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سورۀِال ُّ
ورِدرِمکۀِمکرمهِنازلِشدهِودارایِِچهلِونهِآٌهِودوِرکوعِمیِباشدِ .
ط ِِ

وجهِِتسمٌه:
اٌن سوره به سبب افتتاح آن با لسم حك تعالی (هلالج لج) به کوهی که دارای درخت است
«طور» نامٌده شد .طور به معنی کوه مشجر است ،البته کوهی که درخت ندارد ،به
آن »جبل » می گوٌند.
کوهی که حك تعالی بر آن با موسی علٌه السالم سخن گفت وبه انوار تجلٌات و فٌض
الهى ناٌل آمد.
کوهی طور که عٌسی علٌه السالم را از آن به رسالت فرستاد ،درخت داشت .پس
کوه طور با اٌن حادثه مهم وعظٌم  ،از شرف بزرگی برخوردار شد( .تفسٌر انوار
المرآن :عبد الرإوف مخلص هروی )

محتوایِوهدفِسوره:

ِ

هدف مجموعی اٌن سوره تهدٌد و انذار به كسانى است كه هر آٌتى را تكذٌب نمودند و
همواره با حك ِعناد ودشمنی میورزند .هللا متعال درٌن سورۀ مبارکه مىخواهد اٌنگونه
كفار را به عذابى كه براى روز لٌامت به سبب اعمال شان آماده كرده شده بٌم دهد و به
همٌن منظور با لسم های غلٌظ ،از ولوع چنٌن عذابى و تَ َحـمُـك آن در روز لٌامت خبر
میدهد ومی فرماٌد :عذاب آن روز ،اٌشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان والع شود ،و
هٌچ گرٌزى از آن ندارند.
سپس پارۀ از صفات آن عذاب و آن وٌل را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى بٌان
مٌكند .در ممابل ،لسمتى از نعمتهاى اهل نعٌم آن روز را كه همان متمٌن هستند شرح
میدهد ،همانهای كه در دنٌا در مٌان اهل خود به شفمت رفتار میكردند ،و هللا تعالی را
به اٌمان مٌخواندند ،و به ٌكتاٌى میستودند.
و آن گاه شروع مٌكند به توبٌخ م َکذبٌن و دروغگوٌان كه اتهاماتی نارواٌى به رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص و به لرآن و دٌن حمى كه بر آن جناب نازل شده میبستند .
و در پاٌان ،سوره را با تكرار همان تهدٌدها ختم نموده ،رسول اکرم خود را دستور
مٌدهد به اٌنكه پروردگار خود را تسبٌح گوٌد.

تعدادِآٌاتِ،کلماتِوحروف:
طورٌکه در فوق هم ٌاد آورشدٌم تعداد آٌات سورۀ «الطور» به چهل و نه (  )۴٩آٌه
مٌرسد ،وتعداد کلمات آن :سٌصدو دوازده کلمه بوده ( الزم به تذکر است که الوال علماء
در تعداد کلمات سورۀ های لرآن  ،مختلف است).
تعداد حروف سورۀ الطور هزاروپانصد حرف بوده ( :بادرنظرداشت الوال علماء در
تعداد حروف سوره های لرآن  ،مختلف است) .
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معلوماتِدرموردِتعدادِآٌاتِِ،کلماتِوحروفِلرآنِِ :
امام ابن کثٌر عالم ومفسر شهٌر جهان اسالم در تفسٌرخوٌش تفسٌر کبٌر می نوٌسد:
عبدهللا بن کثٌراز مجاهد رواٌت میکند که گفته تعدادحروف لرآنکرٌم که ما آنرا شمارش
کردٌم برابر است با  :سٌصد و بٌست هزارو پانزده ( )320015حرف ،و فضل از عطا
بن ٌسار رواٌت میکند که حروف لرآن  323015حرف است .و سالم ،ابومح ّمد حمانی
می فرماٌد  :حجاج بن ٌوسف لارٌان و حافظان وکاتبان لرآن را جمع کرد و گفت به من
بگوٌٌد :لرآن چند حرف است؟ گوٌد :تمام حروف لرآن را بر شمردٌم  340740حرف
بود( .حجاج گفت  :به من بگوبٌد در کدام حرف ،لرآن به نٌمه می رسد؟ گفتٌم  :حرف
(فاء) در کلمه « َو ْل ٌَت َلَ ه
ف » از سوره کهف ،حجاج گفت  :به من بگوبٌد ثلث اول و دو و
ط ْ
سوم لرآن در کجا به انتهاء می رسد؟ گفتٌم  :ثلث اول در آٌه  100سوره توبه ،ثلث دوم
در آٌه ٌ 100ا  101از سوره شعراء ،و مابمی تا انتهاء ٌک سوم آخر لرآن است (.بنمل
از تفسٌر لرطبی).
 فضل بن شاذان از عطا بن ٌسار رواٌت میکند که تعداد کلمات لرآن کرٌم برابر استبا  :هفتادو هفت هزار و چهارصد سی و نه ( )77439کلمه.
 تعداد آٌات لرآن کرٌم برابر است با  :شش هزار ( )6000آٌه ،بعضی ها گفتند بٌشتراز شش هزار آٌه نٌست ،اما چندٌن لول دٌگرنٌز وجود دارد که بٌشتر از اٌن عدد را
گفتند ،از جمله گفتند :شش هزارو دوٌست و چهار ( )6204آٌه ،و گفته شده  :شش هزار
و چهارده ( )6014آٌه ،و گفته شده  :شش هزار و دوٌست و نوزده ( )6219آٌه ،و گفته
شده  :شش هزار و دوٌست و بٌست و پنج (ٌ )6225ا شش هزار و دوٌست و بٌست و
شش ( )6226آٌه ،و گفته شده  :شش هزار و دوٌست و سی و شش ( )6236آٌه است،
تمام موارد را ابوعمرو دانی در کتاب «البٌان» ذکرکرده است.
 تعداد سوره های لرآن کرٌم برابر است با ٌ :کصدوچهارده ( )114سوره.در ضمن لرآن سی جزء دارد و هر جزء چهار حزب است ،و هر حزب غالبا  10صفحه
است.
علتِاختالفِنظرچٌستِ؟ ِ
علماء و مفسران برای تحمٌك در مورد تعداد آٌات ،کلمات ،وحروف لرآن عظٌم الشؤن
تحمٌمات گرانبهای رابعمل آورده اند ولی تا هنوز در بٌن آنها بنابر عوامل و محاسبات
لابل فهم و لابل توجٌه تفاوت نظر وجود دارند.
علت اختالف علما در شمارش تعداد حروف و آٌات و کلمات لفظی است نه حمٌمی ،و
بخاطر اجتهاد آنان در لرابتهای مختلفی است که به طرق گوناگون نمل شده اند ،و ٌا در
مسبله «ولف» بر آٌات است ،زٌرا پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در انتهای هر آٌه ولف می کردند ،بنابراٌن
در تشخٌص ولف بر آٌات که بٌن لُراء گاها اختالفاتی هست ،تعداد آٌات جابجا می شوند،
مثال لارٌان کوفه «فالحك والحك أَلُو ُل» را ٌک آٌه دانسته اند اما دٌگران آنرا ٌک آٌه
شام « َوال ه
حساب نکردند ،و ٌا مثال اهل م هکه ومدٌنه وکوفه و ه
اطٌنَ ُک هل َبنهاء َوغ هَواص»
شٌَ ِ
صفَا ِد» را آٌه بعد آن شمرده اند ،اما
را ٌک آٌه دانسته اند و « َوآخ َِرٌنَ ُممَ هرنٌِنَ ِفی ْاْل َ ْ
لارٌان بصره « َوال ه
ص َفا ِد» را روی هم
شٌَ ِ
اطٌنَ ُک هل َبنهاء َوغ هَواص َوآخ َِرٌنَ ُممَ هرنٌِنَ فِی ْاْل َ ْ
ٌک آٌه محسوب کردند..
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الرحٌم» را
الرحمن ّ
ـ برخی از علماء در تمام سوره ها (به غٌر از سورۀ توبه) «بسم هللا ّ
ٌک آٌه اى مستمل از همٌن سوره ها و برخى تنها «بسم هللا» را در ابتداى سورۀ حمد
ٌک آٌۀ مستمل محسوب می دارند که مسؤله باعث تفاوت و به نحوی اختالف درتعداد
آٌات ،کلمات و حروف لرآنی مى شوند.
ـ برخی از علماء احٌانا تعداد حروف را به دلٌل تنوع در لرابت ها ،کم ٌا زٌاد حساب
ک ٌَو ِم الدٌن» خوانده اند .که
ک ٌو ِم الدٌن» را «م ِل ِ
مٌکنند .چنانکه برخى از لُ ّراء« ،ما ِل ِ
به اٌن ترتٌب در تعداد حروف تفاوت می آٌد.
 برخی از علماء تفاوت تعداد را در رسم الخط ها وٌا نوع ّخطى كه لرآن با آن نوشته
مى شود ،تفاوت در تعٌٌن كلمات و چگونگى جدا كردن آٌه ها از هم ،از دالٌل مهم تفاوت
نظر دانشمندان است .بطور مثال ؛ «مالبکه»« ،ملـبکه»« ،شٌطان» و «شٌطـن»
ـ برخی از علماء اختالف در نوعِ کلمات :مثال« :ما أصبرهم» و امثال آن که عده اى آن
را ٌک کلمه و عده اى دو کلمه مٌشمارند.
امام سٌوطی در«االتمان فی علوم المرآن» می گوٌد « :در بعضی از حروف هفتگانه
(بسمهللا) با سورهها نازل شده ،کسانی که آن حرف را که در آن (بسمهللا) هست پذٌرفته
باشند ،آن را ٌک آٌه حساب میکنند ،ولی دٌگران که حروف دٌگر را لبول کردهاند
بسمهللا را ٌک آٌه نمیشمرندٌ( .ا) اهل کوفه (الم) را هر جای لرآن والع باشد ٌک آٌه به
حساب آوردهاند ،همچنٌن (المص) و (طه) و (کهٌعص) و (طسم) و (ٌس) و (حم) را،
ولی (حم عسك) را دو آٌه شمردهاند ،و غٌر آنها هٌچ ٌک را آٌه ندانستهاند.
اهل عدد اجماع کردهاند که الر هر جا ٌک آٌه نٌست ،همٌنطور« :المر» ،طس و ص و
ق  ،ن ،ولی در استدالل اختالف دارند که بعضی رواٌاتی را دلٌل آورده و گفتهاند :اٌن
امری است که در آن لٌاس و انالوګی راه ندارد و اساس درآن باٌد نمل باشد ولی راه
ندارد ،و برخی گفتهاند :علت اٌنکه (ص  ،ن  ،ق ) را ٌک آٌه حساب نکردهاند اٌن است
که اٌنها ٌک حرفی هستند ،و طس برای اٌنکه برخالف دو همتاٌش (طسم) مٌم آن حذف
شده و نٌز شبٌه مفرد است نظٌر لابٌل ،و اما ٌس هرچند که به همٌن وزن است ولی چون
اولش ٌاء است به جمع شباهت ٌافته؛ زٌرا که ما مفردی ندارٌم که با ٌاء آغاز شده باشد،
و اما «الر» را ٌک آٌه نشمردهاند برای اٌنکه برخالف «الم » که شباهت آن به فواصل
آٌات بٌشتر است ،همچنانکه اجماع دارند که «ٌا اٌها المدثر» ٌک آٌه است چون مشابه
فواصل بعدی سوره میباشد ،ولی در «ٌا اٌها المزمل» اختالف کردهاند.
امام سٌوطی در ادامه درمورد علت اختالف شمارش کلمات لرآن می گوٌد :گفتهاند :سبب
اختالف در شمارهی کلمات اٌن است که کلمه دارای حمٌمت و مجاز و لفظ و رسم میباشد
که هر کدام را در نظر بگٌرند درست و جاٌز است ،و هر ٌک از علما ٌکی از آنها را
گرفته است.
و سخاوی میگوٌد :برای شمارش کلمات و حروف لرآن فاٌدهای نمیبٌنم؛ زٌرا اٌن کار
اگر فاٌدهای داشته باشد در مورد کتابی درست است که کم و زٌاد شدن در آن راه داشته
باشد ،در حالی که اٌن احتمال دربارة لرآن ممکن نٌست و از جمله احادٌث دربارة اعتبار
حروف اٌنکه :ترمذی از ابن مسعود مرفوعا نمل کرده که« :هرکس ٌک حرف از کتاب
خدا بخواند برای او حسنه هست ،و حسنه را ده برابر به او میدهند ،نمیگوٌم الم حرف
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است بلکه الف ٌک حرف ،الم ٌک حرف ،و مٌم ٌک حرف است».
لابل توجه ودلت است که داشتن همچو دلت ها لابل ستاٌش است ولی کوشش بعمل می
آٌد  ،که توجه اساسی درمعانى و تفسٌر ٌعنی به بخش باطنی ومعنی لرآن عظٌم الشؤن
اهتمام بعمل آٌد.
چنانچه گفته آمدٌم به اساس آموزه های لرآنی و دٌنی ما مسلمانان به حفظ و راسخ بودن
کل لرآن کرٌم اٌمان وباور کامل دارٌم و اندکترٌن شک و تردٌد درکامل بودن و محفوظ
بودن لرآن کرٌم وجود ندارد و مسلمان هٌچ ګونه شک و تردٌد را درٌن راستا مجاز نمی
دهد و لرآن کرٌم چنٌن شک و تردٌد ندارد.
اعتماد راسخ دارٌم که هللا تعالی خود وعده کرده که« :إِنها ن َْح ُن ن هَز ْلنَا ال ِذّ ْك َر َو ِإنها لَهُ
لَحافِ ُ
ظونَ »(همانا ما خود لرآن را نازل كردٌم و لطعا ما خود آن را نگاهدارٌم( ).آٌۀ ، 9
سورۀ حجر )

ارتباطِسورۀِال ُّ
ورِباِسورۀِلبلی:
ط ِِ

ِ

پس از آنكه هللا متعال سورۀ والذارٌات را با وعده هاى عذاب ختم نمود ،سورۀ طور را
به ولوع عذابها افتتاح كرده است.

ور:
فضٌلتِسورۀِ َوال ُّط ِِ

ِ

در بٌان فضٌلت اٌن سوره حدٌثی دارٌم ،که از ُجـبَـٌر بن ُمطعَم رواٌت شده است که
فرمود« :نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمدم تا با اٌشان در باب اسٌران مش ِرک مشورت کنم .ولتی
به حضور آنحضرت آمدم ،اٌشان را درحالی ٌافتم که مشغول ادای نماز صبح بوده و
اب َر ِبّ َن لَ َو ِلع ٧هما لَهُۥ ِمن
ع َذ َ
سورۀ «والطور» را میخواندند پس چون به آٌۀ ِ «:إ هن َ
َدافِع( »٨سورۀ الطور« )8-7 :رسٌدند ،از بٌم آنکه عذاب نازل شود ،اسالم آوردم» و
ض َبل هال
چون به آٌۀ« :أ َ ۡم ُخ ِلمُواْ ِم ۡن غ ٌَۡ ِر َ
س َم َو ِ
ش ًۡء أ َ ۡم ُه ُم ۡٱل َخ ِلمُونَ ٖ٘ أ َ ۡم َخلَمُواْ ٱل ه
ت َو ۡٱْل َ ۡر َۚ َ
ٌُولِنُونَ [ »ٖٙالطور« ]36-35 :رسٌدند ،نزدٌک بود که للبم از جا برکنده شود».
از اٌن جهت ،صاحب تفسٌر «فی ظالل المرآن» می فرماٌد « :اٌن سوره تمثٌلکنندۀ
هجومی بر للب بشری است که در آن تؤثٌر بس ژرفی میگذارد ،هجومی که هٌچ للبی
نمیتواند در برابر آن پاٌداری کند ،پس نهاٌتا به تسلٌم وادار میشود».
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ترجمهِوتفسٌرِسورۀِال ُّ
طو ِرِِ ِ
الر ِح ٌِم
بِس ِْم ه
َّللاِ ال هر ْح َم ِن ه

بهِنامِخدایِبخشاٌندۀِومهربان ِ

َوال ُّ
ورِ﴿ٔ﴾
ط ِِ
لسم به [کوهِ] طور! (ٔ)
« ُّ
الطور » :نام کوهی که در منطمه سٌنا مولعٌت دارد (.مالحظه شود :سورۀ :مإمنون
وسورۀ تٌن).
بصورت کل گفته می توانٌم که :كلمۀ «طور» ده بار در لرآن عظٌم الشؤن تذکر رفته
وهدف از کوه طورهمان کوه است که ازجمله مٌمات حضرت موسى علٌه السالم و محل
نزول تورات مىباشد.
خداوند متعال به کوه «طور» لسم ٌاد کرده؛ وبر باالی همٌن کوه هللا تعالی با حضرت
موسی علٌه السالم ،سخن گفته است .وبخاطر تشرٌف و گرامیداشت  ،به آن لسم خورده
است.
برخی ازمفسرٌن بدٌن نظر اند که :طور به معنای مطلك کوه است ،و هر کوهی را طور
می گوٌند ،و لٌکن استعمالش در آن کوهی که موسی علٌه السالم با هللا متعالی سخن گفت
غلبه ٌافته ،و در آٌۀ مورد بحث هم مناسبتر آن است که همان کوه منظور باشد.
لرآن عظٌم الشؤن در آٌات ذٌل از آن نام برده است:
ب ُّ
ور ْاْل َ ٌْ َم ِن َولَ هر ْبنَاهُ نَ ِجًٌّا»(آٌه  52سوره مرٌم)
از جمله درآٌۀَ « :ونَا َد ٌْنَاهُ ِم ْن َجانِ ِ
الط ِ
ک ِب ْال َوا ِد ْال ُممَ هد ِس ُ
ک فَ ْ
طوى»(آٌه
ک ِإنه َ
اخلَ ْع نَ ْعلَ ٌْ َ
از آن نام برده ،و در آٌه ِ «:إ ِنًّ أ َنَا َربُّ َ
اط ِا ْال َوا ِد
ِي ِم ْن َ
ش ِ
 12سوره ط ) آن را وادی ممدس خواند ،و در آٌۀ  « :فَلَ هما أَتَاهَا نُود َ
ار َک ِة ِمنَ ال ه
َّللاُ َربُّ ْال َعالَ ِمٌنَ » ( آٌۀ 30
سى ِإ ِنًّ أ َنَا ه
ش َج َر ِة أ َ ْن ٌَا ُمو َ
ْاْل َ ٌْ َم ِن ِفً ْالبُ ْم َع ِة ْال ُم َب َ
سورۀ لصص ) )آن را بمعه ای مبارک دانسته که در کرانه دست راست وادی  ،لرار
دارد.
برخی از مفسٌرٌن بدٌن نظر اند که :هدف از«طور»؛ مطلك کوهها است و خدا به همه
کوهها سوگند ٌاد کرده از اٌن جهت که در کوهها انواع نعمت ها را لرار داده و درباره
بار َن ِفٌها َو لَد َهر ِفٌها أ َ ْلواتَها ِفً أ َ ْر َب َع ِة أٌَهام
ً ِم ْن فَ ْو ِلها َو َ
آنها فرمودَ « :و َج َع َل ِفٌها َروا ِس َ
سابِ ِلٌنَ »(آٌه  10سورۀ فصلت ) (و در زمٌن كوههاٌى را بر فرازش لرار داد و
سواء ِلل ه
َ
در آن خٌر فراوان نهاد ،و در چهار روز رزق و روزى اه ِل زمٌن را ممدّر كرد كه
براى تمام نٌازمندان كافى است.
س ُ
ورِ﴿ٕ﴾ ِ
ط ٍِ
بِ َم ْ
َو ِكتَا ٍ
ولسم به کتاب مسطور( کتاب نوشته شده )ِ(ٕ)
مسطورٌ :عنی نوشته شده .مراد از کتاب :لرآنٌ ،ا لوح محفوظٌ ،ا الواح موسی استٌ .ا
مراد همه اٌنها و غٌر آنها از کتب آسمانی چون انجٌل و زبور استِ .
هللا متعال به کتابش لرآن کرٌم در صفحات و ورقهای نوشتهشده لسم ٌاد نموده است.
[اما] کتاب مسطور فً رق منشور بعضً گفته اند :کلمه «رق» به معناي مطلك چٌزهاًٌ
است که در آن چٌزي نوشته شود ،مانند کاغذ.
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برخی مفسران گفته اند :به معنای ورق است.
وبرخی دٌگری گفته اند :به معنای خصوص ورلهاٌی است که از پوست حٌوانات درست
می کردند.
هدف از «کتاب مسطور » نامه ی اعمال انسان است  ،وبرخی از مفسرٌن بدٌن عمٌده
اند که مراد از آن لرآن کرٌم است( .تفسٌر لرطبی) (معارف المرآن مإلف عالمه مفتی
دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی).
و کلمۀ «نشر» که مصدر کلمه منشور است به معنای گستردن و متفرق کردن است.
و مراد از کتابی که مسطور و در رلی منشور است به گفته بعضً لوح محفوظ است که
هللا تعالی تمامی حوادث عالم را آنچه بوده و هست و خواهد بود در آن نوشته ،و مالبکه
آسمان ،آن را مً خوانند (و اجراء می کنند).
بصورت کل گفته می توانٌم :
ور»
لرآن كرٌم ،تو ّجه انسان را از دٌدنىها ،به نادٌدنىها سوق مىدهدَ « .و ْالبَ ْح ِر ْال َم ْس ُج ِ

