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 سوره مبارکه دخانتفسیر 
 

 

سبت  به سوره  این سَّمَاء   تَأْتىِ یَوْمَ فَارْتَقِبْ» : دهم آیۀ در رفته کار به کلمه منا  شده  ناميده "دخان" ،«مُّبِين بِد خَانٍ ال

 السَّمَاءِ  إِلىَ اسْتَوَى  ثمُّ: ) فصّلت  سورۀ  یازدهم آیۀ در دخان کلمۀ از تفکيک برای ،"دخان حم" به گذارینام شاید . است 

 . باشد ( د خَانٌ هِىَ وَ

شمندان  تمام اتفاق به سوره  سير  دان ست  مکی قرآن علوم و تف صت    سوره  این. ا ست  ایسوره  چهارمين و ش  بر که ا

ست  شده  نازل 9اکرم پيامبر سند،  هایجدول تمام را مطلب این. ا سند  غير م تنها در روایت غير  .کنندمی تأیيد ترکيبی و م

 62این سوره در ردیف مجاهد از ابن عباس در نقل مسندی که در دالئل النبوه آمده نيزدر روایت ومسند مقاتل از علی ع 

ت متعدد مخالف از اهميت کمتری بنا بر این روایت که البته در مقابل روایاه های فصولت و شووری قرار دارد.   ميان سوور 

سوره از این مجموعه قرار می گيرد و نظمی با       سوره دخان در ردیف دومين  ست، در ميان حواميم هفت گانه  برخوردار ا

 اندکی تفاوت از نظم محتوایی حواميم هفت گانه پيدا می کند که در بحث ارتباط سوره توضيح می دهيم. 

 قبل و زخرف سورۀ  از بعد چهارم، و چهل ردیف قرآن، پنجم و بيست  جزء در رسمی  مصحف  ترتيب در دخان سورۀ 

 .دارد آیه 59 و است گرفته قرار جاثيه سورۀ از

   سوره مقصود

اطمينان دادن به پيامبر در باره تنبيه مشوورکان مکه که بر تردیدشووان دررسووالت وی و هشوودارهای او در باره روز    

 ه ها ی خروج از مرحله شک در این مساله اصرار می ورزند.  رستاخيز اصرار می کنند. و برغم نشان

   سوره یمحتوا

 :شودمی تقسيم بخش چهار به سوره

ست       سوره؛  درآمد: 9 -1 اتیآ. 1 سف از واکنش نادر ساب آن به رحمت الهی و تأ بیان جایگاه قران و انت

  می کنند. مواجههکه در این امور با شک  مشرکان

حمت رهشدار از سرِ   به جهت  متعال یخدا یسو  از و ها انسان  به انذار یبرا قدر عظمت با شب  در قرآن نکهیا انيب

ست  شده  نازلالهی  ست پس از واکنش س . ا شرکان مک  نادر شک با ا  یم ادی یم   کنند و یکتاب مواجهه م نیکند که با 

 . رنديگ یم چهیرا بازحقایق مذکور در آن 
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 سوره مبارکه دخانتفسیر 
تهمت  های موقت و انتقام از اهل شکی که به آن حضرت  عذاب ۀدربار 9امبریپ تأمین خاطر: 33 -10 اتیآ. 2

 انیمتقمی زنند و وعده نجات 

و تهمت زدن های آنها به وی گزارش داده شده است.     9امبريپ یهشدارها  با مکه مشرکان نحوه مواجهه  بخش، نیادر

  بخش نیا. کندیم دواريام انيمتق نجات ودنيا و سپس انتقام از ایشان    در هاآنموقت  عذاب از راسپس خدای متعال وی  

 :شودیم انيب قسمت دو در

با   را نها ی دهد و بی فائده بودن اظهار ایمان آ     توجه م تهمت زنندگان    به این دسوووته از   موقت  توجه عذاب    ابتدا  (الف

 ؛(16-10 اتیآ) یاد آور می شود.وجود شک در حقيقت 

با وجود نشانه های   7شک در رسالت موسی    نمونه ای روشن از توجه پيامدهای    7یموس  با فرعون قوم ۀمواجه (ب

اظهار ایمان  توجه عذاب  هنگامحقيقت است. در این هنگام توجه عذاب نيز آنها را از راه اشتباه بر نمی گرداند، حتی اگر   

سرائيل و شوکت و    کنند. شارتی است که در این    ،آنها پس از دوره ای رنج فضيلت چنانکه نجات قوم ضعيف بنی ا یات  آب

 (.33-17 اتیآ) به آن حضرت و متقيان می شود. 

 و تاکید بر سرانجام مجرمان و متقیان  دوباره اتیحفی ن در مشرکان ادعای به پاسخ: 57 -34اتیآ. 3

 اتيحادعای  نبودن  به، ابتدا شووده نازل مجازات و مکافات روزنفی در مشوورکان ادعای رد هدف با که بخش نیا در

 مانهيحک ريغ یسوورگرم و یباز نشیآفر هدف نباشوود، دوباره یزندگ اگرمی دارد:  انيبدر ادامه . شووودیم اشوواره دوباره

و کيفيت زندگی هر کدام در آن جهان      . و در نهایت بر جدایی متقيان و مجرمان در این روز تأکيد می فرماید.          بود خواهد 

 را تشریح می کند.

 بعد از آن   یامدهایپ انتظارنشانه ای برای اتمام حجت با اهل شک و  : 59 -58. 4

شانه ای برای عبو  بيان بهو آیه د این سالت پيامبر اکرم    ر دن شرکان مکی که در ر صاص      7ادن م شک می کردند، اخت

صورت منتظر تبعات وخيم       سير اهل یقين برگردند، در غير این  شوند، به م صورتی که متذکر  صرار بر تردید   دارد. تا در  ا

 باشند. 7در باره رسالت پيامبر اکرم 

 سوره ارتباط

 هایسوره)احقاف و جاثيه دخان، زخرف، شوری، فصلت، مؤمن، هایسوره یعنی حواميم، هایسوره در متعال خدای

 و مکه زدۀ شرک جامعۀ در شکاف ایجاد منظور به را حکيمانه و هماهنگ جدید، ایدوره کلی طوربه( 66 و 60مکی

 توجه دعا و عبادت در توحيد به مؤمن سورۀ در ابتدا ها،سوره محتوای مطابق. کرد آغاز منطقه آن موحدان سربلندکردن

پس از آشکار شدن  . شمرد مقبول غير را آن و انتقاد، خدا غير از استعانت در شرک خصوصبه شرک، از. است شده داده

کی با ایشان برخورد کنند و عبادت و دعای موحدانه م، عشيره، قبيله و مردم خانوادهنان در مکه طبيعی بود که گروه موم

 ؛ به توحيد  مشرکانایشان را به چالش بکشند. در سوره فصلت افزون بردعوت 
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ستعانت پر        مؤمنان شت از عبودیت و ا شرکان برای بازگ شارهای اجتماعی م ستقامت در برابر ف شویق   وردگاررا به ا ت

سوال که چرا وحی های      شوری  سورۀ  در می کند. سخن می گوید به این  سالت ها   الهی به انبيا   از تعدد انبيا و تنوع ر

ضيح می دهد که         سوره تو سخ می دهد. در این  ست، پا شده ا انون آن هم کیک  شده، متعدد  انبيا بر که هاییوحیمتنوع 

  مجوز ی،وح در تنوع نتيجه در. اسووت الهی حکيمانه، مشوويت و مصووالح وجود خاطربه وحی، تنوع و اسووت متعال خدای

ست  دین در اختالف ست،  جایز 9اکرم پيامبرادیان الهی بادیگر به متدینان اختالف که شود  توهم نباید و ني   پيروان بلکه ا

  انحراف ستم،  فی که ازختالا. اندپرداخته شایست  نا اختالفی به صورت  این غير در زیرا باشند؛  جدید رسول  پيرو باید انبيا

سادت  و شود.   ح شی می  شرکان  نا  الهی وحی با دخو اختالف برای دینی و مذهبی هایفرقه اختالفات از توانندنمی نيز م

ان  فرزندتگان و فرش  که عيسی ع   را از ادعای مسيحيان  مشرکان  استفاده  سوء  ،زخرف سورۀ  در. باشند  داشته  دستاویزی 

ستند، خدا  شد  ه ستفاده از آنها را مردود       و ،به چالش می ک سوء ا ساً این ادعا ها و  سا  به دخان سورۀ  در .کندمی اعالما

شک    ساله  شرکان  م ستاخيز توجه می دهد. و به پيامبر     م شدارهای وی در باره روز ر سالت پيامبر و ه وعده عذاب   در ر

شان در آخرت و به اهل تقوا و یقين وعده نجات در  ين و پاداش بهشتی می  دنيا و مقام ام موقت، انتقام در دنيا و عذاب ای

  دهد.

شوم که  شان به ر    در همين جا یاد اور  سالت انبيا و تعدد ای  7سالت پيامبر اکرم  این ترتيب که به تدریج بحث را از ر

واب است. همانگونه  صانتقال داد هماهنگی کاملی دارد. از این رو ترتيب گفته شده در روایات مشهور از ترتيب نزول قول 

پيش از شوری   لت وبنا بر روایتی که سوره دخان را بعد از سوره فص   که با اصل ترتيب فعلی قرآن نيز هماهنگ است. اما   

ستقامت مومنان در برابر تهاجم مشرکان باعتقاداتشان    سوره فصلت به موضوع نفی شرک و     می شمرد،   داخته است ،  پر ا

مقام امين در  نجات وو به متقيان اميد  پيامبر در باره عذاب و انتقام از مشوورکان وعده می دهدسووپس سوووره دخان به  

شد.   شوری     سپس آخرت می بخ سوره  ست.   پردا نها در کنار وحدت ادیانآبحث به تعدد انيبا و دفاع از تکثردر  خته ا

شد.        سب تر با سوره های حواميم در ترتيب اول منا ست که نظم  شن ا صورتی که اگر  بحث از کليت ت  رو عدد ادیان و  در 

 آغاز و با رسالت پيامبر اسالم خاتمه یابد هماهنگی بهتری برخوردار خواهد بود.   رسالت ها 

 سوره لتیفض

سالم  گرامى غمبريپ از ثىیحد در ست  آمده 9ا صْبَحَ  لَةٍیلَ یفِ الدُّخَانَ حم قَرَأَ مَنْ»: ا  أَلْفَ سَبْعُونَ  لَهُ سْتَغْفِرُونَ ی أَ

 .«کندمى صبح او بر فرشته هزار هفتاد استغفار باآن شب  بخواند، یشب در را دخان ۀسور که کسى 1؛مَلَک

 

 

                                                      
 .620ص، 4ج ،نینورالثقل ریتفس .عروسی حویزی،1
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 :است شده نقل نيچن )ع(باقر امام از ثمالى ابوحمزه از گرىید ثیحد در

سُورَۀَ الدُّخَان   مَنْ ضِهِ وَ نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِ  یفِ قَرَأَ  شِهِ  تَحْتَ أَظَلَّهُوَ  امَة یالْقِ وْمَی نَیفَرَائِ سَبَهُ  وَ عَرْ سَابا   حَا   وَ را یسِ ی حِ

  در امتيق روز که کسانى زمره در را او خداوند بخواند، نافله و ضهیفر نمازهاى در رادخان  ۀسور  که کسى  1؛نِهِیمِیب  کتَابَهُ أَعْطَاهُ

  به را اعمالش نامه و رديگمى آسان  او بر را حساب  و دهد،مى قرار عرشش  هیسا  در را او و کندمى مبعوث برندمى سر  به تيامن

 .«دهدمى راستش دست

ضيح  باال روایات سته  در ،دخان سوره  دهندمی تو   این از برخی. رنددا تأثير کنندهتالوت روی به جهنم درهای شدن ب

صل  مالئکه خير دعای و شفاعت  با تأثيرها صالحی  دليل به نيز برخی و شود می حا ست  ا صلی ترین   در سوره  این که ا ا

 ند.روشن است که  مساله موجب شقاوت یعنی شرک ایجاد می کند و متقيان را برای باقی ماندن بر راه ایمان تقویت می ک   

 .انجامدمی شایسته اعمال نامۀ و الهی محاسبۀ شدنآسان به اصالح این

بندگی خدا را اظهار  در نماز انسان  جهت باشد که   نیاز ا دیواجب و نافله شا  یسوره در نماز ها  نیبر قرائت ا ديتاک

ضا     ميثاق های  ندنمی کند و خوا ضمن انجام این عمل عبادی، انگيزه م شرک در  ترک  عفی در توحيدی و تاکيد بر ترک 

 همه انواع شرک و استواری بر عقيده توحيدی ایجاد می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .619، ص4همان، ج .1
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 بيان جایگاه قران و انتساب آن به رحمت الهی و تأسف از واکنش نادرست مشرکان بخش یکم:  

 9-1 یاتآ

 الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 . ميم حاء، (1) حم

 روشنگر، کتاب به سوگند (2) الْم بينِ الْکِتابِ وَ

 هشوووداردهنده ما که[ زیرا] کردیم، نازل فرخنده  شوووبى در را آن ما[ که] (3) م نْذِرینَ  کُنَّا  إِنَّا م بارَکَۀٍ  لَيْلَۀٍ  فی أَنْزَلْناه   إِنَّا

 .  بودیم

 .یابدمى فيصله استوار[ نحوى به] کارى[ گونه] هر[ شب] آن در (4) حَکيمٍ أَمْرٍ کُلُّ ی فْرَقُ فيها

 .بودیم[ پيامبران] فرستنده ما[. گيردمى صورت] ما جانب از[ که] است کارى[ این] (5) م رْسِلينَ کُنَّا إِنَّا عِنْدِنا مِنْ أَمْراً

 .  داناست شنواى او که توست، پروردگار از رحمتى[ این و] (6) الْعَليم  السَّميع  ه وَ إِنَّه  رَبِّکَ مِنْ رَحْمَۀً

 یقين اگر است،  دو آن ميان آنچه و زمين و آسمانها  پروردگار (7) م وقِنينَ کُنْتُمْ إِنْ بَيْنَه ما ما وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ  رَبِّ

 .دارید

لهَ  ال  ميراند مى و بخشووودمى زندگى  او نيسوووت او جز خدایى  (8) الْأَوَّلينَ  آبائِکُم   رَبُّ وَ رَبُّکُمْ ی ميت   وَ ی حْيی ه وَ إِالَّ إِ

 .شماست پدران پروردگار و شما پروردگار

 . سرگرمند خویش شبهه و شک به آنها نه، ولى (9) یَلْعَب ونَ شَکٍّ فی ه مْ بَلْ

 تفسیر

 ( 2الْمُبین  ) الْکِتاب  وَ (1) حم

عداب های موقت، سپس انتقام در دنيا و در نهایت   در بانتظار نشستن    7توصيه پيامبر اکرم   سوره،  مقصود  که آنجا از

از شوب قدر که مهم ترین    ابتدا عذاب مشورکان در آخرت و نجات مومنان در دنيا و مقام امن و بهشوت درآخرت اسوت،   

مقدرات از جمله نزول قرآن در آن اتفاق افتاده ، سوووخن می گوید و روشووون می کند همه اتفاقاتی که در دنيا می افتد،              

  مقدراتی است که در آسمان قطعی شده است.   متعاقب

آغاز شده و هم در مصحف و هم در ترتيب « حم»،  پنجمين سوره از حواميم هفتگانه است که با «دخان»)حم( سوره 

 سخن  ليسوره مبارک قلم به تفص اولِ  یهیآ ريتفس لیکه در ذ -مقطعه حروف دربارهنزول پشت سر یکدیگر قرار دارند. 
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ست که   یمقدار کاف نيهم -ميگفت شابهات بوده و   ازا ست ب  یرموزنوع مت  اهلو  یو نييتبکه بدون  امبريخدا و پ نيا

 که اند گفته زين را احتمال نیا نیمفسوور شووتريحال ب نيدر ع .بود نخواهد ممکن هاآن فهم -السووالم هميعل – شووانیا تيب

و   گرفته شکل  یهيئحروف هجا نيکه از هم است  یقرآن اعجاز انيب مقام درآوردن حروف مقطعه  با یمتعال یخدا مقصود 

 «نيمب»حروف مقطعه، به  انيپس از ب زيسوره ن نیدر ا نکهیا خصوصا. اورندين را بآمثل  ندن شک دارآبودن  یالهاگر در 

نيز تفسير شده  « مجيد»و « حميد»در برخی روایات اهل بيت به برخی اسامی خداوند مانند   .است  شده  اشاره کتاب  بودن

 1است.

عهد و اشاره به  برایمی تواند برای « ال»بوده و « الکتاب»در این آیه برای قسم و متعلق به « واو»الْم بينِ(  الْکِتابِ )وَ

شده    ست که قرآن از آن نازل  شه لغت    مکتوبی ا شد. ری ست.      «ابکت» با شی ا کتاب خدا را به  2ضميمه کردن و نظم بخ

ست، کتاب می گویند. البته این کلمه مصدر) نوشتن( به معنی        شده ا شده(   وب، تمک اعتبار اینکه در آسمان منظم  ) نوشته 

کتاب در نتيجه می توان گفت  3.نيز به کار می رودبه معنی حکم و فرمان پس منظور منظم شووده اسووت. این کلمه اسووت. 

