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  سوره الشمس
  آيه دارد 15نازل شده و »  مكه   «  اين سوره در 

َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم  ِبْسِم ا
َواللَّْيِل ِإَذا ﴾٣﴿ َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَها  ﴾٢﴿  َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها ﴾١﴿ َوالشَّْمِس َوُضَحاَها

َونـَْفٍس َوَما ﴾٦﴿ َواألْرِض َوَما َطَحاَها ﴾٥﴿ َوالسََّماِء َوَما بـََناَها ﴾٤﴿ يـَْغَشاَها   َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها ﴾٩﴿ َقْد َأفْـَلَح َمْن زَکَّاَها ﴾٨﴿ َفَأْهلََمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها  ﴾٧﴿   َسوَّاَها
َِّ   ﴾١٢﴿ ِإِذ انْـبَـَعَث َأْشَقاَها ﴾١١﴿  ِبطَْغَواَهاَکذََّبْت َمثُوُد    ﴾١٠﴿ َقَة ا َ  َِّ فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل ا

َعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَبـُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّاَها  ﴾١٣﴿ َوُسْقَياَها َوال َخيَاُف  ﴾١٤﴿ َفَکذَّبُوُه فـَ
  ﴾١٥﴿ ُعْقَباَها

  :جزؤمعلومات م
اين  اول اين سوره گرفته شده است. آيهٔ  از آفتاب ) است که» ( الشمس « سوره نام اين 

) دوصدو  247( ) پنجاه کلمه،  50پانزده آيت، ( )15) يک رکوع ، (1سوره دارايی (
  ز:ـجؤم ترجمهٔ   ) نقطه است. 97چهل وهفت حرف و(

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  ».قسم به آفتاب و روشنی آن (به هنگام جاشت) « )1»( َوالشَّْمِس َوُضَحاَها «  به نام هللا بخشنده مهربان

  ».و قسم  به ماه چون از پی (آن) درآيد«)2»( َواْلقََمِر إَِذا تََالَها «
َها «  آفتاب) را روشن (و جلوه که آن ( به روز هنگامی قسم و «)3»( َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ

  ».پوشاند را فرو می به شب چون آن قسمو«)4»( ْغَشاَها يِل إِذَا يَواللَّ «  ». گر) کند 
  ».را بنا کرد به آسمان و به آن که آن قسمو «)5»( َوالسََّماء َوَما بَنَاَها «
  ».انيدگستر را  به زمين و به آن که آن قسمو « )6»( َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها «
اَها « به جان (انسان) و آنکه آن را (آفريد و) نيکو  قسم و «)7( »َونَْفٍس َوَما َسوَّ

هايش را (به او) الهام  ها و پرهيزگاری سپس بدی «)8( » فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها«  ».گردانيد
محققاً هرکس که نفس خود را تزکيه (و پاک) کرد،  «)9( »قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها «  ». کرد

  ».رستگار شد
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و يقيناً هرکس که آن را (با گناه) آلوده ساخت، نا اميد  «)10( » َب َمن َدسَّاَهاَوقَْد َخا«
شان،  (قوم) ثمود از روی سرکشی. (و طنيان «)11»( َكذَّبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها «  ».(و زيانکار) شد

  »شان (برای اقدام به جنايت) برخاست ترينآنگاه که شقی «)12»( إِِذ انبَعََث أَْشقَاَها «  ». شان را) تکذيب کردند پيامبر
ِ َوُسقْ « َّ ِ نَاقَةَ  َّ ها  پس پيامبر هللا (صالح) به آن «)13( »اَها يفَقَاَل لَُهْم َرُسوُل 

اَها ِهْم َربُُّهم بَِذنبِِهْم يفََكذَّبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَ «   ». ماده شتر هللا را با آبشخورش وا گذاريد«گفت:  ها) او را  (ولی آن «)14( »فََسوَّ
شان بر  شان به بسبب گناهان تکذيب کردند، آنگاه ماده شتر را پی کردند، پس پروردگار

  ».شان عذاب آورد، و با خاک يگسان کرد.  سر
 :و فضيلت سوره امحتو    ».و (هللا) از سرانجام آن بيم ندارد « )15»( َخاُف ُعْقبَاَها يَوَال «

» تطهير قلوب از ناپاكيها و ناخالصيها«و » تهذيب نفس« كه در حقيقت سورهٔ  اين سوره
اگر انسان بدبخت می شود، بايد عوامل اين شقاوت وبدبختی را در درون خود  ست،

» سعادت « جستجو کند واگر می خواهد به سعادت وخوشبختی نايل شود بايد لوازم اين 
  را در خود فراهم کند. 

زند، منتها در آغاز سوره به يازده موضوع  محور همين معنى دور مىبر  محتوی سوره،
مهم از عالم خلقت و ذات پاك خداوند براى اثبات اين معنى كه فالح و رستگارى در گرو 
تهذيب نفس است قسم ياد شده، و بيشترين سوگندهاى قرآن را بطور جمعى در خود جاى 

  .داده است
 نکردن نفس در دو بخش به توضيح می پردازد :سوره شمس درباره پيامدهای تزکيه 

) به پيامد فردي تزكيه نكردن نفس اشاره مي كند. در اين 10 -  1در بخش اول (آيات 
ژگي  گفتار با قسم  به پديده هايي مانند:  آفتاب  و ماه، شب و روز، آسمان وزمين كه وي

و تقواست بر اين نكته  هاي متقابل دارند و نفس انسان كه داراي دو حالت متفاوت فجور
تاكيد مي كند كه رستگاری انسان در گرو پاکی نفس است و اگر انسان نفس خود را 

 تزكيه نكند از فالح و رستگاري ابدي محروم مي ماند.
) به بيان پيامد اجتماعی تزكيه نشدن نفوس انسانها    15-11در بخش دوم يعني ( آيات 

ه به نابودی قوم متمدن و پيشرفته ثمود در اثر اختصاص دارد. در اين گفتار با اشار
شود که بخشی از اين سرنوشت شوم به  گسترش مفاسد اجتماعی، بر اين نکته تأکيد می

دليل آن بود که قوم ثمود از فردی فاسد و گمراه که نفس خود را تزکيه نکرده بود پيروی 
  به اين نام:» شمس «وجه تسميه سوره   کردند.

های قرآن عظيم الشان در زمان رسول هللا صلی هللا عليه  سورهقبل از همه بايد گفت که 
  وسلم  دارای نامهايی بود كه از طريق وحی مشخص شده بودند.
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، نامهای  هايی كه در سوره وجود داشت در برخی از موارد علماء ومفسرين  به مناسبت
گذاری   ه می فرمايم که،  در نامبدين اساس مالحظ ديگری به آن سوره گذاشته اند،

های قرآن اعتبارات گوناگونی در نظر گرفته شده است که برخی از اين اعتبارت  سوره
  عباتند از:

گذاری به اعتبار كلمه يا كلمات اول سوره و معانی آنها، مثل سوره برائت   : نام الف
  ) و يا سوره قل هو هللا (توحيد). (توبه

  . بار اسمی كه در آن سوره آمده استگذاری به اعت  : نام ب
، يا  ها نيامده گذاری به اعتبار موضوع خاصی كه در آن سوره آمده و در بقيه سوره : نام ج

،  الدين سيوطی ، جالل .(االتقان تری مطرح شده است در آن سوره به شكل گسترده و كامل
 ). به بعد، نشر دارالكتب العلميه 118، صفحه 1جلد 

باشد؛ به خصوص  های فوق می نيز، به علت يكی از احتمال » الشمس« سوره نام گذاری 
     :تفسير سوره . قسم به شمس آغاز شده استکلمه ، با  آن كه اين سوره

  باال آمدن  ضحی: وقت )  آن  و ضحای آفتاب   به ( قسم ) 1» (  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها «
  نيا  یمعن رسد. يا می  كمال  به  آن  و روشنی  تابش  كه  گاه آن  است  آن آفتاب  بعد از طلوع 

  یا معجزه ، حامل  یمعن  نيا  قرار دارد. كه  و درخشش  یروشن  درحال  شهياست: آفتاب  هم
  . است  ميعظ  قرآن  نيا  از معجزات

