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بِس ِم هِ
اَّلل ال هر ْْحَ ِن ال هرِح ِيم
ْ

سورۀ ا ْلمَ َم ِر
جزء 27

سورۀ لمر در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای پنجاه وپنج آٌه وسه رکوع مٌباشد.

وجه تسمٌه:

اٌن سوره به سبب افتتاح با خبر دادن حك تعالی از دو پاره شدن ماه (ش ُك الممر) به
عنوان معجزهای برای رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص« ،لمر» نامٌده شد.
«لمـر» ٌعنی ماه ،اٌن كلمه بٌستوهفت بار در لرآن عظٌم الشؤن بكار رفته و هدؾ از
لمر معلوم ٌعنی الممر با الؾ و الم تعرٌفه است نه المار ُکرات دٌگر (.لاموس لرآن،
آنِ ،
جلد  ،6صفحه )33

فضٌلت سورۀ لَ َم ِر:

لبلا در بٌان فضٌلت سورۀ «ق» نٌز نمل کردٌم که رسول هللا صلی هللا علٌه وسلّم دو سوره
«ق» و «لمر» را در نمازهای عٌد اضحی و فطر میخواندند زٌرا اٌن دو سوره ،مشتمل
بر مژدهها ،هشدارها ،بٌان آؼاز و ِاعادۀ آفرٌنش ،توحٌد ،نبوت و ؼٌر آن از مماصد عظٌم
اند.
صاحب تفسٌر «فی ظال ِل ألمُرآن» مٌفرماٌد« :اٌن سوره از آؼاز تا انجام خود ،حملهای
سخت ،کوبنده و محکم بر دل های دروغ انگاران و هشدارهای الهی است ،به همان
اندازه که آرامبخش نٌرومند و محکمی برای دلهای مإمنان و باورمندان است».

تعداد آٌات ،کلمات وحروف:
طورٌکه در فوق هم ٌاد آورشدٌم؛سوره لمر در مکۀ مکرمه نازل شده ،جز سه آٌات آن،
مکی است ،و اٌن سه آٌات عبارتاند از« :أَم ٌَمُولُ َ
ون نَح ُن َج ِمٌع ُّمنت َ ِصر» تا «بَ ِل
ساعَةُ أَد َه ٰى َوأ َ َم ُّر» (از آٌات  44الی .)46
ساعَةُ َمو ِع ُدهُمۡ َوٱل َّ
ٱل َّ
سوره لمردارای( )55پنجاه وپنج آٌات ،و (ٌ )148ک صد وچهل وهشت کلمه ،و
(ٌ )1482ک هزار وچهار صد وهشتاد ودو حرؾ ،و ( )671وشش صد وهفتاد وٌک
نمطه است(.با درج اختلفات علماء در اٌن بابت)(..فٌض الباری شرح مختصر صحٌح
البخاری (جلد پنجم) تؤلٌؾ :دکتر عبدالرحٌم فٌروز هروی).

ٌادداشت:
تفصٌل معلومات درمورد تعداد (آٌات ،کلمات وحروؾ لرآن عظٌم الشؤن) را می توانٌد
در سورۀ طور تفسٌر احمد مطالعه فرماٌد.

ارتباط سورۀ «لَ َم ِر» با سورۀ لبلی:

هللا تعالی سورۀ نجم را به ذكر لٌامت پاٌان داد .سورۀ لمر را نٌز به مثل آن شروع نموده
است[ .نجم  ۴[ ،]۷۵/لمر.]ٔ/

محتوای سورۀ لَ َم ِر:

اٌن سوره به خاطر مکی بودنش بحثهاٌی از مبدا و معاد دارد ،و مخصوصا بٌانگر
کٌفرهای گروهی از الوام پٌشٌن است که بر اثر لجاجت ،عناد و پٌمودن راه کفر ،ظلم و
فساد ٌکی پس از دٌگری ،به عذابهای کوبنده الهی گرفتار و هلک شدند.
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س ْرنَا ا ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْك ِر فَ َه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر؛ ما
وبه دنبال هرٌک از اٌن سر گذشتها جملۀ « َولَمَ ْد ٌَ َّ
لرآن را برای تذکر ،آسان ساختٌم آٌا کسی هست که متذکر شود) تکرارمی کند تا درسی
باشد برای مسلمٌن و کفار.
و بطورکلی محتوای اٌن سوره را در چند بخش می توان خلصه وجمعبندی کرد:
ـ آؼاز سوره که از مسالۀ نزدٌکی لٌامت و موضوع (شك الممر) و ِاصرار و پافشاری
مخالفان در انکار آٌات الهی سخن می گوٌد.
ـ در بخش دٌگر از نخستٌن لوم سرکش ،متمرد و لجوج ٌعنی (لوم نوح) ومسؤلۀ طوفان
بصورت فشرده ای بحث می کند.
ـ بخش دٌگر داستان لوم (عاد) و عذاب دردناک آنها را شرح می دهد.
ـ در چهارمٌن بخش سخن از لوم (ثمود) و مخالفت آنها با پٌامبرشان (صالح) ،و همچنٌن
(معجزۀ ناله) و باالخره مجازات آنها با (صٌحه آسمانی) است.
ـ سپس به سراغ لوم (لوط) می رود ،و ضمن اشاره گوٌا و فشرده ای به کفر وانحراؾ
اخللی آنها ،به لسمتی از عذاب دردناکشان اشاره می کند.
ـ در بخش دٌگر سخن بسٌار کوتاهی از (آل فرعون) و مجازات آنها آمده است.
ـ در آخرٌن بخش مماٌسه ای مٌان اٌن الوام و مشرکان مکه و مخالفان پٌامبر اسلم صلی
هللا علٌه وسلم کرده ،آٌندۀ خطرناکی را که در صورت اِدامۀ اٌن راه در پٌش دارند بازگو
می کند .اٌن سوره با شرح لسمتی از مجازات مجرمان در لٌامت و پاداشهای عظٌم
پرهٌزکاران پاٌان می دهد.
هدف کلی و اساسی سورۀ لَ َم ِر:
ـ ٌادآورى لٌامت؛
ـ ٌاد آورى سرگذشت الوام سركش پٌشٌن و عبرت آموزى از عذاب آنان؛
ـ تثبٌت نبوت پٌامبر صلى هللا علٌه وسلم و بٌان معجزات.
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ترجمه و تفسٌر سورۀ الممر
الر ِح ٌِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

َك ا ْلمَ َم ُر ﴿ٔ﴾
ْالت َ َربَ ِ
ساعَةُ َوا ْنش َّ
ت ال َّ

لٌامت نزدٌک شد و ماه از هم شکافت)ٔ( .
در اٌن هٌچ شکی نٌست که :لٌامت نزدٌن و حتمى الولوع است و از عمر دنٌا چٌزى
بالى نمانده است .پس آگاه وبٌدار شوٌد ،ؼافل نه شده وبرای آخرت خوٌش زاد و توشه
برابر کنٌد.
در اٌن هٌچ جای شک نٌست که :زمان ولوع لٌامت را کسی جز هللا تعالی نمی داند ،اما
از چهارده لرن لبل پروردگار با عظمت خبر داده است که لٌامت نزدٌک است و لحظه
ك ا ْلمَ َم ُر» انشماق لمر،
ساعَةُ َوان َ
های ولوع و تحمك آن فرا رسٌده استْ « :الت َ َر َب ِ
ش َّ
ت ال َّ
ٌکی از علمت و نشانههای است که به نزدٌک شدن ولوع لٌامت اشاره دارد و از اٌن
جهت که آمدن لٌامت خٌلی نزدٌک است ،لران عظٌم الشؤن آن را چنان ترسٌم میکند که
ع َّما
س ْب َحانَهُ َوتَعَالَى َ
والع شده و تحمك ٌافته است« :أَتَى أ َ ْم ُر َّ ِ
َّللا فَ َال ت َ ْ
ست َ ْع ِجلُوهُ ُ
ٌُش ِْرك َ
ُون﴿( »﴾1سورۀ النحل( )1 :امر هللا رسٌد (ؼلبۀ توحٌد و شکست كفار) پس آن را
به شتاب طلب نکنٌد ،او پاک و بلند مرتبه است از چٌزهاٌی که با او شرٌک میسازند).
لرآن عظٌم الشؤن در مورد لٌامت به بندگان خوٌش هشدار های متعددی داده و به آنها
درباره آمادگی برای فرا رسٌدن لٌامت بسٌار تاکٌد میکند و لٌامت را به فردا تشبٌه می
کند ،چون لٌامت روزی است که بعد از زندگی دنٌا صورت مٌگٌردَ « :و ْلتَن ُ
س َّما
ظ ْر نَ ْف ٌ
لَ َّد َمتْ ِلغَ ٍد» (سورۀ الحشر( )18 :ای مإمنان! از خدا بترسٌد و هر کسی باٌد بنگرد که
چه چٌزی را برای فردا لٌامت خود) پٌشاپٌش فرستاده است .از خدا بترسٌد).
در حدٌثی که از امام بخاری و امام مسلم رواٌت شده آمده است :رسول هللا صلی هللا علٌه
وسلم در حالٌکه به دو انگشت سبابه و وسطی اشاره میکرد ،فرمود« :بُ ِعثْتُ أنا
ساعَةُ َک َهاتٌَ ِْن» (من و لٌامت از لحاظ فاصله زمانی مانند اٌن دو انگشت هستٌم).
َوال َّ
بخاری در صحٌحش ،کتاب «رلاق» باب «بعثت انا و الساعة کهاتٌن» فتح الباری
( )347/11و مسلم در کتاب «فتن» باب «لرب الساعة» ( )2468/4شماره ()2950
از أنس (رضی هللا عنه) رواٌت کردهاند.
ٌعنی اٌنکه فاصله مٌان من و لٌامت بسٌار نزدٌک است که عمر دنٌا به وسٌله انگشت
وسطی اندازه گٌری شود ،بالی مانده عمر دنٌا از زمان بعثت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص تا لٌامت به اندازه
اضافه انگشت وسطی بر انگشت سبابه است ،اٌن فاصله در ممٌاس و معٌار بشر دراز
است ،چون لدرت درک بشر کوتاه و محدود است ،اما در مٌزان خداوند خٌلی نزدٌک
ب» (سورۀ النحل)77 :
سا َ
ع ِة ِإالَّ َکلَ ْمحِ ا ْلبَ َ
مٌباشدَ « :و َما أ َ ْم ُر ال َّ
ص ِر أ َ ْو ُه َو أ َ ْل َر ُ
(کار (برپاٌی) لٌامت (و زنده گرداندن مردمان در آن ،برای هللا ساده و آسان است و از
لحاظ سرعت و سهولت ،درست) به اندازه چشم برهم زدن و ٌا کوتاهتر از آن است.
بیگمان خدا بر هر چٌزی توانا است (چرا که لدرت بی انتهاء است).
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در رواٌتی از صحٌح مسلم آمده که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص خطبه ای اٌراد فرمود ،بعد از حمد و
ْك ِم ْن َها إِ َّال
ص ْر ٍم َو َولَّتْ َحذَّا َء َولَ ْم ٌَب َ
ستاٌش خداوند متعال فرمودَ « :ف ِإ َّن ال ُّد ْنٌَا لَ ْد آذَنَتْ بِ َ

ک ْم ُم ْنت َ ِملُ َ
ون ِم ْن َها ِإلَی د ٍَار َال َز َوا َل لَ َها
احبُ َها َوإِنَّ ُ
صابُّ َها َ
اء ٌَت َ َ
ص ِ
اْلنَ ِ
صبَابَةٌ َک ُ
ُ
صبَابَ ِة ْ ِ
فَا ْنت َ ِملُوا بِ َخٌ ِْر َما بِ َح ْ
ک ْم» (بالی مانده عمر دنٌا نسبت به سالهای سپری شده مانند
ض َرتِ ُ

لطره آبی است که ازٌک گٌلس آب بالی مانده است.شما ازاٌن دنٌا به خانهای که هر
گزاز بٌن نمی رود درحال انتمال هستٌد .پس با بهترٌن زاد و توشه به سوی آن حرکت
کنٌد.

شؤن نزول آٌات : 2 –1
 -1024بخاری ،مسلم و حاکم – عبارت و لفظ از حاکم است ،از ابن مسعود رواٌت
ت پٌامبر (ص) ،من در مکه مشاهده کردم که ماه دو پاره شد.
کرده اند :لبل از هجر ِ
ك ا ْلمَ َم ُر» نازل
ساعَةُ َوا ْن َ
مشرکان گفتند :دمحم ماه را جادو کرد .پس آٌۀ ْ « :الت َ َربَ ِ
ش َّ
ت ال َّ
شد( .عبدالرزاق در «تفسٌر»  3059و از طرٌك او حاکم  471/2از ابن مسعود رواٌت
کرده اند .اسناد اٌن به شرط بخاری و مسلم صحٌح است .بخاری  ،3860مسلم  2800ح
 ،44ترمذی  ،3285احمد  ،377/1ابن حبان  6495نٌز از ابن مسعود به لسم صحٌح
به همٌن معنی رواٌت کرده اند« .تفسٌر ابن کثٌر» .)6438
 -1025ترمذی از انس (رض) رواٌت کرده است :اهل مکه از پٌامبر معجزه خواستند.
ك ا ْلمَ َم ُر...تا ...سِحْ ٌر
ساعَةُ َوا ْن َ
بنابراٌن ماه در مکه دو شك شد .پس « ْالت َ َر َب ِ
ش َّ
ت ال َّ
ست َ ِمر» نازل شد( .صحٌح است ،بخاری  ،4867مسلم  ،2802ترمذی  3286و نسائی
ُم ْ
در «تفسٌر»  574از أنس (رض) رواٌت کرده اند .اگرچه انس در اٌن دوران نبود ،اما
از ابن مسعود ٌا از شخص دٌگری که در مکه مسلمان شده شنٌده است.
«تفسٌر شوکانی ـ  .» 2535در نزد شٌخٌن نزول آٌه نٌست و مراد از «دو بار» دو شك
است چنانچه در رواٌات دٌگر آمده است).

معجزۀ شك الممر:
معجزه کلمه ای عربی است .مترادؾ به کلمۀ اعجاز بوده که از رٌشۀ لؽوی عجز به
معنی ناتوانی گرفته شده است و بنابراٌن اعجاز به چٌزی اطلق میشود که انسان از
انجام آن ناتوان است.
معجزه همانطورٌکه از لفظ آن استفاده می شود؛ به کارخارق العاده ای گفته می شود که
مدعٌان نبوت برای اثبات مدعای خود که ارتباط با عالم ؼٌب و خدای عالم هستی بوده
می آوردند ودٌگران را نٌز بممابله و معارضه و آوردن مثل آن دعوت می کنند ،و چون
کسی مانند آنرا نمی تواند بٌاورد و عاجز از انجام آن است بدان معجزه می گوٌند.
پٌامبر اسلم دمحم ملسو هیلع هللا یلص ازهر راهی کافران را به دٌن خدا فرا خواند،اما آنان سخنان او را
تکذٌب می کردند و در جستجوی توجٌه و عذر بودند .تا آنکه ٌک روز به او گفتند :برای
ما ماه را به دو نٌم کن!
پٌامبراسلم دمحم ملسو هیلع هللا یلص به درگاه پروردگار خود دعا کرد ،و ناگهان ،ماه به دو نٌم شد!
بخاری ،مسلم وساٌرٌن از انس (رض) رواٌت کردهاند که فرمود« :مردم مکه از رسول خدا
ملسو هیلع هللا یلص درخواست کردند که براٌشان نشآنهای را بنماٌاند پس آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص ماه را به
صورت دو پاره به آنان نماٌاندند تا بدانجا که کوه حراء در مٌان دو پاره ماه والع شد».