ُورِ﴿ٖ﴾
قِ َم ْنش ٍِ
فِِ َ
ًِر ّ ٍ

درورلی گسترده )ٖ(.
«ِرقِ» با فتح و کسر «راء» به معنى پوست نازکى است که بر آن چٌزى نوشته مى
شودٌِعنی :صحٌفهای ،پوستی ،وٌارق عبارت پوست رلٌك و نازک است.
عـبَـٌده مٌفرماٌد« :رق» به معنى صفحه است .در صحاح آمده است که «رق»
ابو ُ
پوست نازکى است که بر روى آن نوشته مىشود (.صحاح مادهى «رق» ).
ابوالعبّاس ُم َب هرد لغوی ونحوی معروف ومشهور عربی درلرن سوم در مورد «رق »می
نوٌسد که«:رق« عبارت است از پوست نازک از پوست حٌوانات که در گذشته مطالب را
طومارگونه بر آن مینوشتند.
«منشور» ٌعنی گسترده و گشاده  .لابل تذکر است که بشر لبل از اٌنکه کاغذ را اختراع
نماٌند  ،نوشته ای خوٌش را در پوست حٌوانات تحرٌر می نمودند.

ورِ﴿﴾۴
َوا ْلبَِ ٌْتِِا ْل َِم ْع ُم ِِ

ولسم به بٌتالمعمور()۴

بٌتِالمعمور:

ور» «خانهی آبادان ،بٌت المعمور».
« ۡٱل َب ٌۡ ِ
ت ۡٱل َمعۡ ُم ِ
ور» :کعبه مشرفه که در مکه است .بٌتالمعمور که در آسمان هفتم مولعٌت
« ْالبَ ٌْ ِ
ت ْال َم ْع ُم ِ
دارد  ،و دابما فرشتگان در آن گروه گروه به تمدٌس و تسبٌح هللا تعالی مشغول می باشند
ور» کعبه فرشتگان بوده که در ممابل کعبه ی دنٌا است ،و خدای عزوجل
« ْالبَ ٌْ ِ
ت ْال َم ْع ُم ِ
در آن مورد پرستش لرار میگٌرد و فرشتگان آن را با عبادت و نٌاٌش خود آباد میدارند
و به دور آن طواف می کنند و در آن پروردگارشان را بندگی می کنند ،هرگاه از آن
خارج شود تا روز لٌامت نوبت بازگشت به آنها نمی رسد.
طورٌکه در فوق ٌاد آور شدٌم «بٌتالمعمور» به ممابل و روبروی وٌا به اصطالح
موازی خانه کعبه لرار داشته وطورٌکه در حدٌث طوالنی اسراء که شٌخٌن از حدٌث
مالک بن صعصعه (رض) رواٌت کرده اند که پٌامبرملسو هیلع هللا یلص فرمودند...« :ث ُ هم ُرفِ َع ِلی ْالبَ ٌْتُ
ف َملَک ِإ َذا
ور فَمُ ْلتُ ٌَا ِجب ِْرٌ ُل َما َه َذا لَا َل َه َذا ْال َبٌْتُ ا ْل َم ْع ُم ُ
ْال َم ْع ُم ُ
ور ٌَ ْد ُخلُهُ ُک هل ٌَ ْوم َ
س ْبعُونَ أ َ ْل َ
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علَ ٌْ ِه ْم» «سپس بٌت المعمور را به من نشان دادند گفتم:
خ ََر ُجوا ِم ْنهُ لَ ْم ٌَعُودُوا فٌِ ِه ِ
آخ ُر َما َ
ای جبرٌل اٌن چٌست؟ گفت :اٌن بٌت المعمور است .هر روز هفتاد هزار مالبکه داخل
آن می شوند و هنگامی که از آن خارج می شوند دٌگر برای بار دٌگر در آن باز
نمیگردند» .بخاری ( ، )3207ومسلم)(164
امام ابن کثٌر در بارهی نمطهی ولوع بٌت المعمور میفرماٌد « :بٌت المعمور در ممابل و
به موازات کعبه لرار دارد ،و اگر بٌفتد روی کعبهی مکه می افتد ،و ٌادآور شده که در
انهای وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت میکنند ،و خانهای که در
هر آسمانی خ 
آسمان دنٌا است (بٌت الع ّزة) نام دارد.
رواٌت ابن کثٌر مبنی بر اٌنکه بٌت المعمور در موازات کعبه لرار دارد ،در والع از
حضرت علی رضی هللا عنه رواٌت شده است .ابن جرٌر از طرٌك خالد بن عرعره نمل
کرده و میگوٌد :شخصی از حضرت علی رضی هللا عنه سإال کرد :آٌا بٌت المعمور
چٌست؟
حضرت درجواب فرمود «:بٌت فی السماء ٌمال له الضراح بحٌال الکعبة من فولها،
حرمته فی السماء کحرمة هذا فی اْلرض ٌصلّی فٌه ک ّل ٌوم سبعون الف ملک و ال
ٌعودون الٌه أبدا »( .ابن حجر :فتح الباری).308/2 :
نهای است که در آسمان هفتم در موازات خانۀ کعبه لرار دارد و – بٌت معمور
ٌعنی :خا 
در آسمان چنان مورد احترام است که خانۀ کعبه در زمٌن مورد احترام است .هر روز
هفتاد هزار فرشته آن را زٌارت میکند ،و تا پاٌان عمر فرشتگانی که ٌک بار وارد
آن شدند دٌگر نوبت زٌارت به آنها نمی رسد.
شٌخ ناصر الدٌن البانی جز عرعره سابر رجال اٌن سند را ثمه دانسته است ،و در
رابطه با عرعره میگوٌد :او مستور الحال است ....و شٌخ آلبانی ٌادآور شده که رواٌت
صحٌح مرسل شاهد اٌن رواٌت است و میفرماٌد :لتاده میگوٌد :برای ما نمل شده که
یدانٌد بٌت المعمور چٌست؟ صحابه
روزی رسول خدا ملسو هیلع هللا یلص از اصحاب پرسٌد « :آٌا م 
عرض کردند :خدا ورسولش بهتر میدانند .فرمود :بٌت المعمور مسجدی در آسمان است
بگونهای که اگربٌفتد روی کعبه میافتد.»...

که کعبه زٌر آن لرار دارد،
سپس محمّك (البانی) گفت « :خالصهی سخن اٌنکه جملهی «حٌال الکعبه» با توجه به
کثرت طرق حدٌث ثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حدٌث مورد تاٌٌد است».
مراجعه کنٌد به( :سلسلة اْلحادٌث الصحٌحة شماره .).477
وعِِ﴿ِ ﴾۵
فِا ْل َم ْرفُ ِ
س ْم ِ
َوال َّ
ولسم به سمف برافراشته ()۵
هدف ازسمف باال درآٌۀ متبرکه همانا آسمان است طورٌکه در(آٌۀ  32سورۀ انبٌاء )
ع ْن آٌاتِها ُم ْع ِرضُونَ »  (.و آسمان را
می خوانٌمَ «:و َج َع ْلنَا ال ه
س ْمفا َم ْحفُوظا َو ُه ْم َ
سما َء َ
سمف محفوظ لرار دادٌم( ،ولی) آنان از نشانههاٌش روی میگردانند).
ت ِبغٌَ ِْر َع َمد » (.هللا
سماوا ِ
َّللاُ اله ِذي َرفَ َع ال ه
همچنان در (آٌه  2سورۀ رعد ) می فرماٌد « :ه
است آنكه آسمانها را بدون ستونهاٌى كه آن را ببٌنٌد برافراشت.).
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ورِ﴿﴾۶
س ُج ِِ
َوا ْلبَحْ ِرِا ْل َم ْ

ولسم به آن درٌای مملو و برافروخته ()۶
مسجور :از سجر مشتك شده است که به چندٌن معنا آمده است که ٌکی از معانی آن ،
آتش برافروخته در تنور وٌا هم شعله ور ساختن آتش است  .رواٌت شده است که درٌاها
در روز لٌامت ٌکپارچه آتشفشان شده و به آتشی بر افروخته تبدٌل میگردند.
ور» «مملو ،آکنده».
« ۡٱل َم ۡس ُج ِ
«المسجور» شعله ور .تمور «مار الشیء» متحرک و مضطرب شد .دمحم بن جرٌر
طبری می فرماٌد :و ما زالت المتلى تمور و ماإها بدجلة حتى ماء دجلة أشکل(تفسٌر
لرطبى ).۶ٖ/ٔ٧
حضرت لتاده وتعداد دٌگری از مفسرٌن «مسجور » را به مملو ترجمه کرده اندٌ ،عنی
پر از آب ،وابن جرٌر همٌن معنا را اختٌار نموده است  (.تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم ـ
ابن کثٌر)

منفجرِشدنِابحارِدرِروزِلٌامتِ :
ابحار که :در زمان معٌن کل خشکه ای زمٌن را پوشانده وبعد از منجمد شدن بخش از
ابحار ،بخش عمدهای از زمٌن را پوشاندهاند ،اٌن پروسۀ آب شدن برف ها و ٌخبندان ٌخ
های روی زمٌن در حال گرم شدن و آب شدن است ،جهان بزرگی از موجودات دربٌن
اٌن آبها و لعر ابحار زندگی میکنند ،کشتی ها روی آنها رفت و آمد دارند ،در روز
لٌامت منفجر میشوند.
ذراتی که از
چنانچه گفته آمدٌم و در عصر حاضر ما شاهد انفجار ذرات اتم بودهاٌم ّ
ذرات آب خٌلی کوچکتر هستند .اگر ذراتی به اٌن کوچکی دارای چنٌن لدرتی باشند،
در صورت انفجار بحر ها با آن همه عظمت ،چه ُرخ دادی میآفرٌنند؟ و جهان را
چگونه به لرزه در میآورند؟ تصور کنٌد که همۀ بحر ها جهان ،به آتشافروزی تبدٌل
شوند و در ٌک لحظه منفجر گردند ،چه منظرۀ خواهد بود؟ آٌا شعلههای آتش به آسمان
ار
زبانه نمیکشند؟ هللا متعال ،چنٌن صحنه ها را اٌنگونه به تصوٌر میکشدَ «:و ِإ َذا ۡٱلبِ َح ُ
فُ ِ ّج َر ۡت» (سورۀاالنفطار(.)3 :و هنگامی که بحر ها شکاف برمیدارند (و به هم می
پٌوندند) ( .سٌمای روز رستاخٌز :تؤلٌف:دکتر عمر سلٌمان اشمر ،ترجمه :گروه فرهنگی
انتشارات حرمٌن( ،عمرب) 1394شمسی 1436 ،هجری 1437 ،لمری )
س ِ ّج َر ۡت» (سورۀ التکوٌر( .)6 :و هنگامی که بحر ها سراسر برافروخته
ار ُ
« َو ِإ َذا ۡٱل ِب َح ُ
میگردند).
ٌعنی بحر ها از چهار طرف مرمان مٌدان محشر را احاطه می کنند  ،وهمٌن معنا را
حضرت سعٌد بن مسٌب از حضرت علی نمل فرموده است  ،ونٌز حضرت ابن عباس
وسعٌد بن مسٌب ومجاهد وعبد هللا بن عمر چنٌن تفسٌر نموده اند ( .تفسٌر ابن کثٌر )
در رواٌتی آمده است که شخصی ٌهودی از حضرت علی کرم هللا وجهه پرسٌد که جهنم
کجا است؟ حضرت علی کرم هللا وجهه در جواب فرمودند که :جهنم در بحر است ،او که
از کتب سابمه اطالع داشت آن را تصدٌك نمود ( .تفسٌر لرطبی ) ( معارف المرآن مإلف
عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی ـ سوره طور).
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س ِ ّج َرتِْ»ِ :
« ُ
س ِ ّج َر ْ
ت» به چند معنا آمده است .1 ( :به جوش آمدن  .2به هم پٌوستن  .3پُر و لبرٌز
« ُ
شدن درٌاها كه همه آنها طبٌعى است ،زٌرا از ٌن سو كوهها از جا كنده شده و درٌاها به
ٌكدٌگر متصل مىشوند و از سوى دٌگر زلزله شدٌد ،ذوب درون زمٌن را بٌرون می
کشد  ،و آبها به جوش آمده وبه بخار تبدٌل می شوند).
چراِامکانِسهِگانهِموردِلسمِتعٌنِشدهِاندِ :
در مورد اٌنکه چرا هللا تعالی به امکان ثالثه ( طور ،بٌتالمعمور و بحر مسجور) لسم
ٌاد فرموده است :مفسر جهان اسالم  .امام رازی در اٌن بابت می فرماٌد :اٌن سه
مکان ،مکآنهای سه تن از انبٌابیاند که اٌشان به اخالص با پروردگار خود درآنها خلوت
کرده و با او در آنها به راز و نٌازنشستهاندٌ ،عنی موسی علٌه السالم در کوه طور ،دمحم
ملسو هیلع هللا یلص در کعبه و ٌونس علٌه السالم در اعماق بحر».
نمل است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در کعبه به راز و نٌاز نشستند و گفتند« :السالم علٌنا وعلً
عبادهللا الصالحٌن .ال أحصً ثناء علٌن أنت كما أثنٌت علً نفسن»« .سالم بر ما و بر
بندگان صالح خداوند .پروردگارا! من نمیتوانم آنچنان که تو خود بر خوٌشتن ثنا گفتهای،
ثنای تو را برشمارم«.
ال ِإلَهَ ِإ ه ٓ
ٌونس علٌه السالم در عمك بحر نداء سر داد « :ه ٓ
س ۡب َحن ََن ِإ ِنًّ ُكنتُ ِمنَ
ال أ َ َ
نت ُ
ٱ ه
لظ ِل ِمٌنَ » (سورۀ انبٌاء )87:پس اٌن اماکن به اٌن سبب از شرف و کرامت برخوردار
گردٌدند( .تفسٌر انوار المرآن نوشته  :عبد الرإوف مخلص هروی (جلد سوم) (حوت)
 1394شمسی جمادی االول  1437هجری ).

ِر ِبّنَ ِِلَ َوالِعِِ﴿﴾۷
ِإ َّنِ َ
ع َذ َ
اب َ

که عذاب پروردگارت والع می شود! (ِ )۷
ٌعنیِبه راستی که عذاب هللا تعالی بزرگ بر دشمنان کافرش خواهی نخواهی آمدنی
است و والع می شود.

ِم ْنِدَافِ ٍِعِ﴿﴾۸
َماِلَهُ ِ

و آن را هٌچ مانع و بازدارنده ای نٌستِ )۸(ِ.
« َدافِع» «دورکننده ،دفع کننده».
ابن کثٌر در رواٌتی می نوٌسد :روزی حضرت عمر (رض) سورۀ ی طوالنی را تالوت
اب َر ِبّ َن لَ َوا ِلع (َ )٧ما لَهُ ِم ْن َدا ِفع (»)٨
ع َذ َ
می نمود ،ولتی که به اٌن آٌه ِ «:إ هن َ
رسٌد آه سردی کشٌد که پس از آن تا بٌست روز مرٌض شد ،مردم جهت عٌادت اومی
آمدند ولی کسی نمی دانست که ناراحتی وعلت مرٌضی او چٌست.
همچنان شٌخ لرطبی می نوٌسد که جبٌر بن مطعم می گوٌد که ٌک بار لبل ازاٌنکه به
سراء ٌعنی بندٌان) به
دٌن اسالم مشرف شوم ،به مدٌنه آمدم تا در خصوص اسراء (ا ُ َ
رسو ل هللا صلی هللا علٌه وسلم بحث کنم ،چون رسٌدم که آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص در نماز مغرب
اب َر ِبّ َن لَ َوالِع (َ )٧ما لَهُ ِم ْن َدافِع ( » )٨ناگهان
ع َذ َ
بود وسورۀ طور را می خواند « ِإ هن َ
حالتم طوری شد که فکر کردم که للبم انفجار می کند ،فورا مسلمان شدم ودر آن زمان
چنٌن احساس می کردم که نمی توانم از جای خود حرکت کنم  ،مگر اٌن که عذاب مرا
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فرا خواهد گرفت  ( .معارف المرآن مولف عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی ـ سوره
طور).

س َما ُءِ َم ْو ًراِ﴿﴾۹
ورِال َِّ
ٌَ ْو َِمِت َ ُِم ُ

روزی که آسمان به شدت پٌچٌده شود و بچرخدِ )۹( .
«مور » در لغت به حرکت با اضطراب  ،اطالق می شود  ،حركت سرٌع و دورانى ،ا ّما
ن ّ
امنظم و بشکل گرداب وار است ،آن طورٌکه شمال  ،گرد و غبار را در هوا مىپراگند
و درهم مىپٌچد.اما هدف در آٌۀ مبارکه ،همانا دربارۀ حرکت مضطرب آسمان درروز
لٌامت بٌان شده است.