سان        مبين سنت های نظام بخش ميان  ان شتگان،  ست که در  امور گوناگون مثل حکم گذ مجموعه ای از اراده های الهی ا

سنت های  ست.      ها و  ستی  را در خود جا داده ا ستی  و پدیده های ه « الکتاب»، وصف  «مبين»حاکم بر حال و آینده ه

مراد از  يبهر ترت به  ز این پنهان یا همراه با ابهام بوده اسووت.یا آشووکارکننده چيزی اسووت که پيش ا 4به معنای آشووکار

اموری است که راه رستگاری است که آشکار کننده حقائقی در رابطه  مکتوب آسمانی قرآنواالی  ، حقيقت «کتاب مبين»

 و سعادت را برای بشر و دیگر موجودات مختار آشکار می کند. 

آشکار/ آشکار می اراده ها و احکاواالی آسمانی که  منظم به مکتوب سوگند   است. خدا ستوده و با عظمت    مراد آیه:

 .دارد کننده 

 (3) مُنْذِرینَ کُنَّا إ نَّا مُبارَکَةٍ لَیْلَةٍ فی أَنْزَلْناهُ إ نَّا

 7یا پيامبر اکرم  و جواب آن اعالمی عمومی به همه مخاطبان سوگند آیه جواب قسم است.م بارَکَۀٍ(  لَيْلَۀٍ فی أَنْزَلْناه  )إِنَّا

در آیه « الکتاب»به معنی پایين آوردن شیء مادی یا معنوی از باالست. و ضمير آن به  5«إنزال»از مصدر « أَنْزَلْنا»است. 

به معنی برکت داده  اسم مفعول «مبارکه» یعنی همان حقيقت مکتوب از آسمان به زمين فرود داده شد. گردد.قبل بر می

، و منظور از مبارک بودن شب « ليلۀ»، وصف «مبارکه»خير ثابت و ماندگار است.  یبه معنا «بَرِکْ»از شده، در اصل 

بوده است و کتاب ماندگاری خيرات این شب به طور مطلق است. از آیه استفاده می شود که برکت این شب پيش از نزول 

که نازل شده از کتاب است. و قرآن دارای خير کثير شب به خاطر این است که این شباین در کتاب در واقع انتخاب نزول 

                                                      
 .22االخبار، ص  معانی. صدوق،  1
 .699. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  2
 .208، ص 1الصحاح، ج  جوهری، ر. ک..  3
 .68، ص 13 العرب، ج لسان. ابن منظور،  4
 .قدر سوره اول هآی ذیل ،21، ص 2ی، جوح با همگام: رک دو نیا نیب فرق و لیتنز و انزال یمعنا درباره . 5
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« الْقَدْر لَيْلَۀِ فِی أَنْزَلْناه  إِنَّا»وجه به آیه با ت این شب ، نازل شده است.  در نيز یکی از خيرات کثيری است کهاست، 

 ريخ. 2و ؛شب اندازه ها و ظرفيت دادن هاست. 1دارد:  تروشن می شود که شب نزول قرآن حداقل دو صف( 25/1)قدر

 شب نیا یها عطا دارد،مدت اشاره  یماندگار و طوالن یها  تيظرف یبه اعطا ریتقد توان استفاده کرد که ی. مدارد ريکث

از  یکی هیآ نیدر ا  «فَهَدى قَدَّرَ الَّذی وَ»: دیفرما یم 3 /8 یمتعال در سوره اعل ی. خداو از دوام برخورداراست ماندگار

 یعیو تشر ینیتکو یها تیهدا لهيبه وس ه دنبال آن،ب که شمرده ها تيظرف و ها اندازه نييتع را یپروردگار اعل یها یژگیو

ها به طور  دهیپد ایبه طور عام  یعالم هست به ییها تيشب ظرف نیاست که در ا آنمراد  نیبر ا. بنا رسد یمکمال به 

شکوفا  جیو به تدر داشتهماندگار( 3 /25 قدر سوره.ک. رهزار ماه )  یماهها حت تامکن است مشود که  یخاص عطا م

 شود.

نَّا  نَّا  )إِ نْذِرینَ(   کُ برای تأکيد   « ان» .بيان می کند  در شوووب مبارک قدر   را  ل قرآنونزپروردگار از   هدف این عبارت،  م 

بر پایه این عبارت اعالم خطر از سوی پروردگار  به سنت ها و رویه ها اشاره دارد.  « کان»ودیگر مشتقات  « کُنّا»جمله و 

.  سنت هميشگی خدای متعال است که به اشکال و اسباب گوناگون از جمله نزول کتاب های آسمانی صورت گرفته است        

 .  نزول قرآن از جانب خدا، چيز نوظهوری نيست . پسنزول قران نيز یکی از موارد این سنت است

آشووکار کننده را در شووبی با عظمت و مبارک به عنوان هشوودار به موجودات مختار     یاما کتاب آشووکار  :هیآ مراد

ست که از راههای گوناگون از جمله انزال کتاب ها    سنت ما بر این ا شدار    فروآوریدم.  سمانی به موجودات مختار ه ی آ

 دهيم.

 هانکته

 داللت دارد. کتاب الهی (، بر نزول دفعی و یکباره 1)قدر/« الْقَدْر لَيْلَۀِ فِی أَنْزَلْناه  إِنَّا». این آیه شووریفه، همانند آیات 1

«  تَرْتِيال رَتَّلْناه  وَ فُؤادَکَ بِهِ لِنُثَبِّتَ کَذلِکَ واحِدَۀً ج مْلَۀً قُرْآنُالْ عَلَيْهِ نُزِّلَ ال لَوْ کَفَرُوا الَّذِینَ الَقَ وَ» با آیاتی همچون  این آیات

(، که بر نزول تدریجی قرآن داللت 106)اسووراء/« تَنْزِیال نَزَّلْناه  وَ م کْثٍ عَلى النَّاسِ عَلَى لِتَقْرَأَه  فَرَقْناه  قُرْآناً وَ ( 32)فرقان/

شب         زیرا ؛دارند، منافاتی ندارد ضان و در  ست؛ بار اول تمامی آن در یک نوبت در ماه رم شده ا قرآن در دو نوبت نازل 

البته در کيفيت دو بار نزول قرآن ميان مفسران   . قدر است. و بار دوم به تدریج در طول بيست و سه سال نازل شده است       

 اختالف است.  

 که هایی سوووره و آیات و اجزاء تمام با هم نآ شووب یک در قرآن  دفعی نزول ممکن اسووت شووبهه پيش بياید که .2

ست،  و مختلف وقایع و زمانها بر منطبق صور  قابل مجزا ست  ت ستلزم  چون. ني   و زمانها تمام در متفرق موارد تمام تحقق م

  و مکان و زمان با کامل ارتباط شده،  نازل جزئى حوادث و شخصى   وقایع باره در که آیاتى به عبارت دیگر. هاست  مکان

شخا  شخاص  آن باره در که دارد اىخاصه  احوال و صا ست  معلوم و شده،  نازل مکان و زمان آن در و احوال آن و ا  که ا

  به بدهد، رخ شده نازل اشباره در که اىواقعه و برسد، مکانش و زمان آنکه مگر آید،درنمى درست و صادق آیاتى چنين
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  وقت آن شده، نازل باره یک قرآن که شود  فرض و شود،  نظرصرف  خاص وقایع و مکانها و زمانها آن از اگر که طورى

 .کندنمى تطبيق آنها بر دیگر و شود،مى حذف آیات آن موارد قهرا

صوال         شد که ا سوی خدا به جایی با سد؛ یک احتمال آنکه نزول یک مرتبه قرآن از  در اینجا احتماالتی به نظر می ر

 خزینه دار این اراده های   این مکان و شوووخر دریافت کننده کتاب،      دریافت کننده اش زمان و مکان زمين نمی گنجد.      

ست    شده خدای متعال ا شَیْ  وَ »: . قران می فرمایدمکتوب و ثبت  )  «وَ ما نُنَزِّلُه  إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ خَزائِنُه ءٍ إِالَّ عِنْدَنا إِنْ مِنْ 

سالم  اتیروادر   (21 /54حجر  شته بزرگ جبرئيل، عزرائيل، ميکائيل و     داران ا خزانهدر باره  یا ستی به چهار فر مور ه

اسرافيل اشاره شده است. جبرئيل واسطه وحی الهی که پيام خدا را به انبيا و اوليای او می رساند. عزرائيل که قبض روح        

ست    سطه روزی خدا به خالئق ا سئول    جانداران و انتقال آنها به عالم دیگر را برعهده دارد. ميکائيل که وا سرافيل که م و ا

ست. در نتيجه خدای متعال قرآن را که پيک هشدار مخاطبان در دوره پيامبر     سوی قيامت کبری ا حرکت دادن عمومی به 

شب تقدیر       9اکرم  شت. تنها می دانيم که این نزول در  ست، در زمانی که ما از آن خبر نداریم، در اختيار پيک وحی گذا ا

اهل بيت، نزول دفعی قرآن بر بيت المعمور و نزول تدریجی آن، از  روایتی از  يت ها بوده است.و ظرفها و تعيين اندازه ها 

آمده  -السالم  عليه وووو صادق  امام از را بيان کرده است. در طول بيست یا بيست و سه سال      9بيت المعمور بر رسول اکرم 

  من نزل ثمّ واحدۀ، جملۀ المعمور البيت إلى فيها القرآن اهلل انزل »رمودند: ف « م بارَکَه لَيْلَۀٍ  فِی أَنْزَلْناه   إِنَّا»  آیه یکه درباره

سول  على المعمور البيت شرین [ و ثالث] طول فی -آله و عليه اللَّه صلّى  -اللَّه ر   تواند می روایت این محتوای 1.سنۀ  ع

ست  طول در تدریجی نزول  از دفعی نزول ماهيت  جدایی برای خوبی توجيه ست  لسا  سه  و بي همچنين در کيفيت دو  .ا

سپس به تدریج از آنجا بر نبی اکرم      شده و  سمان دنيا نازل  شده قرآن در یک نوبت، تمامش به آ   9نوبت نزول قرآن گفته 

 این قول را قوی می دانيم.  2در طول بيست و سه سال نازل شده است.

ست که قران دو بار امحور مشترک تمام آنها این چند نظر دیگر هست که در ذیل سوره قدر به آن ها اشاره کرده ایم . 

خود به چند نظر   بر پيامبر نازل شده است، یک بار در ماه رمضان و بار دیگر در طول دوره رسالت ایشان. این دیدگاه

و تفاوت د .2ست. اقرآن دفعی با همين تفصيالت و جزئيات بوده که در نزول تدریجی اتفاق افتاده . 1تقسيم شده است:  

بلکه جود ندارد دو نزول و . اصوال3ست. دو نزول قرآن ادر اجمال و تفصيل بودن آن، افزون بر دفعی و تدریجی  ،نزول

بوده است ین ماه ادر مراد از نزول در ماه رمضان ابتدای نزول قرآن در همان نزول تدریجی قران مراحلی فرض می شود:  

  .شده است یا مدثر شروع علق ول قران با سوره نزیا بوده و اینکه آغاز نزول با سوره حمد 

ست  هایىشب  از یکى مزبور شب  که آیدبرمى چنين آیه ظاهر از .3  جمله ظاهر از و زند،مى دور زمين روى در که ا

شتن  نظر در با «حَکِيمٍ أَمْرٍ کُلُّ ی فْرَقُ فِيها» ضارع  صيغه  اینکه دا ستمرار ( یفرق) م ساند، مى را ا  شب  که ودش مى فهميده ر

                                                      
 . 115 ص ،12ج الغرائب، بحر و الدقائق كنز تفسیرو مشهدی قمی،  29، ص 2قمی، تفسیر القمی، ج  . 1
 .25، ص 6؛ سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور، ج 93، ص 9مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج . طبرسی،  2
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ضانَ  شَهْرُ » جمله ظاهر از و. شود مى تکرار زمين کره روى در همواره مزبور  که آیدبرمى چنين «الْقُرْآنُ فِيهِ أُنْزِلَ الَّذِی رَمَ

 سالههمه مزبور شب که گيریممى نتيجه پس شود،مى تکرار نيز شب آن شود،مى تکرار زمين کره در رمضان ماه که مادامى

 1.گرددمى تکرار بار یک سال همان رمضان ماه در قمرى سال هر در و د،شومى تکرار

 (4) حَکیمٍ أَمْرٍ کُلُّ یُفْرَقُ فیها

ض  هیآ نیا ص  حيتو ست  شب  یبرا گرید  یفيو تو  ییجدا یعنابه م لغت در. فَرقْ شود یم جدا یمعنابه «فرقی» .قدرا

و   متقنکه  یزيچ یبه معن کمح  از ميحک. گرددیبرم «لۀيل»به  «هايف» رياسووت. ضووم گریاز همد زيکامل و انفصووال دو چ

ست  مستحکم   ريتعبدارد.  ب ردکار آنها ريغ و فرمان ،یداور گفتار، ص نع، مثل  مختلف موضوعات  در و موارد تناسب  به و ا

 شب  نیا یژگیو. ست ينمثل قران  مخصوص  یا دهیپددر باره  فرماناست. و مخصوص به    نيفرامهمه  شامل « کل امر» 

 شووب آن در ميحک امر قیتفر»شووود.  یم جداصووفت اتقان و اسووتحکام  با نيفرام خاص، یمخزن و منبعاسووت که از  آن

ص  احکام مرحله از امور آمدن رونيب یمعنا به ،«مبارک ست، و    ليبه مرحله فرق و تف ستمرار دال «فرقی هايف»ا   درلت بر ا

صوص به   داردسال   هرقدر  یشب ها  ور  توان گفت منظ یم نی. بنا بر است يقدر ن یشب ها  شب خاص از  کیو مخ

ساخ    ستن سخه بردار  ا س  ميامر حک یو ن سخه ها ب  مياز لوح محفوظ و تق سخه ارزاق     نين ست، که ن  ل،يکائيه مبمالئکه ا

  اياز انب شان یو نظائر ا ملک الموت  به مرگو نسخه   ليجبرئ به یعيطب یایبال و جنگو  یو کتب آسمان  عاتیتشر نسخه  

  تَنَزَّلُ»: نندک یم نازل یاشووخاصوو ای شووخر بر را اوامر نیا مالئکه که فرمود انيبتر در سوووره قدر  شيپ .شووودیم دهدا

شتگان  به لیتحو و ميحک امر هر هیتجز و قیفرت نیا بر بنا(  25/4 قدر) «الْمَالئِکَۀُ وَ الرُّوح  فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْر  فر

شخاص   ارياخت در ات است  آن یبرا سخن  « ل امرک» افتیپس از در ن. در سوره قدر از عمل فرشتگا  بگذارند نيزم در یا

 اوامر لوح محفوظ است.   نیکانون ا نکهیسوره از ا نیگفت و در ا

ا شده و به تناسب لوح محفوظ جد ازها  دهیدر باره همه پدو استوار شده متقن دستورات  آن شب مبارک در :هیآ مراد

   . رديگ یقرار م یو ارياز فرشتگان در اخت کیهر  تيلمسئو

 :ها نکته

  ن،یبنا بر ا .اسووتاختالف  بدون و دیترد یب ،یقطع زيدر باره هر چ یاوامر اله که شووود یم اسووتفاده ميحک امر از .1

سان  یادعا صو  یک ست و همه احکام مجتهد  بیکه قائل به ت ست  ند،شمر  یم یرا حکم اله انا ست  نادر  به 7صادق  امام .ا

سبت   س منا   تواند ینم زيچ دو محکم و دیفرما یم نازل را ميحک امر هر قدر شب  در متعال یخدافرمودند:  هیآ نیا ريتف

که در  کند یکه حکم یاست و کس یحکم اله شمدر آن نباشد، حکم کند، حک یکه اختالف یزيکه بتواند به چ یکس  .باشد 

   2.است یطاغوت حکم حکمش نیا( است بيمصتهدی مج هر یادعا)  است بيآن اختالف است بعد تصور کند که مص

                                                      
 .130، ص 18فی تفسیر القرآن، ج  المیزان. طباطبایی،  1
 .622، ص 4 ج ن،ینورالثقل. عروسی حویزی، تفسیر  2
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 داشتن  قرار را آن یعلتها از یکی گر،ید یهاماه نه و رمضان  ماه در روزه وجوب ییچرا به پاسخ  در)ع( رضا  امام. 2

سته  ماه نیا در را ردیپذیم صورت  آن در «ميحک امر کل هايف فرقی» که یشب  و قرآن نزول شب  قدر، شب    یعنی. اند دان

 به توجه با  ماه نیا روزه که شتتود یم استتتفاده هیآ از ظاهرا 1.خوردیم رقم آن در انسوان  سوال  کی مقدرات که یشوب 

مربوط به آنها از جنس مقدرات      یشتتتود تا مقدرات قطع   یکه بر تقوا و طهارت روح اهل روزه دارد موجب م     یریتأث 

 باشد.  شانیکننده سعادت ا نیمطلوب و تام

 (5)مُرْسِلِینَ کُنَّا إ نَّا  عِندِنَا مِّنْ أَمْر ا

 ی متعال دارد.  سوی خداتفریق اوامر حکيم از تاکيد بر  تکميل مطلب آیه گذشته و این آیه،

صاص بوده و متعلق به فعل محذوف  برای « امراً»( عِندِنَا مِّنْ أَمْر ا) ضيح   لمهکدارد. این  «اعنی»اخت قبلی و « امر»تو

دهيم که آن می ما دستوروشود. یعنی در آن شب هر امری به فرمان ما تفصيل داده می   .رگداشت آن است  برای تفخيم و بز

  را از لوح محفوظ بيان کنند.