5

در رواٌت دٌگری آمده است کهٌ« :ک پاره ماه باالی کوه لعٌمعان و پاره دٌگر آن بر
کوه ابولبٌس لرار گرفت».
همچنٌن بخاری ومسلم از ابن مسعود (رض) رواٌت کردهاند که فرمود :در عهد رسول
اکرم ملسو هیلع هللا یلص ماه به دو پاره شك شد ،پارهای باالی کوه و پارهای دٌگر پاٌٌنتر از آن .در اٌن
اثنا رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :اٌنک بنگرٌد»ٌ .عنی معجزهای را که درخواست کرده
بودٌد ،مشاهده کنٌد.
کافران بادر نظر داشت اٌنکه اٌن صحنه را به چشم سر دٌدند وحتی به شدت تحت تاثٌر
آن هم لرار گرفتند .اما شٌطانشان بر آنها ؼالب شد و گفتند :اٌن نٌز جادوٌی است که
شما را با آن افسون کرده است.
سپس برای آنکه از مولعٌت سختی که در آن لرار گرفته بودند بٌرون بٌاٌند گفتند :منتظر
مسافرانی که در راه هستند بمانٌد؛ اگر آنها در سر زمٌنهاٌی که بودند نٌز چنٌن چٌزی
دٌدهاند ،دمحم راست گفته ،و اگر ندٌدهاند ،اٌن جادو بوده است ،زٌرا او نمیتواند همهی
مردم را جادو کند.
همٌن که اولٌن گروپ از مسافران به مکه رسٌدند ،لرٌش از آنان پرسٌدند :آٌا ماه را در
حالی که دو نٌم بود دٌدٌد؟
گفتند :بلی؛ در فلن شب.
سپس بمٌهی مسافران از راه رسٌدند و همه همان جواب را دادند.
اما لرٌشٌان باز هم اٌن معجزه را تکذٌب نمودند و تکبر ورزٌدند و گفتند :او همهی مردم
را جادو کرده است!
همچنان حدٌثی متعددی در مورد شك الممر آمده که برخی از اٌن احادٌث عبارتند از:
در حدٌث شرٌؾ به رواٌت انس (رض) آمده است که روزی رسول اکرم صلی هللا
علٌه وسلم ـ در حالی که آفتاب مشرؾ به ؼروب بود ـ برای اصحاب شان سخنرانی
می کردند پس فرمودند« :سوگند به ذاتی که جانم در لبضه لدرت اوست  ،از عمر دنٌا
نسبت به آنچه که از آن گذشته  ،بالی نمانده است جز به اندازه زمانی که از اٌن روز
شما نسبت به آنچه که از آن گذشته  ،بالی مانده است و ما هم اکنون جز چٌز اندکی از
آفتاب نمٌبٌنٌم ».
«و از هم شکافت ماه» ٌعنی :ماه ـ به عنوان معجزهای برای رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص شكگردٌد و
دو پاره شد.
عثمان بن عطاء از پدرش رواٌت کرده است که در معنای اٌن بخش از آٌه گفت « :ماه
به زودی شکافته خواهد شد»ٌ .عنی :تا هنوز شکافته نشده است .و کسانی از اهل تفسٌر
که مشرب حکما را دارند و خرق و التٌام در جسم سماوی را لبل از ولوع لٌامت جاٌز
نمیدانند ،نٌز بر اٌن نظرند .اما ابنکثٌر میگوٌد« :انشماق و دو پارهشدن ماه ،در زمان
رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص به ولوع پٌوست،که اٌن والعه دراحادٌث متواتر با اسانٌد صحٌح به اثبات
رسٌده و در مٌان علما مورد اتفاق میباشد .و اٌن ٌکی از معجزات پردرخشش و لاطع
آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص بود».
پروردگار با عظمت خبر معجزه شك الممر را در لرآن عظٌم الشؤن درآٌه ( 1ـ  7سورۀ
ك ٱلمَ َم ُرَ ،وإِن ٌَ َر ۡواْ َءاٌَة
ساعَةُ َوٱن َ
لمر) ذکر نموده طورٌکه مٌفرماٌد« :ٱلت َ َربَ ِ
ش َّ
ت ٱل َّ

هوآ َءهُمۡۚۡ َو ُك ُّل أَمر ُّمست َ ِم ّرَ ،ولَمَ ۡد
عرضُواْ َوٌَمُولُواْ ِ
سحر ُّمست َ ِم ّرَ ،و َكذَّبُواْ َوٱتَّبَعُ ٓواْ أ َ َ
ٌُ ِ
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َجا ٓ َء ُهم ِ ّم َن ٱألَنبَا ِٓء َما فٌِ ِه ُم ۡز َد َج ٌرِ ،حك َم
غن ٱلنُّذُ ُر ،فَت َ َو َّل عَن ُهمۡۘۡ ٌَ ۡو َم ٌَ ۡدعُ
ِ
َ
َ
ِ
خر ُج َ
شر»
ٱلدَّاعِ ِإلَ ٰى ش ًَۡء نُّك ٍُرُ ،خ َّ
ون ِم َن ٱألَجدَا ِ
شعًا أَب ٰ َ
ث َكؤَنَّ ُهمۡ َج َراد ُّمنت َ ِ
ص ُرهُمۡ ٌَ ُ

(سورۀ الممر.)7-1:
خوانندۀ محترم !
در آٌات (  1الی  ) 8در مورد موضعگٌری کافران در برابر دعوت الهی ،بحث بعمل
می آٌد .

ست َ ِمر﴿ٕ﴾
سحْ ٌر ُم ْ
َوإِ ْن ٌَ َر ْوا آٌَةً ٌُ ْع ِرضُوا َوٌَمُولُوا ِ

و اگر معجزه ای را ببٌند روی میگردانند و مٌگوٌند :اٌن سحر (جادوٌی) پی در پی
است)ٕ( .
با در نظر داشت ولوع معجزات در طول تارٌخ انبٌاء و بخصوص معجزه که توسط
رسول هللا صلی علٌه السلم بعمل آمد ،وحمٌمت را به چشم سر مشاهده می کردند ،ولی
مشرکان به انکار آن می پرداختند ومی گفتند :دمحم ملسو هیلع هللا یلص مارا سحر کرده است ،لرآن عظٌم
الشؤن اٌن انکار مشرکان را به عنوان عادت همٌشگی آنان بٌان کرده است.
لرآن عظٌم الشؤن که بزرگترٌن معجزۀ تؤرٌخی درعالم بشرٌت می باشد ،آنرا هم انکار
نمودند ،در لرآن عظٌم الشؤن آٌات متعددی وجود دارد که معجزه بودن اٌن کتاب الهی را
ثابت می کند ،بطور مثال تحدی(به مٌدان طلبٌدن مردم به آوردن مشابه) لرآن بهترٌن
دلٌل بر اعجاز لرآن است که می فرماٌد :اگر در اٌن کتاب که بر بنده خود نازل کرده اٌم
ع ْب ِدنَا
َلی َ
فی َر ٌْ ٍ
ب ِ ّم َّما نَ َّز ْلنَا ع َ
شک دارٌد سورۀ ای همانند آن بٌاورٌدَ « .و ِإن کُنت ُ ْم ِ
صا ِد ِلٌن» (سوره بمره
ور ٍة ِ ّمن ِ ّمثْ ِل ِه َو ا ْدعُواْ ُ
ُون َّ ِ
َّللا ِإن کُنت ُ ْم َ
فَؤْتُواْ ِب ُ
س َ
ش َهدَا َءکُم ِ ّمن د ِ
آٌه .)23
طورٌکه تا به امروز همه انسان ها از آوردن حتی ٌک سورۀ مانند کوچک ترٌن سورۀ
های لرآن عاجز بوده وبا اطمٌنا ن باٌد گفت :که انشاهللا تا ابد نٌز عاجز خواهند بود.

ست َ ِمر﴿ٖ﴾
َو َكذَّبُوا َواتَّبَعُوا أ َ ْه َوا َء ُه ْم َو ُك ُّل أ َ ْم ٍر ُم ْ

و به تكذٌب دست زدند و از خواهشات (نفسانی ) خوٌش پٌروی كردند ولی هر امري
لرارگاهً دارد)ٖ(.
ست َ ِمر» و هر امرى ؼاٌت و نهاٌتى دارد که بر آن مستمر مىگردد ،اگر خٌر
« َو ُک ُّل أ َ ْم ٍر ُّم ْ
باشد بر خٌر و اگر شر باشد بر شر مستمر مىشود .مماتل گفته است :هر سخن نهاٌت و
حمٌمتى دارد که به آن منتهى مى شود .و لتاده گفته استٌ :عنى خٌر به اهل خٌر و شر به
اهل شر بر مىگردد (خازن  ٨ٕ٨/۴ـ علء الدٌن علی بن دمحم بؽدادی مشهور به خازان
(متوفاى 725ق) دانشمندی که تفسٌر بؽوى را تلخٌص كرده است)
شٌوهى اشخاص لجوج در برخورد با معجزات و آٌات الهى ،همانا اعراض ،تكذٌب
وتهمت است.
وزمانٌکه هوا و هوس ها بر انسان حاكم شود ،به ٌاد داشته باشد که نه تبلٌػ مستمٌم
پٌامبران ونه هم تبلٌػ ؼٌرمستمٌم برآن تاثٌر دارد.

اء َما ِفٌ ِه ُم ْز َد َج ٌر﴿﴾۴
َولَمَ ْد َجا َء ُه ْم ِم َن ْاأل َ ْن َب ِ

و اخباری که ماٌه عبرت و موجب بٌزاری ازمعصٌت شود ،به اندازۀ کافی برای آنان
آمده است)۴(.

ِح ْك َمةٌ بَا ِلغَةٌ فَ َما ت ُ ْغ ِن النُّذُ ُر﴿﴾۵
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(لرآن) حکمت بالؽه خداست و (اگر از آن پند نگٌرٌد) دٌگر از اٌن پس هٌچ اندرز و پند
(شما را) سودی نخواهد بخشٌد)۷( .

ش ًْ ٍء نُك ٍُر﴿﴾۶
ع الدَّاعِ إِلَى َ
فَت َ َو َّل َ
ع ْن ُه ْم ٌَ ْو َم ٌَ ْد ُ

پس از آنها روي گردان و روزي را به ٌادآور كه دعوت كننده الهً مردم را به امر
وحشتناكً فراخواند)۶( .

ار ُه ْم ٌَ ْخ ُر ُج َ
ش ٌر﴿﴾۷
ُخ َّ
ون ِم َن ْاألَجْ دَا ِ
شعًا أ َ ْب َ
ث كَؤَنَّ ُه ْم َج َرا ٌد ُم ْنت َ ِ
ص ُ

در حالٌکه چشم ها ٌشان [از شدت ترس] فرو افتاده ،هم چون ملخ های پراکنده از گورها
بٌرون آٌند)۵( .
از فحوای آٌۀ مبارکه معلوم می شود که فروافتادن چشم ها طورٌکه گفتٌم ناشی از شدّت
ت شرمسارى است كه موجب ذلّت و خوارى مىشود .واٌنکه مجرمان در
ترس وٌاهم ش ّد ِ
روز لٌامت به ملخ های پراگنده تشبٌه گردٌده ،بٌانگر سردرگمى و حٌرت زدگى آنان به
هنگام خروج از لبرهاست ،واز بس که گرفتار ترس ورعب شده اند نمی دانند به کجا
بروند.
ابن جوزى مفسر کبٌر جهان اسلم گفته است :از اٌن جهت آنها را به ملخ تشبٌه کرده
است که ملخ جهت و ممصدى ندارد و آنها نٌز آشفته ،ترسناک وسرگردان از لبر بٌرون
مىآٌند و هٌچ ٌک از آنها هدؾ و ممصدى ندارد .نداء دهنده اسرافٌل است (.زاد المسٌر
فً علم التفسٌر مشهور به «زاد المسٌر» ،ابن جوزى )١ٔ/٨

ٌن إِلَى الدَّاعِ ٌَمُو ُل ا ْلكَافِ ُر َ
ُمه ِْط ِع َ
س ٌر﴿﴾۸
ون َه َذا ٌَ ْو ٌم َ
ع ِ

شتابان به سوی آن دعوت کننده می روند و کافران می گوٌند :امروز روز بسٌار سختی
است)٨( .
س ٌر» :سخت و دشوار.
« َ
ع ِ
روز رستاخٌز ،روزی است بسٌار بزرگ،هولناک وخوؾ ناک که بندگان هرگز چنٌن
روزی را ندٌدهاند و نخواهند دٌد .در(آٌۀ ،27سورۀ اإلنسان) می خوانٌمِ « :إ َّن ٰ َهإ َُال ِٓء
ون َو َرآ َءهُمۡ ٌَ ۡوما ث َ ِمٌال» «اٌنان زندگی زودگذر دنٌا را دوست
اجلَةَ َوٌَ َذ ُر َ
ٌُ ِحبُّ َ
ون ٱل َع ِ
میدارند و به روز سنگٌن بیتوجهی میکنند».
ٰ
ٌن َ
سٌر» (المدثر.)10-9 :
علَى ٱل َك ِف ِر َ
ٌرَ ،
وباز می فرماٌد« :فَ ٰ َذ ِلنَ ٌَ ۡو َمئِذ ٌَ ۡو ٌم َ
ٌر ٌَ ِ
ع ِ
س ٌ
غ ُ
«پس آن روز ،روز سختی خواهد بود .برای کافران آسان نخواهد بود».
بٌم و وحشتی که در آن روزبندگان را فرامیگٌرد ،آن چنان هولناک است ،که مادرطفل
شٌرخوارش را فراموش میکند ،زنان باردار سمط جنٌن میکنند و مردم دچار مستی و
لزلَةَ
اس ٱتَّمُواْ َربَّكُمۡۚۡ ِإ َّن َز َ
گٌجی میشوند.گوٌی عملشان را از دست دادهاندٌَ ٰ « :ؤٌَُّ َها ٱلنَّ ُ

ضعَ ۡت َوت َ َ
ع َّما ٓ أ َ ۡر َ
ت
ع ِة ش ًَۡ ٌء ع َِظٌم﴿ۡ ٌَ ﴾1و َم ت َ َر ۡونَ َها ت َ ۡذ َه ُل ُك ُّل ُم ۡر ِض َع ٍة َ
سا َ
ض ُع ُك ُّل َذا ِ
ٱل َّ
ٰ
شدٌِد﴿( »﴾2سورۀ
س ٰ َك َر ٰى َولَ ِك َّن َ
ٱَّلل َ
اب َّ ِ
س ٰ َك َر ٰى َو َما ُهم ِب ُ
اس ُ
ع َذ َ
َحم ٍل َحملَ َها َوت َ َرى ٱلنَّ َ

الحج« .) 2-1 :ای مردم! از (عماب و عذاب) پروردگارتان بترسٌد .بی گمان زلزلهی
روز رستاخٌز ،چٌز بزرگی است .آن روز را که میبٌنٌد( ،آنچنان هول و هراس سرتا
پای مردمان را فرا میگٌرد که حتی) هر زن شٌردهی که پستان به دهان نوزاد شٌرخوار
خود دارد نوزادش را رها میکند و جملگی زنان باردار سمط جنٌن میکنند و مردمان را
مست میبٌنی ،ولی آنان مست نٌستند بلکه عذاب هللا شدٌد است».
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در آن روز چشمان ستمکاران از شدت ترس خٌره میشود.به چپ و راست نگاه میکنند
و دلهاٌشان براثر خوؾ وترس زٌاد ،ازعلم و دانش خالی میگردد.هٌچ چٌزی در آن ها
جای نمی گٌرد و چٌزی نمیفهمند:
 در روز رستاخٌز ،پٌوند خوٌشاوندی از هم میگسلد .هللا مٌفرماٌد«:فَ ِإ َذا نُ ِف َخ فًِون﴿[ »﴾101المإمنون« .]101 :هنگامیکه
سا ٓ َءلُ َ
ور فَ َ ٓ
ٱل ُّ
اب بٌَنَ ُهم ٌَو َمئِ ٖذ َو َال ٌَت َ َ
ال أَن َ
س َ
ص ِ
در صور دمٌده شود ،هٌچگونه پٌوند خوٌشاوندی در مٌان آنان نمیماند و در آن روز
ازحال همدٌگر نمی پرسند» .در آن روز ،هر کس به فکر رهاٌی خوٌش است و به
دٌگران توجه نمیکند حتی از محبوبترٌن دوستان خود فرار میکند ،از برادر ،مادر،
صا ٓ َّخةُ﴾33﴿،
پدر ،همسر و فرزندان خود گرٌزان است.هللا میفرماٌد« :فَ ِإ َذا َجا ٓ َء ِ
ت ٱل َّ

ي
ٌَو َم ٌَ ِف ُّر ٱل َمر ُء ِمن أ َ ِخٌ ِهَ ﴾34﴿،وأ ُ ِ ّم ِهۦ َوأَبٌِ ِهَ ﴾35﴿،و ٰ َ
ص ِح َب ِت ِهۦ َوبَ ِنٌ ِهِ ﴾36﴿،ل ُك ِ ّل ِ
ٱمر ٖ
ِ ّمن ُهم ٌَو َم ِئ ٖذ شَؤن ٌُغنٌِ ِه﴿( »﴾37عبس.)37-33 :

«هنگامی که صدای گوشخراش (دمٌدن دوم) برآٌد ،در روزی که انسان از برادر و از
مادرو پدر و همسر و فرزندانش فرار میکند .درآن روز ،هر کدام از آنان گرفتاری
بزرگی دارد ،که او را به خود سرگرم میکند».