آيد ( و به  وقسم  به ماه بدان گاه كه از پس آفتاب  برمی)2» (  تََالَهاَواْلقََمِر إِذَا  «
  گيرد ) ! نيابت آفتاب زمين را زير بال سيمين مهتاب می

به دنبال آن برآمد . از پس آن روان شد . مراد تابيدن ماه در شب ، پس از   :» تَالَها «  
  از تابش و تجلّی آفتاب  را میدرخشيدن آفتاب  در روز است . اين آيه ، صورت ديگری 

َها  «   نماياند . گر  گاه كه آفتاب  را ظاهر و جلوه به روز بدان (وقسم ) 3» ( َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ
) به آفتاب ر ( ها ياندش . ضميگرش ساخت . نما  جلوه :»َجالَّها « روز .  »:النَّهاِر «    نماياند ) ! سازد ( و عظمت آن را در سيمای خود می می
ح يصر یمعن یكند، ول یقت آفتاب روز را ظاهر ميگردد . درست است كه در حق یبرم

ن در ي، دخالت زم یخف یا سازد. و با اشاره ین است كه روز آفتاب را آشكار ميه ايآ
ن با آفتاب  است كه روز ياز زم یرا در واقع ، تقابل قسمتيز شود یده ميآفتاب فهم یتجلّ 

ر يد و تأثيگردد . در هر حال باز هم سخن از نور خورش یم یو آفتاب متجلّ آورد  یرا برم
پوشاند ( و آن را  به شب بدان گاه كه آفتاب  را می ( وقسم  )4»(  َواللَّيِل إِذَا يْغَشاَها«   ن است .يالعاده آن در موجودات كره زم فوق

  نمايد ) ! در پس پرده ظلمت پنهان می
گردد . چرا كه باز هم  یر ( َها ) به آفتاب  برميپوشاند . ضم یآفتاب  را م» : ْغَشاَها ي«  

افتد و  یبر چهره آفتاب فرو م یا ن با آفتاب ، شب مانند پردهياز زم یبر اثر تقابل قسمت
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   پوشاند . ین ميافتاب را در آفاق زم یرو
و اين طور ، موصوله باشد » ما«احتمال دارد که () 5» (  َوالسََّماء َوَما بَنَاَها«

معنی شود: سوگند به آسمان و بانی آن که خداوند متعال است. و احتمال دارد که 
شود: سوگند به آسمان و بنای آن که در  طور معنی می مصدريه باشد پس اين» ما«

  نهايت زيبايی و استواری آفريده شده است.
ست و مراد ذات پاك پروردگار است . در لغت عرب ن کلمه موصوله ايا» : َما «  

در  یرود ، ول یر عاقل به كار ميغ یعاقل و ( َما ) برا یموصول مشترك ( َمْن ) برا
،  22و  3شوند ( مالحظه شود سوره  : نساء /  یگر استعمال ميكدي یبه جا یموارد

  ) .  3سوره بلد / 
كه .  یالشأن توانائ ميز عظيآن چ یعنيت است ، يوصف ینجا استعمال ( َما ) برايدر ا

؛ چرا كه به كار بردن هر   كسان استيخدا  یا ( َما ) براينها استعمال ( َمْن ) يگذشته از ا
ظه ح، نسبت به خدا نادرست است ( مال ین دو کلمه ، در آن مفهوم معهود بشريك از اي

را پرت كرده است  به زمين ، و به آن كه زمين (وقسم  )6»(َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها «  خ محّمدعبده ) .يشود  جزء عم ش
آميز ، آن را برای زندگی  و غلتانده است و ( با وجود گرد و كروی بودن و گردش شتاب

  انسانها و رويش گياهان ) پهن نموده است و گسترانيده است!
مرادف با ( َدحا ) در سوره کلمه گستراند. اين ،  غلتاند، پرت كرد ،راند»: َطَحا «  

العرب ،  لسان مالحظه شودتبديل داّل به طاء جائز است (  . است 30نازعات آيه 
اَها «  البيان ، كبير ). اشاره به كرويت زمين و حركت انتقالی و وضعی آن دارد. روح به نفس آدمی ، و به آن كه او را ساخته و پرداخته  (وقسم ) 7» (َونَْفٍس َوَما َسوَّ

  قوای روحی وی را تعديل، و دستگاههای جسمی او را تنظيم نموده است ) !وكرده است (
منظور انسانيت آدمی با دو بعد روح و جسم است كه مملّو از  ،نفس انسان»:نَْفٍس «  

تواند اشاره به عظمت و اهّميت مافوق  شگفتيها و اسرار است. نكره آمدن نفس ، می
تصّور و آميخته با ابهام انسان ، اين اعجوبه و شاهكار عالم آفرينش باشد كه دانشمندان به 

 . اند ناميده »   موجود ناشناخته« حق او را 
اَها «  اش كرده است . بدين نحو كه هر يك از اندامهای بدن  ساخته و پرداخته» : َسوَّ

انسان را برای كاری ، و هر يك از نيروهای آن را جهت امری آفريده است و اندازه و 
/   تناسب نماد و نهاد دستگاه تن را مراعات فرموده است (مراجعه شود به سوره: قيامه

   ). 7، سوره انفطار/  37/ سوره كهف ، 38
سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده است ( و چاه و  () 8»(فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها  «

  راه و حسن و قبح را توّسط عقل و وحی به او نشان داده است).
به گناه  گرايش» : فُُجوَر « الهام كرده است . نشان داده است . فهمانده است . »: أَْلَهَم «  

الفاظ القرآن الكريم ) .  گيری از حق و حقيقت ( مراجعه شود  : معجم  و معصيت و كناره
لوس و قُعود مراد راه شّر و طريق معصيت است . مصدر ثالثی مجّردی است همچون جُ 

   .)10: بلد / مراجعه شود به سوره ( . مراد راه خير و طريق حق است: پرهيز»  تَْقوی« 
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گردد كه  ( قسم به همه اينها ! ) كسی رستگار و كامياب می)9» (  ْد أَْفلََح َمن َزكَّاَهاقَ   «
نفس خويشتن را ( با انجام طاعات و عبادات با عمل صالح  ، و ترك معاصی ومنهيات ) 

  پاكيزه دارد و بپيرايد ( و آن را با هويدا ساختن هويت انسانی رشد دهد و باال برد ) .
  گانه است. قطعاً رستگار است . كامياب شد . جواب قسمهای يازده » : ْفلََح قَْد أَ «  

  المعانی ) .  ( مالحظه فرمايد  : المصحف الميّسر ، صفوه التفاسير ، روح 
  پاكيزه داشت .« :   َزّكی« 

پيراست. مراد پاكيزه داشتن و پيراستن نفس است با انجام اوامر و ترك نواهی ( مراجعه  
  ) . 18/   ، سوره نازعات 103/   ، سوره توبه 151و  129/   سوره  : بقره شوده به

المعانی ، پرتوی از قرآن ) . مراد رشد روحِ تقوا و  رشد داد و باال برد ( تفسير : روح 
گر ساختن هويت انسانی ، و باال بردن استعداِد نيكی و نيكوكاری است .  طاعت ، و جلوه

که نفس   خود را مستور گرداند که در  یو کس  ()10 » (َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها   «   تطهير و تَْنِميه است . از مصدر تزكيه ، به معنی
ل يو مستور گرداند و آن را خوار و ذل یست که آن را مخفيقت سزاوار آن نيحق

ها و ارتکاب  بيک شدن به عيل و نزديبه رذا یی آلودگ لهيبگرداند و آن را به وس
گرداند و آن را رشد وتکامل می  گناهان، و ترک کردن صفاتی که نفس را کامل می

که چنين  گرداند. (کسی ، و نيز با متصف شدن به صفاتی که نفس را ملّوث می دهد 
  گردد. کند) زيانکار و ناکام می

محروم و قطعاً نااميد و ناكام گرديد . حتماً به مطلوب و مقصود نرسيد و » : قَْد َخاَب «  
  ، سوره طه 15/   ، ابراهيم 127/   عمران بهره گشت ( مراجعه فرمايد به سوره  : آل بی
  ) . 111و  61/ 
: پنهان داشت . آلوده كرد . از مصدر تَْدِسية ، به معنی نقص و اخفاء ، و  »  َدّسی«  