پارهِشدنِآسمان:

ِ

در آٌۀ متبرکه فوق خواندٌم :روزی که آسمان به شدت پٌچٌده شود و بچرخد وبعد از آن
س َما ٓ ُء ٱنفَ َ
ط َر ۡت» (سورۀ االنفطار(.)1 :هنگامی که آسمان شکافته میشود) .
آسمان « ِإ َذا ٱل ه
شمه ۡتَ ،وأ َ ِذن َۡت ِل َر ِبّ َها َو ُحمه ۡت» (سورۀ االنشماق(.)2-1 :هنگامی که آسمان
س َما ٓ ُء ٱن َ
«إِ َذا ٱل ه
شکافته میشود و فرمان پروردگارش را اطاعت میکند و چنٌن هم میسزد (و حك هم
همٌن است)).
در آن هنگام آسمان به ساختمانی میماند ،بزرگ و مستحکم که روی پاٌههای استواری
برپا شده است ،ناگاه زلزلهای رخ میدهد ،ساختمان سست میگردد ،پس از آن همه
ً ٌَ ۡو َمبِذ
استحکام و استواری ،سست بنٌاد و متالشی خواهد شدَ « :وٱن َ
شم ه ِ
ت ٱل ه
س َما ٓ ُء فَ ِه َ
َوا ِه ٌَة[ »ٔٙالحالة«.]16 :و آسمان از هم میشکافد و در آن روز ،سست و نااستوار
میگردد».رنگ زٌبا و نٌلگون آسمان نٌز دگرگون میشود و از بٌن میرود ،آسمان در
آن روز ،مانند روغن گداخته میشود ،گاهی لرمز ،گاهی زرد ،گاهی سبز و گاهی
َان[ »ٖ٧الرحمن«.]37 :بدانگاه
نٌلگون خواهد شد«:فَإ ِ َذا ٱن َ
شم ه ِ
ت ٱل ه
س َما ٓ ُء فَ َكان َۡت َو ۡر َد ٗة َكٱل ِ ّده ِ
که آسمان شکافته شود و همچون روغن گداخته گلگون گردد».
از ابن عباس (رض) نمل شده است که آسمان در آن روز ،مانند «الفرسِالورد» می
شود .ابودمحمِحسٌنِبنِمسعودِبغوِیِ(متولد ٌٔ ٔٓ۴ا  ٔٓ۴۴مٌالدی (ٌٖٖ ۴ا  ۴ٖ۶ه.
ق ) می فرماٌد «:الفرس الورد ،در بهار زرد رنگ ،در زمستان سرخرنگ است و در
سرمای شدٌد ،رنگش دگرگون میگردد».
َان» می فرماٌد :به شکلها و رنگهای
حسن بصری در تفسٌر أٌهیَ « :و ۡر َد ٗة َكٱل ِ ّده ِ
گوناگون درمی آٌد (.تفسٌر ابن کثٌر ()494/6

سٌ ًْراِ﴿ٓٔ﴾
سٌ ُرِا ْل ِِ
َِوِت َ ِ
ج َبا ُلِ َ

و کوهها از جا کنده و متحرک مً شوند! (ٓٔ)

کوبٌدهِشدنِزمٌنِوِ ُخردِشدنِکوهِها:

زمٌن ثابت و پابرجا و
پروردگار با عظمت در لرآن عظٌم الشؤن میفرماٌد:که اٌن
ِ
کوههای استواردر روز لٌامت و هنگام دمٌدن در صورٌ ،کباره در هم کوبٌده و
ض َو ۡٱل ِجبَا ُل فَ ُد هكتَا َد هك ٗة
ور ن َۡف َخة َو ِح َدةٖٔ َو ُح ِملَ ِ
ت ۡٱْل َ ۡر ُ
متالشی میگردند« .فَإ ِ َذا نُ ِف َخ فًِ ٱل ُّ
ص ِ
ً ٌَ ۡو َمبِذ َوا ِهٌَة[ »ٔٙالحالة-13 :
ت ۡٱل َوالِعَةُ٘ٔ َوٱن َ
شم ه ِ
َو ِح َد ٗةٗٔ فَ ٌَ ۡو َمبِذ َولَعَ ِ
ت ٱل ه
س َما ٓ ُء فَ ِه َ
«.]16در آن هنگام ،که در صور ( توله ) دمٌده شود و زمٌن و کوهها از جا برداشته
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شوند و ٌکباره در هم کوبٌده شوند .در آن هنگام ،روٌداد (رستاخٌز) ُرخ میدهد و آسمان
شکافته میشود و در آن روز ،سست و نااستوار میگردد».
« َك ه ۖٓ ٓ
ض َد ٗ ّكا َد ٗ ّكإٔ» [الفجر«.]21 :هرگزا هرگز! زمانی که زمٌن سخت
ال ِإ َذا ُد هك ِ
ت ٱ ْۡل َ ۡر ُ
ّ
مسطح گردد».
درهم کوبٌده شود و صاف و
در آن هنگام اٌن کوههای سخت ،به رٌگهای نرم تبدٌل میشوند .هللا تعالی میفرماٌد:
ت ۡٱل ِجبَا ُل َكثٌِبٗ ا هم ِهٌالٗٔ﴾ [المزمل.]14 :
ض َو ۡٱل ِجبَا ُل َو َكانَ ِ
ف ۡٱْل َ ۡر ُ
«ٌَ ۡو َم ت َ ۡر ُج ُ
«در روزی که زمٌن و کوهها سخت به لرزه درآٌند و کوهها به تودههای پراگندهی رٌگ
روان تبدٌل شوند».
در جاٌی دٌگری آمده است که  :کوهها مانند پشم رنگٌن میشودَ «:وتَ ُك ُ
ون ۡٱل ِجبَا ُل
َك ۡٱل ِعهۡ ِن[ »٩المعارج«.]9 :و کوهها به سان پشم رنگٌن میگردد».
در آٌهای دٌگرکوهها را به پشم رنگٌن حالجی شده مانند میکندَ «:وتَ ُك ُ
ون ۡٱل ِجبَا ُل َكٱ ۡل ِعهۡ ِن
رنگٌن حالّجی شده میشوند».
پشم
ۡٱل َمنفُ ِ
وش٘» [المارعة«.]5 :و کوهها به سان ِ
ِ
سپس هللا متعال اٌن کوهها را از جا میکند و زمٌن را هموار میگرداند ،بگونهای که هٌچ
نشٌب و فرازی در آن دٌده نمیشود .لرآن کرٌم از نابودی کوهها ،گاهی به سٌر«روان
س َرابإٓ»
س ٌِّ َر ِ
شدن» و گاهی به نسف «پراکندن» تعبٌر کرده استَ « :و ُ
ت ۡٱل ِج َبا ُل فَ َكان َۡت َ
[النبؤ«.]20 :و کوهها روان میشوند و سراب میگردند».
« َوإِ َذا ۡٱل ِجبَا ُل نُ ِسفَ ۡتٓٔ» [المرسالت«.]10 :و هنگامی که کوهها پراکنده میگردند».
س ٌِّ َر ۡتٖ» [التکوٌر«.]3 :و هنگامی که کوهها رانده میشوند».
« َو ِإ َذا ۡٱل ِجبَا ُل ُ
سپس وضعٌت زمٌن را پس ازحرکت وپراکندگی کوهها ،اٌنگونه بٌان میکندَِ ِ«:وٌَِ ۡو َمِ
س ٌِّ ُر ۡ
حدا[ِ»ٗ۷الکهف.]47 :
ِم ۡن ُهمۡ ِأ َ َِ
ِٱل ِج َبا َِلِ َِوِت َ َِرىِٱ ۡ ِل َ ۡر َ ِ َب ِار َز ِِ َو َحش َۡر َٰنَ ُهمِِۡفَلَمۡ ِنُغَاد ِۡر ِ
نُ َ
«روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان ممدّمهای برای نظام نوٌن ،درهم میرٌزٌم و
از جمله) کوهها را به حرکت در میآورٌم و (همه موانع سطح زمٌن را از مٌان برمی
دارٌم به گونهای که) زمٌن را (هموار و همهچٌز را در آن) نماٌان میبٌنی و همگان را
(برای حساب و کتاب) گـ ِـرد میآورٌم و کسی از اٌشان را فرو نمیگذارٌم».
ص ٗفا ٔٓٙهال ت َ َرى فٌِ َها
« َو ٌَ ۡسلُون ََن َ
ص ۡف َ
ع ِن ۡٱل ِج َبا ِل فَمُ ۡل ٌَن ِسفُ َها َر ِبًّ ن َۡس ٗفا٘ٓٔ فَ ٌَ َذ ُرهَا لَاعٗ ا َ
ِع َو ٗجا َو َ ٓ
ال أ َ ۡم ٗتا[ ﴾ٔٓ٧طه(«.]107-105 :از تو دربارهی کوهها میپرسند ،بگو:
پروردگارم آنها را از جا میکند و (در هوا) پراکنده میکند .سپس زمٌن را مانند زمٌنی
صاف و هموار رها میسازد (زمٌنی که) در آن هٌچگونه نشٌب و فرازی نمیبٌنی».

ٌنِ﴿ٔٔ﴾
ِفَ َِوٌِْلٌَِِِ ْو َمئِذٍِ ِلِْل ُم َك ِذّ ِب َِ

وای در آن روز بر تکذٌب کنندگان (ٔٔ)
مکذبٌن :کسانی اند که منکر صحت و درستی خبری می شوند ،بنا توضٌح حوادث روز
رستاخٌر ولٌامت ،درس وعبرت خوبی است که منکرٌن دست از تکذٌب ولجاجت
بردارند.

اِلَّذ َ
نِ﴿ٕٔ﴾
ٌِنِ ُه ْمِفًِِ َخ ْو ٍ ٌَِِِْلعَِِبُو َِ

کسانی که به ٌاوه گوٌی ( و بٌهوده گوٌی ) سرگرمندِ )ٕٔ(ِ.
«خ َْوض» :فرو رفتن به کارهای بٌهوده و کودکانه (مالحظه شود سورۀ های  :توبه و
سوره انعام ).
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ٌَ ْو َمٌُِ َدع َ
ُّونِ ِإلَىِنَ ِارِ َج َهنَّ َِمِ َدعًّاِ﴿ٖٔ﴾

روزی که آنان را با سختی و زور به سوی آتش دوزخ می رانندِ )ٖٔ( .
« َدعًّا» «راندنی ،با خشونت فرو انداختن».

ونِ﴿﴾ٔ۴
َه ِذ ِهِالنَّا ُرِالَّتًِِ ُِكِْنت ُ ْمِبِ َهاِت ُ َك ِذّبُ َِ

(به آنها می گوٌند ):اٌن همان آتشی است که آن را انکار می کردٌد! ()ٔ۴
نباٌد فراموش کنند که :جزای انکارکه ناشی ومبتنی از لجاجت آنان است ،جز آتش چٌزى
دٌگری نٌست.

سحِْرِ َه َذاِأ َ ِْمِأ َ ْنت ُ ْم َ
ونِ﴿﴾ٔ۵
ْص ُر َِ
َِلِتُب ِِ
أ َِفَ ِ

آٌا اٌن سحر (جادو) است ٌا اٌن که شما نمیبٌنٌد؟)ٔ۵( .
روز لٌامت بحٌث روز تنبه و سرزنش برای مکذبٌن است ،زمانٌکه آنان آتش جهنم را
می بٌنند ،وٌا به دورن آتش جهنم انداخته می شوند ،به آنان گفته می شوند ،آٌا اٌن هم
ْص ُرونَ » :اٌن نوع از کناٌه ودر ضمن نوع از سرزنش
سحر وجادو است! «أ َ ْم أَنت ُ ْم ال تُب ِ
است برای کفار.
زٌرا کفار در دنٌا میگفتند :پٌامبر ساحرٌن وجادوگران اند وبه اصطالح بر چشمان ما
پرده می اندازند .بنا در روز لٌامت برای شان گفته می شود :آٌا اٌن عذاب آٌا اٌن آتش هم
سحر وجادو است؟ حاال بگوٌد که پرده بر چشمان شما انداخته شده وٌا هم والعٌت است.
در اٌن آٌه ٌک والعٌت به اثبات می رسد که :در روز لٌامت ،تكذٌب شدهها را در برابر
چشم انسان لرار داده می شود.
عامل تکذٌب کفار بر اٌن داللت مٌکند که آنان از دٌد وبصٌرت صحٌح برخوردار نٌستند،
و به انکار ٌک والعٌت انکار ناپذٌر الدام می نماٌند ،مشركان ،همٌشه به پٌامبران تهمت
وارد می گردند که کار آنان سحر و جادوست ،پٌامبران عمل انسانها را از کار می
اندازند وبر چشمان انسانها پردهاى مىافكند تا امورى را به نام معجزه و وحى به ما
معرفى كند ،بنا جزای که برای کفاران ،منکرٌن ومشرکٌن در روز لٌامت در نظر گرفته
ّ
شده وبه آن محکوم می گردند  ،جزای عادالنه ،پاداش و ثمرۀ کار وفعالٌت خود شان می
باشد.

صبِ ُرواِأ َ ْو َ
نِ﴿ِ ﴾ٔ۶
علَ ٌْ ُك ِْمِ ِإِنَّ َِماِِت ُجِْ َز ْو َنِ َِماِ ُِك ْنت ُ ْمِت َ ِْع َملُو َِ
س َواءِ َ
َِلِِت َ ِْ
صلَ ْو َهاِفَا ْ
ا ْ
ص ِب ُرواِ َ

در آن وارد شوٌد ،چه صبر کنٌد ٌا صبر نکنٌد ،براٌتان ٌكسان است ،فمط در برابر آنچه
كرده اٌد جزا مىٌابٌد)ٔ۶( .
صلَ ْوهَا» :داخل آتش شوٌد و بدان بسوزٌد و حرارت آن را بچشٌد ( .مالحظه فرماٌد:
« ِإ ْ
در سورۀ نساء ،سورۀ صافات وسورۀ ص).
مٌخواهم بر ٌک نمطه توجه خوانندگان را جلب نماٌم که از آٌات لرآنی ٌک فهم عالی
بدست می آٌد که در زٌادتر از موارد م هکذبٌن با همان تعبٌراتى واصطالحات که آنان در
دنٌا مورد استعمال لرار می دهند به شٌوه وسبک مورد توبٌخ لرار می گٌرند :آنان در
دنٌا می گفتند  :كار انبٌا سحر است ،در روز لٌامت همان لسمت از انکار شان مورد
سحْ رِهذا» (آٌا اٌن سحر (جادو) است )
تحمٌك لرار گرفته وبرای شان می گوٌند« :أَِفَ ِ
ٌا بطور مثال کسانی که به أنبٌاء در دنٌا خطاب نموده می گفتند :اگر ما را موعظه كنٌد
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ع ْ
ظٌنَ » (آٌه
ظ َ
ت أ َ ْم لَ ْم ت َ ُك ْن ِمنَ ْالوا ِع ِ
سواء َعلٌَْنا أ َ َو َ
ٌا نكنٌد بما فرلی نمی کندَ « .
 136سورۀ شعراء) ( تو اٌن همه وعظ و نصٌحت را کنی وٌا هم نکنی به حال ما
ص ِب ُروا أ َ ْو ال
ٌکسان است ).در روز لٌامت به همان شٌوه برای شان گفته می شود« :فَا ْ
علَ ٌْ ُك ْم» صبر كنٌد ٌا نكنٌد ،تفاوتى ندارد.
تَ ْ
سواء َ
ص ِب ُروا َ
ِإ َّنِا ْل ُمت َّ ِم َ
ٌمِ﴿﴾ٔ۷
ٌنِ ِفًِ َجنَّاتٍِ َونَ ِع ٍِ

بی تردٌد پرهٌزکاران در بهشت ها و نعمتی فراوان اند)ٔ٧( .

خوانندۀِمحترم!ِ ِ

ِتموا در لغت اسمی است از مصدر اتماء که از رٌشهی «ولی» و «ولاٌة» آمده است.
ولاٌه به چٌزی گفته میشود که انسان با آن از خود محافظت میکند و بر دفع چٌزی به
وسٌلۀ چٌزی دٌگر داللت میکند« ،ولاه هللا السوء!» ٌعنی خداوند او را از بدی حفظ کند.

اماِتموا درِشرعِ ِِ:
تموادرشرع عبارت است از اٌنکه مٌان خود و آن چه هللا تعالی هلالج لج حرام کرده است ،پرده
و مانعی اٌجاد کنٌد.
کلمه «تموا» در لرآن عظٌم الشؤن  ٔ٧بار و مشتمات آن بٌش از ٕٓٓ بار آمده است .از
منظر لرآن ،فمط اعمال متمٌان پذٌرفته است و به کاری که بنٌان آن براساس تموا نباشد
َّللاُ ِمنَ ال ُمتهمٌن ».
اعتناٌی نمیشود« :اِنهما ٌت َ َمبه ُل ّ
 فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای هللا تعالی و پرهٌز از نواهیاش بعمل اری.طلك بن حبٌب العنزي تابعی اهل بصره (متوفی لبل از سال  100هـ) می فرماٌد:
«هرگاه آشوبی برپا شود ،با تموا آن را خاموش کنٌد ،گفتند :تموا چگونه است؟ گفت:
اٌنکه در پرتو نور هللا طاعت او را انجام دهٌد ،به ثواب و پاداش او امٌدوار باشٌد و در
پرتو نورش از معصٌتش حذر کنٌد و از کٌفرش بترسٌد» .اٌن سخن بهترٌن تعرٌفی است
که برای تموا بٌان شده است(.ابن مبارک در الزهد ( )474/1به شمارهی ( )1343و ابن
ابی شٌبه ( )164/6به شماره ی ( )3-356رواٌت کردهاند).