جزي َوا ِل ٌد عَن َولَ ِد ِهۦ َو َال َمولُو ٌد ُه َو َج ٍاز
« ٌَٰؤٌَُّ َها ٱلنَّ ُ
اس ٱتَّمُواْ َربَّكُم َوٱخشَواْ ٌَوما َّال ٌَ ِ
ك» (سوره لممان« .)33 :ای مردمان! پروای هللا پٌشه
عَن َوا ِل ِد ِهۦ َ
شًٌ ۚۡا إِ َّن َوع َد َّ ِ
ٱَّلل َح ّ

کنٌد و از روزی بترسٌد که نه پدری به فرزندش پاداشی میدهد و نه فرزندی پدرش را
پٌمان هللا حك است».
 در آن روز ،کافران برای رهاٌی از آتش جهنّم ،میخواهند هر چه که دارندحتی تمامض َلَفتَد َۡت»
جهان را بدهند .هللا متعال مٌفرماٌدَ « :ولَ ۡو أ َ َّن ِل ُك ِ ّل نَفس َظلَ َم ۡت َما فًِ ٱأل َ ۡر ِ
آن کسی باشد که ستم کرده است و آن را
(ٌونس« .)54 :اگر آنچه در زمٌن است از ِ
(برای نجات خوٌشتن از عذاب دوزخ فدا کند).حتی اگر زمٌن و چند برابر آنرا هم
داشته باشد می خواهد ببخشد.
كافران با انواع سختىها در لٌامت مواجهاند ،از جمله :سختى ناتوانى سختى طوالنى
بودن مدّت ،سختى تشنگى و گرسنگى سختى هم جواران نااهل ،سختى رسواٌى سختى
حسرتها ،سختى حساب و كتاب سختى تحمٌرها ،سختى نداشتن شفٌع سختى جدا شدن از
خوبان ،سختى نداشتن زاد و توشه سختى شكاٌات دٌگران.
در حالٌکه اٌن روزبر اهل اٌمان ،در آن روز نه خوؾ و ترسى از گذشته است و نه
علٌَ ِْه ْم َو ال ُه ْم ٌَحْ َزنُون» « َوٌَ ۡو َم ٌَحش ُُرهُمۡ َكؤَن لَّمۡ
ف َ
حزن و هراسى بر آٌنده« .ال َخ ْو ٌ
ساعَة ِ ّم َن ٱلنَّ َه ِار» (ٌونس« .)45 :روزی که آنان را (هللا) گرد میآورد .گوٌا
ٌَلبَث ُ ٓواْ ِإ َّال َ
فمط ساعتی از روز (در دنٌا) ماندهاند» .در جای دٌگر میفرماٌدَ « :كؤَنَّ ُهمۡ ٌَ ۡو َم ٌَ َر ۡونَ َها
ض َح ٌٰ َها» (النازعات« .)46 :روزی که آنان برپاٌی رستاخٌز را
شٌَّةً أ َ ۡو ُ
لَمۡ ٌَلبَث ُ ٓواْ ِإ َّال َ
ع ِ
می بٌنند ،می پندارند که جز شامگاهی ٌا چاشتگاهی در آن درنگ نکردهاند».
خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه (  9الی  ) 42درمورد بازگشت به لصه ی ملتهای تکذٌب کننده ی
پٌامبران پٌشٌن :نوح ،هود ،صالح ،لوط  -سلم هللا علٌهم  -و لصه ی آل فرعون  ،بحث
بعمل آمده است .
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ون َو ْ
ع ْب َدنَا َولَالُوا َمجْ نُ ٌ
ازد ُِج َر﴿﴾۹
َكذَّ َبتْ لَ ْبلَ ُه ْم لَ ْو ُم نُوحٍ فَ َكذَّبُوا َ

پٌش ازآنان لوم نوح تکذٌب کردند وبنده ما را دروؼگو شمردند وگفتند :دٌوانه است .و
رانده شد)١(.
خوانندۀ محترم!
هرٌکی ازپٌامبران به سوی ملت خاصی مبعوث شدهاند ،ازجمله مٌتوان گفت :حضرت
موسی علٌه السلم برای هداٌت لوم بنی اسرائٌل و حضرت صالح علٌه السلم برای
هداٌت لوم ثمود و حضرت هود علٌه السلم به منظور راهنماٌی لوم عاد و حضرت دمحم
ملسو هیلع هللا یلص جهت هداٌت لرٌش وبصورت کل باٌد گفت که دمحم ملسو هیلع هللا یلص برای ساٌر عالم بشرٌت مبعوث
گردٌده است.
مفسران در تفاسٌر خوٌش می نوٌسند که نوح علٌه السلم پٌامبر نسل لابٌل پسر آدم و
ذرٌهی شٌث علٌه السلم بوده است(.عرائس ،ثعلبی ،صفحه ).46
در ضمن لابل ٌاد آوری است که :فاصله ای زمانی وفات آدم علٌه السلم تا بعثت نوح
علٌه السلم حدود ده لرن را در بر می گٌرد ،که در طی اٌن مدت ؼالبا ا مردمان در
راستای شرٌعت راستٌن همان زمان گام برمیداشتند ،بنابراٌن ،خداوند سبحان وتعالی
پٌامبران را توظٌؾ فرمود تا آنها را به بهشت و دوزخ بشارت دهند و بترسانند .و اولٌن
پٌامبری که بار اٌن رسالت عظٌم را به دوش گرفت ،سٌدنا نوح علٌه السلم بود(.تارٌخ
طبری ،جلد  ،1صفحه ).178
زمانٌکه نوح علٌه السلم اٌن رسالت الهی را بر دوش گرفت عمرش به رواٌتی به سٌصد
و پنجاه سال و به رواٌت دٌگری به چهار صد و هشتاد سال مٌرسٌد.
نوح علٌه السلم به مدت نو ونٌم لرن ،در مٌان لوم خود بالی و پاٌدار ماند (و پس از
طوفان) هم مدت سه ونٌم لرن دٌگر در مٌان آنان زندگی کرد.
عدهای از مإرخٌن هم بر اٌن باورند :که وی تنها ٌک صد و پنجاه سال به امر دعوت
ملت خود اشتؽال داشته و در سن ششصد سالگی سوار کشتی شده و پس از اتمام طوفان
سٌصد و پنجاه سال زندگی کرده است( .تارٌخ طبری ،جلد  ،1صفحه ).180
اما آٌات لرآن کرٌم گوٌای اٌن مطلبند که وی به مدت نه صد و پنجاه سال در مٌان لومش
بوده و چه به صورت آشکار و چه به صورت خفی و ؼٌرعلنی به ارشاد و اندرز آنها
همت گمارده است.
ولی در طول اٌن مدت مردم نصاٌح نوح علٌه السلم را رد وتوجه چندانی به دعوت وی
نداشتند واؼلب شان به راه کفرآمٌز ،گمراهی و ضللت خود بالی ماندند و به داٌرهی
«اٌمانداران» نگروٌدند .متؤسفانه ؼالب دربسٌاری از اولات نه تنها به دعوت نوح علٌه
السلم لبٌک نمی گفتند ،بلکه وی را اهانت وحتی مورد شتم وضرب لرار هم می دادند.
که درزٌاترازحاالت بی هوش برزمٌن میافتاد و هنگامی که به هوش میآمد ،می گفت:
« خداٌا ،لطؾ و مؽفرت خود را از لوم من درٌػ نفرما( ،و به خاطر اٌن کارها بر آنها
خشم نگٌر) چه از روی نادانی آنها را انجام می دهند»( .عرائس ،ثعلبی ،صفحه ).47
مطابك رواٌت لرآنی وضع وحاالت نوح علٌه السلم به حدی رسٌد که  :کار ارشاد و
تبلٌػ نوح علٌه السلم ،دٌگر مثمر ثمر نبود ،جز تعدای محدودی به وی اٌمان اوردند:

ومنَ ِإ َّال َمن لَد َءا َم َن فَ َال تَبتَئِس بِ َما كَانُواْ
إم َن ِمن لَ ِ
ً ِإلَ ٰى نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن ٌُ ِ
« َوأ ُ ِ
وح َ
ٌَفعَلُ َ
ون» (سورۀ هود( .)36 :به نوح وحی شد که دٌگر هٌچکس از لوم تو اٌمان نخواهند
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آورد ،جز کسانی که (لبلا) اٌمان آورده اند ،لذا به خاطر کارهاٌی که انجام میدهند
ؼمگٌن مباش).

وب فَا ْنت َ ِص ْر﴿ٓٔ﴾
فَ َدعَا َربَّهُ أ َ ِنًّ َم ْغلُ ٌ

تا پروردگارش را خواند كه من مؽلوب شدم پس از آنها انتمام بگٌر)ٔٓ( .
بعد از اٌنکه نوح علٌه السلم از عملكرد ؼٌر انسانی وکفر امٌز لوم خوٌش به فؽان آمد:
دست خوٌش را به دربارالهی باال نمود وعرض داشت :پروردگارا ،من شکست خوردهام،
پس مرا ٌاری و کمک فرما (و انتمام مرا از اٌشان بگٌر).
بعد از دعای نوح علٌه السلم به فرمان الهی ،آن طوفان وٌرانگر و بنٌان برانداز آؼاز
عٌُونا»( .آٌات
رض ُ
اء بِ َم ٖاء ُّمن َه ِمر﴿َ ﴾11وفَ َّجرنَا ٱأل َ َ
س َم ِ
ب ٱل َّ
بو َ
ٌافت« .فَفَتَحنَا أ َ ٰ َ
11ـ 12الممر) (پس درهای آسمان را با آب تندرٌزان و فراوانی از هم گشودٌم و از
زمٌن چشمه ساران زٌادی برجوشاندٌم».
و بدٌن ترتٌب خداوند سبحان از آسمان بارانی را فرو فرستاد :که ساکنان زمٌنی لبلا
نظٌر آن را مشاهده نکرده بودند و در آٌنده هم اٌنگونه نبارٌد.
بارانی فرود آمد :که گوٌی از دهانههای مشکهای آب فرو رٌخت .از سوی دٌگر بنا به
فرمان الهی ،از تمام نماط زمٌن چه از چاه و چه از چشمه ،آب بٌرون آمد و جاری شد.
ارتفاع آب تا بدانجا رسٌد که حتی بلندترٌن کوه زمٌن را که طبك گفتههای اهل کتاب
پانزده ذراع و بنا به لولی هشتاد ذراع ارتفاع داشته ،دربر گرفت.
خلصه طوفان نوح علٌه السلم نه تنها تمامی نماط زمٌن را اعم از طول و عرض،
کوهستان ،وادی ،تپه و ...فرا گرفته ،بلکه در روی زمٌن أحدی را چه کوچک و چه
بزرگ ،از زندگان بالی نگذاشته است .گفتنی است که در زمان نوح علٌه السلم مردمان
تمامی کوهها و وادیها را اشؽال کرده بودند و جاٌی در زمٌن پٌدا نمیشد که بیصاحب
و بی مالک باشد(.لصص األنبٌاء ،اثر ابن کثٌر ،صفحه ).73
و گفته شده که طوفان نوح علٌه السلم در سٌزدهم ماه اگست مٌلدی به ولوع پٌوسته
است( .تارٌخ طبری ،جلد  ،1صفحه  ،189چاپ مإسسهی «المعارؾ».).
و بدٌن ترتٌب آب طؽٌان کرد و ارتفاع امواج به طرز هولناکی باال رفت.
ٰ
طورٌکه پروردگار با عظمت در اٌن باره فرمودهِ « :إنَّا لَ َّما َطغَا ٱل َما ٓ ُء َح َملنَكُم فًِ
ٱل َج ِارٌَ ِة﴿ِ ﴾11لنَجعَلَ َها لَكُم ت َ ۡذ ِك َر ٗة َوت َ ِعٌَ َها أُذُن ٰ َو ِعٌَة﴿( »﴾12سورۀ الحالة( .)12-11:ما
بدانگاه که (در طوفان نوح) آب طؽٌان کرد (و از حد معمول فراتر رفت ،نٌکان) شما را
سوار کشتی کردٌم .تا آن (حادثهی نجات مإمنان و ؼرقشدن کافران ،درس عبرتی و)
ـرند».
ماٌهی اندرزی ،برای شما بوده و گوشهای شنوا آن را فرا گٌرند و به خاطر ِسپَ َ
ولی لابل ٌاد آوری است که :از ظاهر لرآن و حدٌث نبوی چنٌن برمیآٌد که طوفان تنها
شامل لوم نوح علٌه السلم بوده است واٌن امرممتضی اٌن نٌست که طوفان سراسر زمٌن
را فرا گرفته باشد ،چون دلٌلی در دست نٌست که بشر در آن دوران ،در تمام نماط زمٌن
بوده باشد ،بلکه در منطمهی معٌنی محصور بودهاند که طوفان آن را فرا گرفته است.
مراجعه شود :به نمل از «داستان پٌامبران درلرآن» تؤلٌؾ دکترعفٌؾ عبد الفتاح طباره،
ترجمه آلای ابوبکر حسنزاده ،صفحه  )117 – 115همچنان مراجعه شود به رسالۀ
چشم اندازی به معجزات پٌامبران (از َمن َ
ظر لرآن و تؤرٌخ) (با کمی اختصار) تؤلٌؾ:

11

عبدالمنعم هاشمی ترجمه:سٌد رضا اسعدی(عمرب) 1394شمسی 1436 ،هجری( .وهللا
أعلم بالصواب).

علَى أ َ ْم ٍر لَ ْد لُد َِر﴿ٕٔ﴾
عٌُونًا فَا ْلتَمَى ا ْل َما ُء َ
ض ُ
َوفَ َّج ْرنَا ْاأل َ ْر َ

و در زمٌن چشمهها جاری کردٌم ،تا آب آسمان برای انجام کاری که ممدر شده بود ٌکجا
شد)ٕٔ(.
َلى أ َ ْم ٍر لَ ْد لُد َِر» آب آسمان و زمٌن به مٌزانى که خدا در ازل ممرر
«فَا ْلتَمَى ا َ ْل ٰما ُء ع ٰ
داشته بود ،به هم آمدند و تکذٌبکنندگان را ؼرق و نابود کرد.
لتاده مىگوٌد :خدا در ام الکتاب ممرر داشته بود که ولتى کافر شدند ،ؼرق شوند.
خواننده محترم !
ابوالخطاب سدوسی بصری ،معروؾ به لتادة بن دِعامة (ٔٔٔ۵ - ۶ق) ،از تابعان جلٌل
المدروٌکی از فمهای مشهور ومعروؾ بصره بشمار می رفت ودانا به علم انساب واشعار
عرب بود .مفسران الوال اودر تفسٌر آٌات لرآن را در تفاسٌر خود نمل کردهاند ،ولی
تفسٌر او فعلا وجود ندارد .مورخٌن می نوٌسند که  :ابوالخطاب سدوسی بصری ،نابٌنا به
دنٌا آمد؛ حافظهای لوی داشت و آنچه را حفظ کرده و ٌا حتی ٌک بار بر او خوانده شده
بود فراموش نمٌکرد.