) به معنی پنهان  كردن و خاموش داشتن استعداد است . در اصل ( َدسََّس ) از ( َدسَّ   آلوده
كردن چيزی در زير خاك است و حرف دوم مضاعف قلب به ياء شده است ، مانند 

اند نكته قابل توّجه اين است كه خدا  تَقَضََّض و تََظنََّن ، كه تََقّضی و تَظنّی هم خوانده
استعدادهای الزم ، و وجدان بيدار ، و فهم تشخيص حسن و قبح امور را برای پيمودن 

ثمر  ادت به انسان عطاء فرموده است ، و انسان در مقابل ضائع كردن يا بیراه سع
تکبر و سرباز قوم ثمود با طغيان و سركشی خود،  (  )11»( َكذَّبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها «   گيرد . گذاشتن آنها مورد بازخواست قرار می

عليه السالم ) زدن از پذيرفتن حق وسرکشی در برابر پيامبرشان برحق شان ( صالح 
  بلکه اورا  ( و دروغگو  ناميدند ) . ، را نه تنها تکذيب کردند

 : طغيان ، سركشی . مراد تجاوز از حدود مقّررات الهی ، و تمّرد از فرمان »  َطْغَويا«  
 به سبب سركشی و طغيان» : بَِطْغَواَها « .ی نفس است های او است كه بزرگترين تَْدِسيه

ترين ايشان برخاست و رفت ( تا شتر را  آن گاه كه بدبخت ( )12»( إِِذ انبَعََث أَْشقَاَها «   و طغيانشان .شان . با سركشی 
 وگناه مانع اين عمل شان نشد ، وبدين ترتيب مرتکب عمل خطا ءپَی بكند . ديگران هم 
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  .) کار وجنايت کار شدند
ترين (مراجعه شود به سوره  :  : بدبخت »   أَْشقَيا« برخاست و روان شد . » : إنبََعَث «  

   ) . 15/   ،سوره ليل 11/   اعلی
ِ َوُسقْ   « َّ ِ نَاقَةَ  َّ عليه   پيامبر هللا  صالح  () 13» (  اَهايفَقَاَل لَُهْم َرُسوُل 

ها گفت: از کشتن و پی زدن  داشت به آن درحاليکه قوم خويش را  برحذر می  السالم
است بپرهيزيد و اين  شتر هللا  که آن را برايتان نشانه و معجزه بزرگی قرار داده

  نوشيد با پی زدن شتر پاسخ ندهيد. نعمت هللا را که از شير آن می
نها با تمام صراحت  اعالم داشت : به اين شتر هللا کاری صالح عليه السالم به آ

  نداشته باشيد ، مانع نوشيدن آب آن از چشمه در روز نوبتش نگرديد .
، سوره هود /  77و  73/   : شتر خدا (مراجعه فرمايد به سوره : اعراف »نَاقَةَ هللاِ « 

به فعل  ناقه مفعولٌ  ) . تحذير است وکلمه  27، سوره قمر /  59، سوره اسراء /  64
  محذوف ( ِإْحذَُروا ) است.  

اَها «  ) .  155به سوره  شعراء / » نوبت آب  نوشيدن آب ( مراجعه شود » : ُسْقيا «  ها پيامبرشان  آن  ( ) 14»( فََكذَّبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَيِهْم َربُُّهم بَِذنبِِهْم فََسوَّ
کردند و شتر را پی کردند وکشتند و خداوند آنان را به را تکذيب   عليه السالم  صالح

سزای گناهانشان هالک کرد، با خاک يکسان کرد ، و عذاب او همه را فرا گرفت و 
ها را از زير فرا گرفت  بانگ مرگباری از باالی سرشان بر آنان فرستاد و لرزه، آن

 پس بيهوش به زمينافتادند.
ن خشم گرفت . عذاب را بر همگان گماشت . ايشان را ُخرد و بر آنا» : َدْمَدَم َعلَيِهْم «  

  خمير كرد . آنان را هالك و نابود كرد .
اَها «     از آن  و بزرگشان  كوچك  كه طوری  بهايشان را با خاك يكسان ساخت . » : َسوَّ

را با   هموار كرد و آنان  را بر سر آنان  نبردند. اين بدين معنی که :زمين  سالمت به  جان
  گردانيد.  يكسان  خاك

  عذاب و هالك را به طور يكسان گريبانگير همگان كرد و كارشان را يكسره ساخت .
اَها «   به سبب گناهشان عذاب را بر همگان گماشت و ايشان » : فََدْمَدَم َعَليِهْم . . . فََسوَّ

  داستان شتر حضرت صالح :    را يكسان نابود كرد .
يامبرانی است که نام آن  در قرآن عظيم الشان  يازده بار ذكر يكی از پ حضرت صالح

با  شده است. حضرت صالح (ع) سومين پيامبری است که پس از نوح (ع) و هود (ع) 
تمام قوت وصالبت عليه  بت پرستی و طاغوت های زمان خودش قيام کرد و سال ها با 

  آن ها مبارزه خدشه ناپذيری بعمل اورد .
لح (ع) در ده سوره ی قرآن و مجموعاً درشصت و هفت آيه ذکر داستان حضرت صا

  است . گرديده
پسر حضرت نوح؛ » سام«گان نواسه حضرت صالح؛ يکی از طوايف قوم ثمود و از 

از طرف خدای متعال برای هدايت قوم ثمود فرستاده شده بود.   است. حضرت صالح (ع)
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  .دگی می کردندقوم ثمود در يک منطقه ی کوهی بين حجاز و شام زن
قوم ثمود بسيار ثروتمند و دارای باغ و زمين های زراعتی وسيعی بودند ،عالقه زيادی 

به زندگی دنيوی داشتند ، بی نهايت عالقمند به زندگی دنيا ودر ضمن مردم خوشگذران و 
  پرست. اند و از حيث مذهب بت عياش بوده

در نتيجه خداوند پيامبری را به نام صالح؛ که از فاميل و طايفه خودشان بود برای  
  :دعوت به پرستش خداوند  .هدايت ايشان برانگيخت

حضرت صالح به قوم خود فرمود: ای قوم من! خدای يگانه را پرستش کنيد که جز او 
ده تا از آن ها و خدايی نيست. خداوند شما را بعد از قوم عاد، جانشين آن ها قرار دا

  .عاقبتشان درس بگيريد برای آن که به عذابی که آن ها را در هم کوبيد گرفتار نشويد
آری! قوم ثمود نيز مانند اقوام قبل از خود به جای گوش دادن به فرمان اين پيامبر خدا به 

  .او حرف های زشت و تهمت های ناروا می زدند
خود پيروی کنيم؟ چرا از ميان ما تنها بر او وحی  آن ها می گفتند: آيا ما از انسانی مثل

 نازل می شود؟
وقتی بت پرستان قوم ثمود، استواری حضرت صالح (ع) را ديدند از او خواستند تا 
معجزه ای برای آن ها بياورد و به خيال خود با اين کار می خواستند ناتوانی او را 

  .شوند بی غممشاهده کنند و برای هميشه از او و سخنانش 
خداوند به حضرت صالح (ع) وحی فرمود که برای آزمايش آن ها شتری می فرستيم، 

شتری که از دل کوه بيرون می آيد بدون اين که از پدر و مادری متولد شده باشد و ديگر 
  .اين که يک روز مردم آب آن منطقه را بنوشند و روز ديگر آن شتر

نشان داد و سفارش های الزم را  حضرت صالح (ع) معجزه ی خود را به قوم خود
  .درباره ی آن به مردم کرد

حضرت صالح (ع) به قوم خود فرمود: مزاحم اين شتر نشويد و بگذاريد در اين سرزمين 
به چرا کند و اگر آزاری به آن برسد، به عذاب دردناکی دچار می شويد. يک روز شما 

روز ديگر بگذاريد اين شتر از آن از آب آشاميدنی موجود در اين ناحيه استفاده کنيد و 
  .آب بنوشد