سِلِینَ  کُنَّا )إ نَّا ست؛ « عِندِنَا مِّنْ أَمْر ا»در جایگاه علت برای  (مُرْ سنت الهی توجه می  « کنّا»  اکيد وتبرای « ان»  ا به 

ر طول تاریخ شب های اشاره به ارسال فرشتگان برای نازل کردن اوامر الهی به دریافت کنندگان این اوامر دمرسلين دهد. 

 قدراست.  

ست و تفرقه ی آ   :مراد آیه شوند، اوامری از جانب ما ا نها نيز به اراده ما این اوامر حکيمی که از لوح محفوظ جدا می 

 بوده ایم.   ارسال کننده رسوالن به مخاطبان اوامر جدا شده ما صورت گرفته است. و هميشه زمان های شب های قدر

 (6) الْعَلیمُ السَّمیعُ هُوَ إ نَّهُ رَبِّکَ مِنْ رَحْمَة 

 در شب قدر است.آیه، بيان علت ارسال رسوالن  

ست. « رحمت» رَبِّکَ( مِنْ )رَحْمَۀً « رَحْمَۀً» ی کلمهگاه نحودر باره جای خدا به معنی رأفت او و نعمت او بر بندگانش ا

ست؛ این احتمال که    شده ا شد، ق  « رحمۀ»در این آیات، چند احتمال داده  سلين با وی ترین احتمال  مفعول الجله برای مر

جلی گر رحمت  است. ارسال فرشتگان در شب مبارک و انزال فرامين تفریق شده حکيمانه الهی در امور مختلف هستی، ت      

ست. با   سنت  ااجرای بزرگ خدای متعال ا صالح عاليه باقی می ماند.       هاین  صحيح و م سير  ستی درم در غير این   نظام ه

ودیت و دوام  ، موجهستیبا پدیده های تعامالت نادرست و رویه های جائرانه ت، سوء استفاده از برخی فرصت ها و   صور 

جه   آن را  ند.  می با خطر موا مه        ک به مخاطب در کل بت  فات از غي نایتی از   « ربّک »الت ه رسوووول  ب جانب خدا    اظهار ع

سوالن و انزال   رسال ر به جای ضميری که به خدا برگردد نيز به جهت آن است که نشان دهد ا   « ربّ»و اظهار  .است 9اکرم

   .استی متعال اقتضای ربوبيت خدا اوامر الهی،

سَّميع   ه وَ )إِنَّه  سوی پرور       الْعَليم ( این جمله،  ال شب مبارک از  شتگان در  سوالن و فر سال ر صفت  ار دگار را با این دو 

                                                      
 .625. همان، ص  1
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بر پدیده ها و تمام عالم هسووتی هنگامی همراه با   ربوبيت به معنی صوواحب اختياری و فرمانفرمایی  تعليل کرده اسووت.

رحمت است که رب دو اسم و صفت را داشته باشد، سميع باشد تا نيازهای و تقاضاهای بندگان را بشنود و برای پاسخ به 

 فرمان دهد.  به اقتضای آند. وبسياردانا باشد،تا مصالح را تشخير دهد وفرمایمناسب را بآنها تدبير

شده از لوح محفوظ رحمتی از جانب    :مراد آیه  شتگان همراه با اوامر تفریق  سال فر ست.    ای پيامبر ! ار پروردگارت ا

 .دارد این رحمت ریشه در شنوا بودن پروردگارت به تقاضا های مخلوقات و عالم بودن وی به مصالح آنها

 (7)مُّوقِنِینَ کُنتُم إ ن بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْض  وَ السَّمَاوَاتِ رَبّ

سوق می    معارعموم مردم ازجمله بود در این جا بحث را به جانب  7بعد از عبارتی که متوجه پيامبر اکرم   ضان وی 

ه آنها کرده و بيان می این رو خطابی عمومی ب دهد. در اینجا گویا مشرکان مساله تنوع ربوبيت را در ذهن می پرورانند، از

سال رسوالن   »و « فيها یفرق کل امرحکيم»دارد که تعابيری مثل  ست ام » ار ا نه ربوبيت جزیی  جلوه ای از ربوبيت الهی ا

شامل تامين می کند و         ستی را در نگاهی جامع و نظامی  صالح ه شامل، که م شی بلکه ربوبيت عام و  انع تداخل و  مو بخ

 رض ميان مصالح عمومی درهستی می شود. تعا

سَّمَاوَاتِ  رَبّ)  س   جمله( بَيْنَه مَا مَا وَ الْأَرْضِ وَ ال ستأنفه برای اثبات ماقبلش ا در « ربّ»در این آیه، بدل از « ربّ»ت م

  /47 شعرا سوره در ؛است رفته کار به انيفرعون برابر در قايدق استدالل نیا که است جالبآیه قبل یا عطف بيان آن است. 

س  و فرعون انيم مجادله 24 س  آنجا در. شد  گزارش تيربوب سر  بر 9 یمو ستدالل  نيهم با قايدق زين یمو   را انيفرعون ا

  «قِنِينَمُّو کُنتُم إِن  بَيْنَه مَا مَا وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ رَبُّ قَالَ»: داد قرار مخاطب

محقق  شیکه از شک گذر کرده و امر برا یکننده است؛ کس نيقی یبه معنا «قنی»ده از ما« موقن»( مُّوقِنِينَ کُنتُم إِن)

 اق،يس و سبک نیا به آن آوردن و دارد داللت آن بر مقام که آن محذوف است یبوده و جزا هيجمله شرط نیا 1شده است.

که این کند یم انيب یشناخت روان یبا نگاه عبارت  .است دادنشان قرار ريتأث تحت و آنها عقول کردن داريب جهت به

کسانى که  موثر است اما اند و در کارهایشان، پيرو علم صددرصد و یقينى هستند،استدالل، در باور کسانى است که فرزانه

اختيار خود و ى مؤثر آن را، رب و صاحبکنند و با دیدن هر اثر جزئى و موردى، پدیدهبراساس تخمين و گمان عمل مى

 درک عموميت ربوبيت پروردگار را نخواهند کرد. ،شمرندمردم مى

ن و آنچه ميان آنهاست. همه آسمانها و زميپيامبر کسی نيست جز پروردگار  اما شما مردم بدانيد که پروردگارِ:مراد آیه

شووته اگر یقين دا البته درک عموميت ربوبيت الهی نياز به فرزانگی دارد، انسووان هایی که پيرو علم قطعی هسووتند و شووما

 بودید، این عموميت در ربوبيت را درک می کردید.

 (8) ینَالْأَوَّل آبائِکُمُ رَبُّ وَ رَبُّکُمْ یُمیتُ وَ یُحْیی هُوَ إ الَّ إ لهَ ال

 

                                                      
 .220، ص 5. فراهیدی، کتاب العین، ج  1
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در این آیه هم بر انحصار الوهيت در  است.و بيان لوازم آن گسترش حوزه ربوبيت پروردگار پيامبر بحث ادامه 

و هم دامنه ربوبيت الهی را به تمام انسان های حاضر و نسل های گذشته آنها گسترش می دهد. پروردگار تاکيد می کند 

 غرض از این آیه گرفتن بهانه اطاعت از پدران در پرستش غير خدا و باور به ربوبيت های مشرکانه است.

ست.    « هو»مرجع ه وَ (  إِالَّ إِلهَ )ال شته ا شکل گرف   پروردگاردر آیه گذ ستداللی  سی پروردگار     پس ا ست: وقتی ک ته ا

شد،    سمانها و زمين و موجودات ميان آنها با صاحب اختياری و فرمانفرمایی دیگران  نوب تمام آ چه در حوزه تکوین  ت به 

 نمی رسد. و در نتيجه پرستش و اطاعت و فرمانبری جز از او نخواهد بود. یا تشریع، 

صفت پروردگار با   ی ميت  ( وَ )ی حْيی صرا این دو  شرکان بر پيروی از نياکان اوليه ) ا  إِنَّا وَ» (:22 /63ر. ک. زخرف ر م

ها نيز تحت   در این بخش خطاب به مشووورکان کرده تا بدانند که پدران و اجداد آن   تناسوووب دارد.  «م هْتَد ون  آثارِهِمْ عَلى

متعال اراده کرد، جان دادند. خود     آنها نيز چون اینها حيات یافتند و در زمانی که خدای        ربوبيت پروردگار یگانه بودند.      

 فرمان دهند. الهی معارفمعارض داشته و به عقائدی متاثر از ربوبيت الهی بودند و لذا نمی توانند، فرمانی فوق فرمان خدا 

 مقدمه جمله بعد می باشند. این جمله بيان دو شان مهم از ربوبيت تکوینی خدای متعال می باشد. زندگی دادن و ميراندن، 

سلی دیگر آمد     الْأَوَّلينَ (  آبائِکُم  رَبُّ وَ ) رَبُّکُمْ سلی بعد از ن شته ایم که حيات یافته و مردند. ن در طول زمان پدرانی دا

صاحب اختيار        ست،  شما صاحب اختيار  و رفت و همه اینها به تدبير پروردگارمتعال بود. پس همانگونه که خدای متعال 

شد. و لذا ف  شده    رمان و پدرانتان نيز می با صيه  شما را به   معارف الهیآنها نمی تواند در مقابل فرمان الهی ومعارف تو که 

مجادله ای که فرعون با وی می کرد بر این حقيقت توجه داد  پاسخ باز جالب است که موسی در  قرار گيرد.  ،آن می خواند

 (26 /47و مانع سوء استفاده از پيروی نياکان در شرک ورزی شد: ) شعراء 

را در برابر راه بندگی خدا  صور نکنيد که بتوان راه نادرست پدران  تجز آن پروردگار ، اله و معبودی نيست؛   :مراد آیه

شما و             ست و  ست خدا ستی رفت. زیرا زندگی دادن و ميراندن تمام موجودات به د شرک و بت پر سمت  قرار داد و به 

ستند. پس   شما نيز محکوم همين اراده پروردگار ه شما و پرو  پدران  ستم.  لذا اگر پدرانتان در  رپروردگار  دگار آنها من ه

 جوزی برای پيروی شما نمی شود.مانتخاب معبود اشتباه کرده اند، 

 (9) یَلْعَبُونَ شَکٍّ فی هُمْ بَلْ

عمال  تعدادی از حقائق غيبی مثل نزول قرآن در شب قدر و ارسال فرشتگان برای اعالم و ا   بعد از اینکه در آیات قبل 

اراده های متفرع شده حکيمانه از لوح محفوظ را یادآور شد و به خصوص در باره توحيد ربوبی و الوهيت منحصر خدای 

سخن گفت   شود.  ادآورهستند را ی گروهی که اهل شک در این باره  واکنش منفی اینک در این آیات، متعال  شی    می  واکن

و اتهام زنی به وی را  را انکار  9رسووول اکرم دهد! و به دنبال آن ، مسووائل مهم مذکور را بازیچه دسووت خود قرار می که 

 بدنبال داشته است.
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سته مردم نه تنها بر پایه یقين به این امور ایمان نمی آورند      برای « بل»  ست که این د ست و در اینجا مراد آن ا ترقی ا

فرورفتگی ایشان در شک    « فی شک »اند و ظرفيت را می رس « فی»بلکه واکنش های نامتناسبی از خود بروز می دهند.  

ست اما توقفگاه خوبی نيست.        شان می دهد. شک معبر خوبی برای رسيدن به یقين ا کنند به معنی بازی می« یَلْعَب ونَ»را ن

حال از  « یلعبون»به معنی بازی است و شاید استعاره از هر عملی باشد که سودی در آن نباشد. جمله       « لعب»اصل از  در 

ست؛  « هم»ضمير   شک فرو می روند که  به این معنی که ا شانه های جهان     این افراد چنان در  شدارهای او و ن سول و ه ر

   بازی می گيرند. غيب را به

شت ها بر پایه اعمال و کرده ها تعيين می            سرنو شب مبارک  ست و این  شب قدری ه شيم که  شته با همين که باور دا

شود و زمام تمام این ت شوند و قران و دیگر عوامل مبارک زندگ  قدیرها به ی از کانون لوح محفوظ در باره افراد مقدر می 

است که تنها او صاحب اختيار و فرمانفرمای مطلق هستی و معبود شایسته پرستش است، زندگی معنادار          دست پروردگار 

ین اعتقادات را اموری   برخورد بازیچه کرده و ا  این امور لی اهل شوووک با   و دارای مقاصووود عاليه و جدی می شوووود. و    

 . می شمرددلخوشکنک  و افسانه 

ای پيامبر گرچه تو به این حقيقت یقين داری اما در برابر حقائق غيبی و توحيدی ربوبی مطلق خدای متعال       :مراد آیه

 !گيرندبازی می را این اعتقادات در حالی که موارد شک هستند؛ کسانی فرو رفته در  ,و انحصار ربوبيت به وی
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 کسانی که اعتقادات مهم را به بازی می گیرند  انتقام گرفتن از دربارۀ 9پیامبر به بخشی اطمینانبخش دوم: 

 33 - 10آیات

  آورد،برمى نمایان دودى آسمان که باش روزى انتظار در پس (10) م بينٍ بِد خانٍ السَّماء  تَأْتِی یَوْمَ فَارْتَقِبْ

 .  پردرد عذاب است این گيردفرومى را مردم که (11) مٌأَلي عَذابٌ هذا النَّاسَ یَغْشَى

 «  .داریم ایمان ما که کن دفع ما از را عذاب این پروردگارا،»:[ گویندمى( ]12) م ؤْمِنُونَ إِنَّا الْعَذابَ عَنَّا اکْشِفْ رَبَّنَا

س ولٌ  جاءَه مْ قَدْ وَ الذِّکْرى لَه م  أَنَّى شد، [ گرفتن] پند[ ىجا] کجا را آنان (13) م بينٌ رَ  آنان براى یقين به آنکه حال و با

 . است آمده روشنگر پيامبرى

 «  .است دیوانه اىیافتهتعليم»: گفتند و برتافتند روى او از پس، (14) مَجْنُونٌ م عَلَّمٌ قالُوا وَ عَنْه  تَوَلَّوْا ثُمَّ

شِفُوا  إِنَّا  سر  از باز حقيقت در[ شما  ولى] داریمبرمى شما  از اندکى را عذاب این ما (15) عائِد ونَ إِنَّکُمْ قَليالً الْعَذابِ کا

 .  گيریدمى

نَّا  الْکُبْرى الْبَطْشوووَۀَ نَبْطِش  یَوْمَ  ما [ گاه  آن] بزرگ حمله  همان  زنيم،مى حمله  به  دسوووت که  روزى (16) م نْتَقِم ونَ إِ

 .  ایمکشندهانتقام

 پيامبرى و بيازمودیم، را فرعون قوم آنان از پيش یقين، به و (17) کَریمٌ رَسوو ولٌ جاءَه مْ وَ فِرْعَوْنَ مَقَوْ قَبْلَه مْ فَتَنَّا لَقَدْ وَ

  آمد، برایشان بزرگوار

 را اشم  من که زیرا بسپارید،  من به را خدا بندگان»:[ گفت آنان به] که (18) أَمينٌ رَس ولٌ  لَکُمْ إِنِّی اللَّهِ عِبادَ إِلَیَّ أَدُّوا أَنْ

 .امينم اىفرستاده

 . امآورده آشکار حجّتى شما براى من که مجویيد برترى خدا بر و (19) م بينٍ بِس لْطانٍ آتيکُمْ إِنِّی اللَّهِ عَلَى تَعْلُوا ال أَنْ وَ

 سنگباران مرا اینکه از برممى پناه شما پروردگار و خود پروردگار به من و (20) تَرْج م ونِ أَنْ رَبِّکُمْ وَ بِرَبِّی ع ذْت  إِنِّی وَ

 . کنيد

 «.گيرید کناره من از پس، آورید،نمى ایمان من به اگر و (21) فَاعْتَزِلُونِ لی تُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ وَ

 « .گناهکارند مردمى اینها»: که خواند را خود پروردگار پس (22) م جْرِم ونَ قَوْمٌ هؤُالءِ أَنَّ رَبَّه  فَدَعا

 .شد خواهيد واقع تعقيب مورد شما زیرا ببر، شبانه را بندگانم»:[ فرمود( ]23) م تَّبَع ونَ إِنَّکُمْ لَيْالً عِبادیبِ فَأَسْرِ

 سوووپاهى  آنان که بگذار،  سووور پشوووت اسوووت آرام که هنگامى  را دریا و (24) م غْرَقُونَ ج نْدٌ  إِنَّه مْ رَهْواً الْبَحْرَ اتْرُکِ وَ

 «  .اندشدنىغرق

  نهادند، جاى بر[ خود از بعد آنها که] سارانىچشمه و باغها چه![ وه( ]25) ع ي ونٍ وَ جَنَّاتٍ مِنْ کُواتَرَ کَمْ
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   نيکو، هاىجایگاه و کشتزارها و (26) کَریمٍ مَقامٍ وَ ز ر وعٍ وَ

 .  بودند برخوردار آن از که نعمتى و (27) فاکِهينَ فيها کانُوا نَعْمَۀٍ وَ

 .  دادیم ميراث گردی مردمى به را آنها و[ بود] چنين این[ آرى،] (28) آخَرینَ قَوْماً ناهاأَوْرَثْ وَ کَذلِکَ

 . نيافتند مهلت و نکردند زارى آنان بر نزمي و آسمان و (29) م نْظَرینَ کانُوا ما وَ الْأَرْض  وَ السَّماء  عَلَيْهِم  بَکَتْ فَما

 : رهانيدیم آورخفّت عذاب از را رائيلاس فرزندان راستى، به و (30) الْم هينِ الْعَذابِ مِنَ إِسْرائيلَ بَنی نَجَّيْنا لَقَدْ وَ

 .  بود افراطکاران زا متکبّرى که فرعون[ دستِ] از (31) الْم سْرِفينَ مِنَ عالِياً کانَ إِنَّه  فِرْعَوْنَ مِنْ

 .  دادیم ترجيح جهان ممرد بر دانسته را آنان طعاًق و (32) الْعالَمينَ عَلَى عِلْمٍ عَلى اخْتَرْناه مْ لَقَدِ وَ

شانه  از و (33) م بينٌ بَلؤُا فيهِ ما الْآیاتِ مِنَ آتَيْناه مْ وَ شى  آن در که را آنچه[ الهى ى] هان شکار  آزمای شان  بود، آ   بدی

 .  دادیم

 تفسیر: 

 (10) مُبینٍ ب دُخانٍ السَّماءُ تَأْتِی یَوْمَ فَارْتَقِبْ

ی گيرند، توجه می   اهل شوووکی که اعتقادات مهم مربوط به عالم غيب را بازیچه خود م        يامبر را به تنبيه    در این آیه پ 

 انتظارآن روز دستور می دهد.این توصيه با هدف ثبات قلب آن حضرت تناسب دارد.   بهو وی را  دهد.

