیف :دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان:
(متىلد سال  1315هجری ،وفات 1399هجری).
سر:
 3ـ تفسير الوي ّ
تألیف :دکتر عایض به عبدهللا القروي ( اول جنوری  1959م مطابك  1379هجری )
انتشارات  :شٌخ االسالم احمد جام سال چاپ  1395 :هـ .
4ـ تفسير کابلی
مفسر  :شٌخ اإلسالم حضرت موالنا شبٌر احمد عثمانی رحمه هللا علٌه
مترجم  :شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه
ترجمه  :جمعی از علمای أفؽانستان
5ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر6
تؤلٌؾ :ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(  510هجری1116 /مٌالدی ـ12
رمضان  592هجری )
6ـ البحر الوحيط في التفسير القرآى :ابو حياى األًدلسی:
تألیف :دمحم به یىسف به علی به حیان وفری غرواطی (745 - 654ق) مشهىر به
ابىحیان غرواطى .تفسیر «البحر المحیط» به زبان عربى می باشد.
7ـ تفسير تفسير القرآى الکرین ـ ابي کثير:
تألیف عماد الدیه اسماعیل به عمر به کثیر دمشقی(متىفى 774ق) مشهىربه ابه کثیر.
4ـ تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری:
دمحمبه جریر طبری متىلد (  224وفات  310هجری قمری )
5ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل6
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به جزَ ّ
11ـ تفسٌر صفوة التفاسٌر6
تؤلٌؾ دمحم علی صابونی (مولود  1930م ) اٌن تفسٌردر سال 1399ق نوشته شده
است .نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهمترٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ازجمله :تفسٌر
طبرى ،ك ّ
شاؾ ،لرطبى ،آلوسی ،ابن کثٌر ،البحر المحٌط و ...استفاده بعمل اورده است .
 11ـ تفسٌر ابو السعود6
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌؾ :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی )982
 -16تفسٌر فی ظَلل المرآن6
تالٌؾ :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
18ـ تفسٌر الجامع َلحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی6
نام مإلؾ:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
 -13تفسٌر معارؾ المران6
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مولؾ :حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث
حضرت موالنا دمحم ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر. 1379 :
 13ـ روح المعانی ( آلوسی )6
تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» اثر محمود أفندى آلوسی است – 1217(.
1270ق) .
12ـ تفسٌر لَتادة6
صری (ٔ ۶هـ ٔٔ٨ -هـ۷ٖ۶–۶٨ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر . ) 1980/01/01 (:
13ـ تفسٌر کشاؾ مشهوربه تفسٌر زمخشرى.
« تفسٌر الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاؾ .مإلؾ 6جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
 14مفسر صاوى المالکی 6
«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلؾ  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
 -15فٌض الباری شرح صٌح البخاری:
داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع 26 Jan 2016 :
 -61صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری6
گردآورنده  :مسلم بن حجاج نٌشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال  261هجری
لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری  :حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن
ابراهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری ( 194ـ  256هجری )
61ـ تفسٌر کبٌر فخر رازی6
تفسٌر فخر رازی مشهور به تفسٌر کبٌر ،فخرالدٌن رازی (  544هـ  606هـ )
 66ـ تفسٌر فرلان
تؤلٌؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی
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