س ٍر﴿ٖٔ﴾
َو َح َم ْلنَا ُه َ
علَى َذا ِ
ت أ َ ْل َواحٍ َو ُد ُ

و نوح را بر ِکشتی که دارای تختهها و مٌخها بود ،برداشتٌم)ٖٔ( .
درالبحر المحٌط فً التفسٌر آمده است :ذات ألواح و دسر عبارت است از کشتى که نوح
آن را ساخت ،و از اٌن دو وصؾ چنان درک مىشود که مراد «کشتى» است و اٌن
صفت جانشٌن موصوؾ است ،مانند پٌراهنم از آهن بافته شده است که منظور «زره»
است ،و اٌن ٌک کلم فصٌح و بدٌع است؛ زٌرا اگر صفت و موصوؾ با هم بٌاٌند ،چنٌن
فصاحتى در کار نٌست.
س ٍر» ٌعنى مٌخها( .البحر المحٌط فً التفسٌر ( )ٔ۵۵/٨تؤلٌؾ دمحم بن ٌوسؾ بن علی
« ُد ُ
بن حٌان نفری ؼرناطی (745 - 654ق)

تَجْ ِري ِبؤ َ ْعٌُ ِننَا َج َزا ًء ِل َم ْن ك َ
َان ُك ِف َر﴿﴾ٔ۴

(کشتی) زٌر نظر چشم های ما روان بود( .اٌن امر) پاداش کسی بود که (نبوتش) انکار
شده بود)ٔ۴( .
ان ُک ِف َر» لوم نوح را به منظور پٌروزنمودن بندهى خود ،نوح ،ؼرق
« َج ٰزا ًء ِل َم ْن ٰک َ
کردٌم؛ چون نوح تکذٌب و فضلش انکار شده بود.
آلوسی مفسرتفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» می فرماٌدٌ :عنى چنٌن امرى
را به عنوان پاداش نوح انجام دادٌم؛ زٌرا نعمتى بود که خداوند متعال آن را به لوم نوح
عطا فرمود اما آنها در ممابل اٌن نعمت ناسپاسى کردند .و همچنٌن هر پٌامبرى براى
امتش نعمت است(( .تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم»  ).٨ٖ/ٕ۵تؤلٌؾ
شهاب الدٌن ،محمود أفندى آلوسی با کنٌه أبو الثناء که در سال  1217ق در حوالی بؽداد
به دنٌا آمد)

َولَمَ ْد ت َ َر ْكنَا َها آٌَةً فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿﴾ٔ۵

و به راستى آن را به عنوان ماٌۀ عبرت بالى گذاردٌم ،پس آٌا پند پذٌرى هست؟()ٔ۷
« ُم َّد ِك ٍر» پند گٌرنده .عبرت گٌرنده.
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ْف ك َ
ع َذابًِ َونُذُ ِر﴿﴾ٔ۶
َان َ
فَ َكٌ َ

بنگر تا عذاب و هشدار من چگونه بود)ٔ۶( .

س ْرنَا ا ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿﴾ٔ۷
َولَمَ ْد ٌَ َّ

و ٌمٌنا ا ما لرآن را برای پند گرفتن آسان کردٌم ،پس آٌا عبرت گٌرنده ای هست؟()ٔ۵
«فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر» آٌا افرادى پٌدا مىشوند که پندها و لصههاٌش را بپذٌرند؟! خازن گفته
است :بدٌن وسٌله انسان را به حفظ و تعلٌم و تعلم لرآن تشوٌك و تحرٌک مىکند؛ زٌرا
خداوند متعال آن را آسان کرده است و اٌن امر براى هر کدام از بندگان که هللا هلالج لج بخواهد
آسان است ،و جز لرآن هٌچ ٌک از کتب هللا هلالج لج کاملا به صورت ظاهر خوانده نمى شود
(خازن ( ).ٕٕ٨/۴علء الدٌن علی بن دمحم بؽدادی مشهور به خازان (متوفاى 725ق) كه
تفسٌر بؽوى را تلخٌص كرده است)
خلصهى مطلب اٌن که هللا هلالج لج لرآن کرٌم را براى آنکه لصد حفظ و پند گرفتن از آن را
دارد ،آماده و آسان کرده است .پس لرآن اساس سعادت و دنٌا و آخرت است.

ْف ك َ
ع َذا ِبً َونُذُ ِر﴿﴾ٔ۸
َان َ
َكذَّ َبتْ عَا ٌد فَ َكٌ َ

عادٌان به تكذٌب پرداختند پس چگونه بود عذاب من وبٌم دادن هاٌم)ٔ٨( .

هود علٌه السالم :
هود پسر عبدهللا بن رباح بن خلود بن عاد رهبر وزعٌم لبٌله است .نسب او به سام فرزند
نوح منتهی می شود .دمحم پسر اسحاق نسبی ؼٌر از اٌن برای هود نمل کرده ،اما لول
صحٌح همان است که ما ذکرش کردٌم .و استاد عبدالوهاب نجار در کتاب لصص األنبٌاء
آنرا ترجٌح داده است.
درلرآن عظٌم الشؤن هفت بار ذکری از هود بعمل آمده است ،از جمله در سوره های:
(أعراؾ و شعراء ،و ٌک سورهی لرآن بنام هود) نامگذاری شده است.
هود از نسل نوح پدر او شالخ ونام مادر او او بکٌه است ،او برای هداٌت لوم عاد که در
سرزمٌنی حاصل خٌز زندگی میکردند ،برگزٌده شده بود.
حدود ٓٓ ۵سال لبل ازمٌلد مسٌح در سر زمٌن احماؾ (بٌن ٌمن و عمان ،در جنوب
عربستان) لومی زندگی میکردند که به آنها لوم عاد میگفتند .بنا برآٌات لرآن عظٌم
الشؤن ،لوم عاد بلند لامت ،ؼول پٌکر ،لدرتمند و درشت هٌکل ،که زندگی خوبی را
داشتند و از لدرت خود برای ظلم و ستم استفاده مٌکردند و در جهل و گمراهی به سر می
بردند.
س ِل َ
ٌن ،إِذ لَا َل لَ ُهمۡ أ َ ُخوهُمۡ ُهو ٌد
خداوند متعال در وصؾ آنها مٌفرماٌدَ « :كذَّبَت عَا ٌد ٱل ُمر َ
أ َ َال تَتَّمُ َ
ون» [الشعراء(( .)124 -123 :لوم) عاد پٌؽمبران را تکذٌب کردند .ولتی که
برادرشان هود به اٌشان گفت :آٌا از هللا نمیترسٌد).
لوم عاد از لباٌل عربی بائده هستند و از فرزندان سام پسر نوح متفرع شده بودند .از باب
انتساب به ٌکی از اجداد خود بنام عاد پسر عوض پسر ارم پسر سام به اٌن نام اشتهار
پٌدا کردهاند.

ست َ ِم ٍ ّر﴿﴾ٔ۹
س ْلنَا َ
ص ْر َ
علٌَ ِْه ْم ِرٌ ًحا َ
ص ًرا فًِ ٌَ ْو ِم نَحْ ٍس ُم ْ
ِإنَّا أ َ ْر َ

ما بر آنان در روزی شوم که شومی اش استمرار داشت ،تندبادی بر آنان فرستادٌم)ٔ١( .
«ما بر آنان بادی صرصر فرستادٌم» ٌعنی :بادی بسٌار سرد .به لولی :باد صرصر بادی
است که صدای سخت و هولناکی داشته باشد «در روزی شوم دنباله دار» ٌعنی :در
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روزی که شومی و ناخجستهگی آن پٌوسته و مستمر بود .و به همٌن روز شومی بر آنان
تمام شان به هلکت رسٌدند.
ابن کثٌر در «تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم» می فرماٌد« :شومی آن روز بدٌن جهت
مستمر بود که عذاب دنٌوی آن ها را به عذاب اخروی پٌوست گردانٌد».
مجاهد میگوٌد «:باد صرصر آنها را از زمٌن بر میکند و بر سرهاٌشان محکم بر
زمٌن میکوفت چنان که گردنهاٌشان خرد گشته و سرهاٌشان از بدنهاٌشان جدا می
شد».
بهلولی معنی اٌن است :آن باد صرصر مردم را از خانههاٌشان بٌرون میکشٌد و از
زمٌن بر میکند «گوٌی آنان تنههای درختان خرمای از رٌشه برکندهای بودند».
ابن عباس (رض) صحابی جلٌل المدر مٌفرماٌد« :اٌن عذاب در آخرٌن چهار شنبه ماه
نازل شد و کوچک و بزرگ آنان را نابود کرد» .هدؾ اٌن است که آن روز ،برکفار لوم
عاد روزی بد و شوم بود ،ولی بر پٌامبر شان و بر ساٌر مإمنان روزی بدی به حساب
نمی رفت.

لوم عاد چه را عبادت می کردند؟
لوم هود بتهاٌی داشتند که به جای هللا تعالی آنها را پرستش میکردند ،آنها اولٌن
گروهی بودند که بعد از طوفان راه بت پرستی در پٌش گرفتند.
ابن کثٌر میگوٌد :آن ها دارای سه بت به نام صدا ،صمودا و هرا بودند( .البداٌة والنهاٌة
جلد  1صفحه  .).121آنها أعراب جفا پٌشه ،کافر ،سرکش و متمرد بودند.
حضرت هود آنها را از عذاب هللا تعالی بٌم میداد ،سرنوشت لوم نوح را برای آنها مثال
می آورد .نعمتهای هللا تعالی را به ٌاد آنها میآورد و برای آنها توضٌح میداد که در
ممابل نصٌحت اجری از آنها نمیطلبد .تصمٌم گرفتند از او انتمام بگٌرند او را متهم به
دٌوانگی و سفاهت نمودند ،به اٌنکه خدای آنها از او انتمام گرفته و صدمهای بر او وارد
کرده و استهزاٌی که از ناحٌهی آنها به او میشود بخشی از عذاب خدای آنها است که
بر او فرود آمده است.
ٰ
ً
هللا تعالی از آنها چنٌن حکاٌت میکند« :لَالُواْ ٌَ ُهو ُد َما ِجئتَنَا ِببَ ٌِّنَة َو َما نَح ُن ِبت َ ِار ِك ٓ

َءا ِل َهتِنَا عَن لَ ۡو ِلنَ َو َما نَح ُن لَنَ بِ ُم ۡإ ِمنِ َ
وء
س ٍ
ٌن﴿ِ ﴾53إ ْن نَمُو ُل ِإ َّال ا ْعت َ َرانَ بَ ْع ُ
ض آ َ ِل َهتِنَا ِب ُ
ش َهدُوا أ َ ِنًّ بَ ِري ٌء ِم َّما تُش ِْرك َ
َّللا َوا ْ
ُون﴿ِ ﴾54من دُونِ ِهۦۖ فَ ِكٌدُونًِ َج ِمٌعا
لَا َل إِ ِنًّ أُش ِْه ُد َّ َ
ون﴿[ »﴾55هود( .]55 -53 :گفتند :ای هود تو دلٌلی برای ما نٌاوردهای و ما
ث ُ َّم َال ت ُ ِ
نظ ُر ِ

بخاطر سخن تو خداٌان خود را رها نمیکنٌم و به تو اٌمان نمیآورٌم .چٌزی جز اٌن
نمی گوٌٌم که ٌکی از خداٌان ما بلٌی به تو رساند( .و تو را دٌوانه کرده است) گفت :من
خدا را گواه میگٌرم و شما هم گواهی دهٌد که من از چٌزهاٌی که میپرستٌد بٌزار و
برکنارم به جز خدا و همگی به نٌرنگ و چاره جوئٌم بپردازٌد و مهلتم ندهٌد.).
هود آنها را از عذاب هللا تعالی بٌم داد ولی اثری نکرد و آنها همچنان بر کفر و عناد و
نافرمانی خود بالی ماندند.

اس كَؤَنَّ ُه ْم أ َ ْع َج ُ
از نَ ْخ ٍل ُم ْنمَ ِع ٍر﴿ٕٓ﴾
ت َ ْن ِز ُ
ع النَّ َ

آن باد مردم را (از زمٌن) بر میداشت ،گوٌی که آنها تنههای درختان خرمای رٌشه کن
شدهاند)ٕٓ( .
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« َکؤَنَّ ُه ْم أَع ْٰج ُ
از نَ ْخ ٍل ُم ْنمَ ِع ٍر» مانند نخلهاٌى بودند که از زمٌن کنده شده و افتادهاند .به
سبب بلندى لد و ضخامت بدنشان به نخل تشبٌه شدهاند .خازن گفته است :تندباد آنها را از
زمٌن بلند کرده سپس آنها را بر زمٌن مىکوبٌد و گردنشان خرد مىکرد و از بدن جدا
مىنمود ،آنگاه مانند نخل بر زمٌن افتاده و بدون سر مىماندند( خازن ).ٕٕ١/۴
«ت َ ْن ِزعُ» :بر می داشت .از جا بر می کند.
«أ َ ْع َج ُ
از» :جمع عجز ،تنه ها.
« ُم ْنمَ ِع ٍر» :از رٌشه کنده شده .للع شده.

هالک شدن لوم عادبا «رٌح العمٌم»

زمانی که طؽٌان و سرکشی لوم عاد در ممابل پٌؽمبر هللا ،هود به اوج خود رسٌد و
نصاٌح پٌامبر بر آنها مإثر والع نشد و راه نافرمانی و طؽٌان را هر چه بٌشتر در پٌش
گرفتند ،خداوند متعال سه سال تمام خشک سالی را برآنان حکم نمود ،بارش باران را بر
مناطك شان تولؾ داد ،تا اٌنکه بل و سختی بر آنها شدت گرفت ،تا اٌنکه آؼاز به فؽان
و رهاٌی طلبی برخاستند .هللا تعالی ابری را بر آنها فرستاد ،زمانٌکه لوم عاد ابر
آسمانی را مشاهده نمودند ،خوشحال شدند ،گمان کردند که بارٌدن باران شاٌد آؼاز خواهد
ٌافت وبه اصطلح دعا شان لبول شده ومشمول رحمت الهی لرار گرفتند ،ابر های سٌاه
بر سر آنها رسٌد ،آنرا بسٌار سٌاه ٌافتند فزع و ترس وجود آنها را گرفت .بعد باد بر
آنها وزٌدن گرفت .اما چه بادی؟ بادی عمٌم و بیباران خداوند هفت شبانه روز متوالی
اٌن باد شدٌد را بر آن ها مسلط کرد سرانجام همگی به واسطه آن به کام مرگ و نابودی
فرو رفتند و الشهی مرده آنها همچو تنهی درخت خرمای افتاده بر زمٌن ،افتاد.
ولی پروردگا با عظمت هود علٌه السلم و اٌمان آورندگان را از اٌن عذاب نجات داد و
در ممابل کافران تا آخرٌن نفر ،هلک شدند و هٌچ شبهه و رسم از دٌار آنها بالی نماند.
چون باد شدٌد همه چٌز را نابود و وٌران کرده بود .لرآن عظٌم الشؤن با زٌبای خاصی
مط ُرنَ ۚۡا بَ ۡل ُه َو َما
مٌفرماٌد« :فَلَ َّما َرأَوهُ َ
ع ِارضا ُّمستَم ِب َل أ َ ۡو ِدٌَتِ ِهمۡ لَالُواْ ٰ َه َذا ع َِارض ُّم ِ

مر َر ِبّ َها فَؤَصبَ ُحواْ َال ٌُ َر ٰ ٓى
ٱستَع َجلتُم بِ ِهۦۖ ِرٌح فٌِ َها َ
ع َذ ٌ
اب أ َ ِلٌم﴿ ﴾24ت ُ َد ِ ّم ُر ُك َّل ش ًَۡ ۢ ِء ِبؤ َ ِ
ٰ
جر ِم َ
ٌن﴿( ﴾25سورۀ األحماؾ( .)25 -24 :پس چون
إِ َّال َم ٰ َ
جزي ٱلمَ ۡو َم ٱل ُم ِ
س ِكنُ ُهمۡۚۡ َك َذ ِلنَ نَ ِ

تودۀ ابر را دٌدند که بهسوی درههاٌشان روی آورده است ،گفتند :اٌن ابری است که برای
ما خواهد بارٌد( ،نه) ،بلکه آن چٌزی است که آن را به شتاب میخواستٌد ،بادی است که
عذاب دردناک در آن نهفته است )25( .همه چٌز را به امر پروردگارش نابود میکند.
پس چنان شدند که جز خانه هاٌشان چٌزی دٌده نمی شد ،اٌن چنٌن مجرمان را سزا می
دهٌم).
اٌن باد عذاب ناک در لرآن عظٌم الشؤن به «رٌح العمٌم» نامگذاری شده است .طورٌکه
ٱلرٌ َح ٱلعَ ِمٌ َم﴿َ ﴾41ما ت َ َذ ُر ِمن ش ًَۡ ٍء أَت َ ۡت
سلنَا َ
که مٌفرماٌدَ « :وفًِ عَا ٍد إِ ۡذ أ َ ۡر َ
ٌه ُم ِ ّ
علَ ِ
ٌم﴿( ﴾42سورۀ الذارٌات.)42 -41 :
َ
َٲلر ِم ِ
علٌَ ِه ِإ َّال َج َعلَتهُ ك َّ
و در (ماجرای) عاد (نٌز عبرتهاٌی است) ولتی تند باد بیخٌر و برکت را بر آنان
فرستادٌم )42( .بر هر چٌزی که میوزٌد آن را بالی نمیگذاشت مگر اٌنکه آن را چون
استخوان پوسٌده میگردانٌد.).
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حضرت هود بعد از اٌنکه لوم عاد به هلکت رسٌد به منطمه «حضرموت» کوچ کرد وتا
اخٌر زندگی در همانجا بالی ماند.ممبره هود درمنطمه شرلی حضرموت در فاصلهی دو
مرحله از شهر (ترٌم) مولعٌت دارد.
( َحض َْر َموت ٌکی از مناطك تؤرٌخی جنوب شبه جزٌرۀ عربستان بشمار می رود.
باشندگان اهالی حضرموت را «حضرمی» می نامند.
در رواٌتی که ازحضرت علی کرم هللا وجهه نمل شده آمده است که :حضرت هود درتوده
رٌگ سرخ مدفون بوده وباالی سر آن درخت سمرهای در حضرموت وجود دارد.اگرچه
مردم فلسطٌن ادعا دارند که :هود در سرزمٌن آنها مدفون است ولی لول اصح همٌن
است که درفوق تذکر ٌافت( .کتاب :اصطلحات چهارگانه در لرآن از :ابو األعلی
مودودی :مترجم سامان ٌوسفی نژاد( ،سرطان)  1396هـ.ش  -شوال  1438هـ.ق)

ْف ك َ
ع َذابًِ َونُذُ ِر﴿ٕٔ﴾
َان َ
فَ َكٌ َ

پس عذاب و هشدارهاٌم چگونه بود؟(ٕٔ)

س ْرنَا ا ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿ٕٕ﴾
َولَمَ ْد ٌَ َّ

و ٌمٌنا ا ما لرآن را برای پند گرفتن آسان کردٌم ،پس آٌا عبرت گٌرنده ای هست؟)ٕٕ(.