متمٌنِ ِ:
بنا متمٌن (پرهٌزکاران) کسانی هستند که هللا تعالی آنها را چنان میبٌند که خود دستور
داده است و هرگز به آن چه از آن نهی کرده ،الدام نمیکنند.
 ترس از صاحب جالل و شکوه ،عمل به لرآن ،لناعت به اندک و آمادگی برای روزرفتن و رخت بربستن از اٌن منزل گاه .
 اٌنکه مسلمان مٌان خود و خشم ،ناخرسندی و کٌفر هللا تعالی و هر چه از آن میترسدماٌهای ولاٌه و پٌشگٌری لرار دهد که خود را با آن حفظ کند ،و اٌن امر با انجام
طاعات و پرهٌز از معاصی امکان پذٌر است.
ـن کـَ ْعـب پرسٌد :تمواچٌست؟ ا ُ َبی
حضرت عمر (رض) ازصحابی جلٌل المدر ا ُ َبی ِب ِ
جواب فرمود  :ای امٌرالمإمنٌن آٌا از راهی رفتهای که خار در آن باشد؟ گفت :بلی  ،ا ُبَی
گفت :چه کار کردی؟ عمر گفت :لباسم را باال میگرفتم و به جاٌی که میخواستم لدم
بگذرام به دلت نگاه میکردم ،مبادا خاری به پاٌم اصابت کند .ابی بنکعب گفت :تموی
همٌن است( ....ابن کثٌر در تفسٌرش ( ،)41/1لرطبی در تفسٌرش ( )162/1و ابن
رجب حنبلی در جامع العلوم و الحکم ( )160/1اٌن رواٌت را آوردهاند.).
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بنابراٌنِتمواِکمرِهمتِبستنِبرایِطاعتِودلتِدرِحاللِوِحرامِوِدوریِازِلغـزشِوِ
ترسِوِخشٌتِازِخداوندِبزرگِاست.
تموا اساس دٌن است با آن میتوان به مراتب ٌمٌن رسٌد ،توشه ای للب و روحهاست ،از
آن تغذٌه میکنند ،و نٌرو میگٌرند ،و در راه وصال و رهاٌی بر آن تکٌه میکنند.
ابن رجب گوٌد :تموی در اصل چنان است که انسان در مابٌن خود و آن چه که از آن
میترسد و پرهٌز میکند ،چٌزی لرار بدهد که با آن خود را حفظ کند.
انجام واجبات ،فرو گذاشتن محرمات و شبههها بخشی از تموای کامل است و چه بسا
انجام مستحبات و ترک مکروهات نٌز در محدودهی آن در آٌد ،و فرمودهی هللا تعالی
ب فٌِ َۛ ِه هُدٗ ى ِلّ ۡل ُمتهمٌِنَ ٕ»(سورۀ البمرة« )2-1 :الف .الم .مٌم.
«ا ٓل ٓمٔ َذ ِل َن ۡٱل ِكت َ ُ
ب َال َر ٌۡ َۛ َ
بیتردٌد اٌن کتاب راهنمای پرهٌزکاران است» تمام اٌنها را شامل میشود.
اِبن لٌم دربارهی تموی و تعرٌف شرعی آن گوٌد« :حمٌمت تموی عبارت است از عمل به
طاعت هللا همراه با اٌمان راستٌن ،امٌد به حساب ،اجرای امر و نهی الهی .هر چه هللا
تعالی دستور میدهد با اٌمان به او تصدٌك وعدهاش انجام دهد ،وازهر چه او نهی کرده،
با اٌمان به او و از ترس هشدارهاٌش ،دوری کند».
ابودرداء دربارهی تموی می فرماٌد:
«تموای کامل ٌعنی اٌنکه انسان از هللا تعالی بترسد تا او را از کمترٌن گزندی حفظ کند،
و چٌزی را که فکر میکند حالل است ،از ترس اٌنکه حرام باشد ،رها کند».
(ابن مبارک در الزهد ( )19/1آورده ،حافظ در فتح الباری ( )48/1و شوکانی در نٌل
اْلوطار ( )323/5آن را ذکرکرده و به ابن ابی دنٌا در کتاب التموی به نمل از ابودرداء
نسبت دادهاند).
البته هدف اٌن نٌست که همهی حاللها را کنار بگذراد ،اما احتٌاط التضاء میکند مورد
ع به معنای پرهٌزگا ری) نامٌده
مباحی از ترس افتادن در حرام رها شود و اٌن ورع ( َو َر ِْ
میشود .هللا تعالی توضٌح داده است که هرکس به اندازهی ٌک ذره عمل بد داشته باشد،
کٌفر آن را میبٌند ،لذا گاهی ناچار باٌد برای اٌنکه از ذرههای بدی بپرهٌزٌد ،داٌرهی
پرهٌزها را گسترده کرد تا از گزند دور شد ،و طمع آن در دل بٌفتد« :أال و ه
إن ِلك ِّل ملن
حمی و ه
ترب ِمنَ الحمی أوشن أن ٌم َع فٌه»« :بدانٌد هر
إن حمی هللا محارمه ،و َمن الَ َ
پادشاهی حرٌمی دارد ،حرٌم خداوند ( متعال) محرماتش است ،هرکس به آن نزدٌک
شود ،هر لحظه ممکن است در آن بٌفتد»(.صحٌح است :به رواٌتی اشاره داد که بخاری
( )52بخش اإلٌمان ،باب فضل من استبرأ لدٌنه ،و مسلم ( )1599بخش المسالاة ،باب
أخذ الحالل و ترک الشبهات آوردهاند.).
حسن بصری می فرماٌد« :تموی عرصه را بر پرهٌزکاران تنگ میکند تا اٌنکه از ترس
دامنگٌر حرم شدن ،بسٌاری از حاللها را رها میکنند»(.ابن رجب حنبلی در جامع
العلوم و الحکم ( )159/1نمل کرده و آن را به حسن بصری نسبت داده است».
سفٌان ثوری می فرماٌد« :متمٌان به اٌن خاطر به اٌن نام مشهور شدهاند که از چٌزهاٌی
پرهٌز میکنند که از آن پرهٌز نمیشود» ٌعنی معموال از آن پرهٌز نمیشود و ٌا بٌشتر
مردم آن را ترک نمی کند( .ابن رجب حنبلی ،همان 159/1 ،اما آن را به سفٌان ثوری
نسبت داده است.).
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متمی بٌشتر و سختتر از محاسبه و بازخواست شرٌک از شرٌک دٌگرش خود را
محاسبه میکند ،لذا تمام گناهان را کنار میگذارد.
مسؤلۀ مهمی که باٌد در نظر داشت فاٌدهی علم و شناخت در بحث تموی است .ابتدا باٌد
بدانٌد از چه چٌز باٌد پرهٌز کرد ،و اٌن فاٌدهی علم و شناخت است ،زٌرا هر چه را که
الزم است از آن پرهٌز کنٌد ،براٌتان روشن میسازد ،و باٌد احکام دٌن و حالل و حرام
را بشناسٌد ،به عالوه گاهی انسان ازروی جهل از ٌک حالل خالص به گمان حرام بودن،
خودداری میکند ،که در اٌن کار نه ماٌهٌی از ورع هست و نه رنگ و بوٌی از تموی،
جز اٌنکه نفس بٌهوده محروم میشود .گروهی که تصمٌم گرفتهاند ازدواج نکنندٌ ،ا
گروهی که تصمٌم گرفتهاند تمام عمرشان روزه باشند ،از علم و آگاهی از امور دٌن بهره
ای نبردهاند.
جهل و عدم شناخت دلٌك مساٌل دروازهی بالها و آشوبها را به روی جامعهی انسانی
میگشاٌد ،در طول تارٌخ مسلمانان زٌادی در جنگ و جدالهای داخلی مٌان خود شرکت
کردهاند که اگر علم و شناخت و اطالعی از دٌن داشتند در آن وارد نمیشدند و دستشان
به خون آغشته نمیشد ،هر چند برخی ازآنان در موراد بسٌار جزبی تموا پٌشه میکردند،
اما از روی جهل از آلودگی به خون و خونرٌزی پرهٌز نمیکردند.
ع به معنای پرهٌزکاری و پارساٌی ،حالتی در وجود انسان است که به نگهداری
( َو َر ِْ
کامل نفس و ترس از لغزش منجر میشود .ورع ممامی باالتر ازممام تموا است؛ زٌرا که
در اٌن حالت انسان از شبهات و حتی کارهای حاللی که ممکن است به گناه منجر شود،
اجتناب میکند( ).مؤخذها:کردارهای للب :نوٌسنده:دمحمِبنِصالحِمنجد(،عمرب)
1394شمسی 1436 ،هجری) ِ

فَا ِك ِه َ
ٌمِ﴿﴾ٔ۸
ابِا ْل َج ِح ِِ
ع َذ َِ
ِو َولَا ُه ْمِ َربُّ ُه ِْمِ َ
ِربُّ ُه ْم َ
ٌنِ ِب َماِآتَا ُه ْم َ

به آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده و [برای آنکه] پروردگارشان آنان را از عذاب
دوزخ محفوظ و مصبون داشته ،شادمان و مسرورند)ٔ٨( .
ٌعنی از خٌر و کرامت و انواع لذاٌذ و خوردنى و آشامٌدنى و لباس و مرکب و دٌگر
لذاٌذ بهشتى که خدا به آنها عطا کرده است ،استفاده ولذت می جوٌند .
اب اَ ْل َج ِح ٌِم » وهللا تعالی آنان را از عذاب جهنم محفوظ مىدارد و
عذ َ
« َو َولا ُه ْم َربُّ ُه ْم َ
وخوف وترس اش را از آنان دور مىکند.
ابن کثٌر گفته است :اٌن نعمتى است مستمل و جداگانه و ماوراى «وارد شدن به بهشت»
است .بهشتى که لذاٌذ و مسرت در آنطورى ممرر است که به چشم هٌچ کس نٌامده و به
گوش هٌچ کس نخورده و به خاطر هٌچ کس خطور نکرده است ( .مختصر ٖ).ٕ٩ٓ/

نِ﴿﴾ٔ۹
واِواش َِْربُواِ َهنٌِِئ ًاِبِ َماِ ُكِْنت ُ ْمِت َ ِْع َملُو َِ
ُكلُ َ

(به آنها گفته مً شود ):بخورٌد و بٌاشامٌد گوارا اٌنها در برابر اعمالً است که انجام
مً دادٌد! ()ٔ٩

ُمت َّ ِك ِئ َ
ٌنِ﴿ٕٓ﴾
ع ٍِ
ِو َز َّوجْ نَا ُه ْمِ ِب ُحو ٍِرِ ِِ
ٌنِ َ
س ُر ٍرِ َم ْ
علَىِ ُ
صفُوفَ ٍة َ

بر تختهای که کنار هم چٌده شده تکٌه کردهاند و زنان زٌبا و سٌاه چشم (حورالعٌن) را
همسرشان میگردانٌمِ )ٕٓ(ِ.
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صفُوفَة » بر تختهاى زرٌن و آراسته شده به مروارٌد و ٌالوت،
على ُ
س ُرر َم ْ
« ُمت ه ِکبٌِنَ َ
تکٌه داده و در کنار هم مىنشٌنند و به خوردن و آشامٌدن مشغول مىشوند.
ابن کثٌر گفته است :مصفوفة ٌعنى روبروى هم نشستهاند ،مانند :على سرر متمابلٌن.
( مختصر ٖ).ٕ٩ٓ/
در حدٌث شرٌف آمده است« :انسان به مدت چهل سال به متکاٌى تکٌه مىدهد و آن را
ترک نمىکند و خسته هم نمىشود .و هر چه را نفسش آرزو کند و چشم از آن لذت ببرد،
براٌش فراهم مىشود»( اخراج از ابن ابى حاتم).
حورِالعٌن(:حورٌان درشت چشم را جفت آنان گردانٌدهاٌم) ٌعنی :هرٌک از جنتٌان را به
زنان بهشتیای که حور عـٌـناند ،همدم و پٌوسته میگردانٌم.
حوراء :زنی است که سپٌدی و سٌاهی چشمش هردو در نهاٌت حسن خود باشد.
عـٌـن :هر زن درشت چشمی است ،سفٌدى پوست و بزرگى چشم نهاٌت زٌباٌى و جمال
است.

َوالَّذ َ
ع َم ِل ِه ْمِ
ِم ْنِ َ
انِأ َ ْل َح ْمنَاِ ِب ِه ْمِذُ ِ ّرٌَّت َ ُه ْمِ َو َماِأَلَتْنَا ُه ْم ِِ
ٌِنِآ َمنُواِ َوات َّ َبعَتْ ُه ْمِذُ ِ ّرٌَِّت ُ ُه ْمِِِب ِإٌ َم ٍ
ِر ِِهٌنِِ﴿ٕٔ﴾ ِ
ش ًْ ٍءِ ُِك ُِّلِا ِْم ِِر ٍِ
ِم ْنِ َِ
ئِبِ َماِ َك َ
س َ
ب َ

و کسانی که اٌمان آوردند و فرزندانشان [به نوعی] در اٌمان از آنان پٌروی کرده اند،
فرزندانشان را [در بهشت] به آنان ملحك می کنٌم و هٌچ چٌز از اعمالشان را نمی کاهٌم؛
هر انسانی در گرو اعمال خوٌش است)ٕٔ( .
« َما ٓ أَلَ ۡتنَ » «چٌزی نمیکاهٌم ،نکاستٌم».
« َر ِهٌن» «گرو ،گروگان».
«اَلهذٌِنَ آ َمنُوا َو اِت ه َب َعتْ ُه ْم ذُ ِ ّرٌهت ُ ُه ْم ِبإٌِمان » آنان که خود اٌمان مىآورند و فرزندانشان در
اٌمان آوردن با آنان شرٌک شده و از آنان پٌروى مىکنند« ،أ َ ْل َح ْمنا ِب ِه ْم ذُ ِ ّرٌهتَ ُه ْم » فرزندان
را به پدرانشان ملحك مىکنٌم تا چشمشان به دٌدن هم روشن شود .هرچند به ممام و
منزلت آنها هم نرسند.
ابن عباس گفته است :هللا تعالی در بهشت ممام فرزندان مإمن را به مٌزان درجهى او
باال مىبرد هرچند که عمل آنها به مٌزان او هم نباشد .تا چشمشان روشن گردد .آنگاه آٌه
را لرابت کرد( .تفسٌر لرطبى ).۶۶/ٔ٧
زمخشرى گفته است:
تمام سرور و شادمانى را براى اهل بهشت فراهم مىکند ،با سعادتمندى خودشان ،و
ازدواج با حوران بهشتى ،و همنشٌنى برادران اٌمانى و گردهم آمدن اوالد و فرزندان
ونواسه گان شان در کنار آنها ،سعادت آنها را تکمٌل مىکند.
ش ْیء» چٌزى از ثواب عمل پدران را کم نمىکنٌم .در البحر
ع َم ِل ِه ْم ِم ْن َ
« َو ما أَلَتْنا ُه ْم ِم ْن َ
آمده استٌ :عنى هللا تعالی ممصر را به محسن ملحك مىکند بدون اٌن که چٌزى از پاداش
او را کم کند (.تفسٌرکشاف ).ٕ٧ٕ/۴
ب َر ِهٌن » هر شخصی در گرو عمل خود مىباشد و گناه دٌگرى را
س َ
« ُک ُّل اِ ْم ِرئ ِبما َک َ
به گردن نمىگٌرد .اعم از اٌن که پدر باشد ٌا فرزند.
ابن عباس گفته استٌ :عنى دوزخٌان در گرو عمل خود لرار دارند و بهشتٌان به سوى
نعمتهاٌشان روانه مىشوند (.البحر  ،ٔ۴٩/٨اٌن تؤوٌل ابن عباس است).
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و خازن گفته است :منظور آٌه کافر است؛ ٌعنى هر کافرى در گرو عمل شرک خود در
آتش جا دارد .و مطابك فرمودهى «کل نفس بما کسبت رهٌنة إال أصحاب الٌمٌن» مإمن
در گرو عمل لرار نمىگٌرد (.تفسٌرلرطبى ).۶٨/ٔ٧
خوانندۀ محترم!
در اٌن جای شکی نٌست که ٌکجا ء بودن در بهشت با فرزند وفامٌل از جمله لذت های
بهشتی بشمار می رود  ،ودر اٌه مبارکه  ،اشاره به اٌن فهم دارد که عالله به اوالد نه
تنها در دٌن نزد انسان با لوت وجود دارد ،بلکه اٌن عاللمندی در آخرت نٌز نزد انسانها
وجود می داشته باشد.
طبرانی از حضرت سعٌد بن جبٌر رواٌت نموده است ،که حضرت ابن عباس (رض)
فرموده است« :چون شخص به جنت داخل شود ،از پدر و مادر ،زن و فرزندان خود
سإال میکند که آنان در کجاٌند؟ به او گفته میشود :آنان به درجه تو نرسٌدهاند .میگوٌد:
پروردگارا! من هم برای خود و هم برای آنان عمل کردهام! آنگا به ملحك ساختن اٌشان
به وی فرمان داده میشود» .سپس ابنعباس (رض) اٌن آٌه را تالوت کرد.
«و چٌزی از جزای عملشان را نمیکاهٌم» ٌعنی :با ملحك ساختن فرزندان و الربای
آنها به اٌشان ،چٌزی از ثواب اعمال خودشان را نٌز نمیکاهٌم »هر کسی در گرو کار
و کردار خوٌش است» در روز لٌامت پس اگر بر وجهی عمل کرد که خداوند متعال او
را بدان فرمان داده بود و به وجاٌب خود نٌک پرداخت ،خداوند متعال او را آزاد میکند
و در غٌر آن نابودش میکند و چه نابودی هراس انگٌزی که حتی مرگ را نٌز به آن
هٌچ راهی نٌست و نمیتواند بر آن نمطه پاٌانی بگذارد!(.تفسٌر ابن کثٌر )
حافظ ابن کثٌر پس از نمل اٌن رواٌت فرموده است  ،از اٌن رواٌت چنٌن ثابت می شود
که از برکات پدران صالح  ،به فرزندان آنها با وجود پاٌٌن بودن پاٌه ی آنها در عمل ،
فاٌده ای می رسد ،وبه در جه ی پدران صالح خود رسانٌده می شوند  ،ونٌز برعکس
از فرزندان صالح به پدران فاٌده ای خواهد رسٌد  ،واٌن از احادٌث ثابت است  ،چنان
که در مسند امام آحمد از حضرت ابو هرٌره (رض) رواٌت است که رسول هللا صلی هللا
علٌه وسلم فرمود  :خداوند در جات بعضی از بندگان خود را نسبت به اعمالشان باال می
برد  ،آنان می پرسند که خداوندا اٌن ممام ورتبه از کجا به ما رسٌد ؟جواب می رسد
فرزندان تان در حك شما دعا واستغفار کردند  ،وآنچه می بٌنٌد آثر آن است  (.رواه آحمد
ولال ابن کثٌراسناده صحٌح ولم ٌخرجوه ولکن له شاهد فی صحٌح مسلم عن ابی هرٌره)
ش ًْء» معنای لفظی «الت واٌالت» کاستن است(.تفسٌر
ع َم ِل ِه ْم ِم ْن َ
« َو َما أَلَتْنَا ُه ْم ِم ْن َ
لرطبی) ومعنا آٌه چنٌن است که جهت متعالی ساختن در جات اوالد ،وملحك گردانٌدن
آنها به پدران صالح ،از اعمال پدران چٌزی کاسته نمی شود  ،تا به اعمال آنها اضافه
گردد ،بلکه خداوند آنان را به فضل وکرم خوٌش بدان درجه می رساند(.تفسٌر معارف
المرآن مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی ـ سوره الطور).

نٌکوِکاریِانبٌاِءِباِوالدٌنِ :
درلرآن عظٌم الشان دستان های متعددی از انبٌا ء علٌه سلم با والدٌن تذکر ٌافته که به
برخی ازآن اشاره بعمل می آورٌم:
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داستانِحضرتِنوحِعلٌهِالسالم:
لرآن عظٌم الشؤن به روش دعا واستغفار نوح علٌه السالم را در نٌکی واحسان به والدٌن
چنٌن بٌان می فرماٌد « :هربّ ِ ۡ
ً ُم ۡإ ِم ٗنا َو ِل ۡل ُم ۡإ ِمنٌِنَ
ٱغ ِف ۡر ِلً َو ِل َو ِل َد ه
ي َو ِل َمن َد َخ َل بَ ٌۡتِ َ
ت» (سورۀ نوح( .) 28 :بار الها مرا و پدر و مادر من و هر که با اٌمان به
َو ۡٱل ُم ۡإ ِمنَ ِ
خانهی من داخل شود و همهی مردان و زنان با اٌمان را ببخشای).