مدتی به همين صورت گذشت تا اين که اين موضوع بر آن قوم بی ايمان و بت پرست 
سنگين آمد و آن را سبب محروميت خود از آب و همچنين موجب خفت و خواری خود 

م گرفتند پنداشتند. آن گاه بزرگان و ثروتمندان قوم ثمود با يکديگر مشورت کردند و تصمي
 .آن شتر را بکشند و برای اين کار يک نفر را که از همه شرورتر بود انتخاب کردند

آن ها برای اين کار قداره بن سالف را که مردی بی رحم بود انتخاب کردند و دستورات 
 .الزم را به وی دادند

و او يک روز که نوبت استفاده ی شتر از آب های منطقه بود آن مرد به شتر حمله کرد 
جريان مطلع شد به قوم خود فرمود: مگر به شما  را کشت. وقتی حضرت صالح از اين
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نگفته بودم به اين شتر آزاری نرسانيد؟ اکنون در کمترين زمان به عذاب الهی دچار 
 .خواهيد شد

عذابی که خداوند بر قوم ثمود فرستاد بسيار عجيب و هولناک بود. عذاب هنگامی نازل 
خواب بودند. ناگهان زلزله ی شديدی آن منطقه را لرزاند به طوری که شد که همگی در 

از خواب بيدار شدند اما آن ها فرصت نکردند که از خانه های خود خارج شوند زيرا 
صاعقه ای بسيار شديد و با صدايی وحشتناک فرود آمد. زلزله از يک طرف و صاعقه 

 .از طرفی ديگر به آن ها فرصت تصميم گيری نداد
گر کسی فردای آن روز به آن منطقه می آمد فکر نمی کرد کسانی در اين جا زندگی می ا

کردند و خانه هايی وجود داشته؛ چون نه از مردم خبری بود و نه از خانه ها؛ اما 
حضرت صالح (ع) و ايمان آورندگان با معجزه ی الهی نجات يافتند و به زندگی خود 

  عذاب  يعنی: پروردگار اين »ترسد ینم  آن  و از عاقبت( ) 15(   » بَاَها َوَال يَخاُف عُقْ  «  .ادامه دادند
  آن بترسد زيرا او در حكم  يا از پيامدی  كار خويش  از عاقبت كه آن كرد، بی  نازل  را بر آنان

  . است عادل   خويش
شتر بر   كننده یپ  به» ها«ر يگر: ضميد  یقول به  یداند. ول یم  یرا اول  قول  نير ايكث ابن 
  د.يخود نترس  عمل  شتر از فرجام  كننده ی: پیعنيگردد.  یم
  ترسد چنان یكار خود نم  از فرجام متعال خداوند«د: يگو یم  اول  ید معنييتأ  به  یزمخشر 

  جهت  ا بهيشند، ياند یم  یريتداب  آن  یامدهايپ  ميكنند، از ب یم  مجازات  چون  شاهان  كه
  ».كنند یرا اجرا نم  در نظر دارند، مجازات  كه  گونه  ، آن آن  یمدهااياز پ  ترس

ن كرد و از يآمد . وهدف همين است که پروردگار  خداوند چن ی: عاقبت . پ »  ايُعْقبَ «   
  قسم در قرآن :  شان را ندارد .ياز ا یترسد و باك یآمد و عاقبت كارشان هم نم یپ

روشهای متعددی را  باشد برای تربيت انسانها  قرآن عظيم الشان که کتاب هدايت بشر می
يکی از آن روشهای تربيتی (قسم )  مورد توجه قرار داده که به کار بردن سوگند 

 دانيم سوگند يادکردن در ميان عامه مردم امری رايج بوده و هر باشد. زيرا چنانکه می  می
کنند تا با اينکار يا مطلبی  قسم ياد می داب و رسوم و دينی که دارندکدام از آنها براساس آ

اش سوگند  را تاکيد نمايند يا توجه مخاطبان را نسبت به اهميت نکته مورد نظر که درباره
   .می خورند جلب نمايند

به معنای بهره بردن( ابن »  قِْسم« در لغت به معنای جزءجزء کردن و »  قَْسم« 
  .)478، ص12 ق، ج1414مکرم؛ لسان العرب، بيروت، دار صادر،  محمدبنمنظور، 

شود)،  بوده (يمين و سوگندی كه بر اولياء مقتول ادا »  قَسامه « در اصل از » قََسم«و 
به کار »  حلف« به معنای حسن و جمال که در اصطالح فقهی و قرآنی، اسمی برای 

  .برده شده است
ی قسم گويا با سوگند  اينست که يادکننده»  قسم « به  وجه نامگذاری سوگند يادکردن

خورد،  خوردن در هر جايگاهی که باشد از زيبايی و جمال آن چيزی که به آن قسم می
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القرآن، بيروت،  محمد؛ المفردات فی غريب بن برد؛( راغب اصفهانی، حسين ای می بهره
  ) .670چاپ اول، صفحه   ق،1412 دارالعلم الدارالشامية، 

بستن و  اند كه عرب چون در حين پيمان  را از آن جهت به معنای سوگند گرفته»  يمين« 
  اند. فشردند، لذا به طور مجاز يمين گفته سوگند شدن، دست راست يكديگر را می  هم

ش، چاپ 1384اكبر؛ قاموس قرآن، تهران، دارالكتب االسالميه،  ( قرشی، سيد علی
 نواع قسم های قرآنی:ا   ).273، صفحه 7چهاردهم، جلد 

  انواع قسم هايی که در قرآن آمده  علماء آنر به شرح ذيل کتکوری نموده اند :
خداوند در قرآن عالوه بر ذات خويش به مخلوقاتی چند نيز سوگند ياد نموده که تقريبا با 

 قسم به ذات خويش . توان به موارد زير دست يافت يک نگاهی گذرا در قرآن می
تا لتسئلن عما کنتم « مانند » هللا« با لفظ جالله   پروردگار با عظمت ما در بار 

  قسم  به فرشتگان  . قسم خورده است» رب« ودرشش مورد با کلمه  56سوره نحل آيه » ( تفترون
  ) 5- 1آيات  سوره نازعات» ( والنازعات غرقا والنا شطاط نشطا... فالمدبراب امرا« 

  قسم  به قرآن مجيد ) 72آيه  سوره حجر » (لعمرک انهم لفی سکرتهم يعمهون «پيامبر قسم به جان 
  قسم  به قيامت ) 2و   1سوره يس( . »يس و القرآن الحکيم«
  های آفرينش قسم  به پديده ) 2آيه  سوره بروج »  (و اليوم الموعود «

 .کشتی، آنجير ،وزيتون،بحر ،ابر ،باد ، ،ماه ، زمين  ،ستارگان ،آفتاب ،ايمان مانند
، سوره 15آيه  سوره تکوير ،1آيه  سوره شمس ،4آيه  سوره طارق: مراجعه شود به

سوره  ،6آيه  سوره طور ، 2و  1آيه  سوره ذاريات ،18آيه  سوره انشقاق ،6شمس آيه
 قسم  به زمانهای مختلف  1آيه  سوره تين،3آيه  ذاريات

آيه  سوره فجرروز و شب مراجعه شود به: (سپيده دم، چاشتگاه، عصر، غروب آفتاب، 
 4، سوره شمس آيه 17، سوره انشقاق آيه 1آيه  سوره عصر ،1، سوره شمس آيه 1
  قسم  به مکانهای مقدس:  ). 17آيه  سوره تکوير ،

و  1، طور آيه 1آيه سوره : ( بلد ربيت المامورمراجعه شود به  ،کوه طور مانندمکه ،
  قسم  به نفس انسان : ) 3
  وجدان انسانی، قلم ونوشته، انسان پيکارگر، شفع، وتر و... مراجعه شود در سم بهق
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-5تا 1آيه  سوره عاديات ،1آيه  سوره قلم ، 2آيه  سوره قيامت ،17( سوره شمس آيه 
  مورد قسم: ) 3آيه  سوره فجر 

آنها البته الزم به يادآوری است که قسم های قرآن يا در موردی است که اعتقاد بشر به 
 الزم و ضروری است مانند سوگند به وحدانيت خدا، وقوع قيامت، مبعوث شدن پيامبران