َكذَّ َبتْ ث َ ُمو ُد ِبالنُّذُ ِر﴿ٖٕ﴾

لوم ثمود هم آٌات حك را تکذٌب کردند)ٕٖ( .
خوانندۀ محترم!
در اٌن بخش داستان لوم ثمود مطرح میشود که ازجمله نافرمان ترٌن و عصٌانگرترٌن
امت ها پس از لوم عاد می باشند.باٌد متذکر شد که :گمراهی و انحراؾ اٌن لوم از لحاظ
جوهره و حمٌمت آن ،دلٌما ا همانند ضللت و گمراهی دو لوم نوح و عاد بود.
ثَمود اساسآ ا نام لومی است که در شبه جزٌره عربستان که ؛ در هزاره لبل از مٌلد تا
زمان بعثت دمحم ملسو هیلع هللا یلص در عربستان اکثرا ا در دامنه کوه اثلب زندگی بسر می بردند.
لوم صالح همچنٌن به شدّت براٌمان خود نسبت به معبودهای دٌگری ؼٌرازهللا پافشاری
میکردند ،و بر همٌن اساس معتمد بودند که معبودهاٌشان دعاهای آنان را میشنوند؛ بلها
و گرفتاریها را برطرؾ ساخته و ما ٌحتاج شان را رفع میکنند و (بدتر از آن) از رإسا
و رهبران دٌنی خود در زندگی مدنی و اخللی تبعٌت محض میکردند و به جای اخذ
شرٌعت و لانون زندگی خود از خدای متعال ،از اربابان خود میگرفتند ،تا اٌنکه سرانجام
به چنان ا ّمت مفسدی تبدٌل شدند که خداوند به عذابی دردناک گرفتارشان ساخت« .فَ ِإ ۡن

ٌن
ص ِعمَة ِ ّمث َل ٰ َ
عرضُواْ فَمُ ۡل أَن َذرتُكُمۡ ٰ َ
ٱلر ُ
ص ِعمَ ِة عَاد َوث َ ُمو َد﴿ِ ﴾13إذ َجا ٓ َءت ُه ُم ُّ
أَ َ
س ُل ِم ۢن بَ ِ
شا ٓ َء َربُّنَا َأل َ َ
سلتُم
ٱَّلل لَالُواْ لَ ۡو َ
نز َل َم ٰلَئِكَة فَ ِإنَّا بِ َما ٓ أ ُ ۡر ِ
ٌِهمۡ َو ِم ۡن َخل ِف ِهمۡ أ َ َّال تَعبُد ُٓواْ إِ َّال َّ ۖ َ
أٌَد ِ
بِ ِهۦ َك ِف ُر َ
ون﴿[ »﴾14فصلت« .]14-13 :پس اگر آنها روی گرداندند ،بگو :من شما را

از صاعمهای همانند صاعمهی عاد و ثمود بٌم مٌدهم .چون پٌامبران از پٌش رو و پشت
سر (از هر سو) نزدشان آمدند( ،گفتند) که جز هللا را نپرستٌد( ،آنها) گفتند :اگر
پروردگار ما میخواست ،فرشتگانی را نازل میکرد ،پس ما به آنچه شما بدان فرستاده
شدهاٌد ،کافر هستٌم».
ص ِل ۚۡ
حا لَا َل ٌَٰمَ ۡو ِم ٱعبُدُواْ
همچنان در آٌۀ ( 61سورۀ هود ) مٌفرماٌدَ « :و ِإلَ ٰى ث َ ُمو َد أ َ َخاهُمۡ ٰ َ
ٱَّلل َما لَكُم ِ ّم ۡن إِ ٰلَ ٍه َ
ٌرهُۥۖ» «و به سوی (لوم) ثمود برادرشان صالح را (فرستادٌم) گفت:
غ ُ
َّ َ
ای لوم من! هللا را بپرستٌد ،که معبودی جز او برای شما نٌست».
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ح لَ ْد ُك ْنتَ فٌِنَا َم ْر ُج ًّوا لَ ْب َل َه َذا أَت َ ْن َهانَا أ َ ْن نَ ْعبُ َد َما ٌَ ْعبُ ُد آَبَا ُإنَا» (سورۀ
صا ِل ُ
«لَالُوا ٌَا َ
هود« .)62 :گفتند :ای صالح! پٌش از اٌن ما به تو امٌد می داشتٌم ،آٌا ما را از پرستش
آنچه نٌاکانمان می پرستٌدند ،باز می داری؟».

ص ِل ٌح أ َ َال تَتَّمُ َ
« ِإ ۡذ لَا َل لَ ُهمۡ أ َ ُخوهُمۡ ٰ َ
ون﴿ِ ﴾142إ ِنًّ لَكُمۡ َر ُ
سو ٌل أ َ ِمٌن﴿ ﴾143فَٲتَّمُواْ َّ
ٱَّللَ
ون﴿[ ﴾144الشعراء«.]144-142 :هنگامیکه برادرشان صالح به آنها گفت :آٌا
َوأ َ ِطٌعُ ِ
(از هللا) نمیترسٌد؟! بی گمان من برای شما پٌامبری امٌن هستم .پس از هللا بترسٌد و مرا
اطاعت کنٌد» ( .کتاب :اصطلحات چهارگانه در لرآن از :ابو األعلی مودودی :مترجم
سامان ٌوسفی نژاد( ،سرطان)  1396هـ.ش  -شوال  1438هـ.ق)

احدًا نَت َّ ِبعُهُ ِإنَّا ِإذًا لَ ِفً َ
سعُ ٍر﴿﴾ٕ۴
فَمَالُوا أَبَش ًَرا ِمنَّا َو ِ
ض َال ٍل َو ُ

و گفتند :آٌا از شخصی پٌروی کنٌم که از خود ماست؟ ٌمٌنا اگر چنٌن كنٌم در گمراهً و
جنون عمٌك خواهٌم بود! ()ٕ۴
سعُ ٍر» دٌوانگی.
« ُ
ابن عباس(رض) گفته است« :سعر» ٌعنى دٌوانگى« .نالة مسعورة» ٌعنى شترى که از
فرط شادى و خوشحالى دٌوانه شده است( .تفسٌر لرطبى ).ٖٔ٨/ٔ۵

ش ٌر﴿﴾ٕ۵
ً ال ِذّ ْك ُر َ
اب أ َ ِ
علَ ٌْ ِه ِم ْن َب ٌْ ِننَا َب ْل ُه َو َكذَّ ٌ
أَأ ُ ْل ِم َ

آٌا از مٌان همه ما تنها وحی بر او نازل کرده شد؟ نه ،او آدم بسٌار دروؼگوٌی متکبر
است)ٕ۷( .
ش ٌر» بسٌار مؽرور و متکبر.
«أ َ ِ

ون َ
سٌَ ْعلَ ُم َ
ش ُر﴿﴾ٕ۶
اب ْاأل َ ِ
َ
غدًا َم ِن ا ْل َكذَّ ُ

ولی فردا خواهند دانست که دروؼگوی و متکبر کٌست؟ ()ٕ۶
سلم بسٌار
ٌعنی در آخرت خواهند فهمٌد که چه کسى بسٌار دروؼگو است ،صالح علٌه ال ّ
دروؼگ و است ٌا لوم تکذٌب کننده و تبهکارش؟ آلوسى گفته استٌ :عنى خواهند دانست
«کذاب أشر» خود آنها مى باشند .اما چون موضوع پوشٌده نٌست آن را به صورت ابهام
آورده است( .روح المعانى ).٨٨/ٕ۵

ص َطبِ ْر﴿﴾ٕ۷
ارت َ ِم ْب ُه ْم َوا ْ
ِإنَّا ُم ْر ِ
سلُو النَّالَ ِة فِتْنَةً لَ ُه ْم فَ ْ

ا لبته ما ماده شتر را برای امتحان آنان خواهٌم فرستاد ،پس (ای صالح) انتظار (هلکت
شان) باش و صبر پٌشه کن)ٕ۵( .
اکنون توای صالح! عذابی را انتظار بکش که زود به آنان خواهد رسٌد و بر تبلٌػ رسالت
و آزار و اذٌت آنان صبر پٌشه کن.
در برخی از رواٌات آمده است که :صالح علٌه السلم دو رکعت نماز بجاء آورد ،وبعد از
نماز دست به دعا برد ،در همٌن وخت صخرهای که لوم وی تعٌٌن کرده بودند شکافته شد
و کوهان شتر از آن نماٌان گشت و شتر بزرگ و عظٌمالجثهای از آن بٌرون آمد( .تفسٌر
انوار المرآن (جلد سوم) عبدالرإوؾ مخلص هروی(حوت)  1394شمسی جمادی االول
 1437هجری)
ابن کثٌر گفته است :خداى بزرگ بنا به درخواست آنها شترى تازه زاٌٌده بزرگ را از
سلم بر آنان
للب سنگ خارا بٌرون آورد ،تا در مورد تصدٌك حضرت صالح علٌه ال ّ
معجزه و حجت باشد( .مختصر ٖ).۴ٔٔ/
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ب ُمحْ ت َ َ
ض ٌر﴿﴾ٕ۸
َونَ ِبّئْ ُه ْم أ َ َّن ا ْل َما َء ِل ْ
س َمةٌ َب ٌْنَ ُه ْم ُك ُّل ِ
ش ْر ٍ

و آنان را خبر ده که آب مٌان آنان و ماده شتر تمسٌم شده است؛ هرٌک در زمان نوبت
خود بر سر آب حاضر شوند)ٕ٨( .
آب در مٌان لوم ثمود و مٌان شتر «تمسٌم شده است» اٌن بدٌن معنای است که( :که ٌک
روز سهم ناله و روزی برای آنهاست)
ب ٌَ ْو ٍم
ب َولَ ُك ْم ِ
لرآن عظٌم الشؤن در اٌن مورد مٌفرماٌد« :لَا َل َه ِذ ِه نَالَةٌ لَ َها ِ
ش ْر ٌ
ش ْر ُ
وم» (سورۀ الشعراء( .)155 :صالح گفت :اٌن ماده شتر است که ٌک نوبت آب
َم ْعلُ ٍ
خوردن برای اوست و روزی معٌن نوبت آب شماست).
شرب :حصه و بهرهای معٌن از آب است.
مجاهد میگوٌدٌ« :عنی لوم ثمود در روز نوبت خود بر آب حاضر بوده و از آن بٌاشامند
و در روز نوبت شتر شٌر آن را بدوشند».
صحابی جلٌل المدرابن عباس (رض) مٌگوٌد« :در روز نوبت آنان ،شتر چٌزی از آب را
نمینوشٌد و به آنها شٌر میداد و آنها از شٌر آن در نعمت بودند و چون روز نوبت
شتر می بود ،همه آب را می نوشٌد به طوری که از آن آب چٌزی بالی نمیماند».
ابن عباس گفته است :درروزى که نوبت نوشٌدن به لوم ثمود مى رسٌد شتر آب نمى
نوشٌد و شٌرش رابه آنها مٌداد ،وآنها در ناز و نعمت بودند و روزى که نوبت نوشٌدن
آب به شتر مى رسٌد شتر تمام آب را مى نوشٌد و چٌزى را براى آنها بالى نمى گذاشت.
ب
(تفسٌر لرطبى  ).ٔ۴ٓ/ٔ۵به منظور تؽلٌب عمل خدا فرموده است :بٌنهمُ « .ک ُّل ِ
ش ْر ٍ
ُمحْ ت َ َ
ض ٌر» هر کس در نوبت خود بر سر آن حاضر مى شد؛ ٌعنى روزى که نوبت به شتر
مىرسٌد ،حاضر مىشد و روزى که نوبت به آنها مى رسٌد ،حاضر مى شدند.

احبَ ُه ْم فَتَعَا َطى فَعَمَ َر﴿﴾ٕ۹
فَنَاد َْوا َ
ص ِ

آنگاه رفٌمشان را صدا کردند و او دست درازی کرد پس شتر را از پای در آورد)ٕ١( .
«تَعَا َ
طى» کار کشتن را بدست گرفت.
در نهاٌت وضع چنان شد که :لبٌله ثمود از اٌن تمسٌم دلتنگ شده رفٌكشان که انسان
بدبختی بود به نام «لدار بن سالؾ» بر شتر دست درازی نمود ودر نتٌجه شتر را از پای
در آورد .اٌن بدٌن معنی است که اٌن شخص شرٌر بر شتر حمله اور شد وانرا از پای در
آورد.
دمحم بن اسحاق میگوٌد« :لدار در بٌن درختی بر سر راه شتر صالح علٌه سلم کمٌن
گرفت و ابتدا تٌری به سوی آن انداخت وبا آن تٌر عضله ساق پاٌش را هدؾ لرار داد،
سپس با شمشٌر بر او ٌورش برد و پی پای او را شکست آنگاه او را ذبح کرد».

ْف ك َ
ع َذابًِ َونُذُ ِر﴿ٖٓ﴾
َان َ
فَ َكٌ َ

(اكنون بنگرٌد) عذاب و هشدار من چگونه بود؟ (ٖٓ)

ش ٌِم ا ْل ُمحْ ت َ ِظ ِر﴿ٖٔ﴾
س ْلنَا َ
علٌَ ِْه ْم َ
اح َدةً فَكَانُوا َك َه ِ
ص ٌْ َحةً َو ِ
إِنَّا أ َ ْر َ

ما بر آنان ٌک صدای مرگبار فرستادٌم ،پس همه آنان به صورت گٌاه خشک و رٌزه شده
شدند)ٖٔ( .
ٌم» :گٌاه خشک و خورد شده.
« َه ِ
ش ِ
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«ا ْل ُمحْ ت َ ِظ ِر» :کسی که آؼلی را براب گوسفندان و حٌوانات درست می کند که مانع
خروج آنها ٌا حمله حٌوانات وحشی گردد.
مإرخٌن در مورد لوم ثمود می نوٌسند ،با در نظر داشت اٌنکه لوم ثمود از جمله لوم
بزرگی بحساب می آمد ،ولی در طول مدت زندگی خوٌش ،توانمندی آنرا نٌافتند تا برای
خود دولت لدرتمندی و مستمل را برای خود تاسٌس نماٌند ،بلکه بطور متداوم به صورت
لومهای پراکنده ٌا احٌانا ا شهرنشٌن زندگی می کردند تا اٌنکه در نهاٌت نابود شدند ،وٌا هم
درساٌر الوام مضمحل گردٌدند ،وحتی نام شان در تارٌخ هم به فراموشی سپرده شد.