داستانِحضرتِابراهٌمِعلٌهِالسالمِ :
حضرت ابراهٌم علٌه السالم به خاطر ترس از گمراهی و هالکت پدرش او را با لطف و
مهربانی و حرص شدٌد و رغبت و امٌد برای هداٌت و نجات مورد خطاب لرار میدهد
ص ّدٌِ ٗما
و از او میخواهد که به خدا اٌمان بٌاوردَ « :و ۡٱذ ُك ۡر فًِ ۡٱل ِكت َ ِ
ٌم ِإنههُۥ َكانَ ِ
ب ِإ ۡب َر ِه َۚ َ
ت ِإ ِنًّ لَ ۡد
نن ش ٌَۡٗإٗ ٌَٓؤ َ َب ِ
نه ِبًٌّأٗ ِإ ۡذ لَا َل ِْل َ ِبٌ ِه ٌَٓؤ َ َب ِ
ع َ
ص ُر َو َال ٌ ُۡغ ِنً َ
ت ِل َم ت َعۡ بُ ُد َما َال ٌَ ۡس َم ُع َو َال ٌ ُۡب ِ
ش ٌۡ َ
ش ٌۡ َ
ط ۖٓنَ ِإ هن ٱل ه
ت َال ت َعۡ بُ ِد ٱل ه
طنَ
س ِو ٌّٗاٖٗ ٌَٓؤَبَ ِ
َجا ٓ َءنًِ ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم َما لَ ۡم ٌَ ۡؤ ِت َن فَٱت ه ِبعۡ نِ ًٓ أ َ ۡهد َ
ِن ِ
ص َر ٗطا َ
ش ٌۡ َ
ٱلر ۡح َم ِن َفت َ ُكونَ ِلل ه
ط ِن
ص ٌّٗاٗٗ ٌَٓؤَبَ ِ
َاف أَن ٌَ َم ه
ع َذاب ِ ّمنَ ه
َكانَ ِل ه
ت إِ ِنّ ًٓ أَخ ُ
س َن َ
ع ِ
لر ۡح َم ِن َ
َو ِل ٌّٗا٘ٗ» [مرٌم«.]45-41 :و در کتاب خود ٌاد کن شرح حال ابراهٌم را که بسٌار
راستگو و پٌامبری بزرگ بود هنگامی که به پدر خود گفت :ای پدر چرا بتی جماد را که
چشم و گوش ندارد و نمیتواند حاجتی را از تو رفع کند میپرستی؟ ای پدر! به من
دانشی آموختهاند که به تو نٌاموختهاند ،پس تو از من پٌروی کن تا به راه راست هداٌتت
کنم ای پدر هرگز شٌطان را نپرست که او سخت با خدای رحمان مخالفت و عصٌان کرد
ای پدر میترسم که از خدای مهربان بر تو لهر و عذاب رسد و در دوزخ با شٌطان ٌار
و ٌاور باشی».

داستانِحضرتِاسماعٌلِعلٌهِالسالمِ :

ً إِ ِنّ ًٓ أ َ َرى فًِ ۡٱل َمن َِام أ َ ِنّ ًٓ أ َ ۡذ َب ُح َن» [الصافات.]102 :
هنگامی که پدرش به او گفتٌَ« :بُنَ ه
«فرزندم! در خواب دٌدهام که تو را ذبح میکنم».
صبِ ِرٌنَ »
ستَ ِج ُد ِن ًٓ إِن َ
فرزند در جواب می فرماٌد«:لَا َل ٌَٓؤ َ َب ِ
شا ٓ َء ه
ٱّللُ ِمنَ ٱل ه
ت ۡٱفعَ ۡل َما ت ُ ۡإ َم ۖٓ ُر َ
«ای پدر! کاری را که بدان امری شدهای انجام بده و ان شاءهللا مرا از بندگان صبور و
شکٌبا خواهی ٌافت».
رواٌت شده است ،هنگامی که حضرت ابراهٌم علٌهم السالم از آنچه در خواب دٌده بود،
مطمبن شد و ٌمٌن حاصل کرد ،به فرزندش گفت :ای اسماعٌل ،رٌسمان و تٌشه را بردار
تا با هم به آن وادی بروٌم و هٌزم بٌاورٌم.
هنگامی که با هم به وادی (شبٌد) رفتند ،به اسماعٌل علٌهم السالم گفت :من لصد انجام
مؤمورٌت خود را دارم اسماعٌل علٌه السالم جواب داد :ای پدر دست و پای مرا محکم
ببند تا دست و پا نزنم و لباسهاٌت را جمع کن تا به خون آلوده نگردد مبادا مادرم آن را
ببٌند کاردت را خوب تٌز کن و در هنگام برٌدن شتاب نما تا زودتر راحت شوم و
احساس درد نکنم.
هنگامی که به نزد مادرم برگشتی از جانب من به او سالم بگو .پدر در جواب فرمود:
(آری فرزندم من به کمک تو نٌاز دارم تو باٌد در اٌن کار مرا ٌاری کنی ).در حالی که
هر دو گرٌه میکردند ابراهٌم علٌهم السالم شروع به انجام مؤمورٌت خود کرد کارد را
بر حلموم اسماعٌل گذاشت اما کارد نبرٌد سه بار آن را تٌز کرد باز هم نبرٌد در آن هنگام
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اسماعٌل به پدرش گفت صورت مرابرزمٌن لرار ده زٌرا ولتی نگاهت به چهره من می
افتد بیاختٌار به من رحم میکنی ابراهٌم علٌه السالم چهرۀ اسماعٌل (علٌه الصلوة
والسالم ) را بر زمٌن لرار داد و چند بار کارد را بر گردن او کشٌد اما کارد نه بُرٌد در
اٌن لحظه حضرت ابراهٌم ( ع) عصبانی شد و کارد را بر زمٌن کوبٌد .کارد به سوی آن
حضرت برگشت و گفت( :خداوندأ به اجرای اٌن کار دستور نمیدهد ).آنگاه به او ندا
ت ٱل ُّرءۡ ٌَا ٓ» [الصافات«.]105-104 :ای ابراهٌم تو
صد ۡهل َ
داده شدٌَٓ « :إ ِ ۡب َر ِهٌ ُمٗٓٔ لَ ۡد َ
مؤمورٌت عالم رإٌا را انجام دادی».

داستانِحضرتِعٌسیِعلٌهِالسالمِ :
حضرت عٌسی علٌه السالم به مادرش احسان و نٌکی میکرد و درگهواره نٌز پروردگار
ش ِم ٌّٗإٖ»(سورۀ مرٌم.)32 :
خوٌش عبادت مینمودَ « :و َب هرا بِ َو ِل َد ِتً َولَ ۡم ٌَ ۡجعَ ۡل ِنً َجب ٗهارا َ
«به نٌکوٌی با مادر سفارشم نمود و مرا شمی و ستمکار لرار نداد».

مفهومِ«بـر»ِوالدٌنِ :
بر و الدٌن ،ممابل عموق ٌا نافرمانی والدٌن است .ابن
بر به کسر با و تشدٌد ر به مفهوم ّ
بر» را ضد عموق دانسته است) ٌعنی ،فرمان برداری از پدر و مادر و
منظور (« ّ
احسان و نٌکی به آنها.
از حضرت عبدهللا بن عمر(رض) رواٌت شده که فرموده است :خداوند متعال به اٌن
دلٌل آنها را أبرار نامٌده است که آنها به پدر و مادر و فرزندان خود نٌکی و احسان
میکنند و از آنها فرمانبرداری میکنند و همچنٌن گفته شده است همان طورٌکه تو بر
فرزندت حك و حمولی داری فرزند تو نٌز بر تو حك و حموق داردِ.

آگاهساختنِفرزندانِازِعموقِپدرِوِمادرِ :
ِ
عموق والدٌن به معنی نافرمانی و سرکشی از پدر ومادر و برٌدن از اٌشان است.
نافرامانی ازعموق والدٌن از جمله گناهان کبٌره ورذاٌل اخاللی می باشد ِ .
حضرت أبً هرٌرة (رض) در حدٌثی می فرماٌد« :جا َءِر ُجلِإلىِرسو ِلِهللاِِِِفما َلٌِ:اِ
ص َحا َب ِتً؟ِلا َلِ:أ ُِّمنَ ِ،لالِ:ث ُ َّمِ َم ْن؟ِلالِ:ثمِأمنِ.لالِثمِ
سنِ َ
رسو َلِهللاِِ َِم ْنِأ َحكُِّالنَّاسِ ِب ُح ْ
من؟ِلالِ:ثُمِأمنِ.لالِثمِمن؟ِلالِثمِأبونِ»ِ(متفكِعلٌهِ)ِ .
وِفًِرواٌةٌ«ِ:اِرسولِهللاِمنِأحكِالناسِبحسنِالصحبة؟ِلالِ:أمنِثمِأمنِثمِأمنِثمِ
أبونِثمِأدنانِأدنانِ»( صحٌح مسلم) :«.مردى نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمده گفتٌ :ارسول
هللا! شاٌسته ترٌن شخصى که با او خوش رفتارى و احسان کنم کٌست؟ آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص
فرمودند :مادرت .گفت :بعد از آن؟
فرمودند بعد از آن هم مادرت.
گفت باز کدام؟
فرمودند :مادرت،
گفت بعد از آن کٌست؟
فرمودند :بعد از آن پدرت.
و در رواٌت دٌگر آمده است که آن مرد گفتٌ :ا رسول هللا! چه کسی شاٌستۀ آن است که
براٌش احسان و نٌکى کنم؟ آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص فرمودند :مادرت ،باز مادرت ،باز مادرت ،باز
پدرت بعد از آن کسٌکه نزدٌکتر و نزدٌکتر به توست».
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ِم َّماِ ٌَ ْ
ونِ﴿ٕٕ﴾
شِت َ ُه َِ
ِولَحْ ٍم ِ
َوِأ َ ْم َد ْدنَا ُه ْمِ ِبفَا ِك َه ٍة َ

با [هر نوع] مٌوه و گوشت ها كه دلخواه آنهاست آنان را مدد [و تموٌت] مى كنٌمِ(ٕٕ)

س َ
ٌَتَنَ َ
ازع َ
اِو ََلِت َِأ ْثٌِمِِ﴿ٖٕ﴾
اَِلِلَ ْغوِفٌِ َه َ
ُونِِفٌِ َِهاِ َِكأ ْ ً

(آنها در بهشت ) جامی را از دست هم دٌگر میگٌرند که در (نوشٌدن) آن هٌچ بٌهودگی
و گناهی نٌستِ )ٕٖ(ِ.
«ٌَتَنَازَ عُونَ » :مشتالانه از دست ٌکدٌگر میگٌرند.
«لَ ْغو»ٌ :اوه سرابی .بٌهودهگوبی.
«تَؤْثٌِم» :گناهورزی .به اٌن معنا است که :شراب آخرت ،نه موجب ٌاوهسرابی و پرٌشان
گوبی میشود ،و نه موجب گناه میگردد.
لابل تذکر است که :لفظ و لغت شراب در لرآن عظٌم الشؤن به معنای نوشٌدنی آمده است.
ع ْذب فُرات
ران هذا َ
از جمله در ( آٌه  12سورۀ فاطر ) میخوانٌمَ « :و ما ٌَ ْستَ ِوي ْالبَ ْح ِ
سابِغ شَرابُهُ َو هذا ِم ْلح أُجاج » (دوبحرمساوى نٌستند ،اٌن شٌرٌن و شوراست و آبش
نوشٌدنى است و اٌن شور و تلخ است ».همچنان در ( آٌه  10سورۀ نحل ) آمده است:
اء َماء لهك ُم ِ ّم ْنهُ ش ََراب »( اوست كه از آسمان براٌتان باران نازل
« ُه َو اله ِذى أَنزَ َل ِمنَ ال ه
س َم ِ
كرد .از آن مینوشٌد ».در اٌن آٌات شراب به معنای اصلی آن ٌعنی نوشٌدنی به کار
گرفته شده است.
ا ّما خمر در دو معنای حرام دنٌوی و شراب بهشتی مورد استعمال لرار گرفته است :نوع
حرام آن عملی شٌطانی معرفی شده و هللا تعالی درباره آن فرموده استٌ« :ا أٌَُّ َها الهذٌنَ
صاب َو ْاْل َ ْزال ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل ال ه
شٌْطان» (سورۀ مابده
آ َمنُوا ِإنه َما ْالخ َْم ُر َو ا ْل َم ٌْ ِس ُر َو ْاْل َ ْن
ُ
آٌه ( ) 90اى اهل اٌمان! شراب و لمار و بتها و وساٌل لمار پلٌدند و از كارهاى
شٌطانند ).درحالی که نوع شراب بهشتی آن لذتآور و جاری در نهرهای جنت بٌان شده
استَ « :و أَن ْهار ِ ّم ْن َخ ْمر لهذهة ِلّل ه
اربٌِن » (سورۀ حمد آٌه  ( ) 15و نهرهاٌى از خمر كه
ش ِ
براى نوشندگان لذت است).
ترک نوع حرام آن در دنٌا سبب نٌل و رسٌدن به بهشت و رضوان الهی است که ٌکی از
نعمتهای آنجا شرابی پاک و بیضرر است و اگر شخصی مبتال به نوع حرام آن شود؛
در سرای آخرت عموبت سخت و جهنمی در انتظار اوست .عذابی که ٌک نوع آن
علَ ٌْ ِه ِمنَ ال َح ِم ٌِم فَشَا ِربُونَ ُ
ب ْال ِهٌم » ( سورۀ
ش ْر َ
نوشٌدنیهای دردآور است« :فَشَا ِربُونَ َ
والعه آٌات  54و () 55آن گاه همه از آب گرم جهنم بر روى آن میآشامند .بدانسان از
عطش ،آن آب را مینوشٌد كه شتران تشنه آب میآشامند ».به هر حال ،دو نوع خمر
ناپاک و حرام با نوع بهشتی آن تفاوت بسٌاری دارند که ٌکی نعمتی بهشتی است و
دٌگری سبب جهنمی شدن انسان است.

سهِخصوصٌتِخمرِبهشتی:

یضرر:
الًِب ِ
ِٔ-لذتیِکاملِوِکام ِ
خداوند متعال در تعرٌف بهشت فرموده استَ « :مثَ ُل ْال َجنه ِة الهتً ُو ِع َد ْال ُمتهمُونَ فٌها أ َ ْنهار ِم ْن
غٌ ِْر آ ِسن َو أ َ ْنهار ِم ْن لَبَن لَ ْم ٌَتَغٌَ ْهر َ
ط ْع ُمهُ َو أ َ ْنهار ِم ْن خ َْمر لَذهة ِلل ه
ماء َ
اربٌنَ َو أ َ ْنهار ِم ْن
ش ِ
صفًّى » (سورۀ دمحم آٌۀ  ( ) 15صفت بهشتى كه متمٌان وعده شدهاند در آن
َ
ع َ
سل ُم َ
نهرهاٌى است از آب غٌر متغٌر و نهرهاٌى از شٌرى كه طعم آن عوض نشده و نهرهاٌى
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از خمر كه براى نوشندگان لذت است و نهرهاٌى از عسل صاف شده» در اٌن آٌه ،خمر
بهشتی در کنار شٌر و عسل ذکر شده و آن لذتی برای نوشندگان ذکر شده است و اٌن به
معنای بیضرر بودن کامل آن است.
ِٕ-لذتیِعاریِازِمستی:
خداوند متعال شراب بهشتی را نوشٌدنی خاصی معرفی کردند که در عٌن لذت بخش
بودن مستی آور نٌست و انسان را دچار هرزه گوٌی نمیکند .خداوند درباره آن فرموده
استَ ٌُ« :
ضا َء لَذهة ِلّل ه
عن َها
علٌَه ِِْم ِب َكؤْس ِ ّمن هم ِعٌن َب ٌْ َ
ط ُ
ار ِبٌنَ َال ِفٌ َها غ َْول َو َال ُه ْم َ
اف َ
ش ِ
ٌُنزَ فُون [صافات ]۴۵-۴٧/شرابى از چشمههاى جارى بر آنها گردانده میشود .شرابى
سپٌد و روشن كه آشامندگان لذت كامل برند .نه در آن می ،خمار و دردسرى و نه مستى
و مدهوشى است ».در اٌن آٌه خداوند متعال آن نوشٌدنی راعاری از هر مستیای معرفی
کرده است .نوشٌدنی خاصی که دربٌن بهشتٌان گردش داده میشود و آنها مینوشند و
دچار هٌچ بدگوٌی و زوال عملی نمیشوند.
ٖ -شرابیِالهیِج ِّلِعظمته:
لرآن کرٌم نه تنها شراب بهشتی را ٌک نعمت برای اهل جنت دانسته بلکه نوشاندن آن را
سما ُه ْم َربُّ ُه ْم شَرابا َ
ط ُهورا[انسان ]ٕٔ/و
به خداوند متعال نسبت داده و فرموده استَ « :و َ
پروردگارشان به آنها شراب طهور مینوشاند ».اٌن به علت پاکی محض شراب بهشتی
است که خداوند آن را به نوعی خلك کرده که جزء لذات بهشتی و نعمتهای آنجا باشد بی
آنکه از اعمال شٌطانی ،ضررآور و زاٌل کننده عمل باشد.

َوٌَ ُ
علٌَِ ِْه ْمِ ِغ ْل َمانِلَ ُه ْمِكَأَنَّ ُه ْمِلُ ْؤلُؤِ َِم ْكنُونِِ﴿﴾ٕ۴
وفِ َِ
ط ُ

و بر گرداگرد آنان جوانان [خدمتكار]شان مىگردند كه گوٌى اٌشان مروارٌد نهفتهاند(ِ )ٕ۴
در حدٌث شرٌف به رواٌت لتاده آمده است« :از رسولاکرم ملسو هیلع هللا یلص پرسٌدندٌ :ا رسول هللا!
خدمتکار [بهشت خود] مانند مروارٌد است پس چگونه است کسی که آن خدمتکار به وی
خدمت میکند؟ فرمودند :لسم به ذاتی که جانم در اختٌار اوست ،فضل و برتری در مٌان
آنان ،همانند فضٌلت ماه شب چهارده بر ساٌر ستارگان است».
لرطبى گفته است :گوٌا آن غالمان فرزندان مشرکٌن هستند ،که به خدمتکارى بهشتٌان
مىپردازند .اما در بهشت خستگى نٌست تا نٌازى به خدمتگزارى باشد ،ولى هللا تعالی به
عنوان نماٌاندن نعمت فراوانى که اهل بهشت از آن برخوردارند ،از آنها خبر داده است.
(تفسٌر الجامع الحکام المرآن ـ تفسٌر لرطبى . ).۶٩/ٔ٧

َوأ َ ْلبَ َلِبَ ْع ُ
ونِ﴿ِ ﴾ٕ۵
سا َءلُ َِ
علَىِبَ ْع ٍ ٌَِِت َ َِ
ض ُه ْمِ َ

و بعضى آنان از بعضى دٌگر میپرسند (که سبب کامٌابی ما در اٌنجا چٌست؟))ٕ۵(.
ٌعنی بهشتٌان به ٌکدٌگر رو کرده و دربارهى اعمال دنٌا از همدٌگر سإال مىکنند ،و از
بحث و گپ زدن لذت مىبرند ،و به نعمتهاٌى که خداوند به آنها داده است اعتراف
مىکنند.