اعتقادات مربوط است. و فرع بر بازیچه گرفتن  7خطاب به پيامبر اکرم  م بينٍ( بِد خانٍ السَّماء  تَأْتِی یَوْمَ )فَارْتَقِبْ

فعل امر از باب افتعال، به معنی انتظار و زیر نظر داشتن « ارتقب» به جهان غيب و تحوالت موثر بر زندگی است.

و حراست و نگهبانی به قصد   1به معنای انتظار و رصد« رقب»دیگری است. در اصل از زمان، مکان و یا شخر 

در اصل دود همراه با لهيب و شعله «  دخان» 2بر چيزی به جهت تفتيش خصوصيات آن چيز است.تحقيق و اشراف 

آوردن دود از آسمان به این معنی است که آسمان آتشی دارد که از آن دود به زمين   3به معنی ساطع شدن« دخن»از 

چيست، ميان مفسران اختالف انی دود آسمدر اینکه منظور از این . استآشکاردودی منظور « دخان مبين»می آورد. 

به آن مبتال شدند و آن  قحطی اهل  9است. برخی گفته اند اشاره به مجازاتی است که کفار قریش در عصر پيامبر

و قرآن را انکار کرده  9مکه چون رسالت پيامبر جاهالن به آن گرفتار شدند. 9که در اثر نفرین پيامبر 4مکه است

 حضرت نيز قحطی زمان یوسف را می دادند،آزار ته و با زبان و عمل پيامبر و مومنان را این اعتقادات را بازی گرفو

 

                                                      
 424، ص 1. ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 .190، ص 4. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  2
 .232ص ، 4. فراهیدی، کتاب العین، ج  3
؛ سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر 67و  66، ص 25؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 98، ص 4. آل غازی، بیان المعانی، ج 4

 .28، ص 6 بالمأثور، ج
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این   9ها درخواست کرد و قریش نيز به قحطی گرفتار شد، تا اینکه شکایت به حضرت برده و با دعای پيامبر    برای آن

ستند.     شک شد، اما باز  قریش عهد خود را  سميه چنين پدیده ای به  اما وجه  1قحطی به فراخی و نعمت تبدیل  ، «دخان»ت

شان را               شم شده، گویی دود جلو چ شان تار  شم سنگی، چ شار و گر ست که مردم در زمان قحطی در اثر ف به جهت آن ا

گردد؛ و کثرت غبار، هوا غبارآلود و تيره و تار میاندک گرفته است؛ یا به این جهت که در دوران قحطی به دليل بارندگی  

ست و در آن دوران آنچنان قحطی پيش    « دخان»صوال در ادبيات عرب،  یا از این حيث که ا شرّ و بالی فراگير ا کنایه از 

ستخوان می   سنگی، مردار و ا سناد  البته  2خوردند.آمد که مردم به جهت رفع گر شاید    بهدود « دنورآ»ا سمان،  شاره به  آ ا

 ين دود به آسمان متصاعد شود. که به دليل گرمای شدیدی که ایجاد می کند، از زمد شآفتاب باشعاع 

 که آسوومان چنان اشبرا داشووته روزی بازیچه گرفته اند، انتظارحقائق غيب را حال که اینها  ،پس ای پيامبر :مراد آیه

 د!گرم شود که دودی آشکار و فراگير با خود بياور

  (11) أَلیمٌ عَذابٌ هذا النَّاسَ یَغْشَى

صفت مشبهه به معنی دردآورمستمر،     «ميال» و رديگيم فرا و 3پوشاند  یم ینامع به غشاء   و غشاوۀ  مصدر  از «یغش ی»

در آیه صفت دود   «یغشی »کلمه   4.برسد  خود تینها به درد که رود یم بکار یزمان ماده نیا درد، یمعنا به «الم »ماده از

س  س بنابر قولی که این عذاب را قحطی« الناس»مراد از  .به معنی پوشاندن  ت.قبل ا که پيش از   هستند اهل مکه  ته اند،، دان

  .انتقام الهی به عذاب های مختصر و موقت دچار شدند

 دردناک است!موقت اما مرادآیه: این دود همه مردم را می پوشاند، این عذابی 

شود که عذاب های     ستفاده می  صالحان    موقت می تواند نکته : از آیه ا شد شامل همه مردم حتی  ساس آیات  با . بر ا

هرگاه عذاب هالکت متوجه اجتماع شووود، خدای متعال مومنان را نجات داده اسووت. اما در عذاب هایی تنبّه بخش  قران 

شوند.    شرکان گرفتار می  شی عمده مردم نازل می   همه مردم اعم از پيامبر و مومنان و م سرک این عذاب ها گرچه به دليل 

  مقدمات آماده سازی برای تضرع و یا اتمام حجت می شود.    برای مشرکان  این رنج هاشود، اما چند جنبه و هدف دارد،  

سوره اعراف       برای جاهالن زمينه بيدار باش،  شود و چنانکه در  شان می  ستقامت ای برای مومنان موجب پاداش و تقویت ا

طبع لاز توجه انواعی از رنج های عمومی برای مردم مصر سخن گفت که هدف اصلی آن تضرع و تنبه آل فرعون بود اما با

سی    سرائيل و مو شد. ) ر. ک. اعراف    9مومنان بنی ا شامل می  سرائيل در   (135 -130/  39را  همچنين گرفتاری بنی ا

شد:        40بيابان به مدت  سرائيل مومن که در اقليت بودند  شامل حال موسی و بنی ا سال که بدنبال ترک جهاد اتفاق افتاد، 

همه گير می شووود. در این گرفتاری ها مومنان پاداش صووبر   طبيعی، ای بنا بر این برخی عذاب ه (26-24 /113)مائده 

                                                      
 .9، ص 9؛ همو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  88، ص 4جوامع الجامع، ج . طبرسی،  1
 .125، ص 12ائق و بحر الغرائب، ج . مشهدی قمی، تفسیر کنزالدق 2
 .607. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  3
 .22، ص 12 ، جالعربلسان . ابن منظور،  4
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صورت عدم تنبه و اتمام حجت زمينه       ست بلکه در  شی ني شدن  ی خود را می برند اما برای مرتکبين نه تنها پادا قطعی 

ه نظام هستی و  به تعبير روشن عدالت الهی در هنگام توجه رنج به این است ک عذاب استيصال و ریشه کن فراهم می شود.

تغيير نکند. اما عدالت در مرحله پاداش به این است که مومنان پاداش صبر در مصيبت     قوانين به تناسب اشخاص و افراد   

را ببرند و به تکفير سيئات حسابرسی آسان یا ارتقای درجات نائل شوند و اهل فسق و جهالت و سرکشی و کفر و ستم           

شه کن و یا عذاب جهنم     هر کدام به قدر انحراف خود تنبيه  سير مجازات قطعی، عذاب ری صورت اتمام حجت در م و در 

 گرفتار شوند.

  (12) مُؤْمِنُونَ إ نَّا الْعَذابَ عَنَّا اکْشِفْ رَبَّنَا

سخن حکایت   ست.    این  شک کننده با ایمان و اعتقادات ا سوی مردم وقتی که عذاب  بازی این گروه  اظهار ایمان از 

شاند،  ست. اما این اظهار ایمان با تردید های قلبی  آنها را بپو شه دوانده،     طبيعی ا شکی که در جان آنها ری نوعی بازی  و 

ست.     صه رنج ها ستوار برمی خيزد. ا   برای گذر از مخم ست که از یقين و دانش ا ظهار این  ایمان اطمينان خاطری پایدار ا

سته مردم که   ستند  ربوبيت الهی را د ست. عبارت  رنداو دا و ایمان به الوهيتپذیرا ه نا بر» ، تنها برای کنار زدن عذاب ا

 اشعار دارد که این اظهارات تنها با هدف کشف عذاب صورت گرفته است.  « اکشف عنا العذاب

در هنگام توجه این عذاب فراگير خواهند گفت :      دچار شوووک که اعتقادات را به بازی گرفته اند،         مردم  :اتمراد آی 

 !مومن هستيماب را از سر ما کنار ببر، ما پروردگار ما ! این عذ

 یدر هنگام توجه عذاب ها یو عاد یعيبه طور طب ر مومن،ی غيروشوون شوود که مردم  ، اتیآسووير نزول   در: نکته

خالصانه   یو بندگ مانیکنند. و اظهار ا یدست به دعا برداشته و التماس نجات م دارکند، وا اضطرار بهرا  شانیکه ا مختصر

إِذا   وَ :کرد خواهند بازگشت خود یعاد حال به افراد مشکل رفع از بعد و ندارد یداریپا شرائط اظهارات نیاما کنند. ا یم

(  و چون  67 /50 إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ کانَ الْإِنْسانُ کَفُوراً )اسراء    نَجَّاکُمْمَسَّکُم  الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْع ونَ إِالَّ إِیَّاه  فَلَمَّا    

ستش( مى          شود( همه آنهایى که )به پر سبب ترس از غرق  سد )که  سيبى ر سختى و آ شما را  خوانيد )از فکرتان(  در دریا 

گردانيد و انسان   ماند(؛ و چون شما را نجات داده به خشکى رساند، روى مى   شود، جز او )که فقط توجه به او مى محو مى

ست    سپاس ا سيار نا ستثنا  را مردم از یتعداد گرید یجا در. همواره ب  یم شيپ در را انهيم راه نهایا دارد، یم انيب و کرده ا

صينَ لَه  الدِّینَ فَلَمَّا      وَ»:گرفت خواهند را یاله اتیآ انکار راه یادیز گروه اما رنديگ شِيَه مْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَو ا اللَّهَ م خْلِ إِذا غَ

جَّاه مْ  تَّاٍر َکفُوٍر )لقمان          إِلَى الْبَرِّ  نَ نا ِإالَّ ُکلُّ َخ ند ابرهاى       (56/32فَِمْنه ْم م ْقتَصووِوٌد َو ما َیْجَحد  بِآیاِت و چون موج دریا همان

خوانند در حالى که اعتقاد و دعا را براى او خالر سازند، ولى همين که آنها را به  افکن آنها را فرو پوشد خدا را مى سایه 

ساحل نجات آورد، فق    ستند )و در همان حال توحيدى باقى ط برخى از آنان ميانهسوى  شانه رو ه هاى ما را جز اند(. و ن

النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّه مْ م نيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَه مْ مِنْه  رَحْمَۀً إِذا فَریقٌ    مَسَوَ إِذا : کندهر خائن عهدشکن و ناسپاس انکار نمى  

شْرِکُونَ مِنْه مْ بِرَبِّهِ شت         « مْ ی  سویش انابه و بازگ سد پروردگار خود را در حالى که به  سختى و زیانى بر و چون مردم را 
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 شوورک پروردگارشووان به آنها از گروهى ناگاه به بچشوواند آنها به حمتىخوانند، سووپس چون از جانب خود ردارند مى

 (51/33 ونسیورزند،مى

یات را انکار خواهند کرد. بيماریهایی چون وبا در تاریخ  آانه بودن این از مردم حتی نشوو، گروهی اتآیمطابق برخی 

ساندن راه درمان و              شنا شده و پس از لطف الهی در  شر  شایع وارد زندگی ب ست. این بيماریهای  شر از این قرار بوده ا ب

کنی و ناسپاسی است  نجات از آن گروهی ميانه روی و اعتدال به خرج می دهند اما گروهی که شخصيت ایشان بر عهد ش

ثُمَّ بَدَّلْنا ». قرآن رفتار نادرست این افراد را چنين گزارش می کند: اصل نشانه های الهی را در این پدیده ها انکار می کنند

سپس به جاى آن  « بَغْتَۀً وَ ه مْ ال یَشْع رُونَ  آباءَنَا الضَّرَّاء  وَ السَّرَّاء  فَأَخَذْناه مْ   مَکانَ السَّيِّئَۀِ الْحَسَنَۀَ حَتَّى عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَ  

بدى و سووختى، نيکى و خوشووى آوردیم تا )از نظر مال و فرزند( فزونى یافتند و )باز متنبه نشووده( گفتند: پدران ما را هم 

ست( پس آنها را به ناگاه گرفتار کردیم در حال       شت پرده ني ست طبيعى و مؤثرى پ سيد )امرى ا ى که ناراحتى و راحتى ر

 (95 /30خبر بودند.) اعراف بى

 (13) مُبینٌ رَسُولٌ جاءَهُمْ قَدْ وَ الذِّکْرى لَهُمُ أَنَّى

صداقت   یرد ه،یآ نیا شک   مانیا اظهاربر  ست اهل  ستند که تنها با      .ا شد که برخی چنان غرق غفلت ه شتر بيان  پي

سانُ وَ أَنَّى لَه  الذِّکْرى  یَتَذَکَّرُنَّمَ یَوْمَئِذٍ ءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَجی وَ »مشاهده جهنم متذکر هشدارها می شوند:      اما(23 /10 فجر) «الْإِنْ

 .شود یم ادآوریموقت  یاهل شک رادر زمان مواجهه با رنج ها ی نشانه هیآ نیدر ا

. ودز به کار می ربه معنای )چگونه( ني  ،توسووعه در معنا اسووم اسووتفهام از مکان اسووت که با« انی»الذِّکْرى(  لَه م  )أَنَّى

 است.   توبه جهيدر نت وو پند  تذکر یمعن به نجایا در «یالذکر» .است رفته کار به هاآن بودن متذکر انکار یمعندر عبارت،

  «نيمب رسووول». داردشوورائط  نیا درآنها  مانیا یادعا رد بر داللت وبوده  هي( جمله، حالم بينٌ رَسوو ولٌ جاءَه مْ قَدْ)وَ 

ست.   9ماکر ینب منظور ست که   نیا شان، یا بودن «نيمب» از مراد وا س ا شان  موجب آنچه و نيبراهو  اتیاز آ یاريب   تذکر

دسته از مردم   نیوجود ا نیگذاشت با ا  ینم یرا باق یشک  چيه یبود که جا یبه گونه ا نيبراه نیا .کرد آشکار را  باشد، 

برغم  که ی. کسان آنهاست پروردگار و هشدار در باره غفلت از   یبه نشانه ها  مانیثمره ا مانیاسخنان را باور نکردند.   نیا

  مانیامرحله  واردتوانند  ینمکرده باشند،  متهم را شانیاو بمانند  دیدر منزلگاه ترد ،رسوالن آشکار و روشن کننده   نيبراه

 یم مانیاظهار ا یاله عذاببه  یگرفتاراز مردم که در زمان  یدسته ا  از  91و  51 اتیآ /39سوره اعراف   در لذا .شوند 

سْتَعْجِلُونَ  آلْآنَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ  أَ»شمرد:   یثمر م یشرائط را ب  نیدر ا مانیشده و ا  ادیکنند،   هیآ) «وَ قَدْ کُنْتُمْ بِهِ تَ

  مِنَ کُنْتَ  وَ قَبْلُ  عَصوووَيْتَ وَ قَدْ  آلْآنَ»: فرمود ،کرد  مانیاظهار ا  یبه فرعون که در شووورائط توجه عذاب قطع چنانکه  ( 51

 .آنهاست گرفتن دهیناد جهينت عذاب در یگرفتار ودارد  یواملع مانیا نی( بنا برا91هیآ) «الْم فْسِدینَ
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شده و ا  نهایا چگونه  :هیآ مراد شند ؟ در حال  مانیمتذکر  سو   شواهد  و نيبراها ب لکه رسو  یآورده با  یروشن گر به 

 !؟بودند مانده یباق شک منزل در انهیا اما ،آنها آمده بودند

 (14) مَجْنُونٌ مُعَلَّمٌ قالُوا وَ عَنْهُ تَوَلَّوْا ثُمَّ

صود آی      گ ادامه ست. مق ستی اظهار ایمان آنها ا سته و نادر واکنش منفی ه ترقی فتار پروردگار در نفی پند گرفتن این د

 ن به ایشان نبود.های ناروا دادگردانی و نسبتروی ،9سول خداراین مردم به تکذیب 

رسووول و هشوودارها و   بعد از شوونيدن دعوترویگردانی  .حرف عطف همراه با تاخير اسووت« ثم» عَنْه (  تَوَلَّوْا )ثُمَّ

 نشان ازاراده بر عدم پذیرش نشانه هایی است که ارائه می کردند.  تذکرهای او

  نیا .گرددباز می« رسووول»د که به هسووتن« هو»برای ضوومير محذوف دو خبر « مَجْنُونٌ م عَلَّمٌ»  مَجْنُونٌ( م عَلَّمٌ قالُوا )وَ

شانه های ایمان و اطمينان خاطر در این افراد نه تنها نتيجه نداد بل    جمله شان از این دارد که ن سول تذکر دهنده به  ن که ر

را به غير « رسول»ن سخنامشرکان ابتدا آنها را افرادی تعليم شده از سوی دیگران و غير از خدا و و پریشان گو شمردند.   