س ْرنَا ا ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿ٕٖ﴾
َولَمَ ْد ٌَ َّ

و ٌمٌنا ا ما لرآن را برای عبرت گرفتن آسان گردانٌدهاٌم ،پس آٌا پند گٌرنده ای هست؟
(ٕٖ)

وط ِبالنُّذُ ِر﴿ٖٖ﴾
َكذَّ َبتْ لَ ْو ُم لُ ٍ

لوم لوط بٌم دهندگان را تکذٌب کردند)ٖٖ( .
لرآن عظٌم الشؤن پس ازذکر بؽاوت وگمراهی لوم ابراهٌم علٌه السلم ،ببرسی دوسٌه
انحرافی و گمراهی لوم لوط می پردازد.
لوم لوط از جمله الوام است که پروردگار با عظمت برای هداٌت آنان به راه راست و از
بٌنبردن فسادی که در زمٌن اٌجاد کرده بودند ،لوط ،برادر زادهی ابراهٌم علٌه السلم را
در مٌانشان به پٌامبری مبعوث فرمود.
بؽاوت و نافرمانی لوم لوط از ناحٌه بود که :میخواستند از هر لحاظ ،لوم کاملا آزاد و
رها،و پٌرو شهوات و هواهای نفسانی خوٌش باٌد باشند.
خداوند متعال در نهاٌت اٌن لوم شهوتی را به سبب اعمال ؼٌر اخللی وؼٌر انسانی شان
به عذابی دردناک گرفتار نمود« :إِ ۡذ لَا َل لَ ُهمۡ أ َ ُخوهُمۡ لُو ٌ
ط أ َ َال تَتَّمُ َ
ون ﴾161﴿،إِ ِنًّ لَكُمۡ

ي
ونَ ﴾163﴿ ،و َما ٓ أَسَلُكُمۡ َ
َر ُ
علٌَ ِه ِم ۡن أ َ ٍۖ
جر ِإ ۡن أ َ ِ
ٱَّلل َوأ َ ِطٌعُ ِ
سو ٌل أ َ ِمٌن ﴾162﴿،فَٲتَّمُواْ َّ َ
جر َ
ٌنَ ﴾165﴿،وت َ َذ ُر َ
ان ِم َن ٱل ٰ َعلَ ِم َ
كر َ
ٌن ﴾164﴿،أَتَؤت ُ َ
ب ٱل ٰ َعلَ ِم َ
ك
ِإ َّال َ
ون َما َخلَ َ
ون ٱلذُّ َ
علَ ٰى َر ّ ِ
لَكُمۡ َربُّكُم ِ ّم ۡن أ َ ۡز ٰ َو ِجكُمۚۡ َب ۡل أَنت ُمۡ لَ ۡو ٌم عَاد َ
ُون﴿( »﴾166سورۀ الشعراء.)166-161 :

(ولتی برادرشان لوط به آنها گفت :آٌا از هللا نمیترسٌد؟ (ٕ )ٔ6البته من برای شما
پٌؽمبر امٌن هستم )ٔ6ٖ( .پس از هللا بترسٌد و از من اطاعت کنٌد )ٔ۶4( .و بر تبلٌػ
اٌن رسالت از شما مزد و پاداشی نمیخواهم ،مزد و پاداش من جز بر عهده پروردگار
جهانٌان نٌست )ٔ6۷( .آٌا از (فطرت پاک) مردم جهان (مخالفت میکنٌد و زنان را
گذاشته) به سراغ مردان میروٌد )166( .و همسران را که پروردگارتان برای شما
آفرٌده است ،میگزارٌد؟ بلکه شما مردم تجاوزکارٌد.).
اگر به فحوای آٌات متبرکه که در فوق ٌاد آوری شدٌم دلت بعمل اٌد ،که اٌن منکرٌن،
خالك و پروردگار اٌن جهان نه بودند؛ زٌرا در اٌن گفتگو کاملا مشهود است که لوم لوط
در جواب دعوت پٌامبر خود هرگز نگفتند که خدا دٌگر چٌست؟ چگونه ممکن است که او
خالك اٌن جهان باشد؟ از کجا معلوم که آن خدا ،خالك ما و خالك تمام موجودات باشد؟
بلکه برعکس ،همگی به لوط میگفتند که« :لَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنت َ ِه ٌَٰلُو ُ
ط لَتَكُونَ َّن ِم َن
خر ِج َ
ٌن» (الشعراء( .]167 :گفتند :ای لوط! اگر (از عٌبجوٌی ما) دست برنداری،
ٱل ُم َ
حتما از بٌرون رانده شدگان خواهی بود).
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لرآن عظٌم الشؤن جرٌان اٌن لوم را در (آٌات 28ـ 29سورۀ العنکبوت) چنٌن به بٌان می
گٌردَ « :ولُو ً
طا إِ ۡذ لَا َل ِلمَ ۡو ِم ِهۦٓ إِنَّكُمۡ لَتَؤت ُ َ
سبَمَكُم بِ َها ِمن أ َ َحد ِ ّم َن
ون ٱل ٰفَ ِحشَةَ َما َ

ون فًِ نَادٌِ ُك ُم ٱل ُمنك ۖ ََر فَ َما ك َ
سبٌِ َل َوتَؤت ُ َ
ٱلر َجا َل َوتَم َطعُ َ
ٌن﴿ ﴾28أَئِنَّكُمۡ لَتَؤت ُ َ
ٱل ٰعَلَ ِم َ
َان
ون ٱل َّ
ون ِ ّ
ص ِدلِ َ
ٌن﴿( »﴾29و لوط (را نٌز
ب َّ ِ
ٱَّلل إِن كُنتَ ِم َن ٱل ٰ َّ
َج َو َ
اب لَ ۡو ِم ِهۦٓ إِ َّالٓ أَن لَالُواْ ٱئتِنَا بِعَذَا ِ

فرستادٌم) ولتی به لومش گفت :شما عمل زشت را به عمل میآورٌد در حالی که
هٌچکس از جهانٌان در (ارتکاب) آن بر شما سبمت نگرفته است )ٕ١( .آٌا شما با مردان
آمٌزش میکنٌد و راه (فطری و شرعی تناسل) را میبندٌد و در محافل خود مرتکب
منکر مٌشوٌد؟ پس جواب لومش جز اٌن نبود که گفتند :اگر از راستگوٌانی (پس) عذاب
هللا را برای ما بٌاور.).

س َح ٍر﴿﴾ٖ۴
س ْلنَا َ
اصبًا إِ َّال آ َل لُ ٍ
وط نَ َّج ٌْنَا ُه ْم بِ َ
إِنَّا أ َ ْر َ
علٌَ ِْه ْم َح ِ

ما بر آنان توفانی سخت که با خود رٌگ و سنگ می آورد فرستادٌم [در نتٌجه همه را
هلک کرد] ،مگر خانواده لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادٌم)ٖ۴( .
ابن کثٌر گفته است :خدا به جبرئٌل دستور داد شهرهاى آنان را به آسمان بلند کند آنگاه
آنها را زٌر و رو کرده و به زمٌن بٌندازد ،و با سنگ آنها را سنگباران کند« .حاصب»
به معنى سنگ است( .مختصرٖ).۴ٕٔ/
وط» جز خانوادهى لوط و پٌروان مإمنش.
«إِالّٰ آ َل لُ ٍ
س َح ٍر» کمى لبل از صبح و در ولت سحر آنها را نجات دادٌم.
«نَ َّج ٰنا ُه ْم ِب َ

شك ََر﴿﴾ٖ۵
ِن ْع َمةً ِم ْن ِع ْن ِدنَا َك َذ ِلنَ نَجْ ِزي َم ْن َ

اٌن نعمتً بود از جانب ما ،اٌنگونه كسً را كه شكرگزار است جزای نٌک می
دهٌم)ٖ۷( .

ار ْوا بِالنُّذُ ِر﴿﴾ٖ۶
َولَمَ ْد أ َ ْن َذ َر ُه ْم بَ ْط َ
شتَنَا فَت َ َم َ

لوط آن لوم را از لهر و مإاخذه ما بٌم داده بود ،اما آنان درباره بٌم دهندگان (پٌؽمبران)
شک کردند)ٖ۶( .

اودُوهُ ع َْن َ
ع َذابًِ َونُذُ ِر﴿﴾ٖ۷
سنَا أ َ ْعٌُنَ ُه ْم فَذُولُوا َ
ض ٌْ ِف ِه فَ َط َم ْ
َولَمَ ْد َر َ

و البته (با لوط) درباره سوء لصد به مهمانانش سخن گفتند ،پس ما چشمهای آنها را کور
کردٌم (وگفتٌم:لذت) عذاب من وترسانٌدن های مرا بچشٌد)ٖ۵(.
اودُوهُ ع َْن َ
ض ٌْ ِف ِه» :مراد اٌن است که از لوط خواستند که از جانبداری مهمانان دست
« َر َ
بر دارد و اٌشان را در اختٌار آنان بگذارد تا هرچه خواستند از اعمال منافی عفت نسبت
به اٌشان روا دارند.
سنَا» :از مٌان برداشتٌم .محو و نابود کردٌم.
« َط َم ْ

ست َ ِمر﴿﴾ٖ۸
صبَّ َح ُه ْم بُ ْك َرةً َ
َولَمَ ْد َ
اب ُم ْ
ع َذ ٌ

سرانجام صبحگاهان عذابی مستمر وثابت به سراؼشان آمد)ٖ٨( .
صبَّ َح ُه ْم» :در فاصله طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب به سر ولتشان آمد.
« َ
ٌعنی صبحگان عذابى دائمى بر آنان نازل شد ،عذابى پٌاپى که منجر به عذاب آخرت آنان
مى شود .صاوى گفته است :به اٌن معنى که جبرئٌل اماکن آنها را از جا برکند و آن را
باال برد و سپس واژگون کرد و با سنگى از سجٌل سنگباران نمود ،و عذاب دنٌا با عذاب
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آخرت متصل شد و تا رسٌدن آنها به دوزخ زاٌل نمىشود( .صاوى  ٔ۷ٓ/۴مفسر صاوى
در «حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجللٌن»

ع َذا ِبً َونُذُ ِر﴿﴾ٖ۹
فَذُولُوا َ

(و گفتٌم) اٌنک عذاب لهر و انتمام مرا بچشٌد)ٖ١( .

س ْرنَا ا ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿ٓ﴾۴
َولَمَ ْد ٌَ َّ

وٌمٌنا ا ما لرآن را برای پند وعبرت گرفتن آسان کردٌم ،پس آٌا پند گٌرنده ای هست؟
(ٓ)۴
س ْرنَا ا َ ْلمُ ْر َ
آن ِلل ِذّ ْک ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِک ٍر»
مفسران می فرماٌند که حکمت تکرارجمله « َو لَمَ ْد ٌَ َّ
در ٌکی از لصه های لرآنی براى ٌادآورى پند و عبرت گرفتن از اخبار گذشتگان است.
و نٌز تا نشان بدهد که تکذٌب هر پٌامبر موجب نزول عذاب است ،همانطور که آٌهى
«فبؤى آالء ربکما تکذبان» را تکرار کرده است تا نعمتهاى مختلفى را که به انسان
داده استٌ ،ادآور شود .و هرگاه نعمتى را ٌادآور شده است انسان را نٌز به خاطر
ناشکرى در برابر آن توبٌخ نموده است (.تفسٌر کبٌر .).٨ٔٓ/۵

َولَمَ ْد َجا َء آ َل ِف ْرع َْو َن النُّذُ ُر﴿ٔ﴾۴

و به راستى بٌم دهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند)۴ٔ( .
«آ َل فِ ْرع َْو َن» تعرٌؾ به خاندان فرعون شده است ،اٌن اصطلح به ٌک حمٌمتی اشاره
دارد که :نظام اجتماعى در زمان فرعون ،نظام دٌکتاتوری فردی وسخت استبدای بوده،
وهمه ملت به ٌک شخص منسوب شمرده می شدند ،ولی اٌن تعرٌؾ در ساٌر الوم نظام
وط» وؼٌره...
لبٌله ای ولومی را بخود داشت از جمله مٌفرماٌد« :لَ ْو ُم نُوحٍ ...لَ ْو ُم لُ ٍ

ٌز ُم ْمتَد ٍِر﴿ٕ﴾۴
َكذَّبُوا ِبآٌَاتِنَا ُك ِلّ َها فَؤ َ َخ ْذنَا ُه ْم أ َ ْخ َذ ع َِز ٍ

(اما آنها) همه معجزات ما را تكذٌب كردند تا چون زبردستى زورمند (گرٌبان) آنان را
گرفتٌم)۴ٕ( .
سل،
درسٌستم نظام فرعونی همه اصول الهی وشرعی از جمله :أنبٌاء ،معجزات أنبٌاء ُر ُ
پٌامبران و بصورت کل همه هشدارها والهمات الهى مورد تكذٌب لرار گرفته اند.
طورٌکه آمده استَ « :كذَّبُوا بِآٌاتِنا ُك ِلّها» (ترجمه( :اما آنها) همه معجزات ما را تكذٌب
كردند.).
خوانندۀ محترم !
اٌن پنجمٌن وآخرٌن داستانی که مختصرا ا در بارۀ لوم موسی علٌه السلم واٌنکه چگونه
حضرت موسی علٌه السلم از جانب پروردگار توظٌؾ می گردد ٌادگردٌد که :به فرعون
و اتباعش اعلن کند ،خداوند عذابی شدٌد را بر آنها فرو خواهد فرستاد و جزای تکذٌب و
امتناع آنها را خواهد داد.
مفسران می نوٌسند :هر زمانٌکه عذابی برلوم بنی اسرائٌل نازل می شود؛ به پٌش
حضرت موسی علٌه السلم می آمدند ،واز وی طلب کمک دردفع عذاب الهی می شدند،
ود ر ضمن وعده می دادند که در صورت دفع عذاب متذکره ،اٌمان خواهند آورد؛ همٌنکه
عذاب را هللا تعالی از اٌشان دفع مٌنمود ،دوباره به بؽاوت وطؽٌان رو می آوردند ،وراه
ؼدر و خٌانت را کما فی سابك در پٌش میگرفتند ،پروردگار با عظمت انواع عذابها را
بر آن ها فرستاد که به مثابهی انذاری برای آنها بود .تا به راه راست بازگردند ،بطور
مثال نه نمونه ازاٌن بل ها را بطور مثال ؼرض معلومات مزٌد تمدٌم مٌدارٌم:
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1ـ لحطی :لرآن عظٌم الشؤن از اٌن بلٌه (بلٌا) به (سنٌن) تعبٌر نموده است.
خشکسالی به مدت چند سال آنها را فرا گرفت ،حاصلت زراعتی از بٌن رفت ،و پستان
های حٌوانات از شٌر خالی شدند.
2ـ نمص مٌوهی درباغها :خداوند متعال ثمرهی باغهاٌشان را به اوج للت رساند و
محصوالت آنها را بوسٌلهی انواع بلها نابود کرد.
3ـ طوفان :باران آنچنانی بر آنها بارٌدن گرفت که زراعت و باغهای آنها را نابود
کرد .صحابی جلٌل المدر ابن عباس (رض) می فرماٌد :طوفان ناشی از بارش بٌش از حد
باران بود .اما گروهی ازمفسران فرموده اند :ناشی از طؽٌان رودخانه بود.
 4ـ ملخ :خداوند متعال به شکل ؼٌرمعهود لشکری از ملخ را بر آنها فرستاد ،لشکر
ملخها به حدی زٌاد بود که حتی بر زمٌن ساٌه افکنده بود ،وتمام حاصلت زراعتی
ومٌوه باغ هار ا به کام خود فرو میبردند.
 5ـ شپش :نوعی شپش و حشرات ضد حبوبات را بر زراعت شان فرستاد،که در نتٌجه
همه ای حبوبات از بٌن رفت .تعدادی از مفسران ومإرخٌن بدٌن عمٌده اند که آفات:
نوعی ازمگسی بودکه :آرامش و آسودگی را از آنان سلب ساخت.
6ـ َبمه :هللا تعالی بمه های بر آنها فرو ،فرستاد که آرامش و آساٌش را از آنها سلب
نمودند .اٌن بمه ها در ؼذا ،ظروؾ ،آب آشامٌدنی ،لباس ،رختخواب و ...آنها نفوذ
میکردند و موجب سلب آرامش آنها میشدند.
 7ـ خون :آب آشامٌدنی آنها تبدٌل به خون میشد .آب جوٌبارها چشمهها و چاههاٌشان به
خون تبدٌل میشد .در حالٌکه بنی اسرائٌلی ها سالم بودند.
 8ـ چوب دستیٌ :کی از آٌات الهی بر آنها معجزهی عصا بود.
9ـ ٌد بٌضا :هرگاه دست به جٌب فرو میبرد و بٌرون میآورد چون آفتاب میدرخشٌد.
ت بَ ٌِّ ٰنَت» (اإلسراء.)101 :
س ٰى تِس َع َءا ٌَٰ ۢ ِ
لرآن عظٌم الشؤن مٌفرماٌدَ « :ولَمَ ۡد َءاتٌَنَا ُمو َ
(ما به موسی نُه معجزه روشن دادٌم).
سنِ َ
ت لَعَلَّ ُهمۡ
ٌن َونَمص ِ ّم َن ٱلث َّ َم ٰ َر ِ
و همچنان مٌفرماٌدَ « :ولَمَ ۡد أ َ َخ ۡذنَا ٓ َءا َل فِ ۡرع َۡو َن ِبٲل ِ ّ