لَالُواِ ِإنَّاِ ُكنَّاِلَ ْب ُلِ ِفًِأ َ ِْه ِلنَاِ ُم ْ
ٌنِ﴿﴾ٕ۶
ش ِف ِم َِ

و با هم گوٌند :ما از پٌش مٌان اهل و لبٌله خود تنها از هللا میترسٌدٌم)ٕ۶(.

ومِ﴿﴾ٕ۷
س ُم ِِ
اِو َولَانَاِ َ
ِّللاُِ َ
فَ َم َّن َِّ
ابِال َّ
ع َذ َ
علَ ٌْنَ َ

پس هللا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب گرم [مرگبار] حفظ كردِ )ٕ۷(ِ.
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عذاب سموم :عذاب آتش است .سموم جهنم دمهای است که از گرمای آن به وجود میآٌد.
به لولی :شمال وباد آتش جهنم سموم نامٌده شد زٌرا آن باد وارد مسامات و منافذ بدن می
شود.
ٌعنی ما را از عذاب گرم و مرگبار که به «سموم» موسوم است و در پوست نفوذ مى
کند ،حفظ کرد.
فخر رازى گفته است :آٌه نشان مىدهد که بهشتٌان از ماجراى دنٌاى خود باخبرند و آن
را به ٌاد مىآورند ،و کافران نٌز فراموش نمىکنند که در دنٌا چه نعمتهاٌى در اختٌار
داشتند ،بنابراٌن لذت مإمن افزون مىشود؛ زٌرا خود را مىبٌند که از تنگى به فراخى
انتمال ٌافته و از زندان به بهشت آمده است .و کافر ولتى مىبٌند که از بهشت به دوزخ
آمده است ،درد و آزارش افزاٌش مىٌابد (.تفسٌر مفاتٌح الغٌب  ،التفسٌر الکبٌر ـ تفسٌر
کبٌر رازى ).٧ٓ۵/٧

حٌ ُِمِ﴿﴾ٕ۸
الر ِِ
ِإنَّاِ ُكنَّ ِِ
اِم ْنِلَ ْب ُلِنَ ْدعُوهُِ ِإنَّهُِ ُه َوِا ْلبَ ُّرِ َّ

ما از پٌش او را می خواندٌم (و مً پرستٌدٌم) ،والعاکه اوست نٌکوکار و مهربان! ()ٕ٨

ونِ﴿﴾ٕ۹
ِو ََِلِ َمجْ نُ ٍِ
ِِر ِبّنَ ِبِكَا ِه ٍن َ
فَ َذ ِ ّك ْرِفَ َماِأ َ ْنتَِِِبِنِ ْع َمت َ

پس (به مردم) پند بده که تو به لطف پروردگارت  ،كاهن و مجنون نٌستً)ٕ٩( .
در آٌه مبارکه خطاب به پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم می فرماٌد :آی پٌامبر! لوم خوٌش را
به لرآن کرٌم پند بده و آنان را بدان نصٌحت کن؛ تو با نعمتهاٌی چون رسالت ،حکمت،
علم نافع و عمل برتر که براٌت عطا شده کاهنی نٌستی که مردم را بدون علم و بر اساس
گمان به امور آٌنده خبر دهی و نٌز دٌوانه بٌخردی نمی باشی که ندانسته سخن گوٌی.
ونِ﴿ٖٓ﴾ ِ
أ َ ْمٌَِمُولُ َ
ْبِا ْل َمنُ ِِ
ونِشَا ِعرِنَت َ َربَّ ُ
ِرٌ َ
صِ ِب ِه َ
ٌا میگوٌند( :دمحم) شاعری است كه ما انتظار مرگش را می كشٌم! (ٖٓ)
ون» «حوادث روزگار ،مرگ ،گمان مرگ».
« َر ٌۡ َ
ب ۡٱل َمنُ ِ

شأنِنـزولِ :

ابن جرٌر و ابن اسحاق در بٌان شؤن نزول اٌن آٌه از ابن عباس (رض) رواٌت کردهاند
که فرمود :لرٌش چون در دارالندوه جمع شدند تا در کار رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فٌصله وجروبحث
کنند ،نطاق وسخنگوی از آنان گفت :او را زندانی و دربند کنٌد ،سپس به او «منون» را
انتظار بکشٌد تا نابود شود چنان که پٌشٌنٌان وی از شعراء ـ مانند زهٌر ،نابغه و اعشی ـ
هالک شدند زٌرا او نٌز ٌکی از آنان است .پس خداوند متعال اٌن آٌه را نازل فرمود(.
طبری  32380از ابن اسحاق از عبدهللا بن ابونجٌح از مجاهد رواٌت کرده است
راویهای آن ثمه اند).

ٌنِ﴿ٖٔ﴾
ِم َنِا ْل ُمت َ َر ِبّ ِص َِ
لُلِْت َ َربَّ ُ
صواِِفَ ِإنًِِّ َمعَ ُك ْم ِ

بگو :انتظار بکشٌد که من هم با شما انتظارمی کشم ( .شما انتظار مرگ مرا و من انتظار
پٌروزي و نابودي شما را!))ٖٔ( .
ای پٌامبر! برای آنان بگو :شما مرگ مرا انتظار کشٌد و من مرگ شما را انتظار می
کشم ،شما وفات مرا چشم به راه باشٌد و من عذاب خداوند برای شما را چشم به راه
خواهم بود و به زودی خواهٌد دانست که عالبت نٌکو و پسندٌده برای کٌست.
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طا ُ
ونِ﴿ٕٖ﴾
غ َِ
اِأ َ ْمِ ُه ْمِلَ ْومِ َِ
أ َ ْمِتَأ ْ ُم ُر ُه ْمِأَحِْ َال ُم ُه ْمِبِ َه َذ ِ

آٌا عملهاٌشان آنها را به اٌن اعمال دستور میدهد ٌا آنها لوم سرکشاند؟! (ٕٖ)
«أ َ ۡحلَ ُم» «جمع حلم ،خردها ،عملها».
« َ
طا ُ
غونَ » «طغٌانگر ،گردن کش».

ونِتَمَ َّولَهُِ َبل َ
أ َ ِْمِ ٌَمُولُ َ
ونِ﴿ٖٖ﴾
َِْلٌُِِ ْؤ ِمنُ َِ

ٌا میگوٌند :لرآن را خود (دمحم) ساخته و به هللا نسبت داده است ؟ نه ،بلکه آنها اٌمان
نمیآورند)ٖٖ( .
«تَمَ هو َل» «بافته ،از پٌش خود ساخته است».

ٌنِ﴿﴾ٖ۴
صا ِد ِل َِ
ٍِمثْ ِل ِهِإِ ْنِكَانُواِ َ
فَ ْل ٌَأْتُواِ ِب َحدٌِث ِ

پس اگر راستگو هستند سخنى مانند آن بٌاورند)ٖ۴(.

اِم ْنِ َ
ونِ﴿ِ ﴾ٖ۵
خا ِلمُ َِ
ش ًْ ٍِءِأ َ ْمِ ُه ُمِا ْل َِ
غٌ ِْرِ َ
أ َ ْمِ ُخ ِلمُو ِ

آٌا بدون هٌچ خالمی آفرٌده شدهاند ٌا خود آفرٌننده خوداند؟()ٖ۵
اصال داشتن اٌن عمٌده ومفکوره درست نٌست ،نه آنان را عدم به وجود آورده و نه هم
خود خوٌشتن را آفرٌده اند .درست اٌن است که خداوند ٌگانه آنان را آفرٌده پس واجب
است که فمط او تعالی را بدون شرٌک عبادت کنند.

تِ َو ْال َ ْر َ ِبَل َ
ونِ﴿﴾ٖ۶
َِْلٌُِولِِنُ َِ
س َما َوا ِِ
أ َ ْمِ َخِلَمُواِال َّ

ٌا آسمانها و زمٌن را آفرٌدهاند؟ نه ،بلکه حك اٌن است که ٌمٌن نمیکنند)ٖ۶( .

ونِ﴿﴾ٖ۷
ْط ُر َِ
صٌ ِِ
ِر ِبّنَِِأ َ ْمِ ُه ُمِاِْل ُم َ
أ َ ْمِ ِع ْن َد ُه ْمِ َخ َزا ِئنُ َ

آٌا خزابن پروردگارت نزد آنها است ؟ ٌا بر همه چٌز عالم سٌطره دارند؟ ()ٖ٧
ابن عباس گفته است :خزابن ربک .عبارت است از باران و روزى .و عکرمه گفته است
عبارت است از نبوت( .تفسٌرلرطبى )٧۴/ٔ٧
صٌ ِْط ُرونَ » «جمع مصٌطر ،غالب وچٌره ،فرمان فرماٌان ،تسلط دارند».
« أ َ ْم ُه ُم ا َ ْل ُم َ
ٌا آنها مسلط و ممتدرند و مىتوانند به مٌل خود در خلك و اٌجاد دخل و تصرف داشته
باشند؟ البته که نه .بلکه خداى عز و جل خالك و مالک و متصرف است.
عطا گفته است« :أم هم المسٌطرون» ٌعنى آٌا آنها صاحب ومالک اند که هر چه را
بخواهند انجام مىدهند؟ و تحت امر و نهى هٌچ کس لرار ندارند؟ (ابن الجوزى ).۵٧/٨
از فحوی آٌه مبارکه اعتراف براٌن والعٌت است که آنان چٌزی را مالک نٌستند .آٌا آنان
در جهان دارای نٌرو و سلطه ٌی هستند که غلبه و زورمندی از آن اٌشان باشد؟ اٌن همه
درست نٌست ،بلکه آنان ناتوان و ضعٌف اند و خداوند نٌرومند و زور آور است.

ٌنِ﴿﴾ٖ۸
س ْل َطا ٍنِ ُم ِب ٍِ
ست َ ِمعُ َِ
ونِفٌِ ِهِفَ ْلٌَِِأ ْتِِ ُم ْ
سلَّمٌَِ ْ
ست َ ِمعُ ُه ْمِ ِب ُ
أ َ ْمِلَ ُه ْمِ ُ

آٌا زٌنه ای دارند که (به آسمان باال می روند ) و به وسٌله آن اسرار وحً را مًشنوند؟
كسً كه از آنها اٌن ادعا را دارد دلٌل روشنً بٌاورد! ()ٖ٨

ونِ﴿﴾ٖ۹
ِولَ ُك ُمِا ْلبَنُ َِ
أ َ ْمِلَهُِا ْلبَنَاتُ َِ

آٌا سهم خداوند (متعال) دختران و سهم شما پسران است ؟ ()ٖ٩
درآٌه مبارکه خطاب به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد :اى پٌامبر! از تهمت خوف وهراسى نداشته
باش كه آنان به خداوند(متعال) هم تهمت مىزنند.
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ٌعنى چگونه براى خداوند هلالج لج دختران لرار مىدهٌد (در حالى که خود از داشتن دختر
متنفرٌد ) و براى خود پسر لرار مىدهٌد؟ آٌا اٌن منطك و انصاف است؟ لرطبى گفته
است :خداوند (متعال) به عنوان توبٌخ و سرزنش آنان ،آنها را به بىخردى متصف کرده
است ،پس معنى آٌه چنٌن است :آٌا با اٌن که خود از داشتن دختر متنفرٌد ،دختر را به
خدا نسبت مىدهٌد؟ و هر کس داراى چنٌن عمل و خردى باشد ،دور نٌست رستاخٌز و
زنده شدن را نٌز انکار کند( .تفسٌر الجامع الحکام المرآن ـ لرطبى ).٧۶/ٔ٧
ابو سعود گفته است :خداوند متعال آنان را ابله و کمعمل معرفى کرده و اعالم کرده است
که هر کس داراى چنٌن نظرى باشد ،جزو خردمندان به شمار نمىآٌد ،تا چه رسد به اٌن
که به عالم ملکوت صعود کند و از اسرار نهانى مطلع گردد .به منظور شدت انکار و
توبٌخ ،از غٌبت به خطاب التفات به عمل آمده است (.تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا
الکتاب الکرٌم ابو سعود .).ٔ٧۵/۵
لابل تذکرودلت است که وارد کردن اتهام ٌکی از وساٌل است که طول تارٌخ مشرکان
علٌه أنبٌای الهی مورد استعمال لرار می دهد.
طورٌکه در (آٌۀ 52 :سورۀ ذارٌات) می فرماٌدَ « :كذ ِل َن ما أَتَى الهذٌِنَ ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم ِم ْن
ساحر أ َ ْو َم ْجنُون»(اى پٌامبر!) بدٌن گونه (كه تو را تكذٌب كردند)
سول ِإ هال لالُوا ِ
َر ُ
پٌشٌنٌان اٌنان نٌز هٌچ پٌامبرى براٌشان نٌامد مگر آنكه گفتند :جادوگر ٌا ِجن زده است.
ٌعنی بر همه اتهامات مختلفه بسته اند.

ونِ﴿ٓ﴾۴
سأَلُ ُه ْمِأَجِْ ًراِفَ ُه ِْمِ ِم ْنِ َم ْغ َِر ٍمِ ُمثْمَلُ َِ
أ َ ِْمِت َ ْ

ٌا مگر از اٌشان مزدى مىطلبى ،که پرداخت آن بر آنها دشوار است؟ (ٓ)۴
« هم ۡغ َرم» «تاوان ،غرامت».
« ُّم ۡثمَلُونَ » «سنگٌن باران».

ونِ﴿ٔ﴾۴
ْبِفَ ُه ْمٌَِ ْكتُبُ َِ
أ َ ْمِ ِعِْن َد ُه ُمِا ْلغٌَ ُ

آٌا علم غٌب نزد آنهاست که (هر چه بخواهند) مینوٌسند؟ (ٔ)۴
آٌا کافران علم غٌب دارند و آن را به منظور آگاهی مردم مینوٌسند و ٌاد داشت میکنند؟
َّللا علٌه و سلم در مورد امور
وٌا اٌنکه علم غٌب دانسته و مىدانند آنچه پٌامبر صلّى ّ
حشر و نشر مىگوٌد ،باطل است و ازاٌنرو آنها اٌن معلومات را بر مبناى شناختى ٌمٌنى
مىنوٌسند؟ لتاده گفته است :اٌن رد گفتهى شاعر نتربص به رٌب المنون مىباشد .پس
ٌعنى آٌا مىدانند دمحم لبل از آنها مىمٌرد تا چنٌن حکمى بدهند؟( ابن جوزى ).۵٨/٨
و ابن عباس گفته استٌ :عنى آٌا لوح المحفوظ در اختٌار آنها لرار دارد و آنها محتواى آن
را مىنوٌسند و آن را به مردم خبر مىدهند و مىگوٌند (.تفسٌر لرطبى ).٧۶/ٔ٧
موضوع چنان نٌست؛ چون جز خدا هٌچ ٌک از ساکنان آسمان و زمٌن غٌب و نهان نمى
دانند.

ُونِ َك ٌْدًاِفَاِلَّذ َ
أ َ ْمٌُِ ِرٌد َ
ُونِ﴿ٕ﴾۴
ٌِنِ َكفَ ُرواِ ُه ُمِا ْل َم ِكٌد َِ

ٌا می خواهند [بر ضد تو] نٌرنگ و فرٌبی به کار گٌرند؟ ولی کافران [بدانند که] خود
گرفتار حٌله و مکر خواهند شد)۴ٕ( .
بلکه کافران اراده دارند تدبٌر و حٌلهای را برای پٌامبرملسو هیلع هللا یلص به کار برند ؟ مفسران گفتهاند:
َّللا علٌه و اله و سلم در دارالندوه اشاره دارد،
آٌه به توطبه و دسٌسهى ترور پٌامبر صلّى ّ
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آنجا که فرموده است :و «إذ ٌمکر بک الذٌن کفروا لٌثبتوک أو ٌمتلوک أو ٌخرجوک .
فَالهذٌِنَ َکفَ ُروا ُه ُم ا َ ْل َم ِکٌدُونَ » آنان که رسالت دمحم را انکار کردهاند خود کٌفر مىبٌنند؛
زٌرا ضرر آن به خود آنها برمىگردد و وبال آن بر گردن خود آنها مىباشد.
همانگونه که خداوند متعال در جاى دٌگرى از لرآن مىفرماٌد« :و ال ٌحٌك المکر السٌا
إال بؤهله ».
صاوى گفته است :اسم ظاهرالذٌن کفروا :را در جاى ضمٌر لرار داده است ،تا زشتى و
ناپسندى کفر را بر آنان ثبت و ضبط کند(.حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن ـ صاوى
).ٖٔ۴/۴

أ َ ِْمِلَ ُه ْمِ ِإلَهِِ َ
ُونِ﴿ٖ﴾۴
ع َِّماٌُِش ِْرك َِ
ّللاِِ َ
س ْب َح َِ
ِّللاِِ ُ
انِ َّ
غٌ ُْر َّ

آٌا بر آنها خداٌی جز خدای ٌکتا هست؟ هللا پاک و منزه است از آنچه برای او شرٌک
لرار میدهند)۴ٖ( .

سالِ ً
س َحابِ َم ْركُومِِ﴿﴾۴۴
اءِ َِ
س َم ِ
َوإِ ْنٌَِ َر ْواِ ِك ْ
سف ً ِ
طاٌَِِمُولُواِ َ
اِم َنِال َّ

اگر بٌنند که لطعه ای سنگی از آسمان میافتد (باز هم اٌمان نمیآورند) ،میگوٌند :ابری
متراکم است (نه غضب الهی))۴۴( .
« ِك ۡس ٗفا» «پاره ای».
« هم ۡر ُكوم» «متراکم».
سحاب َم ْر ُكوم « در اٌن آٌه مبارکه به ٌک عالی اشاره می نماٌد که  :لجاجت،
« ٌَمُولُوا َ
انسان رابه تحلٌل غلط وامىدارد.كفرولجاجت سبب نهاٌت بد شده  ،وانسانهای بدفر جامى
است ،انسانها که بدٌهٌّات راانكارمىكند و حتّى آنچه را با چشم مىبٌند نمى پذٌرد ،دٌگر
لابل هداٌت نٌست .هللا تعالی ما را از جمله همچو اشخاص نگاه کند .آمٌن ٌا رب العالمٌن

ونِ﴿﴾۴۵
ص َعمُ َِ
فَ َذ ْر ُه ْمِ َِ
حتَّىٌُِ َاللُواٌَِ ِْو َم ُِه ُمِالَّذِيِفٌِ ِهٌُِِ ْ

حال كه چنٌن است آنها را رها كن تا روز مرگ خود را ماللات كنند)۴۵( .
در آٌه مبارکه مالحظه می فرماٌم که سنت پروردگار با عظمت در در برابر مخالفان،
شتاب وعجله نٌست  ،لطف هللا تعالی به لدرى است كه حتّى در هنگام رها كردن انسان
به حال خود ،هشدار الزم را مىدهد.
ولی به ٌک نتٌجه باٌد اعتراف کرد که :کفر و لجاجت سبب نهاٌت بد شده وزمانٌکه ،لهر
الهى فرا رسد ،دٌگر گناه کاران دٌگر اختٌارى از خود ندارند و باٌد آن را با ذلّت
بپذٌرند.