   .نسبت می دادند و در ادامه او را مجنون و فاقد تعادل فکری می خواندند -غالمی از روم –او 

شده و به او      :مراد آیه سول را نپذیرفتند، بلکه از وی رویگردان  شدارهای ر و تهمت زدند، گفتند د این گروه نه تنها ه

سانی تعليم داده اند و مطالب وی ا  ست و دوم    وی را ک سوی خدا ني شده و مطالب وی ز  شان     وی دچار جن زدگی  پری

سانی   و غير معقولگویی  ست. ک شند که با پيامبر اکرم    ا شک باقی مانده با ن برخوردی بکنند، چني 7که چنان در منزلگاه 

 چگونه در وقت مشاهده عذاب اظهار ایمان صادقانه ای داشته باشد؟! 

 (15) عائِدُونَ إ نَّکُمْ لیال قَ الْعَذاب  کاشِفُوا إ نَّا

شاهد عدم صدق ادعای ا     ادامه پاسخ در باره اظهار نا  ست ایمان از سوی این افراد از راه بيان  شاهد   را یمان آنهاست. 

 .آن که به محض برداشتن عذاب موقت دوباره به کفر و نيز انکار رسول و برچسب زدن به وی برمی گردند

شِفُوا  )إِنَّا  شد.     «العذاب»قَليالً( منظور از  الْعَذابِ کا شاره  ست که در آیات قبل به آن ا صفت مفعول   « قَليالً»، دخان ا

ست  شد، گفته اند « دخان»مراد از  .مطلق به معنی زمانی اندک ا شتن عذاب تا روز    :عذاب و قحطی اهل مکه با مراد بردا

اندن نماز استسقاء، عذاب قحطی از آنان برطرف   ان است که پس از دعاء پيامبر و خو ش جنگ بدر یا تا مابقی و آخر عمر

  1شد.

بعد از برطرف شدن عذاب از آنها است.   شکاکينعائِد ونَ( این جمله، استيناف بيانيه؛ بيان و اطالع از حال  )إِنَّکُمْ

و مراد  است 9به قحطی اهل مکه، منظور برگشت به تکذیب  و طعن و تهمت به رسول اکرم« دخان»بنابر تفسير « عائِد ونَ»

 با وجود توجه عذاب،در شرائطرا  آنها اینها ایمان نياورده بودند. و خدای متعال ایمان بازگشت از ایمان به کفر نيست. زیرا
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  تایيد نکرد.داشتند،  رسول اهللآشکار از سوی هين برابا که رفتاری 

 باز خواهيد گشت! 9تهمت زدن به رسول اهلل  ما مدت اندکی عذاب را از شما برمی داریم؛ شما به تکذیب و :مراد آیه

 در خاطر نانيطما نیا. خداست یو رسول و وعده ها  یعیو تشر ینیتکو اتیآ و پروردگار به خاطر نانياطم مانیا: نکته

  ییو نشانه ها  که رسول  یکسان  مانیشود. اظهار ا  یکننده جان حاصل م  رابيکننده عقل و س  آرامسلطان و   نيبراه هیسا 

صالح  با جز اند، کرده بیتکذ آورده مانیدعوت به ا یه برارا ک شته  هیرو ا شت  و گذ  در شدن  ميسل ت و بیتکذ از بازگ

صل  ها وعده برابر سان  تا شود  موجب تواند یم ها رنج و ها عذاب. شود  ینم حا  خود به نیا اام دیآخود  به ی قدر ان

  مانیا یمدع نسانر، اخط شرائط رطرف شدن  با ب ایمان ندارد. لذاهرچند همراه ابراز ایمان باشداما بهره ای از حقيت   آمدن

 . زگشت می کندبا رسوالن تهمت و بیتکذبه حالت 

 (16) مُنْتَقِمُونَ إ نَّا الْکُبْرى الْبَطْشَةَ نَبْطِشُ یَوْمَ

سخت عذاب به           شرائط  شدن  ست و با برطرف  شان از حقيقت تهی ا ست که اظهار ایمان سانی ا کذیب و ت آیه تهدید ک

سول اکرم   شرکان    بر می گردند. 9مخالفت و اتهام زنی به ر سته م ید که تردید های اهل تردهمچنانکه تهدیدی برای این د

 و اتهام زدن به وی و انکار نشانه های رستاخيز می کنند. 7خود را معيار برخورد با پيامبر اکرم 

شَۀَ »گيریم، و میشدید  « نَبْطِش » صل از    فتاری گربه معنی « الْبَطْ شدت گرفتن هر  « بطش»شدید، در ا به معنای به 

  «منتقمون» .داردانتقام  این بودن سنگين و سخت داللت بر  ،«یکبر»به « بطشه » يفتوص  .چيزی و گرفتن با صالبت است  

عملی مثل   ابراز کراهت و انکار دیگری از راه زبان یا    به معنای اسوووم فاعلی یعنی     «انتقام »از  با عذاب انکار می کنيم    

ست. این واژه از ماده   ست    «نقم»مجازات ا صورت عذاب ا ستيناف   1.به معنی انکار چه از طریق زبان و چه به  جمله، ا

شتن به     شرکان پس از برگ سول    بيانی؛ بيان از حال م سول و اتهام زنی به ر ست.   9حالت انکار ر ظرف زمان،  « یوم»ا

ام بر این روز بر عامل خود مقدم شده است. مراد از این روز، بنا بر تفسير     است که به دليل اهتم « منتقمون»متعلق به خود 

سيله قحطی  اهل مکهموقت  به عذاب« دخان» ست و علت نامگذاری آن به    ،به و شَۀَ »روز جنگ بدر ا به « الْکُبْرى الْبَطْ

   جهت از بين رفتن سيادت و بزرگی بزرگان و رؤسای مشرکان در آن روز بوده است.

ستيم از آنها انتقام بگيریم! این عذاب ها برای این بود     ما :آیهمراد  شين نمی خوا سته افراد متنبه  کبا عذاب پي ه این د

سختی   شوند. اما   صالبت و  شند، درآن   به گونه ای که هيچ راه فراری ندا گيریمبزرگ می روز جنگ بدرآنها را با  شته با

  ند، انکار و مجازات خواهيم کرد. ، ما ایشان را به تقاس انکاری که از تو کردروز

 (17) کَریمٌ رَسُولٌ جاءَهُمْ وَ فِرْعَوْنَ قَوْمَ قَبْلَهُمْ فَتَنَّا لَقَدْ وَ

شته بهره می    شيوه تربيتی قرآن که گاه برای پذیرش حق از تاریخ و وقایع گذ شته که  مطابق  گيرد، در ادامه آیات گذ

شرکان مکه بود، خداوند    سی     به سخن از رویگردانی م شان که به انکار مو می  پرداختند،توجه 7قوم فرعون و انتقام از ای
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   برای تثبيت قلب شریف ایشان است. 9دهد. این مطلب ادامه گفتگو با پيامبر اکرم 

ست در آیه قبل و « م نْتَقِم ون إِنَّا»عطف به  در ابتدای جمله« واو» فِرْعَوْنَ( قَوْمَ قَبْلَه مْ فَتَنَّا لَقَدْ )وَ   «فَتَنَّا» یا حال از آن ا

  یدارا وشووود  یاسووت که موجب اختالل و اضووطراب م یزيچ یبه معنا «فتن» ازدر اصوول  یم.کرد امتحان و شیآزما

صاد  ست ...  و عذاب ،اجتماعیاوالد، اختالف  همچون اموال، یمتعدد قیم شتن طال در   به 1.ا شدن   یبرا آتشگذا جدا 

سال  و منظور از فتنه قوم فرعون در اینجا، آزمایش آن 2.شود یگفته م «فتنه» ز،ينطالی خالر از غير خالر آن  ها با ار

در  7محدوده رسالت موسی  گردد.و قوم ایشان برمیمردم مکه به « قبلهم»ضمير در بود.  هابه جانب آن 7حضرت موسی

 عون قرار گرفته بودند.قرار گرفت زیرا بنی اسرائيل زیر سلطه تمام قبطيانو قوم فر اینجا به قوم فرعون

  وع عطف مفصوول به مجمل اسووت؛  نو از « فَتَنَّا... لَقَدْ وَ»در ابتدای جمله، عطف به « واو» کَریمٌ( رَسوو ولٌ  جاءَه مْ )وَ

ر اینجا تنها دبود که اصالت در رسالت داشت و هارون رسول موید وپشتيبان او بود از این رو  7حضرت موسی « رسول»

سی   شد. م  7مو ضرت به قوم فرعون،      ذکر  سالت ح ضوع ر سرائيل از ایمان قوم فرعون و و صر و    اجازه رهایی بنی ا م

شوود؛ مثل دارای سووجایای ارزشوومند که در منش و رفتار شووخر بروز کرده با« کَریمٌ»هجرت به سوورزمين دیگری بود. 

شت از خطای دیگران، و    صفات و رفتار که در مثل سخاوت، بزرگواری، گذ خالق به آنها دعای مکارم ا انواع دیگری از 

 این ارجمندی در رفتار خدای متعال با فرد کریم نيز ظهور و بروز دارد.  اشاره شده است. 

سوره های گذشته نمونه هایی از رفتار کریمانه موسی     ست:    گ 7و نيز عنایات کریمانه خدا به وی   7در  شده ا زارش 

مه جانبه که هوی را بنده ای دارای اخالص  است از جمله آن که قرآن موسی را پيش از رسالتش شخصيتی کریم دانسته      

شد، معرفی کرد. )مریم   شخير وظ    44/52با مناجات هایش به خدا نزدیک می  شتباه در ت شتن   (.  اعتراف به ا يفه و ک

شعراء    شت  21 -47/20یکی از فرعونيان و فرار از دست حکومت )  به د ن با وجو(. اظهاراینکه کرامت برسر یک فرد گذا

شعراء  بردگی گرفتن قومش جایی برای منت گذاری ندارد. شيدن بی ت (22/  47) ضای مزد  . ظهور کرامت وی در آب ک قا

 /47کرد. شعراء  و در حالی که به قرص نانی محتاج بود اما تقاضای رسيدگی به امورش را از خدا 7برای دختران شعيب 

ش 22-24 صر (.  خدای متعال وی را در زمره نيکوکاران  سی 14 /49مرد. )ق به اینکه  (. از جلوه های بزرگ کرامت مو

سالت کرد. )  جای خود  ضای ر صر  برای برادرش تقا شکور ناميد . (35-33 /49ق سراء   خدای متعال وی را بنده ای  . )ا

50/ 3 .) 

ی داند که برای پروردگار متعال به خوبی نمایان شده است: وی را چنان ارجمند م   7در سير نزول گرامی بودن موسی   

سخ مثبت می دهد.) مریم        سالت برای برادرش پا سال ر ضای وی در باره ار (. و از بدو تولدش برای حفظ 53 /44به تقا

وی اقداماتی به موقع اجرا می گذارد از جمله: وحی به مادرش برای اینکه با چه کيفيتی او را حفظ و حراسوووت کند.              

( . غم  39-45/38)طه  «و لتصنع علی عينی »وی چشمان خود می سازد!    ا جلمحبتش را به دل دیگران می اندازد. او ر
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شت تا رشد یافته به مقام رسالت برسد: ) طه         شعيب نگه دا شتن فردی از فرعونيان را از او گرفت و در مدین نزد    /45ک

ساختم  :(. خدا می فرماید 40 سی   » !تو را برای خودم  صطنعتک لنف ل به طور خاص  خدای متعا (. 41 /45طه )  « :و ا

برای نجات موسووی از دسووتگاه کودک کش فرعون، تدبير کرد و مادرش را اسووتحکام قلب داد و با او وحی کرد تا دلش 

  -7 /49 نگران نباشد و به وی اطمينان داد که اورا به وی برگردانده و وی را از جمله رسوالن قرار خواهد داد: ) قصر    

از راه خبر رسانی یکی از    7(. مساعدت موسی    14 /49علم می دهد: ) قصر   ( در هنگام بلوغ نيز به وی حکمت و13

صميم به قتل وی گرفته اند: )قصر       شورای مشورتی ت ( و نيز دفاع کردن مومن آل فرعون از موسی   20 /49قبطيان که 

 (  28 -35 /60که مانع تصویب قتل وی در شورای مشورتی حکومت شد: ) غافر  7

مایش شووده و به دليل زيامبر ! مردم قومت که االن به تو آزمایش شووده اند، تنها مردمی نبودند که آو این پ :مراد آیه

کردیم تا واکنش آنها  رفتار ناشایست، مورد عذاب و سپس انتقام قرار گرفتند. پيش از آنها ما قوم پادشاه مصر را آزمایش

 وی آنها آمد. که شخصيتی ارزشمند و بزرگوار بود، به س 7را بسنجيم؛ موسی 

 (18) أَمینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إ نِّی اللَّهِ عِبادَ إ لَیَّ أَدُّوا أَنْ

ائيل از بردگی را نجات بنی اسر  7آیه مقصود از رسالت موسی     فرعون است. قوم به  7رسالت موسی    این آیه، تفسير 

ز آیه استفاده می  ا ه بنی اسرائيل بود. اجتماعی، اقتصادی، معيشتی و سياسی شمرده است. زیرا این بزرگترین مشکل جامع       

ستم از طبقات محروم تو عبه  دینشود که   صيل کرامت مردم ه جدی دارد جدالت اجتماعی و رفع  و نجات از   و برای تح

  دست ستمگران تالش کند. 

ست.    7اللَّهِ( حکایت کالم حضرت موسی   عِبادَ إِلَیَّ أَدُّوا )أَنْ سيری « ان» به فرعون و قومش ا ست.  تف اگر به « اَدُّوا»ه ا

صل از ماده        شد؛ در ا ساندن با ساندن    « ادی»معنی ر سيدن و ر شد.  موردش میچيزی به به معنای ر شده  با البته گفته 

ستعمال این کلمه در جایی   ست که  ا شد. ا ضای  ، «اللَّهِ عِبادَ إِلَیَّ أَدُّوا»منظور از  1آن چيز در ذمه دیگری با سازی  تقا آزاد

متدین به ، بنی اسرائيل اند که «عباد اهلل»است. مراد از  7ها به حضرت موسیآن و سپردن ردگیاز اسارت و ببنی اسرائيل 

به بردگی گرفتن   روشوون می کند که «عباد اهلل»اسووتفاده از تعبيربودند.  شوودهگرفتار فرعون و یاران اودین الهی بودند و

رعونيان می خواهد که بنی اسوورائيل را به وی بسووپارد و با او  از ف 7موسوویبندگان خدا، گردن فرازی در برابر خداسووت. 

مطلب مهم در تفاوت بندگی و بردگی این اسووت که برده را به جبر و بر خالف اعتقادش به پيروی از خود همراه سووازد. 

 می رود. وادار می کنند اما بنده با درک آزادانه از صاحب اختياری دیگری و به اختيار خود زیر چتر بندگی دیگری 

س ولٌ  لَکُمْ )إِنِّی را توضيح می دهد.   7علت دستور تسليم و سپردن بنی اسرائيل به حضرت موسی       این عبارت أَمينٌ(  رَ

، امانت داری «امين»منظور از  . 7مراد این است که دستور آزاد سازی بنی اسرائيل، از سوی خداست نه تقاضای موسی         

ست.    سالت ا سبت دادن خود به امان  در ر سوی  ن سی   ت از  ضرت  مو ست   برای این 7ح صور نکنند وی این   که ا قبطيان ت
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سود قوم خود یعنی        ستی به  سبت می دهد. این احتمال از آنجا بود که درخوا مطلب را از پيش خود می گوید و به خدا ن

 بنی اسرائيل مطرح می کرد.  

سپاری  :مراد آیه ضا    وی به قوم فرعون گفت: بندگان خدای متعال را به من ب سارت و بردگی آزاد کنيد، این تقا د، و از ا

 از سوی پروردگار و امين در ابالغ رسالت هستم. را از سوی خود نمی گویم بلکه رسولی

سود خاندان و اقوام رهبران   تاکيد بر رسالت و امانت در ابالغ رسالت د   نکته: شان   برگر مسائلی که به  شت می کند، ن

و  رهبر  یصووشووخمبنی بر بهانه کردن دین برای رسوويدن به مطلوب  درسووت مخاطبان،برداشووت نارفع هر گونه از اهميت 

به  اگر موضوعی را در باره قوم خود هم پيگيری می کنند، رسوالن و مصلحان   . شان دارد ود و وابستگان در باره خرسول  

 قاصد شخصی نيست.  استفاده ابزاری از دین برای رسيدن به ماز جنس آن است و، یا انسانی بودن جهت دینی بودن

 (19) مُبینٍ ب سُلْطانٍ آتیکُمْ إ نِّی اللَّهِ عَلَى تَعْلُوا ال أَنْ وَ

   رساندن دستور خدا به قوم فرعون برای آزادی بنی اسرائيل است.بخش دوم و تکميلی ، این آیه

و خود  به معنی عدم برتری جویی « التعلوان »است.  در آیه سابق  « أن أدّوا..»آیه، عطف به اللَّهِ(  عَلَى تَعْلُوا ال أَنْ )وَ

 است.  « علی أمر اهلل»منظور« علی اهلل» بزرگ بينی در مواجهه با اوامر الهی است. 