حاالت و روحيات  و يا برای تاکيد بر  ...حقانيت وعده الهی ،نبوت پيامبر اسالم ،
است مانند تاکيد برخلقت انسان در بهترين صورت، آفرينش انسان در رنج و   بشر

  . حافظانی برای انسان، زيانکار بودن انسان را نام بردسختی، وجود نگهبانان و 
   : قسم الهی با قسم انسانها تفاوت

مفسرين در اين مورد می نويسند : تفاوت قسم های الهى يا قسم هاى متعارف ميان مردم 
  نقاط ذيلی را برجسته ساخته ان :

و يا بسيار عزيز  كنند كه در نظرشان مقدس مردم معموالً به چيزهايى قسم  ياد مى  - 1
  .گويى هستند  است و در تمام آنها نگران مۆاخذه و يا صدمه، در صورت دروغ

دهد كه   اى احتمال مى هدف اصلى از سوگند مردم اثبات مطلب است، وقتى گوينده - 2
كند آنان را وادار به قبول   شنوندگان سخن او را باور نكنند با سوگند خوردن سعى مى

  .را برطرف سازد نموده شك و ترديد
اين در حالى است كه هيچ يك از اين مطالب در سوگندهاى قرآن نيست، زيرا خداوند نه از كسى يا 

رساند تا سوگند ياد كند، از طرف ديگر درباره   چيزى ترس دارد و نه فقدان چيزى برايش ضرر مى
خدا در قسم های خود عالوه بر نشان دادن اهميت آنها و عالوه بر تأكيدی كه از اين   .داردسخن خدا، مۆمن نياز به سوگند ندارد و براى كافر و معاند سوگند سودى ن

طريق بر وقوع خبر می شود قسم های خود را طوری انتخاب كرده و آورده است كه 
  خواننده محترم !   خود آنها حجت و دليل بر ثبوت خبر و جواب قسم نيز باشند.

پروردگار، بيان درجه اهميت چيزى است كه براى آن قسم يكى از فلسفه هاى قسم  های  
خورده است دومين فلسفه قسم هاى خداوند، بيان اهميت و ارزش موجوداتى است كه به 

 .آنها سوگند ياد كرده است
از مجموع قسمهاى قرآن در يك مورد خداوند يازده قسم ياد كرده، كه آيات اوليه سوره 

 .شمس است
سوگندهاى پنجگانه وجود دارد. و در چهار مورد قسمهاى چهارگانه و در چهار مورد 

يافت مى شود. سوگندهاى سه گانه شش مورد و قسم هاى دوگانه پنج مورد است. و 
 .قسمهاى يگانه شانزده مورد است كه بيشترين عدد را به خود اختصاص داده است

  ب نفس قسم های سوره شمسيازده گانه و تهذيقسمهاى  
اد كرده، كه چهارتاى آن دو تا دو تا، و سه مورد آن قسم يازده قسم ين سوره يدر ا خداوند

 :ر استيگانه. اّما چهار مورد اّول به شرح زي
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اد شده، يه هم به آفتاب  قسم ين آيش در ايسوگند به آفتاب  و تابندگ: َوالشَّْمِس َوُضَحاَها - 1
 .و هم به نور ش

ع و با عظمت را بنا كرده ين بناى رفيقسم به آسمان و آن كس كه ا:َوالسََّماِء َوَما بََناَها - 2
 . است

  ده استيى كه آن را گسترانيقسم بهزمين و خدا:َواالْْرِض َوَما َطَحاَها  - 3
اَها - 4 در چهار ». ده استيقسم به روح انسان و آن كس كه آن را آفر: َونَْفس َوَما َسوَّ

 : رد. اّما سه موردى كه فرد استمورد باال مجموعاً هشت قسم وجود دا
 . ديرون مى آيقسم به ماه هنگامى كه به دنبال آفتاب  ب:َواْلقََمِر إَِذا تَالََها - 1
 قسم به روزهنگامى كه پرتوآن صفحهزمين راروشن مى سازد  .:َوالنََّهاِر إَِذا جالََّها - 2
ظلمتش تمام روى زمين را فرا  كى ويقسم به شب هنگامى كه تار:َواللَّيِل إَِذا يْغَشاَها - 3

 رد.يمى گ
 :افتاب عالمتاب

ت آفتاب  و نور آن، كه خداوند متعال به آن قسم خورده، ، يدر مورد عظمت و اهم
 :چ كس از آن مّطلع نبوديمطالبى كه به هنگام نزول قرآن ه

 ره كننده آفتاب يعظمت خ - الف
 وزن آفتاب  - ب
 درجه حرارت آفتاب  -ج
 ى ازآفتاب يشعله ها -د

 جاذبه آفتاب  -هـ 
 :آثار و اسرار نورآفتاب  

 !ز مرهون نورآفتاب يهمه چ -1
 ى با نور آفتابيپرورش مواّد غذا  -2
 بارانها و نور آفتاب  -3
 هاييبايآفتاب منشأ ز - 5 رابطه نور  آفتاب  و بادها -4
 هاينور آفتاب  منبع انرژ - 6

  : به ماه  قسم
  ژگى هاى ماه درخشان!يبرخى از خصوصيت های و» َواْلقََمِر إَِذا تَالََها. «  
  حجم كره ماه - الف

  وزن ماه  - ب 
  زندگى در كره ماه -ج
  حركت كره ماه  -د 

  فاصله ما تا كره ماه -هـ
 روز و شب در ماه -و 

 :گوشه اى از بركات كره ماه
 !عىيمى طبيماه، تقو - 1
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ازده گانه يب نفس (كه قسمهاى يخداوند متعال ضمن درس تهذ نجاست كهيجزر و مد ا - 2
د و خداشناسى هم مى دهد، و ما را متوّجه منبع يسوره شمس براى آن است) درس توح

شتر او، به درجات ياض جهان هستى، و علّة العلل مى كند،تا با شناخت هر چه بيف
 .ميابيباالترى از كمال دست 

 :سوگند به روح انسان 
اَها * فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها«  فه به نفس يه شرين آيخداوند متعال در ا»  َونَْفس َوَما َسوَّ

اد كرده و در يده، و بصورت معتدل قرار داده، سوگند يانسان ، و آن كس كه آن را آفر
تقوا  نش روح انسان قناعت نكرده،بلكه فجور وين نكته مى شود كه به آفريادامه متذّكر ا

ارش نهاد، و هم عوامل يعنى هم اسباب سعادت را در اختيم داده است. يز به او تعليرا ن
گر، راه و چاه را به انسان نشان داده يشقاوت را به وى معّرفى كرده، و به عبارت د

 .است
ت ين اهمييتب ازده گانه، براىيسوگندهاى »  قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها * َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها« 

شده; و  ه كردهرسنگاريهر كس نفس خود را پاك و تزك« ن نكته است كه: يفوق العاده ا
 يــــست ؟ــســـعــادت چ  د و محروم گشته است.يت و گناه آلوده ساخته، نوميش را با معصيآن كس كه نفس خو

مرکزی مفهوم سعادت و معانی اصطالحی آن و فهم ما از سعادت يکی از مطالب مهم و 
ی  یدر جوامع بشر ی د بشمار ميرو  هاانسانماو زند .يكی از سؤال های مهمی در زند

سعادت چيست؟  سعيد و خوشبخت کيست؟ سعادت واقعی  انسان اينست که در يابد که 
چيست؟ و چطور ميتوان انسان  به سعادت واقعی  دست يابد ؟  يافتن جواب درست  

ن کامل  حلی برای  بسياری  از مشاکل ما شده ميتواند ومنطقی به اين سواالت،به اطمينا
مختلفی دارد.  تعاريف هر ملت و حتی هر انسان مفهوم، محتوی و در فرهنگ  سعادت ودرک مفردات آن  امر بسيار مهمی بشمار  ميرود .