نِ﴿﴾۴۶
ص ُرو َِ
ع ْن ُه ْمِ َكٌِْ ُد ُه ْمِ َ
ٌَ ْو َِمِ ََلٌُِ ْغنًِِ َ
اِو ََلِ ُِه ْمٌُِ ْن َ
ش ٌِْئ ً َ

روزى كه نٌرنگشان به هٌچوجه به كارشان نٌاٌد و مدد و ٌاری نمیشوند)۴۶( .
از حکمت های الهی همٌن است که :هنگام لهر الهى ،نه نٌرنگ درونى كارساز است و
نه ٌاور بٌرونى بدرد انسان می خورد.

ِوِلَ ِك َّنِأ َ ْكِث َ َر ُه ْم َ
ع َِذابًاِد َ
َوإِ َّنِ ِللَّذ َ
ونِ﴿﴾۴۷
َِلٌَِ ْعلَ ُم َِ
ٌِنِ َظلَ ُمواِ َِ
ُونِ َذ ِلنَ َ

و براى آنان که ظلم کردهاند عذابی است غٌر از اٌن عذاب (دنٌا و برزخ) ،ولی
بٌشترشان نمیدانند)۴٧( .
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در حدٌث شرٌف راجع به بازگشت کفار بر کفر خود بعد از برطرف شدن عذاب از آنان،
آمده است« :إن المنافك إذا مرض وعوفً مثله فً ذلن كمثل البعٌر ،الٌدري فٌما عملوه
وال فٌما أرسلوه»« .بیگمان مثل منافك ولتی مرٌض شود و از مرض خوٌش عافٌت ٌابد،
چون مثل شتر است ،نمیداند که برای چه او را بستهاند و چرا بعد از آن رهاٌش
کردهاند!»« .ولی بٌشترشان نمیدانند» و از اٌن عذاب عبرت نمیگٌرند.

ِحٌ َنِتَمُو ُِمِ﴿﴾۴۸
َوا ْ
ِِر ِبّنَ ِ
اِو َ
ِر ِبّنَ ِفَ ِإنَّنَ ِ ِبأ َ ْعٌُِ ِننَ َ
سبِّحِِْبِ َح ْمد َ
ص ِب ْرِ ِل ُح ْك ِم َ

و در برابر حکم پروردگارت شکٌباٌی کن که تو زٌر نظر و مرالبت ما هستی ،و
هنگامی که [از خواب] برمی خٌزی پروردگارت را همراه با سپاس و ستاٌش تسبٌح
گوی)۴٨( .
«أ َ ۡعٌُ ِننَا» «چشم ما ،زٌر نظر ما ،در حفاظت ما».
«فَإِنه َن ِبؤ َ ْعٌُ ِننَا» هللا تعالی دراخرٌن بخش اٌن سورۀ به رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم از
دشمنی دشمنان ومخالفت وتکذٌب  ،مکذبٌن تسلی می دهد  ،واٌن بدٌن معنا است که
همهى اعمال و افكار انسانها زٌر نظر هللا تعالی است ،ولی پروردگار با عظمت ما به
بندگان مومن وپٌامبران خود تو ّجه خاصی دارد ،بطور مثال به نوح علٌه السالم می
فرماٌد :ساخت كشتى تو زٌر نظر ماست.
صنَعِ ْالفُ ْل َن ِبؤ َ ْعٌُ ِننا »(آٌه  27سورۀ مإمنون ) ( ما هم به او وحی
« فَؤ َ ْو َحٌْنا ِإلَ ٌْ ِه أ َ ِن ا ْ
کردٌم که در حضور ما و به وحی و دستور ما به ساختن کشتی پرداز )
و به پٌامبر اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص مىفرماٌد :با زٌبای خاصی می فرماٌد« :فَإِنه َن بِؤ َ ْعٌُ ِننا» تمام
وجودت زٌر نظر ماست.
در آٌۀ مبارکه می فرماٌدٌ :عنی :تو در معرض دٌد و نظر و عناٌت خاص ما بوده و در
حفظ و حماٌت ما لرار داری طورٌکه در (آٌۀ  67سورۀ مابده ) می فرماٌدَ «:و ه
َّللاُ
اس» ( هللا تعالی تورا از مردم در حفظ وامنٌت خوٌش نگه می دارد.).
ص ُم َن ِمنَ النه ِ
ٌَ ْع ِ
پس از آنان پرواٌی نداشته باش و بی باک به راه خوٌش ادامه بده »و هنگامی که بر
میخٌزی» از مجلس خود «با ستاٌش پروردگارت تسبٌح گوی» لذا در هنگام برخاستن
از هر مجلسی که در آن مینشٌنی ،در هنگام برخاستن از خواب و در هنگام برخاستن به
سوی نماز ،بگو« :سبحان هللا وبحمده«ٌ ،ا «سبحانن اللهم وبحمدن«.
در حدٌث شرٌف آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در ابتدای نماز چنٌن میگفتند« :سبحانن
اللهم وبحمدن وتبارن اسمن ،وتعالً جدن وال إله غٌرن« .همچنٌن در حدٌث شرٌف آمده
است که رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص در آخر عمر خود هر ولت میخواستند از مجلسی برخٌزند،
میگفتند« :سبحانن اللهم وبحمدن ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرن وأتوب إلٌن« که اٌن
دعای کفاره مجلس است.
همچنٌن در حدٌث شرٌف آمده است« :هر کس در شب از خواب برخٌزد و بگوٌد« :ال
إله إال هللا وحده ال شرٌن له ،له الملن وله الحمد وهو علً كل شًء لدٌر ،سبحان هللا
والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال لوة إال باهللا»« .سپس بگوٌد :رب اغفر
لی ـ ٌا فرمودند :آنگاه دعا کند؛ دعای وی اجابت میشود پس اگر عزم کرد که وضوء
گٌرد و سپس نماز بخواند ،نمازش پذٌرفته میشود».
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کفارۀِمجلسِ :
شخص مسلمان همٌشه باٌد درنشست وبرخاست خوٌش در مجالس ذکر و ٌاد پروردگارش
را ورد زبان خوٌش لرار دهد .طورٌکه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد« :ما من لوم ٌمومون
من مجلس ال ٌذكرون هللا فٌه إال لاموا عن مثل ِجٌفة حمار ،وكان لهم حسرة » ٌعنی:
«هٌچ گروهی نٌست که از مجلسی بر می خٌزند که در آن هللا را ٌاد نمی کنند ،جز مانند
آنکه گوبی از روی نعش االغی برخاستهاند و برای شان حسرت و افسوس می ماند».
(راوی حدٌث ابوداإد)
همچنٌن شخص مسلمان در پاٌان مجلس آن را با دعای کفارهي مجلس خاتمه می دهد.
همانطور که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ما را بدان هداٌت ورهنمای نموده می فرماٌد« :كفهارة المجالس أن
ٌمول العبد :سبحانن اللهم وبحمدن .أشهد أن ال إله إال أنت .أستغفرن وأتوب إلٌن) ٌعنی:
«کفاره ی مجلس آن است که بنده بگوٌد :سبحانک اللهمٌ ...عنً پاکٌست تو را بار خداٌا!
و تو را مًستاٌم .بار خداٌا مرا بٌامرز ( ».راوی حدٌث احمد).

ومِ﴿﴾۴۹
ارِالنُّ ُج ِِ
َو ِم َنِاللَّ ٌْ ِلِفَ َ
س ِبّحْ هُ َ
ِو ِإ ْدبَ َ

و در بخشی از شب و (نٌز) بعد از پنهان شدن ستارگان ،او را به پاکی ٌاد کن)۴٩( .
واٌن والعٌت را باٌد درک نمود که  :تسبٌح و همه انواع ذکر ،انسان را در برابر
دشوارٌهای زندگی ٌاری می رساند.
«إِ ۡدبَ َر» «پشت کردن ،ناپدٌد شدن».
وم» ،و در آخر شب ولتى ستارگان ناپدٌد مىشوند و صبح فرا
ْبار النُّ ُج ِ
وهدف از « ِإد َ
مىرسد ،نماز بخوان.
ابن عباس گفته است :آنها عبارتند از دو رکعت لبل از نماز فجر .و در حدٌث آمده است:
«دو رکعت نماز فجر از دنٌا و آنچه که در آن است بهتر است» (.المختصر فی تفسٌر
المرآن ،روح المعانی)).ٖ٩۵/ٖ .
خوانندۀِمحترم! ِ
مالحظه می فرماٌد که هللا متعالی در آغاز سوره با لسم به کوه طور ،کوهی که با حضرت
موسی علٌه السالم سخن گفته است وبخاطر تشرٌف و گرامیداشت آن ،به آن لسم هم

خورده است .در اختتام سوره با فرمان مناجات پاٌان ٌافت ومی فرماٌدَ « :و ِمنَ الله ٌْ ِل
وم»
ْبار النُّ ُج ِ
فَ َ
س ِب ّْحهُ َو ِإد َ
در حدٌث شرٌف متفك علٌه در مٌان بخاری و مسلم به رواٌت ازابن عباس (رض) آمده
است :زمانٌکه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در دل شب به نماز بر میخاستند ،میگفتند« :اللهم لن الحمد
أنت نور السموات واْلرض ومن فٌهن ،ولن الحمد أنت لٌوم السموات واْلرض ومن
فٌهن ،ولن الحمد أنت رب السموات واْلرض ومن فٌهن ،أنت الحك ووعدن الحك ،ولولن
الحك ،ولماإن الحك ،والجنة حك ،والنار حك ،والساعة حك ،والنبٌون حك ،ودمحم ص حك،
اللهم لن أسلمت وعلٌن توكلت وبن آمنت ،وإلٌن أنبت وبن خاصمت وإلٌن حاكمت ،فاغفر
لً ما لدمت وما أخرت ،وأسررت وأعلنت ،أنت الممدم وأنت الموخر ،ال إله إال أنت ،وال
إله غٌرن».
«بار خداٌا! ستاٌش از آن توست ،تو نور آسمانها و زمٌن و همه کسانی هستی که در
آنها به سر میبرند و حمد از آن توست ،تو برپا دارنده آسمانها و زمٌن و همه کسانی
28

هستی که در آنها بهسر میبرند و حمد از آن توست ،تو پروردگار آسمانها و زمٌن و
همه کسانی هستی که در آنها بهسر میبرند ،تو حك هستی و وعدهات حك است ،سخنت
حك است ،دٌدارت حكاست ،بهشت حك است ،دوزخ حك است ،لٌامت حك است،
پٌامبران حكاند ودمحم حك است.
بار خداٌا! برای تو تسلٌم شدهام و بر تو توکل کردهام ،به تو اٌمان آوردهام ،به سوی تو
به اخالص بازگشتهام ،به سوی تو داد خواهی کردهام و بهسوی تو به داوری رفتهام پس
آنچه را که پٌش فرستادهام و آنچه را که واپس افگندهام (از لغزشها) و آنچه را که پنهان
کردهام و آنچه را که آشکار نمودهام براٌم بٌامرز ،توٌی پٌش اندازنده و توٌی به تؤخٌر
افگننده ،معبودی جز تو نٌست و خداٌی غٌر از تو نمیباشد».

دعاِسالحِمؤمنِاست!ِ ِ
فراموش نباٌد کرد که :پروردګار عظمت ما اجابت را مى داند به شرط آنكه ما انسانها
طرٌمه خواندن وخواستن آنرا ٌاد بگٌرٌم.
ٌکی از موارد بسٌار مه ّمی که در همه ادٌان ابراهٌمی؛ بخصوص در دٌن ممدس اسالم
وجود داشته و سرلوحه برنامه های عبادی آنها بوده و نٌز مإثرترٌن عامل در تهذٌب
نفس و صفای باطن ،مسبله دعا و نٌاٌش به درگاه هللا تعالی ٌکتا و بی همتا است .دعا و
نٌاٌش صحٌح زٌباترٌن و عمٌك ترٌن شٌوه ای است که پٌوند انسان را با ذات پاک
پروردگار رب العزت برلرار ساخته و موجب پرواز روح به سوی ملکوت و فضای
معطر معنوی و عرفانی است.
دعا عبادتٌست که پروردگار ما آنرا دوست دارد ودعا کنندگان نٌز ازآن لذت می برد.
دعا از جمله سنت های است که :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص تا آخرٌن لحظات زندگی خوٌشٌ ،ک
لحظه هم از طلب آن دست بر نداشت.
دعا سالح کار آمد مإمن،
دعا ستون دٌن مومن است،
دعا وسٌله است که دٌن مإمن را نورمٌبخشد،
مإمن با طلب دعا از بارگاه رب العزت دلش آرام می گٌرد ،و بدٌنوسٌله عمده های دل
خوٌش را باز می نماٌد.
پروردگار با عظمت ما مٌفرماٌد « :فـاذكرونى أذكـركم » ( سورۀ البمره آٌه ( ) 152مرا
ٌاد كنٌد تا شما را ٌاد كنم ) «أذكـرو هللا ذكر ٱ كثٌر ا» (سورۀ االحزاب  :آٌه ) 41
( پروردگار را بسٌار بسٌار ذكر كنٌد).
در بسٌاری از اولات در روزگار زندگی انسان حاالتی پٌش می اٌد که ضرورت با راز
ونٌاز دارد ،غرض گفتن اٌن راز جز هللا کسی دٌگری سزاوار ومحرم نٌست.
به جز ذات الدس الهی که همٌشه مواظب بندگان است و به محبت خاصه ربوبٌت به بنده
ٌب َدع َْوة َ الدهاعِ إِ َذا
عنِّی فَإِنِّی لَ ِرٌب أ ُ ِج ُ
ک ِعبَادِی َ
سؤَلَ َ
اش خطاب کرده مٌگوٌد َ «:وإِ َذا َ
ان فَ ْل ٌَ ْست َ ِجٌبُواْ ِلی َو ْلٌُإْ ِمنُواْ ِبی لَ َعله ُه ْم ٌَ ْر ُ
شدُونَ  (» .سوره البمره :آٌۀ ( ) 186هر گاه
َد َ
ع ِ
بندگان من از تو در باره من سإال كردند همانا من نزدٌكم وجواب مى دهم به دعا
وفرٌاد هردعا كنند ه اى كه مرا به دعا وفرٌاد مى خواند .پس الزم است از دستور
هاى من اطاعت نماٌد ،وسپس اٌمان بٌاورند باشد كه راه راست را بٌابند وبه ممصد
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رسند.).
بلی ،جهت پذٌرش دعا ،شرط آنست که  :اوال به خالك ٌکتا اٌمان آورد و دعوتش را
بطور ٌمٌن از صفای للب لبول کرد.
عو ِنی أ َ ْستَ ِجبْ لَ ُك ْم إِ هن الهذٌِنَ
همچنان پروردگار با عظمت ما مٌفرماٌد َ «:و َلا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
اخ ِرٌنَ »(.مرا بخوانٌد تا (درخواست) شما را
سٌ ْد ُخلُونَ َج َهنه َم َد ِ
ٌ ْست َ ْك ِب ُرونَ َ
ع ْن ِع َبا َد ِتی َ
اجابت كنم! كسانى كه از عبادت من تكبّر مىورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ
مىشوند! (سورۀ غافر ،آٌۀ ) 60
پٌامبر بزرگوار دمحم ملسو هیلع هللا یلص در حدٌث لدسى فرموده است:
« أنا مع عبدى ما ذكرنى و تحركت شفتاه بى » ( من با بنده خود هستم تا زمانٌكه بنده
به ٌاد من باشد  ،من با بنده خود هستم تا زمانٌکه لبان بنده ،به ذكر من در حرکت باشد).
در حدٌثی دٌگری آمده است« :ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب هللا من ذكر
هللا عزوجل » ( بنى آدم هٌچ عملى را انجام نمى دهد كه مانند ذكر خداوند متعال
اورا از عـذاب نجات بخشد) .اصحاب كرام گفتند ٌا رسول هللا :جهاد هم مثل ذكر
نٌست؟ فرمود « :وال الجهاد فى سبٌل هللا اال أن تضرب بسٌفن حتى ٌنمطع ثم تضرب
به حتى ٌنمطع ،ثم تضرب به حتى ٌنمطع » (جهاد هم ما نند ذكر نٌست مگر اٌنكه با
شمشٌرت جهاد كنى تا شكسته مى شود دوباره با شمشٌر دٌگرى جهاد كنى تا انهم
شكسته مى شود باز با شمشٌر دٌگرى به جهاد بپردازى تاسومى هم شكسته مى گردد).
همچنان در حدٌث دٌگری می فرماٌد « :هر كه دعا نكند هللا تعالى از او ناراض مى
گردد».
والعا هم در آداب دٌن ممدس اسالم علماء دعا را بحٌث مغز عبادت ،دعا بحٌث سالح
مإمن ،دعا بحٌث ستون دٌن ممدس اسالم ودر نهاٌت دعاء بحٌث نور آسمان وزمٌن
معرفی نموده اند.
نُعمان پسر بشٌر از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص دعا را بمثابه عبادت معرفی داشته مٌفرماٌد  « :الدعاء هو
العباده » دعاء همان عبادت است ( جامع الصحٌح شٌخ آلبانی )3086-2654- 1312
محدثٌن مٌنوٌسند روزی ٌکی از صحابه از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مورد اٌنکه کدام دعا مستجاب
مٌگردد ،فرمودند :دعابٌکه  «:جوف الٌل و دبر الصلوات المکتوبات» ٌعنی :دعا که
در دل شب و بعد از نمازهای فرض صورت گٌرد زٌاتر مورد استجابت لرار مٌگٌرد( .
ترمذی ) 3499
بنا زمانٌکه چنٌن لحاظاتی ذٌمٌمت برای مإمن مسلمان در جوف الٌل وفراغت از نماز
های فرضی مساعد مٌگردد ،ما باٌد اٌن مولع را مناسب شمارٌده ودست به دعا بلند نماٌم.
تعدادی کثٌر ازعلماء بدٌن عمٌده اند که :انکار از طلب دعا بعد از نماز های فرض کفران
نعمت است.
پروردگار با عظمت ما مٌفرماٌد« :أمن ٌجٌب المضطر إذا دعاه وٌكشف السوء »
(ٌعنیٌ « :ا ( كٌست؟) آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مىكند و
گرفتارى را برطرف مىگرداند( ).سوره نمل :آٌه ) 62
پٌامبر صلى هللا علٌه و سلم می فرماٌد( :لٌس شـیء أكرم على هللا تعالى من الـدعاء)
(ترمذی و احمد) ٌعنی« :نزد خداوند چٌزی گرامی تر از دعا نٌست».
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داوإد علٌه السالم مى فرماٌد « :پروردگارا هر گاه مر ا دٌدى كه از مجالس ذاكرٌن
به سوى مجالس غافلٌن لدم بر مٌدارم  .لبل از رسٌدنم به آنان ،پاٌم را شكسته گردان !
چون اٌن نعمت بزرگى است كه آن را بر من ارزانى مى كنى »
در حدٌثی از ابوهرٌرة (رضی ) آمده است « :لٌس شى ء اكرم على هللا عزوجل من
الدعا »( هٌچ چٌزى به نزد خداوند گرامى تر از دعا نٌست ).
سفٌان بن عٌٌنه ( رح ) مٌگوٌد« :هر گاه جماعتى با هم جمع شدند وبه ذكر خدا
مشغول شدند  ،شٌطان ومال دنٌا با هم در گوشه اى مشغول نظارت مٌگردنند،
شٌطان به دنٌا مى گوٌد :نمى بٌنى اٌنها به چه كارى مشغول اند ؟ دنٌا مى گوٌد:
بگذار آنان از هم جدا شوند آنگاه گرٌبان شان را مى گٌرم وآنان را به سوى تو
مى آورم».
در حدٌث شرٌف امده است كـه :اگر به مفاهٌم لرآنى واحادٌث نبوى وهداٌات اسالمى
نظر به اندازٌم در خواهٌم ٌافت كه :دعا وسٌع ترٌن نوع از عبادت خضوع وبندگى
در برابر خداوند به شمار رفته و مانند ساٌر عبادات اسالمى تاثٌر وسعٌى تربٌتى
وتكاملى بر انسان مى بخشد .
والعٱ هم همانطورٌكه پروردگار عالمٌان فرموده است كه دعاى دعا كننده را مورد
اجابت لرار مٌدهم ».
علماء مٌفرماٌند :دعاء همان درخواست آمرزش و رحمت و گذشت و برآمدن نٌاز ها از
خداوند می باشد.
دعاء جزو عبادت هاٌی است که خداوند  ،عز وجل ،را خوشنود می سازد.
دعا « فمط ٌن درخواست خشن وبى روح در جهاد اكبر با هوى وهوس  ،نٌست  ،بلكه
« دعا » باطن لرآن است.
دعا تكٌه گاه مطمٌن معنوى است كه انسان براى خود در مبارزه با مشكالت اٌجاد
می نماٌد .در مبارزه با هوى وهوس نفس وجنگ درونى اسلحه انسان ،دعا است.
دعا ،اسلحهای است که تٌرش درولتی سختی ومصٌبت به خطا نمی رود ،دعا ذخٌره
مإمن در شدت و سختی است.
دعا اسلحه انسان مهذب ورجعت عاجزانه انسان بسوى پروردگار است وبس .
دعا كننده والعى سمت وتو جه اش به سوى مخلوق نٌست كه عطا ء اش ناچٌز
وبخٌالنه باشد  .بلكه دعا كننده والعى رجعت اش به سوى پروردگار با عظمت است ،
بسوى پروردگارى كه « مالن ٌوم الدٌن » است .
عا ُء ُه َو
 از نعمان بن بشٌر رضی هللا تعالی عنه مروٌست که آن حضرت فرمودند« :ال ُّد َعونِی أ َ ْست َ ِجبْ لَ ُك ْم»« .دعا همانا عبادت است»
ْال ِعبَا َدةُ ،ث ُ هم لَ َرأ َ َولَا َل َربُّ ُك ْم ا ْد ُ
در ترمذی و ابن ماجه و نسابی و ابوداود و احمد آمده است ،و در رواٌت مستدرک حاکم
عا ُء ُه َو ْال ِعبَا َدة ُ» (جلد  ،1صفحه .)491
موجود است« :ال ُّد َ
«دعا همانا عبادت است».
عا ُء ُم ُّخ
 و در ترمذی از انس بن مالک رضی هللا تعالی عنه رواٌت گردٌده است« :ال ُّد َْال ِعبَا َدةِ» دعاء مغز عبادتست.
 در مستدرک حاکم ازحضرت علی کرم وجهه رواٌت است که  :آنحضرت صلی هللا31