 «آورده ام برای شما»، «کميآت». است« أَمِين رَس ولٌ لَکُمْ إِنِّی» در جمله، رسالتبرای  تعليل (م بينٍ بِس لْطانٍ آتيکُمْ إِنِّی)

سلطان »در «باء»تعدیه آن با  با ینجاادر« آمدن» ،«یات»از ماده  ست.   «آوردن»  یبه معنا، «ب سلطه   « سلطان »منظور از ا

آنها از جمله  داللت می کند.بر صوودق نبوت شوواهد ؛ و یا معجزات حاکم و بدون تردید و ادله قاطع برهان رداسووت که 

شد   تبدیل عصا به اژدها  سفيد  شد هنگام بردن در داخل یقه و  ست ن دیا  از آیات گذشته روشن می    .گریبان لباس می با

پس   108-106 آیات /39شود که مراد نشان دادن دو معجزه ید بيضاء و اژدها شدن عصا است.چنانکه در سوره اعراف        

از درخواست مذکور از فرعون و بزرگان قومش، فرعون از وی تقاضای نشانه ای مبنی بر درستی رسالتش کرد که خدای      

  وَ .م بينٌ ثُعْبانٌعَصوواه  فَإِذا هِیَ  فَأَلْقى .الصووَّادِقينَإِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآیَۀٍ فَأْتِ بِها إِنْ کُنْتَ مِنَ  قالَ: گزارش می کند متعال چنين

اگر از   )و نشوووان ده( راى پس آن را بياو اى آوردهفرعون گفت: اگر آیه و نشوووانه   «لِلنَّاظِرینَ.  بَيْضووواء نَزَعَ یَدَه  فَإِذا هِیَ   

  برده بغل زیر را خود دست  السّالم عليه  موسى .شد  آشکار  اژدهایى ناگاه که بيفکند، خود عصاى  موسى  پسراستگویانى.  

ست  شده  درخشان  و سفيد  موسى  دست  که دیدند مردم ناگهان آورد بيرون بعد شعراء    ني. هما سوره    اتیآ 47مطلب در 

 ه است.  متعال آمد یخدا تيبا اضافه بحث از ربوب 16-32

ستکبار نکنيد! زیرا من بر     :مراد آیه شی در امتثال فرمان الهی، بر خدا برتری جویی و ا سرک سالت و   و با  الهی بودن ر

 معجزات حاکم و روشن گری برای شما آورده ام.   فرمان،این 
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 (20) تَرْجُمُون  أَنْ رَبِّکُمْ وَ ب رَبِّی عُذْتُ إ نِّی وَ

 داد.  یم انيفرعون در باره 7 یبود که و ییبا قوم فرعون است و کاشف از احتمال باال 7 یجمله ادامه گفتار موس نیا

 ،برم یم پناه« ع ذْت » .است  هجدهم هیآ در «اللَّه عِبادَ إِلَیَّ أَدُّوا» به عطف ه،یآ (تَرْج م ونِ أَنْ رَبِّکُمْ وَ بِرَبِّی ع ذْت  إِنِّی)وَ 

صل  در ست    با مواجهه هنگام به بردن پناه یمعن به «عوذ» از ا س  پناه 1.شرا سرائ  یو قوم بن 7 یبردن به پروردگار مو  ليا

  نیاپادشاه مصر است.     آنهاکردند که رب  یخداست هر چند قوم فرعون ادعا م  اهمه مردم تنه «رب»است که   نینشانه ا 

ست از ا  هیمطلب کنا سا    «ترجمون»شما  ندارم.   یدهایاز تهد یمطلب که واهمه ا نیا  یمعنا به «رجم» از ،ديکن مرسنگ

و  ريخ از دورشدن  فرمان. است  مرگ انواع نیبدتر از هکبا سنگ است    کشتن  زين وقصد دور کردن از خود   به زدن سنگ 

بدان جهت  ای -هاانواع کشتن  انيدر م-«رجم»بر  هيتک. است و فحش دادن  دشنام  لهيراندن به وس  ایو  وووو ميرج طانيش 

ست که   س آنها در عق عادتا شان یکه مخالف د یاب ک شتن    ن ست، ک ست مراد از    نيچنهم. بود سنگ  با راندن ایا ممکن ا

باشوود.  شووانیو... به ا ییو دروغگو یناروا همچون جادوگر یهاو تهمت و نسووبت دشوونام لهيبه وسوو راندن، «تَرْج م ونِ»

ساحِرٌ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا  قالَ»را از خود برانند:  ینسبت سحر دادند تا و   یبه و انيشد و فرعون  نيچن چنانکه  لَ

ستان  یهماهنگ درقول  نیاخصوص که   بهدارد.  یشتر يقول قوت ب نیا ظاهرا( 109 /39 اعراف)« عَليمٌ  س  دا   با 7 یمو

 یتگاه فرعونخصوص که دس بهدارد.  یتناسب روشن کردند، استقبال دشنام و تهمت با را شانیا که 9 اسالم امبريپ یماجرا

فِرْعَوْنَ   وَ»: است نيهم 10/  10فجر سورهدر« االوتاد یذ» ريتفاس از یکی چنانکه. داشت شهرت خيم لهيبه کشتن به وس

 (. بود کرده آماده محکومان شکنجه براى که)یى  هاميخ داراى یا نيرومند، سپاهيان داراى فرعون با و « الْأَوْتادِذِی 

ستحکم موس   یمخالفان کاشف از عزم قو  هياز ناح یقابل خطرات احتمالدر م محکم موضع  گونه نیا در ابالغ   7یو م

 .است آن با ها مخافت یها نهیرسالت و هز

سالت نگران  نیمن در ابالغ ا و :هیآ مراد صاحب اخت  رایندارم ز یر  نکهیبرم از ا یاه مشما پن  اريبه پروردگار خود و 

 رانيد.از خود بدشنام تهمت وسار/ سنگبا مرا 

 (21) فَاعْتَز لُون  لی تُؤْمِنُوا لَمْ إ نْ وَ

است. مکيان   7موسی  از راه بيان نمونه مشابه درباره 9همانطور که گذشت این آیات در مقام تقویت قلب پيامبر اکرم 

لش های ز چازدند؛ خدای متعال نيز در این آیه همين بخش ا 9ایمان نياورده و دسووت به اتهام زدن به حضوورت محمد  

نيز  7ر موسووی و قوم فرعون را گزارش می کند. فرعونيان نيز نه تنها ایمان نياوردند بلکه دسووت از سوو  7ميان موسووی 

 برنداشته و به وی تهمت زدند.  

  نیا اصل  در. است  «باء» یمعن به «یل تُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ» در «الم»حرف شرط است.   « ان»فَاعْتَزِلُونِ(  لی تُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ )وَ
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برمی   به حضرت موسی و رسالت ایشان« یاء»ضمير در  است. «مانیا»در فعل  «رکون» یمعنا نيتضم یعلت برا ،«الم»

  یزاريب و کردن دور ای  شووودن دور یاصووول به معن  در بگيرید.  کناره مرا رها کنيد و از مخالفت با من       «فاعتزلون »گردد. 

ستن  سم  لحاظ به ج س  یذهن ای و یقلب ای یج شتن از اذیت     « فَاعْتَزِلُونِ» 1تا ست بردا در اینجا به معنی کناره گيری و د

با من نه دوستی کنيد و نه دشمنی، نه به خير متعرض من شوید و     یعنی چه رجم گفتاری و چه رجم عملی -حضرت است  

 .نه به شرّ 

 شيد. شتم من دست بکو اگر به من ایمان نمی آورید، حداقل مرا رها کنيد و از تهمت زدن و  :مراد آیه

سوره اعراف      درگيری :نکته شد با انواعی از عذاب های موقت که در  سی همراه    136-130 / 39قوم فرعون با مو

س، هرگاه  يرند. پدچار کردیم باشد که در یاد گ ها ها و کاستى فرآورده و ما فرعونيان را به خشکسالى  گزارش شده است:   

ان وى فال بد رسويد به موسوى و همراه  به ایشوان مى  د این از آن ماسوت و اگر بالیى فتنگآورد مىنيکى به آنان روى مى

اى براى ما بياورى که ما را با  گفتند: هر نشانهمى دانند.زدند؛ آگاه باشيد که فالشان نزد خداوند است اما بيشتر آنها نمى مى

  هایى روشن ه نشانه خ و شپش و وزغ و خون را به گون ما هم بر آنان سيالب و مل  آوریم.آن جادو کنى ما به تو ایمان نمى

ى موسى! پروردگارت  بر آنان فرود آمد، گفتند: ا و همين که عذاب فرستادیم باز سرکشى ورزیدند و قومى گناهکار بودند.

آوریم و  ان مىخوریم که به تو ایم   را به پيمانى که با تو دارد براى ما بخوان! اگر این عذاب را از ما بگردانى سووووگند مى        

شت.و چون آن عذاب را     سيل خواهيم دا سرائيل را با تو گ سيدند تا مدتى که باید به آن مى -بنى ا گرداندیم  از آنان مى -ر

شمر شکنى مى باز آنان پيمان دند و از آنها غافل بودند  کردند. بنابراین از آنان انتقام گرفتيم و براى آنکه آیات ما را دروغ 

اجرای فرعونيان و  اما در اینجا به این گونه عذاب ها اشوواره نمی شووود زیرا هدف بيان م « غرق کردیم.آنان را در دریا 

 به آن توجه می دهد.  22بحث انتقام است که  از آیه  7موسی 

 (22) مُجْر مُونَ قَوْمٌ هؤُالءِ أَنَّ رَبَّهُ فَدَعا

سی   ضرت مو ست از ایمان آوردن فرعون  7آیه بيانگر یأس و ناميدی ح شان  و فرعونيان ا ست  د. همچنان که ن هنده د

شتن   ست.   قوبرندا شنام به او شت،  21همانطور که در نکته آیه م فرعون از اتهام زدن و د صلی   با اینکه پ گذ يش از انتقام ا

قام و  تمرکز روی انت اتمراحل از عذاب های موقت در باره فرعونيان اتفاق افتاده بود اما به دليل اینکه بحث مورد نظر آی    

ماجرای انتقام از  ینجا ادر به آن تهدید کرده بود، 16عذاب قطعی از اتهام زنندگان به رسوووالن الهی در دنيا بود که در آیه 

 قوم فرعون را یاد آور شد. 

اشاره به قبطيان « هؤُالءِ». داللت بر تفریع و تعقيب این مطلب بر گذشته دارد« فاء»م جْرِم ونَ(  قَوْمٌ هؤُالءِ أَنَّ رَبَّه  )فَدَعا

  است  گناه نآ قیمصاد  از وحق است   یبر خالف مقتضا  دنیو بر قطع یمعنا به جرم از «مجرمون قوم فرعون است.  یعنی

را رسانده  و ارتباط با رب  و قطعها در گناهکاری ثبات آن« م جْرِم ونَ»صفت   2کند یم قطع را خدا و بنده انيم رشته که

                                                      
 . 565 الفاظ القرآن، ص مفرداتراغب اصفهانی،  . 1
 .88، ص 2ریم، ج . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الک 2
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سبب دعاء حضرت    شاره به  ست، که   7موسی  ا شان به حدی ا شده ولذا    دارد؛ یعنی جرم شخصيت آنها  ستحق   تبدیل به  م

  رددانشان از شکایت حضرت از ایشان « دعا» کلمه اما ، است خبریهر چند عبارت آیه جمله ای  .اندهالکت
سی   :مراد آیه ش    7پس مو شان داد اما ای ست  پس از آنکه تذکرات الزم را به ای زار وی همت و آازتان نپذیرفتند و د

شت، این قوم       ست از پروردگارش اظهار دا شتند، در مقام درخوا ستند که در گنا برندا کاری و قطع  هفرعونی اجتماعی ه

 ارتباط با پروردگار ثبات شخصيت پيدا کرده اند!

 (23) مُتَّبَعُونَ إ نَّکُمْ لَیْال  ب عِبادی فَأَسْر 

ستواری  7حضرت موسی  دعای پس از  دای متعال بر رفتار مجرمانه ، در این آیه خفرعون و فرعونيان  شخصيت   از ا

 به مرحله انتقام گرفتن از آنها توجه می دهد: 

به معنی « أسری »از مصدر  رکت ده! ح« أَسْرِ » است. در آیه قبل « فدعا»فرع بر « فَأَسْرِ »در « فاء» لَيْالً( بِعِبادی )فَأَسْرِ 

  ور حرکت شبانه دست حکمت واقعی بودن حرکت شبانه بنی اسرائيل دارد.   تصریح بر  تأکيد و « ليال»حرکت شبانه است.  و   

   .، بنی اسرائيل است«عبادی»مراد از  در عبارت بعد امده است.

از حرکت شووبانه اتفاق  م تَّبَع ونَ( جمله اسووتينافيه خبری و برای پيشووگوئی حادثه ای اسووت که به زودی پس  )إِنَّکُمْ 

 .  گرددیبرمبنی اسرائيل به « إنّکم»در  ريضم .افتادمی

بندگان من را  دسووتور دادیم که 7و اصوورار فرعونيان بر رفتار مجرمانه، به موسووی  7پس از دعای موسووی  :مراد آیه

   می شوید!دنبال شما شبانه از مصر خارج کن، 

 (24) مُغْرَقُونَ جُنْدٌ إ نَّهُمْ رَهْوا  الْبَحْرَ اتْرُكِ وَ

ونيان، و عبور از دریا فرع یح انتقام پروردگار از فرعونيان است، و روشن می کند که به دنبال کشاندنآیه در ادامه تشر

 انتقام بوده است.   مقدمه

  ، اسوووتعمال مجازی آن، یعنی عدم مباالت به چيزی و رها کردن آن مد نظر اسوووت.   «اتْرُکِ»در ( رَهْواً الْبَحْرَ اتْرُکِ وَ)

سرخ »یا همان «  نيل»د بزرگ ، همان رو«البحر»منظور از  ست. « دریای  ساکن و آرام بودن   «رَهْواً» 1)قلزم( ا به معنای 

 7جا که راه دریا برای حضرت موسیو مراد از عبارت این است که از آن 2راه، یا باز و گشاده بودن و وسعت در آن است.

شده بود       صا بر دریا باز  سطه زدن ع سرائيل، به وا شک   دریا را به ه ،و بنی ا ساکن و آرام و هموار و باز و خ   مان حالت 

                                                      
سرخ بود.  یایدر یکانال سوئز در سو یانیسوئز و نقطه پا جیمصر بر کرانه خل میقد یاز شهرها و بندرها قُلزُم سرخ است. یایدر یمیقلزم  نام قد یایدر.  1

 یایدر» یعنی یو فارس یسرخ در متون عرب یایدر مید. نام قآمدیشمار مسوئز به میکانال قد یخاور انهیکوه طور واقع است از دوران باستان پا یکیقلزم در نزد

[ 2(]ینابود یبه معن Clysma) Κλὐδμα انیونانیدژ( و  یبه معن Castrumمحل را کاستروم ) نیا انیروم است.شهر گرفته شده نیا اماز ن« قلزم

خاطر نام  نیبود در قلزم است و به ا یموس بیفرعون که در تعقغرق شدن  محل است. سمایکل یعنیآن  یونانینام  شدهیکه نام قلزم شکل عرب دندینامیم

در  زین وشیدار یهااز لوحه یکیداد و  وندیپ ترانهیمد یایبه در یمحل را با کانال نیا یبزرگ هخامنش وشیاست. داربه آن داده شده «ینابود» یعنیقلزم 

دست هو ب هیتحت امر معاو یروهایطالب توسط ن یبن اب یسردار سپاه عل ینخع شهر بود که مالک اشتر نیدر ا نیهمچن است.قلزم کشف شده یکینزد

 شهید شد.و  دیبا شربت عسل مسموم گرد یرمردیپ
 .368. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  2
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پشت سر گذاشته و با زدن عصا به دریا راه را نبندد و بگذارد که فرعون و لشگریانش هم وارد این راه شوند  و علت این        

ست که می    ستور، جمله بعد ا شده »تعبير به « م غْرَقُونَ ج نْدٌ إِنَّه مْ»فرماید: د شده بودند،   ها هنوز غربا اینکه آن« غرق  ق ن

   ن الهی است.ااشاره به قطعی و حتمی بودن این فرم

را همانگونه باز و  یان عبور ده و درآرا از  يلاسووورائ یخود باز کن و بن یبرا یااز در یراه یتبا عصوووا که :مراد آیه

 گانند.وندشصورت آنها غرق  ینشوند که در ا یادر دبه شما وار یابیبه طمع دست  يانساکن نگه دار تا فرعون

 وَ کَذلِکَ (27) فاکِهینَ فیها کانُوا نَعْمَةٍ وَ (26) کَریمٍ مَقامٍ وَ زُرُوعٍ وَ (25) عُیُونٍ وَ جَنَّاتٍ مِنْ تَرَکُوا کَمْ

 (28) آخَرینَ قَوْما  أَوْرَثْناها

ز غرق فرعونيان  به بنی به ميراث بزرگی که بعد اآیات تنبه مردم مکی در باره انتقام از قوم فرعون است در این آیات 

  .اسرائيل به ارث رسيد اشاره می کند

به معنای باقی گذاشتند و رها کردند؛ « ترکوا»! کند؛ یعنی چه بسيارافاده کثرت می« کَمْ»ع ي ونٍ(  وَ جَنَّاتٍ مِنْ تَرَکُوا )کَمْ

صل از   ست؛ که مجازا بر ج « ترک»در ا شدن و رها کردن بدون اختيار هم  به معنی انداختن چيزی در جایی با اختيار ا دا

به « ترکوا»ضمير در  . شود گفته می« ترکه»گذارد، لذا به آن شود، مانند مال و ارثی که ميت از خود بر جای می اطالق می

ها  هایی باشد که از دامن برخی کوه ممکن است اشاره به چشمه   « ع ي ونٍ»بيانيه  «مِن»برمی گردد.« مغرقون« غرق شدگان  

 گرفته است.  هایی باشد که از رود نيل سرچشمه میشد، یا شعبهیر میسراز

 سرسبز   اريبس  ل،ين رود برکت به مصر  نيسرزم  که است  جهت بدان(، ونيع و)جنات  هاچشمه  و هاباغ نعمت به اشاره 

 لين رود سرتاسر   در یميعظ یهازراعت هاآن که بوده جهت بدان( میکر مقام و)زروع  به اشاره  نيهمچن. بود زيحاصلخ  و

 که هم آباد مساکن  و  قصرها  و دهيچرخیم آن هیپا بر اقتصادشان   که داشته  یخوراک ريغ و یخوراک مواد اقسام  و انواع از

 .است انسان یزندگ یبرا وسائل نیترمهم از

اسووت که  اميام مکان ق. مقاسووتکشووتزار یمعنا به زرع جمعکشووتزارها، روئيدنی ها  «زروع»کَریمٍ(  مَقامٍ وَ ز ر وعٍ )وَ

ست   یمجازا به معنا سکونت ا ست ترین مکانبهترین و نفيس«  کَریمٍ مَقامٍ»مراد از  تمکن از  صرها و خانه    .ها ا همچون ق

ها سووواکن بودند. تنوین آن هم به جهت تکثير اسوووت؛ یعنی نه تنها یک مقام کریم، بلکه           های زیبایی که فرعونيان در آن    

 مقامات بسيار داشتند. 