ل را به  سعادتروه و  فرقه  انسانی هر  وتشريح  تعريف ی  وذوق  خود خاص ش
 خويش را ازين مفهوم دارند.نموده اند و فهم 
  به معناى سعادت و خوش طالعى توسط  علماء  خوشبختى در لغت، کلمه سعادت يا

رفته است . همچنان علماء در تعريف   ويند :  سعادت مورد ترجمه وتفسير قرار    مي
ستگى وصول به آن را يشا كمال ممكن كه انسان استعداد و دن به هر نوعيرسسعادت : « 

از  سعادت عبارت از استفاده صحيح ،  سالم ومشروع  : گريد به عبارت ويا  » دارد
ار در تصرف  واختيار انسان قرار داده  معنوى روهاى مختلف مادى وين که پرورد

 است.
 با زيبای خاصی خويش  چنين معرفی ميفرمايد:  اين فهم را قرآن  عظيم الشان

از )  هايها و قد خاب من دسيها قدافلح من زكيتقوها فالهمها فجورها ويونفس وما سو(  
ردد که :  ه نفس يفالح انسان در گرو تزك فحوی آيات متبرکه با صراحت تام معلوم مي

ن نظر كه موجب يسعادت و كمال نفس انسانى است; از ا همان»  فالح«است و 
 ابى بهي. از آن نظر كه موجب دستمشکالت استرستگارى و رها شدن انسان از
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   .شود ده مىينام»  سعادت«ذاتى است  نكه مطلوبيو از نظر ا» فوز«هاست  خواسته
ر ما حکمت وفلسفه  خلقت انسان  را مورد تحليل وارزيابی قرار دهيم  با وضاحت  تام  ا

انسان به  ، رساندن خلقت انسان جهان وبه تعقيب آن  هدف از خلقت  ، در خواهيم يافت که
بنابر همين منطق است که   ، انسانی استکمال به باالترين  کمال فضيلت ورساندن انسان 

رديده است . بنآ    جو و سعادت طلب کمال مخلوق انسان فطرتاً  فته ميتوانيم که خلق 
 خود برسانند .  سعادت گم شده  همه انسانها ميخواهند خود را به 
انسانها برا ی  رسيدن  به معراج  سعادت برای خود   ولی در اين جای شک نيست که

راه ها ووسايل  مختلفی را مطرح وپيش بينی  می نمايند. برخی از انسانها رسيدن به 
ظاهری  وبرخی »  لذت « بـــه دن ـــيـــرس سعادت وخوشبختی متصور خويش را  در 

ر  از انسانها   شبختی  معرفی  ميدارند . را مايه  سعادت وخو باطنی  » لذت های « دي
يکنواخت و هماهنگ  ، سعادت را به فعليت رسيدن استعدادهای انسان به طورابن سينا 

حميد  نوشته ، خوشبختی سيمایرساله  اند.( شود، معنا کرده که موجب کمال انسان می
  ). ١٧، صفحه  رسائی

)  سعادت و شقاوت  همچنان علما ء بدين باور وعقيده اند که هر کدام از دو خصوصيت (
سعادت و  داراٻی »  روح«  بخصوصی  دارند . بطور مثال :  معنای  برای خود 

بخصوص خود ميباشد. بنابر  سعادت و شقاوتی هم داراٻی »   جسم« است . و شقاوتی
 روح  انسان را موجودی مرکب از جسم و همين  منطق است که قرآن  عظيم الشان 

 بنابراين آنچه که تنها.  و جسمی متحّول و متغيّرابدی  روحیمعرفی  داشته است .  
 های ، از سعادت و امثال آن، تقواعلم  مانند .  انسان است » روح«  ، مربوط به سعادت

 شمرد و همچنين اموری که سعادت جسم و روح را با هم دربر دارد، از انسانی می
 که انسان را ازبشرط آنفرمايد: مانند نعمت مال و اوالد  محسوب میانسان  های سعادت

ار  ياد   همچنين. غافل نکند و دلبستگی به حيات دنيوی را به دنبال نداشته باشد پرورد
جسم و بدن سختی و ناماليماتی را بوجود آورد  ه که در ناحياست اموری  سعادت انسان 

ر راه قبول مشقت های جسمی دشود، مانند  در ناحية روح از سعادت شمرده می ولی
 اموال در راه خدا. اّما اموری که در روح شقاوت ايجاد کند، گرچه سعادت دا،  انفاقـخ

لذائذی که فقط  جسمانی را به همراه داشته باشد، هيچ گونه سعادتی را همراه ندارد، مانند
وجب فراموشی از ياد ماين لذايذ غير مشروع دنيوی داشته و غير مشروع جنبة دنيوی 
ارجسمانی را غير مشروع   سعادتبه اصطالع اين نوع لذائذ و . خداوند گردد  پرورد
 .شمرده است عذابدر واقعيت برای انسان 
ی  اين نيست که انسان يکسره    اسالم، به انسان هشدار می دهد کهدين مقدس  مفهوم زند
با  . بلکه زندگی ابدی و جاودانه نيز منحصر شمارد لذايذ و رنج های دنيوی  خود را  به

که می  است انسان  رنج ها و لذت های متناسب با اعمال انسان ها در راه است و اين
. دين هميشگیابدی ويا سعادت جاودانه و  تواند انتخاب کند زندگی زودگذر و فانی،

يری از لذايذ   مادی و اسالمی درين راستا اعتدال را مراعات کرده  و برای بهره 
ونه که از   معنوی حدود و ثغور بس عالی و انسانی را تعيين نموده که با پيروی همان 
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طبيعت اين دين که دين دنيا و آخرت است رهنمايی و هدايت ميکند. پيروی ازين اصول 
 سبب صالح و فالح دنيا و آخرت خواهد بود.  

آسايش خاطر  شری است که انسانها و جوامع بمّسلم است که سعادت و خوشبختى از آِن 
برای عده که سعادت و خوشبختی را تنها در داشتن مال د. نبيشترى داشته باش و آرامش

فت که:  سعادت  منشأ به هيچ صورت مال و ثروت و قدرت،دنيوی خالصه ميکنند بايد 
 حتمی نيست که آورند اما آيد، زيرا ثروت و قدرت، رفاه مى و خوشبختى به حساب نمى

يکى از  گويد: براى مردم عاقل، ثروت يکى از دانشمندان انگليسى مى باشند. خش آرام ب
مالک ثروت  عوامل اضطراب و بدبختى است. مسئله مهم اين است که بايد بکوشيم تا

ثروت در عشق کسانى که ما بايد امير نفس  باشيم نه اسير نفس . خود باشيم، نه بنده آن. 
 آن ميباشد  فکرمتداوامآ  در اند و  اسير آن ساخته را  وقدرت فرورفته اند وهميشه خود

مال وداراٻی خويش را از دست ندهند ، بنآ  هميشه در فکر که مبادا در کشمکش حوادث،
غرق اند. بايد دانست که همچو اشخاص به  هيچ وجه  روی خوشی را نخواهد ديدی.  

ونه ميتواند  به  مان است که ببری يا نبری)بايد تعمق کرد و دانست که در  کفن جيب نيست ( آن هم به   حقيقی دست يا بد:سعادت  انسان چ
ار: -1   کسب رضای پرورد

اولين چيزيکه انسان  ميتواند به سعادت واقعی وحقيقی برسد همانا کسب رضای 
ار  با عظمت است. قرآن  عظيم الشان در  آنعده از انسانهای را  سورهء عصر، پرورد

با عظيم الشان قرآن . باشند  مؤمن ونيکوکار می سازد  که آنان خسران مستثنى  از 
  صراحت تام  بيان ميدارد  :

َن يإِالَّ الَّذِ « دست می يابند .  فالح و رستگار انسانها  مؤمن ونيکو کار به طور حتمی به  
اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ  آَمنُوا ْبرِ َوَعِملُوا الصَّ  »َوتََواَصْوا بِالصَّ

ويند  خوش بخت کسى است که زندگى خوشايندى داشته باشد و علما ء علم اخالق مي
ری  بدست  نمی  آيد .ز با ــــجرسيدن به اين مامول  اردر چيزی دي اری:تقوا و -2 رضا پرورد   پر هيز

   )9( عظيم الشان در سوره  شمس آيه قرآن دومين عامل رسيدن به  سعادت حقيقی را 
نصيب آنعده از  سعادت و رستگارى وقسم چنين بيان ميدارد :  پس از يازده سوگند

روی  بدبخت کسى است که به ناپاکى را از پليدى تطهير کند و انسانهای است که خود 
 بياورد .