سٌِّئ َة ٌَ َّ
ٌَذَّك َُّر َ
س ٰى
طٌَّ ُرواْ ِب ُمو َ
سنَةُ لَالُواْ لَنَا ٰ َه ِذ ِهۦۖ َو ِإن ت ُ ِصب ُهمۡ َ
ون﴿ ﴾130فَ ِإ َذا َجا ٓ َءت ُه ُم ٱل َح َ
ٱَّلل َو ٰلَ ِك َّن أَكث َ َرهُمۡ َال ٌَعلَ ُم َ
ون﴿َ ﴾131ولَالُواْ َمه َما تَؤتِنَا
َو َمن َّمعَهُ ۗٓۥٓ أ َ َالٓ ِإنَّ َما ٰ َطئِ ُرهُمۡ ِعن َد َّ ِ
ٌه ُم ٱل ُّ
طوفَ َ
بِ ِهۦ ِم ۡن َءاٌَة ِلّتَس َح َرنَا بِ َها فَ َما نَح ُن لَنَ بِ ُم ۡإ ِمنِ َ
ان
سلنَا َ
ٌن﴿ ﴾132فَؤ َ ۡر َ
علَ ِ
َوٱل َج َرا َد َوٱلمُ َّم َل َوٱل َّ
ص ٰلَت فَٲستَكبَ ُرواْ َوكَانُواْ لَ ۡوما
ضفَا ِد َ
ع َوٱل َّد َم َءا ٌَٰت ُّمفَ َّ
جر ِم َ
ٌن﴿[ »﴾133األعراؾ)133-130 :
ُّم ِ

(و ما فرعونٌان را با لحط سالی و کمبود مٌوهها گرفتار کردٌم تا پند گٌرند( .و شاٌد
بهسوی هللا برگردند)( )131( .لٌكن عبرت نگرفتند) پس ولتی نٌکٌی به آنها دست میداد
میگفتند :سزاوار ماست و چون بدٌی به آنها میرسٌد ،به موسی و همراهانش بدفالی
میگرفتند .آگاه باشٌد که بدفالی (خوشبختی و بدبختی) آنها نزد هللا است ،لٌکن بٌشترٌنشان
نمیدانند ) 132( .و گفتند (ای موسی)! هر چه از معجزه (ها و دالٌل) برای ما بٌاوری
تا ما را با آن جادو کنی ،به تو اٌمان نمیآورٌم )133( .پس ما بر آنها طوفان و (هجوم)
ملخ و شپش و کوربمهها و خون (روان) را بصورت آٌات (و علمات) جدا جدا،
فرستادٌم .اما باز تكبر ورزٌدند و لوم مجرم بودند).
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پروردگار با عظمت؛ انواع عذاب دنٌاٌی را بر فرعون فرستاد ،از جمله :طوفان ملخ،
شپش ،بمه و خون ،همگی را بعنوان آٌات و نشانه های مفصل فرو فرستاد ،هرگاه آٌهای
می دٌدند اظهار تؤسؾ و پشٌمانی می کردند و چون عذاب هللا تعالی دفع میشد به شر و
فساد برمیگشتند تا اٌنکه عذاب اکبر فرود آمد و فرعون و لشکرٌانش همگی ؼرق شدند.

غرل ٰنَ ُهمۡ أَج َم ِع َ
ٌن﴿ ﴾55فَ َجعَل ٰنَ ُهمۡ
سلَفا َو َمثَال
َ
«فَلَ َّما ٓ َءا َ
سفُونَا ٱنتَمَمنَا ِمن ُهمۡ فَؤ َ َ
ِلّألٓ ِخ ِر َ
ٌن﴿[ ﴾56الزخرؾ( .)56 -55 :پس ولتی ما را به خشم آوردند ،از آنان انتمام
گرفتٌم و همه آنان را ؼرق کردٌم )56( .پس آنان را پٌشگامان (بد) و عبرت برای
آٌندگان لرار دادٌم).

فرعون چگونه به هالکت رسٌد؟
فرعون به کفر ،عناد و مخالفت با پٌؽمبر هللا متعال موسی علٌه السلم ،ادامه داد.
ترساندن،انذار و نصٌحت او را سود نبخشٌد ،آنگاه خداوند متعال به موسی علٌه السلم
وحی کرد ،تا شب هنگام با بنی اسرائٌل از شهر خارج شود و راهی فلسطٌن گردد.
موسی علٌه السلم و لومش که بالػ بر ششصد هزار نفر بودند از شهر خارج شدند و راه
بحرسرخ و خلٌج سوٌس را در پٌش گرفتند .چون فرعون از خواب برخاست ،موسی و
بنی اسرائٌل را نٌافت .لشکری بزرگ مجهز کرد .گوٌند :صد هزار اسب سوار در مٌان
آن بود .تعداد مجموعی لشکرٌان بالػ بر ٌک مٌلٌون و ششصد هزار نفر بود( .رواٌت از
ابن کثٌر در البداٌة والنهاٌة).
به تعمٌب بنی اسرائٌل پرداخت و در روز دوم همگام با طلوع آفتاب آنها را ٌافتند .فاصله
بٌن بنی اسرائٌل و مرگ چند لحظه بٌش نبود ،فِؽان و فرٌاد از آنها بلند شد و گفتند :ای
موسی دست آنها به ما میرسد و ما را در می ٌابند.
موسی علٌه السلم به آنها آرامش داد و ترس آنها را از بٌن برد .عصای خود را بر بحر
زد که به لدرت هللا متعال بحر شکاؾ برداشت و دوازده راه در آن بوجود آمد .موسی
علٌه السلم و ٌارانش خود را به بحرانداختند و از راهها عبور کردند .چون آخرٌن نفر
آنها از بحرعبور کرد ،لشکرٌان فرعون به کنار آن رسٌدند ،موسی خواست با عصا بر
بحر بکوبد و راه ها را خراب کند خداوند به او وحی کرد که بحر را به حالت خود بالی
غرلُ َ
ون»
هو ۖا ِإنَّ ُهمۡ ُجند ُّم َ
حر َر ً
ٱتر ِن ٱلبَ َ
بگذارد؛ چون لصد هلکت آنها را داشت « َو ُ
(سورۀ الدخان.)24:
چون فرعون اٌن آٌه و معجزهی عظٌم را دٌد ترس بر او چٌره شد اما علٌرؼم خوؾ
درونی نزد لشکرٌان از خود شجاعت نشان داد و گفت :بنگرٌد چگونه بحر بخاطر من
شکاؾ پٌدا کرده تا برده های فراری را درٌابم و آنها را به مملکت خود برگردانم.
سربازان خود را تشوٌك کرد که خود را به بحر اندازند ،اما نجات آنها بعٌد بود چون
خداوند متعال لصد نابودی و هلکت آنها را به سبب ظلم و تمرد اٌشان داشت .فرشتهای
ازآسمان فرود آمد و زمام اسب فرعون را گرفت و به وسط بحر کشاند .چون لشکرٌان
اٌن رادٌدند خود را به بحر انداختند .ولتی همگی آنها وارد آن بحر شگاؾ شده شدند
خداوند متعال به موسی وحی کرد با عصا به بحر بکوبد .موسی علٌه السلم بر آن کوبٌد
در نتٌجه راه ها نابود و فرعون و لشکرٌانش در امواج متلطم بحرؼرق شدند تا آنجا که
درك َ
ُون﴿﴾61
ب ُمو َ
ان لَا َل أَص ٰ َح ُ
س ٰى إِنَّا لَ ُم َ
ٌک نفرهم نجات پٌدا نکرد« .فَلَ َّما ت َ ٰ َر َءا ٱل َجمعَ ِ

حر
س ٰ ٓى أ َ ِن
ٱضرب ِبّعَ َ
ٌِن﴿ ﴾62فَؤ َ ۡو َحٌنَا ٓ ِإلَ ٰى ُمو َ
ً َر ِبًّ َ
صانَ ٱل َب ۖ َ
ِ
سٌَهد ِ
لَا َل ك َّ َۖال ِإ َّن َم ِع َ
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َان ُك ُّل فِ ۡرق كَٲل َّ
ط ۡو ِد ٱلعَ ِظ ٌِم﴿َ ﴾63وأَزلَفنَا ث َ َّم ٱألٓ َخ ِر َ
ك فَك َ
س ٰى
فَٲنفَلَ َ
ٌن﴿َ ﴾64وأَن َجٌنَا ُمو َ
غرلنَا ٱألٓ َخ ِر َ
َو َمن َّمعَهُۥ أَج َم ِع َ
ٌن﴿( »﴾66الشعراء( .)66 -60 :هنگامی که
ٌن﴿ ﴾65ث ُ َّم أ َ َ

هر دو گروه ٌکدٌگر را دٌدند ٌاران موسی گفتند :ما گرفتار میگردٌم( موسی) گفت:
چنٌن نٌست پروردگار من با من است و رهنمودم خواهد کرد بدنبال آن به موسی پٌام
دادٌم که عصای خود را به بحر بزن بحررا از هم شکافت و هر بخشی همچون کوه
بزرگی گردٌد و در آنجا دٌگران را نزدٌک گرداندم موسی و جملگی همراهان او را
نجات دادٌم سپس دٌگران را ؼرق کردٌم).
تمامی لشکرٌان ؼرق شدند .اما فرعون هنگامی که در مٌان امواج متلطم لرار گرفت و
چٌزی نمانده بود که ؼرق شود ،اٌمان و تسلٌم شدن خود را آشکار ساخت:

ٰ
سر ِءٌ َل َوأ َ َن ۠ا
« َحت َّ ٰ ٓى ِإذَآ أ َ ۡد َر َكهُ ٱلغَ َر ُ
ِي َءا َمنَ ۡت ِب ِهۦ بَنُ ٓواْ ِإ ٰ َٓ
ق لَا َل َءا َمنتُ أَنَّهُۥ َالٓ ِإلَهَ ِإ َّال ٱلَّذ ٓ
ِم َن ٱل ُمس ِل ِم َ
ٌن﴿( »﴾90سورۀ ٌونس( )90:ؼرلاب فرعون را به خود پٌچٌد گفت :اٌمان

دارم که خداٌی وجود ندارد مگر آن خداٌی که بنو اسرائٌل بدو اٌمان آوردهاند و من از
زمرهی فرمانبرداران هستم ).لٌکن به تؤسؾ اٌمانش سودی نبخٌشد و او هم ؼرق شد.
خوانندۀ محترم !
در آٌات ( 43الی  ) 55در مورد تهدٌد مشرکان و بٌان ممام و منزلت پرهٌزگاران ،
بحث بعمل آمده است .

ار ُك ْم َخٌ ٌْر ِم ْن أُولَئِ ُك ْم أ َ ْم لَ ُك ْم َب َرا َءةٌ ِفً ُّ
الزبُ ِر﴿ٖ﴾۴
أ َ ُكفَّ ُ

(بگو :ای اهل مکه!) آٌا کافران شما از اٌنها (که ذکر شد) بهترند ٌا اٌنکه برائت شما از
عذاب ،در کتابهای (آسمانی سابك) درج است؟ (ٖ)۴
« َب َرا َءةٌ» :امان نامه.

أ َ ْم ٌَمُولُ َ
ون نَحْ نُ َج ِمٌ ٌع ُم ْنت َ ِص ٌر ﴿﴾۴۴

ٌا می گوٌند :ما گروه شکست ناپذٌر و انتمام گٌر هستٌم و ٌکدٌگر را پشتٌبانی میکنٌم؟
()۴۴

سٌُه َْز ُم ا ْل َج ْم ُع َوٌُ َولُّ َ
ون ال ُّدبُ َر ﴿﴾۴۵
َ

زود است که اٌن گروه شکست بخورند (و در ممابل مسلمانان) پشت بگردانند)۴۷( .
سٌُه َْز ُم ا َ ْل َج ْم ُع َو ٌُ َولُّ َ
ون اَل ُّدبُ َر» مشرکٌن شکست خواهند خورد و پا به فرار مىنهند.
« َ
ابن جوزى مفسر مشهور جهان اسلم مٌفرماٌد :اٌن موضوع از جمله مسائل ؼٌبى اند.
که خداوند متعال پٌامبر صلی هللا علٌه و سلّم را از آن آگاه کرد ،و در روز بدر شکست
کفار محرزکلم ۀ مترادؾ که محرز را ترجمه و لابل فهم بسازد اضافه شود) شد( .تفسٌر
ابن جوزی ).ٔٓٓ/٨
در حدٌث شرٌؾ به رواٌت بخاری و نسائی از ابن عباس (رض) آمده است که فرمود:
در حالٌکه رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص در روز َبدر در لُبه مخصوص خود لرار داشتند ،به بارگاه
پروردگار خوٌش بهزاری مناجات کرده و گفتند« :أنشدن عهدن ووعدن ،اللهم إن
شئت لم تعبد بعد الٌوم فًاألرض أبدا»« .پروردگارا! تو را به عهد و وعدهات به جد
سوگند میدهم؛ بارخداٌا! اگر میخواهی که بعد از امروز دٌگر هرگز در زمٌن مورد
پرستش لرار نگٌری .»...در اٌن اثنا ابوبکر صدٌك دست آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص را گرفت و گفت:
«کافی است ٌا رسول هللا! بر پروردگارتان سخت الحاح و اصرار نمودٌد» .آنگاه رسول
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هللا صلی علٌه وسلم از لبه خود بٌرون آمده و درحالٌکه با زره خود شتابان حرکت
ساعَةُ
سٌُ َ
هز ُم ٱل َجم ُع َوٌُ َولُّ َ
ساعَةُ َم ۡو ِع ُدهُمۡ َوٱل َّ
ون ٱل ُّدبُ َر﴿ ﴾45بَ ِل ٱل َّ
میکردند ،میگفتندَ « :
أ َ ۡد َه ٰى َوأ َ َم ُّر﴿( »﴾46سورۀ الممر .]46-45 :اما در رواٌت دٌگری آمده است که« :در مٌان
نزول اٌن آٌه و ؼزوه بدر ،هفت سال فاصله بود» .که بنابر اٌن رواٌت ،آٌه کرٌمه در
برگٌرنده معجزهای ؼٌبی می باشد زٌرا از حمٌمتی خبر می دهد که هفت سال بعد روی داد
پس آٌه کرٌمه مکی است بلکه سوره نٌز ـ چنانکه گذشت ـ تماما مکی مٌباشد.
ابنجرٌراز ابن عباس (رض) در بٌان شؤن نزول اٌن آٌه کرٌمه رواٌت میکند که فرمود؛
صر» [الممر.]44 :
کفار لرٌش در روز بدر گفتند« :نَح ُن َج ِمٌع ُّمنت َ ِ
ما گروه شكست ناپذٌر و انتمام گٌر هستٌم و ٌكدٌگر را پشتٌبانً مٌكنٌم پس نازل شد:
سٌ ُ َ
هز ُم ٱل َجم ُع َوٌُ َولُّ َ
ون ٱل ُّدبُ َر﴿( »﴾45الممر« .)45 :زودا که اٌن جمع در هم شکسته
« َ
شوند وپشت کنند».