شمه خداوند به فرعونيان، غير از  باغ های دیگرفاکِهينَ( بيانگر نعمت فيها کانُوا نَعْمَۀٍ )وَ شتزارها و بهترین  ها و چ ها، ک

ست.   ست -به معنی تنعّم « نَعْمَۀ»جایگاهها ا ست  یا مطلق    -از آنجا که به فتح نون و برای مرۀ ا به معنای یک بار تنعم ا

 های گفته شده را همچون یک شیء در نظر گرفته است.  یا  با این صيغه)نَعمۀ(، مجموع نعمت  معنای مصدری مراد بوده که 

به معنی استقرار در عيش   « فاکِهينَ»تر است.  نيز مناسب « ترک»چيزی است که وسيله تنعم است؛ که این تفسير با معنای     

«  فواکه»چند گاهی به معنی استفاده کردن از  است؛ هر را شامل  هرگونه تنعم و تلذذ و می باشد.  خوش طبع سالم و معتدل 
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صل از      ست. این واژه در ا سرور انگيز نيز آمده ا به معنی مزاح و  « فکاهۀ»و ميوه ها و گاه به معنی گفتگوهای فکاهی و 

ست.     شد. و       « فاکهۀ»شوخی ا شادگی چهره با سرور و گ ست که موجب  به هر چيز خوش  « فواکه»به معنی هر نعمتی ا

 شود.  ل میطبعی استعما

سته  محذوف یمبتدا یبرا خبر «کَذلِکَ»( آخَرینَ قَوْماً أَوْرَثْناها وَ )کَذلِکَ    نیا از مطلب» یعنی(؛ کذلک: )االمر اند دان

ست  قرار ضوع  ریتقر و ديتأک یبرا که «ا ست؛  مو ست که   نیبه ا ای ا   عمل نيچن ،میريبگ انتقام ميما هر که را بخواه»معنا

ست؛   25 هیدر آ« ترکوا»عطف بر « ..رَثْناهاأَوْ وَ» ؛«ميکنیم ها را  نعمت ها را رها کرده و  ما آنآن نعمت انيفرعون یعنیا

  انيکه به فرعون ییهانعمت ریها و قصرها و سا  ها و چشمه به باغ «أَوْرَثْناها»یمفعول ري. ضم ميبه ارث گذاشت  گرانید یبرا

شده بود،   شد،  ها باغ همان منظور اگرداده  ست  آن مراد با  نيسرزم  آن در فرعون قوم شان یا یجا به یگرید قوم که ا

منطقه مصر و حکومت سازه    تيباره وضع  در رای. زرفت دست  از و شده  خراب مصر  تمدن که آن از پس اما. شدند  ساکن 

صر، پس از نابود  یها سپاه  یم س  انشيفرعون و  سوره اعراف    یایدر لهيبه و ض 137  /39سرخ، در  شد  حيتو ه که داده 

 ساختند مى قومش و فرعون را آنچه« وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَ  ما کانَ یَصْنَع  فِرْعَوْنُ وَ قَوْم ه   دَمَّرْناوَ » شده است:    رانیو زيشهر ن 

شدند، دیگر      گفته مى «.کردیم زبر و زیر افراختندمى بر را آنچه و شکریان او که در دریا غرق  شود عالوه بر فرعون و ل

نيز در اثر زلزله نابود شوودند. و البته احتمال دارد مصووریان پس از این هزیمت و از هم پاشوويده شوودن دسووتگاه   قبطيان 

سال   شاهى، و به دنبال  شدند که به طور طبيعى کاخ    پاد ضعيف  سنگى و انواع عذاب، چنان  صرها و   ها قحطى و گر ها و ق

داشتن چنين تمدنى، نيازمند ثروت و قدرت  اشد؛ زیرا سرپا نگه  هایشان رو به خرابى و ویرانى رفته ب ها و داربست بانسایه 

 یرفاه یها نهيها و زم تيدر ظرف انيفرعون نيازجانش گریقوم د نیبود، که هر دو از دست قبطيان گرفته شده بود. بنا بر ا

 ب بود.  با امکانات مناس ییآنجا منطقه سر سبز و خوش آب و هوا باالخرهشد.  نيموجود در مصر جانش شيو ع

 هر در گرید اقوام به  متعال  یخدا  اراده به  که  گرفت  نيزم یها  نعمت  مطلق را «اورثناها  » در «ها  »از مراد توان یم

سد  یم نيزم یکجا س  چنانکه. ر ص  در یمو سرائ  یبن هيتو های ثروت و نعمت   :گفت انيفرعون آزار بر ییبايشک  به ليا

انها خداسووت که به هر که بخواهد عطا می کند. و هر که را   اصوولی  موجود در زمين به لطف خدا بنا می شووود و مالک

ستف      شته در ا شين اقوام گذ شاء  مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَۀُ لِلْم تَّقينَ  ی ورِثُهاالْأَرْضَ لِلَّهِ  إِنَّ» کند:  یاز انها م ادهبخواهد، جان «   مَنْ یَ

 (   128 /39)اعراف 

 مجموعه گرفتن ارث به منظور بلکه نبوده نيزم یها نعمت مطلق شوودن وارث  ث،ار از مراد که اند کرده گمان یبرخ

 یبن چگونه که اند کرده گفتگو بعد. هستند لياسرائ یبن «گرید قوم» از منظور و باشد  یم مصر  شهر  در موجود یها نعمت

 از یبرخ که اند داده احتمال سوال نیا به پاسخ یبرا ؟ شدند مصر مردم یها نعمت وارث کردند ترک را شهر  که یلياسرائ 

سرائ  یبن شتند  شهر  به ليا   را مطلب نیا. شدند  ساکن  انجا در و رفتند شام  سمت  به یبرخ و شدند  ساکن  انجا در و برگ

 یمشهد  و ریالتنو و ریالتحر در عاشور .ابن رساند  ینم باثبات خیتار ، میا گفته 59 /47 شعراء  سوره  لیذ تر شيپ چنانکه
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  1.اند برنگشته مصر وبه رفته نيفلسط سمت به انیمصر که اند کرده حیتصر ئقکنزالدقا در یقم

سياری از باغ  :اتمراد آی شتزارها و جایگاه ها ی ارجمند و نعمت هایی که    اچه ب شمه ها و ک وم فرعون در قت و چ

ز نابودی قوم  بعد اآنها در خوشووی و دلشووادی زندگی می کرد. انتقام ما چنين اسووت. و ما این نعمت ها و فرصووت ها را 

 فرعون به قوم دیگر دادیم.  

 (29) مُنْظَرینَ کانُوا ما وَ الْأَرْضُ وَ السَّماءُ عَلَیْه مُ بَکَتْ فَما

  انتقام از قوم فرعون در آیات گذشته است.این آیه، تفریعی بر 

اما در گریه در مورد انسووان معلوم اسووت، مفهوم  به معنی گریه نکرد؛« بَکَتْ ما»الْأَرْض (  وَ السووَّماء  عَلَيْهِم  بَکَتْ )فَما

ست.          شان ا ساط و حزن و تأثر شادی و انب ضی  سایر موجودات، مقت سمان و زمين بر   2مورد  لذا منظور از گریه نکردن آ

شدن  فرعونيان،  ست؛ و این تعبير، نوعی کنایه بر   آنمتأثر ن شان از نابودی و هالکت فرعونيان ا ر تأثها و تغيير حالت ندادن

آسمان و زمين از این قوم خيری ندید  هااست. ارزش بودن آنمقدار و بیو بیآسمان و زمين  برها هالکت آنمنفی نداشتن  

شان متاثر     شدن شته  شد  که با ک شته با شده بيان       .تلخ دا صيبتی واقع  سی را که مورد م زیرا زمانی که بخواهند اهميت مقام ک

سمان و زمين بر او گ »گویند: کنند، می شدند   آ شيد و ماه در فقدان او تاریک  ساس     «.  ریه کردند و خور ست بر ا ممکن ا

هيچ مؤمنی نيسووت مگر آنکه یک درب برای باال رفتن عملش و یک درب برای  »از انس که فرمودند:  9روایت نبی اکرم

که از ابن عباس نقل شده:  یا این روایت  3«کننداش در آسمان وجود دارد، و هرگاه بميرد بر او گریه می پایين آمدن روزی

یا  4«کنندرود، بر او گریه میهرگاه مؤمنی بميرد، جایگاه نمازش در زمين و قسمتی از آسمان که عملش از آنجا باال می  »

سمان که عملش از آن باال می »گوید روایتی که می سمان که  محل نماز و محل عبادت مؤمن، جایی از آ رود و جایی از آ

که در نکته ها آورده -یا ممکن است بر اساس برخی روایات دیگر   5«کنندشود، بر او گریه می نازل می اش از آنجاروزی 

صوص      -شود می سرخی مخ صورت نوعی دگرگونی و  سمان و زمين، گریه حقيقی و به  سرخی   -، مراد از گریه آ غير از 

شگی  شد، که در مورد آن  -معمول و همي شده  ها اتفاق نيفتاد.با ضرت یحيی ع و بر امام     چنانکه گفته  سمان برح گریه آ

 حسين ع چهل روز و با طلوع و غروب قرمز خورشيد همراه بوده است.   

 «هميعل» در ريضم . ست هاآن عقوبت ريتأخ عدم منظور و شدگان  داده مهلت یمعن به «نیم نظَر»( م نْظَرینَ کانُوا ما )وَ

درباره   یقضاء و قهر اله انیاز سرعت جر هیجمله، کنا نیا .گرددیبرم قومش و فرعون یعنی شدگان؛ غرق به «کانوا ما» و

سط هر گونه مانع و عالج    انيفرعون شدن آن تو ست.   یو برطرف ن   نهایا که دیفرما یم 50 /41 سی سوره  در چنانکها

 در ای  «یَرْجِع ونَأَهْلِهِمْ  إِلى یَسْتَطيع ونَ تَوْصِيَۀً وَ ال   فَال» کنند؛ ینم دايپ را اهلشان  به برگشت  ای و گرانید به تيوص  امکان

                                                      
 .128 ، ص12؛ مشهدی قمی، تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج 329، ص 25التحریر و التنویر، ج . ابن عاشور،  1
 .326، ص 1التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج . مصطفوی،  2
 .30، ص 6؛ سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور، ج 98، ص 9. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  3
 . طبرسی، همان. 4
 .129، ص 12. مشهدی قمی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج  5
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صر  سوره  شتن  از نيزم به یو رفتن فرو و قارون ینابود گزارش در 81 /49 ق صت  گونه هر ندا   ادی گرفتن یاری و فر

 «  نَ الم نْتَصِرینَبِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَه  مِنْ فِئَۀٍ یَنْص رُونَه  مِنْ د ونِ اللَّهِ وَ ما کانَ مِ فَخَسَفْنا»: کرد

شان متأثر       :مراد آیه سمان و زمينی که بر آن قدم می زدند، بر ای ساد کردند که هنگام انتقام ما،آ آنان چنان در زمين ف

 نيز داده نشد!برای هيچ گونه اقدامی  نشد و گریه نکرد و به آنهامهلت

حليل هایی شده است؛ برخی اظهار داشته اند    هالک می شوند، موجب ت گریه آسمان و زمين بر انسان هایی که    :نکته

شادی و اندوه برای امری مثل تولد یا اندوه در       شدت  سمان و زمين خنده و گریه ندارند بلکه این تعبير کنایه ای از  که آ

باره تولد و مرگ فرد یا جمعی از انسوووان هاسوووت. برخی نيز گفته اند مراد از آسووومان و زمين اهل این دو مکان یعنی           

 تگان ، جنيان و انسان ها است.  فرش

سد   شد. به نظر می ر ض  برپایه معارف قرانی حمل آیه بر معنی حقيقی گریه قوی با و  نيزم یرایآن که در قران  حيتو

سمان و برخ  شعور ب  یمثل کوهها )جماد( و پرندگان )جاندار(  نوع یعيطب گرید یها دهیپد یآ ست: در    انيدرک و  شده ا

مشغول شوند.    حيکه همگام و همراه با داوود به تسب  دستور دادیم ن می کند که به کوهها و پرندگان بيا 10 / 58 أسوره سب  

 لَوْ»بيان می دارد که کوهها درک عظمت خدا کرده و از ابهت او متالشووی می شوووند:  21 /101 حشوور سوووره در چنانکه

 ..«تَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَۀِ اللَّهلَرَأَیْتَه  خاشِعاً م  جَبَلٍ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى

ستفاده م  نيهمچن سمان و زم    یکه ا ست، همچون جان و    رندهيظرف در برگ نيشود  آ شر ا  یوکه در ظرف بدن  یب

 گریو د یفشووار و قند و چرب ایقرار دارد. عدم سووالمت روح و جان به بدن صوودمه زده و مثال سووتون فقرات را کج و  

سمان و زم   تيفيک نيکند، به هم یم ليرا بر بدن تحم هایماريب سان ها در کالبد آ ست آنها   نيان قرار گرفته اند و رفتار نادر

سَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِي ذیقَه مْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا     ظَهَرَ» کند :  یم دیرا تهد نيسالمت آسمان و زم   ساد  فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَ الْفَ

ست نم  بارانرو  نی( از ا84/41 روم) «ونَ لَعَلَّه مْ یَرْجِع  س  یدر سوز م  ليبارد و  شر   یشود و زلزله ها زندگ  یو خانمان  ب

شود تا استغفار کنند و به درگاه خدا توبه ببرند تا آسمان به مهرش  یم هيکند. لذا به مردم توص یم دیگهواره را تهد نیدر ا

السَّماءَ  ی رْسِلِا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوب وا إِلَيْهِ وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُو»به مردمش گفت :  هودو موثر داشته باشد:  ديمف یبرگردد و بارش ها

( و اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و آنگاه به سوووى  52 /52هود « قُوَّتِکُم عَلَيْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّۀً إِلى

و نوح  در گزارش رسالتش به  «  نيرو بيفزاید.. ریز فرستد و شما را نيرو بر   ر شما بارانى یک او توبه آورید تا از آسمان ب 

« السَّماءَ عَلَيْکُمْ مِدْراراً   ی رْسِلِ رَبَّکُمْ إِنَّه  کانَ غَفَّاراً .  اسْتَغْفِرُوا فَقُلْت  »: خدای متعال در باره گفته هایش به مردم عرض کرد

« ) بخواهيد که او بسوويار آمرزنده اسووت؛ تا )باران( آسوومان را بر شووما ریزان، بفرسووتد. ن آمرزشو گفتم: از پروردگارتا

سان        ( 11 – 10/  71نوح سان ها و اقوام منطقه خود ارتباط دارند و فساد و صالح ان بنا بر این آسمان و زمين کامال با ان

  ییمرگ آنها رها رند،يآنها قرار گ طيدر مح یناصالح  یاگر انسان ها  حالها و بازگشت واستغفار آنها بر آنها مؤثر است.    

شت برخالف زمان   یو نجات آنها را بدنبال دارد و لذا تاثر منف شان نخواهند دا سان ها و جامعه عابد بر آنها   یاز مرگ که ان
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 شود.  یموجودات مصلح م نیدر مرگ ا هیسقف آن باشد که موجب اندوه و گر ریقدم بزند و ز

 (31) الْمُسْر فینَ مِنَ عالِیا  کانَ إ نَّهُ فِرْعَوْنَ مِنْ (30) الْمُهین  الْعَذاب  مِنَ إ سْرائیلَ بَنی یْنانَجَّ لَقَدْ وَ

شته  آیات در  آیات بود، دیگران به آن انتقال و آنها شوکت  و قدرت نابودى و فرعونيان هالکت و غرق از سخن  گذ

آیه گوید.  مقصووود از اسوورائيل از چنگال فرعون سووخن می  بنى رهایى و نجات از یعنى آن، مقابل نقطه از بحث مورد

از راه بيان وضعيت بنی اسرائيل بعد از انتقام از فرعونيان که ممشرکان آزار از شرّ و  9مؤمنان به پيامبر اکرمبشارت نجات 

   است.