ردد در همين فهم خالپيغمبران الهى يکی از عوامل ارسال کتب سماوی وارسال  صه مي
ی سادتمند ابدی را  راه زندگى ، پيغمبران آمده آند تا برای ما انسانها  ورسيدن به زند

رديده اند تا برای بشريت راه خير وراه رسيد ن به  نشان دهند. پـــيامبران الهی  مبعوث 
  سعادت را تعليم دهند. 

ی    همين است که برای انسانها راه ها وطرقرسالت انبيا ءيـکی از ورود به زند
استحکام اخالقى و  نيکى و نيکوکارى، راستى و درستى و خوش بختى،سعادتمند، 

 را به آموزند . خيرخواهى و مهربانى
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ار:ياد  -3    پرورد
ردد ، همانا  ياد  مهمترين عامل ووسيله که موجب خوشی وآرامش روح انسان  مي

ار است .  قرآن عظيم الشان در (  سوره رعد : آيه   مهم ترين عامل و   ) ٢٨پرورد
ار   معرفی داشته است :  (ياد  وسيله براى خوشى و آرامش روح را اال بذكر هللا پرورد

ار است که ياد پ تنها با ،  تطمئن القلوب روى ) البته گيرند.  آرام می ها ، قلبرورد
هر کس از وبدبختی معرفی داشته  وميفرمايد : (را عامل سيه روزى  هللا  از ياد  گرداندن
اما بايد گفت راز ) ١٢۴ آيهء سخت ميشود ) (سوره ط روى گرداند، زندگى اش ياد من

خويش  در زندگی انسانهای  است و بس.  نهفته  ايمان الهی نور خوشبختی تنها در
آنعده از انسانهای که   برخوردار باشند. خوشبخت هستند كه از آرامش نفس و روح حقيقی

ومنال می پندارند  در اشتباه اند . تجربه  زراندوزی و انباشتن مال  سعادت را صرف در
به بار  به اثبات رسانيده است که مال ، وداراٻی زياد هيچ وخت برای انسان  سعادت را 

 فالكتمصيبت ها و باعث  نياورده ، در زياتر از موارد   همين مال وثروت است که 
ردد .   :عمل صالح -4  های متعددی برای انسان مي

 ، امر به معروف ،فی سبيل هللا جهاد  عظيم الشان عمل صالح را در اعمالی مانند قرآن  
ی بارا مايهءشکر نعمت هاى الهى وتوبه بجا آوردن نهى از منکر،  برای سعادت  ، زند

  : بزرگان علماء و هم نشينى با مجالست و -5 نسان معرفی  داشته است.
انسانها کسانی آند که با علما ء  سعادت مندترينميفرمايد ( پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

   : داشتن اوالد صالح -6 داشته باشد. )نشين  بزرگوار و کريم هم وشخصيت های 
انسان را به سعادتمندی واقعی  از جمله عوامل است که  منزل شايسته؛ صالحه وزن  

 حديثی از پيغمبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم روايت است که ميفرمايد  : در:ميرساند
 سعادةالمرء المسلم الزوجةالصالحة و المسکن الواسع و المرکب الهنىء و الولد من«

راهوار و  شايسته ، خانه وسيع ، مرکب زن  لمان است کهمسانسان  الصالح ؛ از سعادت 
  .»باشد نصيبش   فرزند شايسته 
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  خواننده محترم !
ی با  نصحيت وتوصيه اخالصمندانه ، دوستانه وبرادرانه من برای رسيدن به  زند

ناه نشويم. من معتقدم که  سعادت و بهتر  ، اين است: که بـــاخود  تعهد  نمايم که مرتکب 
ی  سعادتمند  لذتمند در اختيار خـواهيم داشت. بر  ناه و عصيان کمتر باشد زند هرچه  

 از ظاهر ما باشد.   ماست تا باطن ما بهتر
ی از آن فايده ای و  ی  فراموش کرد، آنچه که در زند خوش خلقی  را نبايد در زند

ی خويش  سعادت اصلی  متصور نيست  آنرا بايد ترک کرد ما بايد به اين نتجيه در زند
برسيم که در دنيا  آنچه نصيب انسان  ميماند  که با کار آخرت  ايد. انسان  نبايد  فريب 

ال ومنال دنيا را خورده   وهميشه درفکر  پول وپيسه وداراٻی  برايد.  در اين هيچ  م
جای شک نيست ، انسان تاميتواند کار وزحمت بکشد  تا محتاج   کسی نشود ودستش 

ران دراز نشود. اما مراعات اعتدال و اوامر الهی درين رستا سبب صالح و  برای دي
رديد. ال  هی ما را سعادت دارين نصيب فرما.فالح هر دو عالم خواهد 

ذشت نه کنی از جمله  ر بر ما ترحم  او  در ارا بر خود ظلم روا داشته ايم ا الهی پرود
 خساره مندان خواهيم بود.ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرين.

  سوگند خوردن به غير آ : 
حرام  هللا بصورت مطلق يا به غير از اسماء و صفات سوگند خوردن به غير هللا تعالی و 

است و جزو شرک اصغر محسوب می شود، و حتی اگر کسی به تعظيم و بزرگداشت 
  غير هللا را به قسم ياد کند، او دچار شرک اکبر خواهد شد.

من حلف بشیء «و علت اين هم حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که فرمودند: 
(هرکس به غير هللا سوگند ياد کند، قطعاً کفر يا شرک » هللاِ فَقَد أشَرک ُدوَن 

   ) و گويد: حديث حسن است.)1535است).( ترمذی ( ورزيده 
بنابراين ما مسلمانان يا نبايد سوگند ياد کنيم و يا اگر سوگند خورديم بايد فقط به هللا يا يکی 

به کالم هللا صحيح است زيرا کالم صفت از اسماء و صفاتش باشد، مثال سوگند ياد کردن 
  خداوند متعال است.

 البته خداوند متعال ميتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال ميفرمايد:
َها * َواللَّْيِل إَِذا يَْغَشاَها * وَ « السََّماِء َوالشَّْمِس َوُضَحاَها * َواْلقََمِر إَِذا تََالَها * َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ

اَها ).يعنی: به آفتاب  و 1-6(الشمس : » َوَما َبنَاَها * َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها * َونَْفٍس َوَما َسوَّ
و به روز هنگامی که   و به ماه هنگامی که بعد از آن درآيد، گسترش نور آن سوگند،

به آسمان و  و قسم و به شب آن هنگام که زمين را بپوشاند، صفحه زمين را روشن سازد،
و به زمين و کسی که آن را گسترانيده، و قسم به جان آدمی  کسی که آسمان را بنا کرده،

  و آن کس که آن را (آفريده و) منّظم ساخته.
که در اين آيات و بسياری از آيات ديگر خداوند متعال به آفتاب  و ماه و شب و روز و 

به (فجر و شمس و ليل و وتر و  ، و بايد دانست که سوگند خوردنغيره قسم ميخورد
غيره) فقط و فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداريم که به اين موارد 
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سوگند ياد کنيم، زيرا هرگز نه پيامبر صلی هللا عليه وسلم و نه هيچيک از اصحاب ايشان 
ر جايز می رضی هللا عنهم به شمس يا فجر يا ليل يا وتر و غيره سوگند نخوردند، و اگ

  بود آنها به اين موارد سوگند می خوردند..
، و هدف از آن قسم خوردنها خداوند متعال به هر چيزی که بخواهد قسم ميخورد ولی

توسط خداوند اينست تا نعمتهای خويش را يادآوری کند، نعمتی مانند خورشيد و شب و 
متعال با سوگند خوردن به  روز و کوهها و غيره که همه را برای انسانها آفريد و خداوند

اين نعمتها قصد يادآوری کردن آنها را به ما دارد، بنابراين فقط خالق آنها (يعنی خداوند) 
  می تواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستيم.