ت
س َم َاوا ِ
ٌِنَ ،ونُو ُر ال ه
علٌه وسلم فرمودند «:ال ُّد َ
عا ُء ِسال ُح ْال ُمإْ ِم ِنَ ،و ِع َما ُد ال ّد ِ
ستون دٌن و نور آسمانان و زمٌن است.
ض».دعاء سالح مإمن و
َواْل َ ْر ِ
ِ
 نٌز در مستدرک جلد اول از انس رضی هللا تعالی عنه رواٌت شده که رسول گرامیفرمودند« :فإنه ال ٌهلن مع الدعاء أحد».
 در ترمذی و ابن ماجه از ابوهرٌره رضی هللا تعالی عنه رواٌت شده است که رسول هللاعلَى ه ِ
اء»« .هٌچ چٌزی مکرمتر از
ٌس َ
ع ِ
ع هز َو َج هل ِمنَ ال ُّد َ
َّللا َ
شیء أ َ ْك َر َم َ
ملسو هیلع هللا یلص فرمودندَ « :ل َ
دعا نزد هللا نمیباشد».
 و در مستدرک جلد  1صفحه  491از ابن عباس (رض) رواٌت شده است« :أفضلالعبادة هو الدعاء»« .بهترٌن عبادات همانا دعاست».
اگر به مفهوم وجوهر دعا که در احادٌثی نبوی تذکر ٌافت  ،توجه نماٌٌم در خواهٌم
ٌافت كه هدف دعا كننده اٌنست كه پروردگار ا نسان را به حضور خوٌش لبول نماٌد
وانسان هم خالك خوٌش را ماللات نماٌد.
حكمت ومفهوم دعا در روح دعا نهفته است .مفهوم اساسی دعا رجعت عاجزانه به
سوى پروردگار است ،به هللا متعال كه همه هست وبود ما به دست بال كٌف او است.
ذات باری تعالی لابلٌت ها ،ناتوانی ها و ما ٌحتاج مارا بسٌار خوب مى داند .ذات
بارٌتعالى « خالك كل شىء وهو بكل شى علٌم» است .عالم و دانا به ظاهر و باطن،
عالم الغٌب و الشهاده است.
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ
ومنِهللاِالتوفٌك

ِ
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فهرستِمطالبِوموضوعاتِسورۀِال ُّ
ورِ ِ
ط ِِ
وجه تسمٌه
محتوای وهدف سوره
تعداد آٌات ،کلمات وحروف
ارتباط سورۀ طور با سورۀ لبلی
فضٌلت سورۀ َو ُّ
ور:
الط ِ
منفجر شدن ابحار در روز لٌامت
چرا امکان سه گانه مورد لسم تعٌن شده اند
پاره شدن آسمان
کوبٌده شدن زمٌن و ُخرد شدن کوهها
اما تموا در شرع
متمٌن
نٌکو کاری انبٌا ء با والدٌن
داستان حضرت نوح علٌه السالم
داستان حضرت ابراهٌم علٌه السالم
داستان حضرت اسماعٌل علٌه السالم
داستان حضرت عٌسی علٌه السالم
مفهوم «بـر» والدٌن
آگاهساختن فرزندان از عموق پدر و مادر
سه خصوصٌت خمر بهشتی
کفارۀ مجلس
دعا سالح مإمن است!
مکثیِبربعضیِازِمنابعِوِمأخذها ِ
ِ-1تفسٌرِوبٌانِکلماتِلرآنِکرٌمِ :
شٌخ حسنٌن دمحم مخلوف (751هـ ـ  812ق) ،اسباب نزول ،عالمه جالل الدٌن سٌوطی
ترجمه:ازعبد الکرٌم ارشد فارٌابی( .انتشارات شٌخ االسالم احمد جام )
ِ-2تفسٌرِانوارِالمرآن:
تؤلٌف عبدالرإ ف مخلص هروی «،تفسٌر انوار المرآن» گزٌده ای از سه تفسٌر:
فتح المدٌر شوکانی ،تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد.
سال نشر  1389:هجری لمری
محل نشر  :احمد جام ـ افغانستان

3ـِتفسٌرِمعالمِالتنزٌلِـِبغوی:
تفسٌر البغوى تؤلٌف حسٌن بن مسعود بغویِ(متوفیِسالِِ516هـجریِلمری) (ناشر
دار احٌا التراث العربی  1420ق  200م بٌروت ـ لبنان ) اٌن تفسٌر به زبان عربی
نوشته شده  ،واز تفسٌر الکشف والبٌان ثعلبی بسٌار متؤثر می باشد.
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4ـِتفسٌرِزادِالمسٌرِفیِعلمِالتفسٌر:
تؤلٌف :ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(  510هجری1116 /مٌالدی ـ12
رمضان  592هجری )( ناشر :المكتب اإلسالمً  -دار ابن حزم  ،سال نشر– 1423 :
 2002م)«زاد المسٌر فی علم التفسٌر» مشهور به «زاد المسٌر» ،تفسٌرمتوسط ابن
جوزی مٌباشد که :اٌن تفسٌر خالصه از تفسٌر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسٌر المرآن
می باشد).

5ـِالبحرِالمحٌطِفًِالتفسٌرِالمرآنِ:ابوِحٌانِالندلسیِ :

تؤلٌف :دمحم بن ٌوسف بن علی بن حٌان نفری غرناطی (745 - 654ق) مشهور به
ابوحٌان غرناطى .تفسٌر «البحر المحٌط» به زبان عربى می باشد.
سال نشر 1431:هجری2010 -م

6ـِتفسٌرِتفسٌرِالمرآنِالکرٌمِـِابنِکثٌر:
تفسٌرِالمرآنِالعظٌم تؤلٌف عماد الدٌن اسماعٌل بن عمر بن کثٌر دمشمی(متوفى 774ق)
مشهوربه ابن کثٌر (.ناشر  :دار الکتب العلمٌة ،منشورات دمحم علً بٌضون ،مکان نشر
سر و لرآنشناس بزرگ اسالمى می فرماٌد:
بٌروت – لبنان) (جالل الدٌن سٌوطی ،مف ّ
ابن کثٌر تفسٌرى دارد ،كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.).

ِ7ـِتفسٌرِبٌضاوی:
ٌا «أنوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل ،مشهور به «تفسٌر بٌضاوى» در لرن هفتم هجری به
زبان عربی نوشته شده .تؤلٌف ناصرالدٌن عبد هللا بن عمربٌضاوی (متوفی سال  791هـ)
سال نشر  1418 :ق ٌا 1998م محل ناشر دار إحٌاء التراث العربً ـ بٌروت  -لبنان

8ـِِتفسٌرِالجاللٌنِ«ِالتفسٌرالجاللٌن»ِ :

جالل الدٌن محلی وشاگردش جالل الدٌن سٌوطی (وفات جالل الدٌن محلی سال  864و
وفات جالل الدٌن سٌوطی سال  911هـ) (سال نشر 1416 :ق ٌا  1996م .
ناشر :مإسسة النور للمطبوعات مکان نشر  :بٌروت  -لبنان ) اٌن تفسٌر در لرن دهم
هجری بزبان عربی واز معدود تفاسٌری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

9ـِتفسٌرِجامعِالبٌانِفیِتفسٌرِالمرآنِـِتفسٌرِطبری:
دمحمبن جرٌر طبری متولد (  224وفات  310هجری لمری ) در بغداد وٌا ( 839ـ 923
مٌالدی ) (لرن  4لمری ،ناشر :دار المعرفة  ،محل نشر :بٌروت لبنان )شٌخ طبری ٌکی
از محدثٌن  ،مفسر ،فمهی ومإرخ مشهور سدۀ سوم لمری است.
10ـِتفسٌرِابنِجزیِالتسهٌلِلعلومِالتنزٌلِ :
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌف دمحم بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ُجزَ ّ
( ناشر :شرکة دار اْلرلم بن أبٌاْلرلم ِ،مکانِنشر :بٌروت – لبنان) ٌكى از موجزترٌن
و در عٌن حال مفٌدترٌن و فراگٌرترٌن تفاسٌر مغرب اسالمى است.

11ـِتفسٌرِصفو ِالتفاسٌرِ :

تؤلٌف 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 ّ
شاف ،لرطبى ،آلوسی ،ابن کثٌر ،البحر المحٌط و ...استفاده بعمل اورده است .
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ِ12ـِتفسٌرِابوِالسعود:
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌف :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی  )982از علمای ترک نژاد می باشد(.محل طبع مکتبة
الرٌاض الحدٌثه بالرٌاض ) .

ِ-13تفسٌرِفیِظاللِالمرآنِ :

تالٌف :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
سال نشر 1408ق ٌا  1988م .ناشر :دار الشروقِ،مکان نشرِ ،بٌروت  -لبنان

14ـِتفسٌرِالجامعَِلحکامِالمرآنِـِتفسٌرِالمرطبی:
نام مإلف:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
سال نشر 1427:ـ  2006م  ،الناشر :مؤسسة الرسالة )

تفسٌرِنورِدکترِمصطفیِخرمِدلِ:
ِ-15
ّ

نام کامل تفسٌر نور« :ترجمۀ معانی لرآن» تؤلٌف :دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان:
(متولد سال  1315هجری ،وفات 1399هجری).
سال نشر 1384 :ش ِ،مکان نشرِ :تهران  -اٌرانِناشر :احسان.

سر:
ِ16ـِتفسٌرِالمٌ ّ

تؤلٌف :دکتر عاٌض بن عبدهللا المرنً ( اول جنوری  1959م مطابك  1379هجری )
انتشارات  :شٌخ االسالم احمد جام سال چاپ  1395 :هـ .

ِ-17تفسٌرِمعارفِالمران:
مولف :حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث
حضرت موالنا دمحم ٌوسف حسٌن پور،سال نشر 1379 :هـ محل چاپ کتابخانه ملی
اٌران.

18ـِتفسٌرِخازان:

ِ

نام تفسٌر « :لباب التؤوٌل فی معانی التنزٌل (تفسٌرالخازان » تؤلٌف:عالء الدٌن علی بن
دمحم بغدادی مشهور به الخازان (متولد  ۶٧٨و متوفای ٔ ٧۴هجری میباشد).
سال نشر 1425:ـ  1425محل نشر  :دار الكتب العلمٌة.

19ـِروحِالمعانی(ِآلوسی)ِ :

تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» اثر محمود أفندى آلوسی است – 1217(.
1270ق) سال نشرٌ 01 :ناٌر  7002محل نشر ،ادارة الطباعة المنٌرٌة تصوٌر دار إحٌار
التراث العربً.

20ـِجاللِالدٌنِسٌوطی:
«االتمان فی علوم المرآن « تفسٌر الدار المنثورفی التفسٌر با لمؤثور »
مإلف  :حافظ جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابی بکر سٌوطی شافعی ٔ۵ٓ۵ -ٔ۴۴۵( .م)
مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشرٌف  1426هـ المدٌنه المنوره

21ـِزجاجِ«ِ:تفسٌرِمعانیِالمرآنِفیِالتفسٌر»:
مإلف :الزَ هجاج أو أبو إسحاق الز ّجاج أو أبو إسحاق إبراهٌم بن دمحم بن السرى بن سهل
الزجاج البغدادی است 241( .هجری ـ  311هجری  855ـ  923ـ مٌالدی )
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22ـِتفسٌرِابنِعطٌةِ ِ:

نام کامل تفسٌر «:المحرر الوجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز ابن عطٌة» بوده
مإلف آن :أبو دمحم عبد الحك بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطٌة اْلندلسً
المحاربً (المتوفى542 :هـ)
سال نشر :سنة النشر ، 2001 – 1422 :دار ابن حزمِ .

23ـِتفسٌرِلَتاد ِ ِ:

صری (ٔ ۶هـ ٔٔ٨ -هـ٧ٖ۶–۶٨ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر 1980/01/01 :
محل نشر :عالم الكتب
وی ازجمله تابعٌن بوده  ،که در علوم لغت ،تارٌخ عرب  ،نسب شناسی ،حدٌث ،شعر
عرب ،تفسٌر ،دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود  ،در بصره عراق زندگی بسربرده
ولی نابٌنا بود.امام احمد حنبل درباره او میگوٌد« :او با حافظهترٌن اهل بصره بود و
چٌزی نمیشنٌد مگر اٌنکه آن را حفظ میکرد ،من ٌک بار صحٌفه جابر را برای او
خواندم و او حفظ شد ».حافظه او در طول تؤرٌخ ضربالمثل بود .او در عراق به مرض
طاعون در گذشت.

24ـِتفسٌرِبٌضاویِ :

تفسٌر الٌضاوی (انوار التنزٌل واسرار التؤوٌل ) مإلف :مفسر کبٌر جهان اسالم شٌخ
ناصرالدٌن عبدهللا بٌضاوی.
سال نشر 1418ق ٌا  1998م  :ناشر :دار إحٌاء التراث العربً  ،مکان نشر :بٌروت.

25ـِتفسٌرِکشافِمشهوربهِِتفسٌرِزمخشرىِ ِِ.
« تفسٌر الکشاف عن حماٌك التنزٌل و عٌون اْللاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاف .مإلفِ:جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
اٌن تفسٌر برای بار اول در سال ٔ٨۵۶ :مٌالدی دردو جلد در کلکته بچاپ رسٌد  ،سپس
در سال ٔ ٕٔ٩در بوال ق مصر  ،ودر سالهای  ،ٖٔٓ٨ ،ٖٔٓ٧و  ٖٔٔ٨در لاهره به
چاپ رسٌده است .محل نشر :انتشارات دار إحٌا التُراث العربی.

26ـِتفسٌرِمختصر:

ِ

تفسٌرِابنِکثٌرِ:مإلف :ابوجعفر دمحم بن جرٌربن ٌزٌد بن کثٌر بن غالب طبری مشهور
به جرٌر طبری متولد  224وفات  310هجری لمری در بغداد ( 218ـ  301هجری
شمسی  .تارٌخ طبری مشهور به پدر علم و تارٌخ و تفسٌر است .
سال طبع هفتم  2041 :هـ  2892 -م
محل طبع  :دار القرآن الكريم ،بيروت  -لبنان
الطبعة :السابعة 2041 ،هـ  2892 -م

27ـِمفسرِصاوىِالمالکیِِ ِ:

«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلف  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
سال ومحل طبع  : :بالمطبعة العامرة الشرفٌة سنة  1318هجرٌةِ .
36

ِ-28فٌ ِالباریِشرحِصٌحِالبخاری:
داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع 26 Jan 2016 :
ِ-29صحٌحِمسلمِـِوصحٌحِالبخاریِ :
گردآورنده  :مسلم بن حجاج نٌشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال  261هجری
لمری وفات نمود .
وگرد آورنده صحٌح البخاری  :حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن ابراهٌم بن مغٌرة بن
بردزبه بخاری ( 194ـ  256هجری )

30ـِسعٌدِحویِِ :
َح ّوی ،سعٌدَ ،ح ّوی ،سعٌد ،مفسر « االساس فی التفسٌر(ٌازده جلد؛ لاهره  ،)ٔ۴ٓ۵که از
مهمترٌن و اثرگذارترٌن آثار حوی به شمار میآٌد.
ق ٌا  2003م  ،محل نشر لاهره ـ مصر موسسه دار السالم
سال نشر :
ِ-31مفرداتِالفاظِالمرآن:
از راغب اصفهانی ( .خٌر الدٌن زرکلی در کتاب « اْلعالم » گفته  :او اهل اصفهان بود
اما در بغداد سکونت گزٌد ،ادٌب مشهوری بود ،و درسال  502هجری لمری وفات
کرد» .امام فخرالدٌن رازی در کتاب «تؤسٌس التمدٌس» در علم اصول ذکر کرده که
راغب از ابمۀ اهل سنت است و ممارن با غزالی بود ( .بغٌة الوعاة  ، 297 / 2وأساس
التمدٌس صفحه . ).7
پاٌان ِ
ِ
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