شؤن نزول آٌۀ :45
 -1026ابن جرٌر از ابن عباس (رض)رواٌت کرده است :در روز بدر مشرکان گفتند:
سٌُه َْز ُم ا ْل َج ْم ُع َوٌُ َولُّ َ
ون ال ُّدبُ َر» را
ما جماعتی نٌرومند و پٌروز هستٌم .پس هللا تعالی « َ
نازل کرد.

ساعَةُ أ َ ْد َهى َوأ َ َم ُّر ﴿﴾۴۶
ساعَةُ َم ْو ِع ُد ُه ْم َوال َّ
َب ِل ال َّ

بلکه وعدۀ عذاب آنها لٌامت است .ولٌامت هولناک تر و تلخ تر است)۴۶( .
«ادهی و داهٌه» :رخداد سخت و سهمگٌنی است که هٌچ راه درمانی ندارد« .و تلختر
است» ٌعنی :عذاب لٌامت در مرارت و تلخی خود از عذاب دنٌا سختتر است.
ع ْن
در مورد شؤن نزول اٌن آٌه مبارکه در حدٌثی امام بخاری آمده استَ -1784« :

سلَّ َم ِب َمكَّةَ َوإِنًِّ
صلَّى هللاُ َ
ع ْن َها ،لَالَتْ « :لَمَ ْد أ ُ ْن ِز َل َ
ً هللاُ َ
علَى ُم َح َّم ٍد َ
علَ ٌْ ِه َو َ
عائِشَةَ َر ِض َ
ساعَةُ أ َ ۡد َه ٰى َوأ َ َم ُّر» [رواه البخاری.]4876 :
ساعَةُ َمو ِع ُدهُمۡ َوٱل َّ
ب« ،بَ ِل ٱل َّ
لَ َج ِارٌَةٌ أ َ ْلعَ ُ
(از عائشه (رض) رواٌت است که گفت :هنگامی که من دخترک خورد سالی بودم و
بازی می کردم در مکه اٌن آٌه بر دمحم ملسو هیلع هللا یلص نازل گردٌد( .).فٌض الباری شرح مختصر
صحٌح البخاری (جلد پنجم) تؤلٌؾ :دکتر عبدالرحٌم فٌروز هروی)

ٌن فًِ َ
إِ َّن ا ْل ُمجْ ِر ِم َ
سعُ ٍر﴿﴾۴۷
ض َال ٍل َو ُ

بی تردٌد گنهکاران در گمراهی و انحراؾ و در آتش افروخته اند)۴۵( .
سعُ ٍر» (جنون) باشد.
سعُ ٍر» هم مى تواند جمع «سعٌر» (آتش برافروخته) و هم جمع « ُ
« ُ
شؤن نزول آٌات :49 – 47
 -1027مسلم و ترمذی از ابو هرٌره (رض) رواٌت کرده اند :مشرکان لرٌش آمدند و با
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در مورد لضا و لدر به جدل و گفتگو پرداختند .پس هللا متعال آٌاتِ « :إ َّن
ا ْل ُمجْ ِر ِم َ
ٌن ِفً َ
سعُ ٍر ...تاَ ...خلَ ْمنَا ُه ِبمَد ٍَر» را نازل کرد( .صحٌح است ،مسلم
ض َال ٍل َو ُ
 ،2656ترمذی  2157و  ،3290ابن ماجه  83و واحدی  775رواٌت کرده اند.
«تفسٌر شوکانی» ). 2546

س َحبُ َ
سمَ َر﴿﴾۴۸
ون فًِ النَّ ِار َ
ٌَ ْو َم ٌُ ْ
س َ
علَى ُو ُجو ِه ِه ْم ذُولُوا َم َّ

روزی که بر روی های شان در آتش کشٌده می شوند [و به آنان می گوٌند ]:سوزندگی و
عذاب دردناک دوزخ را بچشٌد)۴٨( .
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ون» به معناى كشٌده شدن و
س َحبُ َ
«ٌ ُ ْ
«سحاب» ابرى است كه باد آن را مىكشاند.
سمَ َر» ٌعنى دوزخ و در اصل سوختن پوست بر اثر حرارت است و،
« َ
«لمح» درخشٌدن برق است.

ش ًْ ٍء َخلَ ْمنَاهُ بِمَد ٍَر﴿﴾۴۹
ِإنَّا ُك َّل َ

ما هر چٌز را به اندازۀ معٌن آفرٌدهاٌم)۴١( .
چنانکه در حدٌث شرٌؾ به رواٌت ابن عمر (رض) آمده است که رسول هللا صلی علٌه
وسلم فرمودند« :كل شًء بمدر ،حتً العجز والكسل»« .همه چٌز به اندازه و لدری از
پٌش تعٌٌن شده است ،حتی ناتوانی وکسالت».
همچنٌن در حدٌث شرٌؾ به رواٌت ابوهرٌره (رض) آمده است که رسول هللا صلی هللا
علٌه وسلم فرمودند« :از هللا ٌاری بجوی و درمانده نشو و چنانچه پٌش آمد ناگواری به تو
رسٌد ،بگو :لدر هللا وماشاء فعل :خداوند ممدر کرد و آنچه خواست انجام داد و نگو :لو
أنً فعلت كذا لكان كذا ،فإن لو تفتح عمل الشٌطان :اگر من چنٌن میکردم ،چنان می شد
زٌرا «اگر» «راه» را «به روی» کارشٌطان می گشاٌد».
باٌد دانست که نوشتن سابك الهی در لوح محفوظ و علم سابك وی به أشٌاء؛ به معنی اجبار و
تحمٌل وی بر بندگان نبوده و به هٌچ وجه بر اِلزام و اجبار داللت نمیکند بلکه فمط دال بر
اٌن امر است که تمام آنچه در پهنای هستی است ،از لبل برای خداوند متعال معلوم بوده
است.
امام لرطبی می گوٌد« :عمٌدۀ اهل سنت بر اٌن است که خدای سبحان همه أشٌاء را ُممَـ َدر
کرده است؛ ٌعنی ممادٌر ،احوال و زمان ولوع و وجود اشٌاء را لبل از اٌجاد آن ها دانسته و
سپس آنها را بر همان نحوی که در علم سابك وی رفته است اٌجاد مینماٌد بنابراٌن ،هٌچ
روٌدادی در عالم باال و پاٌٌن والع نمیشود مگر اٌنکه آن روٌداد ،از علم ،لدرت و اراده
حك تعالی صادر شده است نه از علم ،اراده و لدرت خلمش بنابراٌن ،خلك را در آنها نمش
دٌگری جز نوعی (اکتساب) و (کوشش) و (نسبت) و (اضافت) نٌست چنان که لرآن کرٌم و
سنت رسول هللا صلی هللا علٌه و سلّم بر اٌن امر تصرٌح کردهاند پس آن گونه نٌست که
لدرٌه و ؼٌر آنان میگوٌند :اعمال در حٌطه لدرت ما است و ما آفرٌننده اعمال خوٌش هستٌم
اما آجال و مواعٌد به دست ؼٌر ما می باشد».
همچنٌن جاٌز است که معنی آٌه اٌن باشد« :ما همه چٌز را به اندازه ممدر و معٌن و به
استواری و محکمی تمام آفرٌدهاٌم» .که مٌان هردو معنی نوعی تلزم وجود دارد .در اٌن
صورت میتوان گفت که علم جدٌد با پی بردن به وجود هماهنگی مٌان ابعاد و احجام
پدٌدههای بسٌاری از خلمت پروردگار ،به ابعادی از حمٌمت معنی اٌن آٌه دست ٌافته است.
(تفصٌل موضوع را می توان درتفسٌر انوار المرآن (جلد سوم) عبدالرإوؾ مخلص
هروی (حوت)  1394شمسی جمادی االول  1437هجری) با تفصٌل بٌشتر مٌتوانٌد
مطالعه فرماٌد.

ص ِر﴿ٓ﴾۵
اح َدةٌ َكلَ ْمحٍ بِا ْلبَ َ
َو َما أ َ ْم ُرنَا إِ َّال َو ِ

و فرمان ما جز فرمان واحدی نٌست که مانند ٌک چشم بر هم زدن است)۷ٓ(.
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ص ِر» اٌن مفهوم را مٌرساند که :كارهاى الهى هم حساب شده ،هم حكٌمانه
« َكلَ ْمحٍ ِبا ْلبَ َ
است و هم با سرعت انجام مىگٌردٌ .عنی به اندازهى ٌک چشم به هم زدن طول مىکشد،
و به هر چٌز مىگوٌٌم :بشو ،فورا ا هستى پٌدا مىکند (کُن فٌََکُن)ٌ .عنً بشو مٌشود.
ابن کثٌرفرموده استٌ :عنى فمط ٌک بار به چٌزى امر مىکنٌم و نٌاز به تکرار ندارٌم،
فورا ا لباس هستى به تن کرده و به اندازهى ٌک چشم به هم زدن تؤخٌر نمىکند( .مختصر
ٖ.).۴ٔ۴/

َولَمَ ْد أ َ ْهلَ ْكنَا أ َ ْ
ع ُك ْم فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر﴿ٔ﴾۵
شٌَا َ

و به راستى همانندتان را نابود كردٌم ،پس آٌا پندپذٌرى هست؟(ٔ)۷
ع ُك ْم» :پٌروان شما .مراد امثال و همگون در پٌروی از کفر و شرک و معاصی.
«أ َ ْ
شٌَا َ
ع ُك ْم» فحوای آٌۀ مبارکه اٌن فهم را مٌرساند که :سنّت الهی در عذاب
«أ َ ْهلَ ْكنَا أ َ ْ
شٌَا َ
كافران هم فكرٌ ،كسان است.
ِ
«فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِك ٍر» اٌن فهم را مٌرساند که باٌد از تارٌخ عبرت گرفت.

ش ًْ ٍء فَعَلُوهُ فًِ ُّ
الزبُ ِر﴿ٕ﴾۵
َو ُك ُّل َ

و هر عملی که کردند در کتبنامه عملشان ثبت است)۷ٕ( .
« ُّ
الزبُ ِر»:کتابها.
«فًِ ُّ
الزبُ ِر» اٌن فهم را می مٌرساند که هٌچ عملى محو وبه فراموشی گذاشته نمی شود.

ست َ َط ٌر﴿ٖ﴾۵
َو ُك ُّل َ
ٌر ُم ْ
ٌر َو َكبِ ٍ
ص ِغ ٍ

و هر ُخرد و بزرگى [در آن] نوشته شده)۷ٖ( .
ست َ َ
ط ٌر» :مکتوب .نوشته شده.
« ُم ْ
ٌعنی :همه چٌز از اعمال خلك و سخنان و افعالشان ـ اعم از کوچک و بزرگ و با ارزش
و بیارزش آن ها ـ در لوح محفوظ نوشته شده است.
باٌد گفت که ثبت اعمال دلگرمى متّمٌن ،ودلسردی وخفگان مجرمان و بازدارنده انسان از
كفر و گناه است.
طورٌکه در حدٌث شرٌؾ آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص خطاب به حضرت بی بی عائشه
(رض) فرمودند« :ای عائشه! از گناهان ناچٌز شمرده شده بپرهٌز زٌرا برای آنها از
جانب خداوند پرسشی است».

ِإ َّن ا ْل ُمت َّ ِم َ
ت َونَ َه ٍر﴿﴾۵۴
ٌن فًِ َجنَّا ٍ

بیگمان پرهٌزگاران در باؼها و (در جوار) نهرها خواهند بود)۷۴( .

ٌن ُم ْمتَد ٍِر﴿﴾۵۵
ْق ِع ْن َد َم ِل ٍ
فًِ َم ْمعَ ِد ِصد ٍ

در ممام و منزلتى راستٌن ،نزد فرمانرواى توانا)۷۷( .
ٌن» :پادشاه بزرگ.
« َم ِل ٍ
ْق» در مکان و جاٌگاهى نٌکو و مورد رضاٌت و دلخواه لرار دارند.
«فِی َم ْمعَ ِد ِصد ٍ
ذرهاى دؼلبازی در آن راه ندارد.
بهشت ،سراسر صدالت است و ّ
ٌک ُم ْمتَد ٍِر» در پٌشگاه پروردگارى عظٌم و لدرتمند و مسلط لرار دارند که
« ِع ْن َد َم ِل ٍ
هٌچ چٌز او را ناتوان و درمانده نمىکند ،در پٌشگاه پروردگار عالمٌان لرار دارند.
من هللا التوفٌك
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فهرست موضوعات سورۀ الممر
وجه تسمٌه
فضٌلت سورۀ لمر
تعداد آٌات ،کلمات وحروؾ
ارتباط سورۀ «لمر» با سورۀ لبلی
محتوای سورۀ لمر
هدؾ کلی واساسی سورۀ لمر
هود علیه السالم
قوم عاد چه را عبادت می کردند؟
هالک شدن قوم عادبا«رٌح العمٌم»
فرعون چگونه به هلکت رسٌد ؟

مکثی بربعضی از منابع و مؤخذها:
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 -1تفسٌر انوار المرآن:
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:
 -2تفسٌر نور دکتر مصطفی ّ
نام کامل تفسٌر نور« :ترجمۀ معانی لرآن» تؤلٌؾ :دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان:
(متولد سال  1315هجری ،وفات 1399هجری).
سر:
 3ـ تفسٌر المٌ ّ
تؤلٌؾ :دکتر عاٌض بن عبدهللا المرنً ( اول جنوری  1959م مطابك  1379هجری )
انتشارات  :شٌخ االسلم احمد جام سال چاپ  1395 :هـ .
4ـ تفسٌر کابلی
مفسر  :شٌخ اإلسلم حضرت موالنا شبٌر احمد عثمانی رحمه هللا علٌه
مترجم  :شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه
5ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر:
تؤلٌؾ :ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(  510هجری1116 /مٌلدی ـ12
رمضان  592هجری )
6ـ البحر المحٌط فً التفسٌر المرآن :ابو حٌان األندلسی:
تؤلٌؾ :دمحم بن ٌوسؾ بن علی بن حٌان نفری ؼرناطی (745 - 654ق) مشهور به
ابوحٌان ؼرناطى .تفسٌر «البحر المحٌط» به زبان عربى می باشد.
7ـ تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم ـ ابن کثٌر:
تؤلٌؾ عماد الدٌن اسماعٌل بن عمر بن کثٌر دمشمی(متوفى 774ق) مشهوربه ابن کثٌر.
8ـ تفسٌر جامع البٌان فی تفسٌر المرآن ـ تفسٌر طبری:
دمحمبن جرٌر طبری متولد (  224وفات  310هجری لمری )
9ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل:
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ُجزَ ّ
10ـ تفسٌر صفوة التفاسٌر:
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 السعود:
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌؾ :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی )982
 -12تفسٌر فی ظالل المرآن:
تالٌؾ :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
13ـ تفسٌر الجامع الحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی:
نام مإلؾ:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
 -14تفسٌر معارف المران:
مولؾ :حضرت علمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث
حضرت موالنا دمحم ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر. 1379 :
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 15ـ روح المعانی ( آلوسی ):
تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» اثر محمود أفندى آلوسی است – 1217(.
1270ق) .
16ـ تفسٌر لَتادة:
صری (ٔ ۶هـ ٔٔ٨ -هـ۵ٖ۶–۶٨ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر . ) 1980/01/01 (:
17ـ تفسٌر کشاف مشهوربه تفسٌر زمخشرى.
« تفسٌر الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاؾ .مإلؾ :جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
 18مفسر صاوى المالکی :
«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلؾ  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
 -19فٌض الباری شرح صٌح البخاری:
داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع 26 Jan 2016 :
 -20صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری:
21ـ تفسٌر کبٌر فخر رازی:
تفسٌر فخر رازی مشهور به تفسٌر کبٌر ،فخرالدٌن رازی (  544هـ  606هـ )
 22ـ تفسٌر فرلان
تؤلٌؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی

30