عالی قصد پس ما نيز نبايد به آنها قسم ياد کنيم، زيرا آنها فقط مختص خداوند است که هللا ت
  دارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمتها را به ما يادآوری کند..

و اگر قسم  خوردن به غير خدا جايز می بود، قطعا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بجای 
آنکه ما را از آن نهی کند با استناد به آن آياتی که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند 

د به غير خدا می داد، در حاليکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم خورده حکم بر جواز سوگن
ََّ « چنين فرمودند: ِ   أََال إِنَّ  َّ عّزوجّل يَْنَهاکُْم أَْن تَْحِلفُوا بِآبَاِئُکْم، فََمْن َکاَن َحاِلفًا فَْليَْحِلْف بِا

ی شما را از (هان! بدانيدکه هللا تعال )1646مسلم ( –) 2679بخاری ( »أَْو ِليَْصُمتْ 
خواهد سوگند ياد کند به نام هللا سوگند  می   کند لذا هر کسی که  می تان نهی سوگند به پدران

  ياد کند يا سکوت نمايد.)
کند که رسول هللا صلی هللا  رضی هللا عنهما روايت می  عمر بن در روايتی ديگر عبدهللا

خواهد سوگند ياد  (هرکس می» اَمن کان حالفًا فال يَحِلف إّال ب«فرمود:   عليه وسلم
گويد: قريش به نام پدرانشان سوگند ياد  سوگند يادکند،) راوی می فقط به نام هللا  کند
تان  ( به نام پدران  »التَحِلفُوا بآبائکم« فرمود:   کردند. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می

  )1646مسلم (  )3836بخاری (  سوگند ياد نکنيد.)
اين موضوع را تأييد   و هريره رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلمو روايت اب

ِت « فرمود:  کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می َمْن َحلََف ِمْنکُْم فَقَاَل فِی َحِلِفِه: بِالالَّ
ُ، َوَمْن قَاَل ألخيِه تَعَاَل أُقَاِمرْ  َّ ی فَْليَقُْل: َال إِلَهَ إِالَّ    رواه مسلم و غيره،» َک فَْلَيتََصدَّقْ َواْلعُزَّ

بگويد، و هرکس به دوستش » ال اله اال هللا«(هرکس به الت و عزی سوگند ياد کند بايد  
  .)1648مسلم (  )4860بخاری (  کنيم، بايد صدقه بدهد.) قمار بازی  بگويد: بيا

کند دستور داده  سوگندياد عزیو   هرمسلمانی را که با الت   پيامبر صلی هللا عليه وسلم
کند). زيرا سوگند به غير هللا با کمال توحيد  است ال اله اال هللا بگويد (يعنی: تجديد ايمان

منافات دارد و در اين کار به وسيله سوگندکه مخصوص هللا است به غير هللا تعظيم شده 
  است.

صراحتا سوگند به غير  آری! اين فرموده های رسول خدا صلی هللا عليه وسلم هستند که
خدا را نهی می کنند، آيا اگر سوگند به ماه و ستارگان و ديگر مخلوقات جايز می بود، 
پس چرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم ما را از سوگند به غير خدا نهی می کنند؟! رسول 

ا با خدا صلی هللا عليه وسلم که آگاهترين انسانها به آيات قرآن و معانی آنها بود پس چر



 سوره الشمس
 

 
19 

استناد به آن آياتی که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند ياد می کند حکم بر جواز سوگند 
  به غير خدا نمی دهد؟!

آيا العياذبا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در امر رسالت کوتاهی کرده اند!! يا آنکه معانی 
 آن آيات را نمی دانست!

سوگند نخورده اند چنانکه ابن مسعود رضی و چرا اصحاب بزرگوار ايشان به غير خدا 
ً « می گويد:    هللا عنه ِ َکاِذبًا أََحبُّ إِلَیَّ ِمْن أْن أَْحِلَف بِغَْيِرِه َصاِدقا َّ مصنف  »ألَْن أَْحِلَف بِا

از اين که از روی دروغ به خدا سوگند بخورم برايم پسنديده    .)12281ابن ابی شيبة (
  از روی راست سوگند بخورم. تر است از آنکه به غير خدا

و زمين و آسمان و ساير آفتاب خالصه اينکه اگر در قرآن کريم خداوند متعال به ماه و 
مخلوقات قسم ميخورد، اشکالی نيست، زيرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جهانيان 
 است به مخلوقاتش قسم ميخورد، ولی برای يک مخلوق جائز نيست که به مخلوق ديگری

قسم بخورد، و فقط بايد به خداوند متعال و يا به اسماء و صفات و کالم خداوند قسم 
    ..و از اين قبيل سوگندها» به کالم هللا« و يا »  وهللا « بخورد، مثال بگويد 
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   حکمت قسم خوردن به عصر :
ْنَساَن لَِفی ُخْسٍر إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا  َواْلعَْصِر إِنَّ اْإلِ الصَّ

ْبِر داشتم.که منظور از قسم يادکردن خداوند(ج)به کدام عصر است.وچرا قسم  زمان   به  روی  از آن  سبحان  و خدای«منظور از عصر، زمان و روزگار است.  يادکردن.بِالصَّ
ها و  تاريکی  آمدن  روز و پياپی و  گذر شب  روزگار محمل  خورد که و روزگار سوگند می

  است  زندگان  و منافع  و مصالح  زندگی  يافتن  در امر قوام  رخدادها و اموری  نور و ظرف
  امور بر وجود صانع  اين  که  نيست  پروراند و شکی روزگار آنها را در بستر خود می  که

  عزوجل  خدای  خوردن قسم ،  دارند. بنابراين  روشنی  داللت  وی  و بريگانگی  عزوجل
است:  آمده   شريف  در حديث  جهت  ، از اين است  آن  و اهميت  شرف  روزگار، دليل به
خود  عزوجل   ندهيد زيرا خدای  هو الدهر: روزگار را دشنام  هللا  التسبو الدهر، فإن«

» عصر« مقاتل: مراد از  قول  ). اما به2247صحيح مسلم (».  (آفريننده) روزگار است
نماز عصر تفسير   را به»  وسطی  صاله«از علما   بسياری  جهت  از اين  نماز عصر است

دنيا   مانده  عمر باقی  دارد که  آن  به  سوگند اشاره  ، اين تفسيری  وجه  اند. بنابراين کرده
عصر و نماز   در ميان  مانده  باقی  ، مانند وقت است  گذشته  از آن  که  آنچه  به نسبت  
آخر   به  شود زيرا وقت  مشغول  زيان بی  تجارتی  تا به  است  الزم  بر انسان  پس  است مغرب 
.  »است داده  را ترجيح   اول  کثير معنی . اما ابن نيست  ممکن  مافات  و جبران  شده   نزديک

 ».تفسير انوارالقرآن« 
ورد، تنها خاص اوست و ما يادداشت ضروری: اينکه هللا متعال به زمان سوگند می خ

  انسانها نبايد جز به نام هللا يا صفاتش به چيز ديگری قسم ياد کنيم. به فتوای مراجعه کنيد.
  
 
 
 
 
 

   صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم
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  فهرست :
   جزؤمعلومات م

   جـزؤترجمهٔ م 
  محتوا و فضيلت سوره

   به اين نام» شمس «وجه تسميه سوره 
  تفسير سوره

   داستان شتر حضرت صالح   
  دعوت به پرستش خداوند 
     قسم در قرآن  

  انواع قسم های قرآنی
 قسم الهی با قسم انسانها  تفاوت  
   قسمهاى يازده گانه و تهذيب نفس قسم های سوره شمس 
   آثار و اسرار نورآفتاب  
  سوگند به روح انسان  

 يــــست ؟ــســـعــادت چ
ونه ميتواند  به     حقيقی دست يا بدسعادت  انسان چ

   سوگند خوردن به غير آ 
      حکمت قسم خوردن به عصر 
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  منابع و مأخذ های عمده:
تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه  -

  جالل الدين سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  - تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
   امام المفسرين -تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم   -
  راغب اصفانیمفردات الفاظ القرآن،از  -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم  -

   موالنا محمد يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) تفسير کابلی (تاليف -
  صحيح مسلم  -
 صحيح البخاری -