سْرائيلَ  بَنی نَجَّيْنا لَقَدْ )وَ سوگند و  « قدل»الم در  الْم هينِ(  الْعَذابِ مِنَ إِ ست.  « قد»برای  « م هين»برای تحقق و قطعيت ا

ضعيف، از   ست که تحت قدرت دیگری قرار دارد و هرچه درباره اش   به معنی ناچيز و بی« مهن»به معنی حقير و  مقدار ا

رعونيان   ها از اسوووارت و بردگی ف ، نجات آن «عذاب م هين »دهد. و منظور از نجات بنی اسووورائيل از    اراده کند، انجام می  

ها آن یواردادند. به طوریکه موجب تحقير و خفرسا میها را به کارهای سخت وادار کرده و شکنجه های طاقتآن .است

 شده است.  «نيعذاب مه»به  ريجهت است که تعب نيبوده، به هم

فرعون  بهدر اینجا  از قوم فرعون این که بحث قبل است؛  هیدر آ «الْم هينِ الْعَذابِ مِنَ» از بدل ( عبارتفِرْعَوْنَ)مِنْ  

 نیا از. کرد یو استوار م تیرا تقو لياسرائ یرتبه و پادشاه آنها بود، قدرت قوم در آزاربن یفرد که عل نیا رایشد، ز یمنته

 قَوْمَه  یَقْد م  »: است داده توجه نيچن پادشاه یمحور نقش به 98  /52 هود سوره در. شد تمرکز یبرو خاص طور به رو

آید و آنان را به دوزخ و در روز رستخيز، پيشاپيش قومش مى»؛ « یَوْمَ الْقِيامَۀِ فَأَوْرَدَه م  النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْد  الْمَوْر ود  

 « آیندآورد و بد آبشخورى است که بدان درمىدرمى

 و گبزر «ايعال» .کندیم جادیا «فرعون»است که   یآزار انيب یبرا ،یانيب نافياست جمله  (الْم سْرِفينَ  مِنَ عالِياً کانَإِنَّه  )

سب  به کلمه نیا اما ندیگو یم یعال را فیشر  ستعمال  مورد تنا  دهش  اطالق زين یطلب سلطه  و تجبر و ییجو یبرتر در ا

  ورزید گردنکشى )مصر(   ينزم در فرعون گمانىب( 49/4 قصر ... )شِيَعاً  أَهْلَها جَعَلَ وَ الْأَرْضِ فِی عَال فِرْعَوْنَ إِنَّ»: است 

سته  را آنجا مردم و سته د سْرِفينَ  مِنَ». «..کرد د ضم  حال «الْم  ست.   «ايعال» رياز  ست.  « من» ا سرف » از منظوربيانيه ا  «م 

س  در همچنانکه - فرعون بودن سْرِفينَ  لَمِنَ إِنَّه  وَ الْأَرْضِ فِی لَعالٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ وَ...» هیآ ريتف شت ( 51/83ونسی) «الْم    -گذ

  .بودو فساد  حرام و باطل امور در کنندگان یرو ادهیز از او که است نیا

و به تاکيد ما بنی اسورائيل را از عذاب خوار کننده، رها کردیم، خواری که ازجانب فرعون متوجه آنها می   :اتیآ رادم

 .ندزیاده روی می کردکردن آنها  و خواربنی اسرائيل ی از بين قومش که درفساد در امور شد. فرعون برتری جوی

 (33مُبینٌ ) بَلؤُا فیهِ ما الْآیاتِ مِنَ آتَیْناهُمْ وَ (32) الْعالَمینَ عَلَى عِلْمٍ عَلى اخْتَرْناهُمْ لَقَدِ وَ

سرائيل؛    شاره به یکی دیگر از موهبات خدای متعالی بر بنی ا س    این آیه، ا شاره به فرصتی ا ت که در اختيار مومنان و ا

 این مطلب برای مومنان درگير با مشرکان مکی بسيار اميد بخش است.   شده است.اسالم عطا به 
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ضم الْعالَمينَ عَلَى عِلْمٍ عَلى اخْتَرْناه مْ لَقَدِ )وَ سرائ  یبنبه « اخْتَرْناه مْ»در  یمفعول ري(   «الْعالَمينَ» از مرادگردد.  یبرم ليا

ستاخ  تاعالم  یهاامت تمام ست؛  زير سرائ  یبن دنیبرگز «اخْتَرْناه مْ» از ورمنظ و ا ست.   ليا سرائ  یقوم بن ارياخت ا تنها  ليا

أَ  قالَ» است که در سوره اعراف آمده است:     لتياز فض  ريغ ارياخت نیهم در سوره دخان مطرح شده است. ا    آنبار  کی

 ارياقوام اخت نيتواند در ب یاسووت که م ییها ی( برتر140 /39 رافاععَلَى الْعالَمينَ ) فَضووَّلَکُمْغَيْرَ اللَّهِ أَبْغيکُمْ إِلهاً وَ ه وَ 

س لُ   تِلْکَ »دارند:  لتيفض  یبرخ یاما برخ اريو اخت یشده صورت گرفته باشد مثل رسوالن که با وجود اصطف       ضَّلْنا الرُّ   فَ

ضَه مْ عَلى  ش  ه،یمرادآ نیا بنابر...« بَعْض بَعْ سرائ  یاز انتخاب بن یخیتار یگزار شرائط    نیظهور ا خیدرتار ليا قوم در آن 

  نیا یدگیدر باره برگز کردند.  بيو بر آن شک  دندید انياست که آن بندگان خدا از فرعون  یستم  ليبه دل ارياخت نیاست. ا 

 یمباحث یمنف ایمثبت بوده  نکهیدر زمان کنون و ا یحت انيبر همه جهان ایزمان حضووور آنها بوده  انيبر جهان نکهیقوم و ا

 . ميکن یته شده که ورود نمگف

 ها اسوووت.   تيشوووکوفاکردن ظرف یآنها برا یها یآمادگو آنها ضوووعافاسوووت بهپروردگار ، به معنی علم «عِلْمٍ عَلى»

 مردم نیا دسوت  از نجات یبرا را آنها متعال یخدا و اند گرفته قرار فرعون قوم سوتم  ریز نهایا که دانسوت  یم ردگارپرو

س  .کرد ارياخت صر  چنانکه در  ضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَه مْ أَئِمَّۀً وَ      نُرید  وَ»فرمود :  5/  49وره ق سْتُ أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذینَ ا

 یها استعداده با صفت استضعاف و     لياسرائ  یبن ارياخت پسرا به دنبال دارد.  یدگیپس استضعاف برگز  « نَجْعَلَه م  الْوارِثينَ

شده آنها ارتبا    شن  « علم یعل» ريتعب یمنتهط دارد. سرکوفت   زده کنار موانع اگر داند یم متعال پروردگار که کند یم رو

 .کنند یم شکوفا را خود استعداد مردم نیا شوند،

و رود  انيعصا از دست فرعون لهيمثل نجات به وس یامور  ،«اتیاآل»از  مراد( م بينٌ بَلؤُا فيهِ ما الْآیاتِ مِنَ آتَيْناه مْ )وَ 

دست است که در   نیاز ا یو امور 7 یکه قصد مالقات پروردگار را داشتند، انزال تورات بر موس    یزنده شدن مردگان  ل،ين

ش  یماجرا ستقرار در ب  بيپر ن ست؛ هر   شیاختبار و آزما« بَلؤُا»اتفاق افتاد. منظور از  ابانيو فراز نجات تا ا   نیاز ا کیا

بمانند. و منظور از   یسعادت باق  رياو بازگشت کنند و در مس   یبه پروردگار و بندگ نهایبود تا بلکه ا یو نشانه ا  تیبالها آ

نشووانه   ريدر تشووخ دیترد یبرا ییروشوون اسووت که جا اريبسوو یها با نشووانه هاآن شیامتحان، آزما نیبودن ا «نيمب»

 آغاز بلکه ست ين کار انیپا ،یامتخدا و لطف او به  دنيبخش  یبرتر دهدیم نشان  عبارت نیانگذارد.  یپروردگار بودن باق

 نجات به زين لياسرائ یبن. شدند شیآزما ممنوعه شجره از منع به بهشت در اما شدند دهیبرگز حوا و آدم چنانکه. است آن

ست  از  یم انيب 168/  39 اعراف سوره  در. نبود آنها امتحان انیپا یمعن به شدن  دهیبرگز اما شدند  دهیبرگز انيفرعون د

 در یعنی بازگردند؛ خدا یسو  به نهایا تا بود نیا هدف. شدند  شیآزما بد و کين یها بال از یانواع به لياسرائ  ینب که کند

   « بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّه مْ یَرْجِع ونَ بَلَوْناه مْ وَ»: رندينگ فاصله متعال یخدا از آن یها خم و چيپ و یزندگ

 جهان روز آن مردم بر آنها یستگ یرا که گرفتار استضعاف شده بودند، با علم به شا     لياسرائ  یقطعا ما بن و ات:مراد آی

 و به آنها نشانه هایی دادیم که در آنها آزمایش خوبی و بدی بسيار روشن آنها از سوی ما بود.   .میدیبرگز
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 : نکته

شان می . 1 ست که    این آیات ن سنتی ثابت در زندگی ا سان   چيزی آن را تغيير نمیدهد ابتالء و آزمایش،  دهد و بر ان

کند؛ زیرا در هر حال، حقيقت بال و آزمایش  ها حذر میها و سختیها به همان گونه حذر کند که از نقمتاست که از نعمت

ست. همچنانکه امام علی   سان ا شما را ترسان ببيند، چنانکه  »نيز فرمودند:  7دامنگير ان  ای مردم! باید خدا به هنگام نعمت 

  1«بيند.به هنگام کيفر، هراسان می

شت    انيب. 2 س  سرگذ سرائ  یبن و یمو  در تا ست آنها یبرا قلب قوت و یدلگرم ینوع ات،یآ نیا مخاطبان یبرا ليا

و   دهیرا برگز آنهاال متع پروردگارباشند   سته یبه دل راه ندهند و بدانند که اگر شا  یدشمنان بزرگ هراس   و هاقدرت مقابل

از راه   ،یبر راه بندگ ثبات شیباز آزما نآغاز راه است و پس از آخدا  بندگاننجات البته  اقدام خواهد کرد. به نجات آنها

 شود. یم یريگينشان ها و بالها پ

 

                                                      
 .358حکمت  . نهج البالغه، 1
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سوم:   سخ بخش    شه یبر تفاوت فرجام گناه پ دیو تاک دوباره اتیح نبود ۀدربارمجرمان  دیدگاه به پا
   زیدر رستاخ انیگان  و متق

 57 - 34آیات:

 :  گویندمى[ کافران] این آینه هر (34) لَيَقُولُونَ هؤُالءِ إِنَّ

 . نيستيم شدنى زنده ما و نيست[ اىواقعه] دیگر نخستين، مرگ جز( »35) بِم نْشَرینَ نَحْنُ ما وَ الْأُولى مَوْتَتُنَا إِالَّ هِیَ إِنْ

 .  آورید[ باز] را ما پدران پس گویيد،مى تراس اگر (36) صادِقينَ کُنْتُمْ إِنْ بِآبائِنا فَأْتُوا

شان  آیا (37) م جْرِمينَ کانُوا إِنَّه مْ أَهْلَکْناه مْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ وَ تُبَّعٍ قَوْم  أَمْ خَيْرٌ ه مْ أَ سانى  و «تُبَّع» قوم یا بهترند ای  که ک

 .بودند گنهکار که زیرا کردیم، هالک را آنها بودند؟ آنها از پيش

 بازى به اسووت دو آن ميان که را آنچه و زمين و آسوومانها و (38) العِبينَ بَيْنَه ما ما وَ الْأَرْضَ وَ السووَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ

 ایم.نيافریده

 . دانندنمى شترشانبي ليکن ایم،نيافریده حقّ به جز را آنها (39) یَعْلَم ونَ ال أَکْثَرَه مْ لکِنَّ وَ بِالْحَقِّ إِالَّ خَلَقْناه ما ما

 .آنهاست همه موعد «جداسازى» روز حقيقت، در (40) أَجْمَعينَ ميقاتُه مْ الْفَصْلِ یَوْمَ إِنَّ

 حمایتى تواندنمى دوستى هيچ از دوستى هيچ که روزى همان (41) ی نْصَرُونَ ه مْ ال وَ شَيْئاً مَوْلًى عَنْ مَوْلًى ی غْنی ال یَوْمَ

   شوند،مىن یارى آنان و کند،

 ارجمند همان اوسووت که زیرا اسووت، کرده رحمت خدا که را کسووى مگر (42) الرَّحيم  الْعَزیزُ ه وَ إِنَّه  اللَّه  رَحِمَ مَنْ إِالَّ

 .  مهربان

  زقّوم، درخت! آرى (43) الزَّقُّومِ شَجَرَۀَ إِنَّ

 .  است پيشه گناه خوراک (44) الْأَثيمِ طَعام 

  گدازدمى شکمها در گداخته مسِ چون (45) الْب طُونِ فِی یَغْلی کَالْم هْلِ

 . جوشان آب جوشش همانن (46) الْحَميمِ کَغَلْیِ

  بکشانيد، دوزخش ميان به و بگيرید را او (47) الْجَحيمِ سَواءِ إِلى فَاعْتِلُوه  خُذُوه 

 .فروریزید سرش بر جوشان آب ذابِع از گاه آن (48) الْحَميمِ عَذابِ مِنْ رَأْسِهِ فَوْقَ ص بُّوا ثُمَّ

 !  بزرگوارى ارجمند همان تو که بچش (49) الْکَریم  الْعَزیزُ أَنْتَ إِنَّکَ ذُقْ

 .  کردیدمى تردید آن درباره که چيزى همان است این (50) تَمْتَرُونَ بِهِ کُنْتُمْ ما هذا إِنَّ

   ،[اند] آسوده جایگاهى در زگارانپرهي راستى به (51) أَمينٍ مَقامٍ فی الْم تَّقينَ إِنَّ
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 . سارهاچشمه کنار و بوستانها در (52) ع ي ونٍ وَ جَنَّاتٍ فی

 . اندنشسته هم برابر[ و] پوشندمى ستبر دیباى و نازک پرنيانِ (53) م تَقابِلينَ إِسْتَبْرَقٍ وَ س ند سٍ مِنْ یَلْبَس ونَ

 .گردانيممى همسر چشمدرشت حوریانِ با را آنها و[ بود خواهد] چنين[ آرى،] (54) عينٍ بِح ورٍ زَوَّجْناه مْ وَ کَذلِکَ

 . طلبندمى خاطر آسوده[ بخواهند که] را اىميوه هر آنجا در (55) آمِنينَ فاکِهَۀٍ بِکُلِّ فيها یَدْع ونَ

 چشيد نخواهند مرگ نخستين، مرگِ جز آنجا در (56) يمِالْجَح عَذابَ وَقاه مْ وَ الْأُولى الْمَوْتَۀَ إِالَّ الْمَوْتَ فيهَا یَذُوقُونَ ال

 . داردمى نگاه دوزخ عذاب از را آنها[ خدا] و

 .  بزرگ کاميابى همان است این. تو پروردگار جانب از است بخششى[ این] (57) الْعَظيم  الْفَوْز  ه وَ ذلِکَ رَبِّکَ مِنْ فَضْالً

 تفسیر:

سوالن  بعد از تهدید  شک که با ر سب دارند به عذاب های مقطعی و انتقام هالک  و وعده اهل یقين   اهل  برخورد نامنا

به وراثت نعمت های زمين، مردم را به دو دسته مجرم و متقی تقسيم کرد . در بخش سوم سوره وضعيت مجرمان و متقيان 

سی کرد و برای هر کدام فرجامی رنج آوریا لذت بخش گز    ستاخيز برر ارش می کند. از این آیات  را از جهت اعتقاد به ر

   استفاده می شود که عامل لغزش این افراد به سمت جرم، انکاری است که از حيات دوباره و روز رستاخيز دارند.

 صادِقینَ تُمْکُنْ إ نْ ب آبائِنا( فَأْتُوا 35) ب مُنْشَرینَ نَحْنُ ما وَ الْأُولى مَوْتَتُنَا إ الَّ هِیَ( إ نْ 34) لَیَقُولُونَ هؤُالءِ إ نَّ

(36) 

از اعتقاد اهل شک در باره مرگ و رستاخيز سخن  گفته و از شاهد صدق نظرشان در احتجاج با پيامبر در این آیات، 

 یاد می کند.  9اکرم 

  .را با اتهامات خود آزار می دادند 9مکيان اهل شکی است که پيامبر اکرم اشاره به « هؤُالءِ»لَيَقُولُونَ(  هؤُالءِ )إِنَّ

شَرینَ  نَحْنُ ما وَ الْأُولى مَوْتَتُنَا إِالَّ هِیَ )إِنْ   تینها و عاقبت به اشاره  «یه» ريضم . است  قبل هیآ قول مقول هیآ نیا( بِم نْ

ست  مرگ ای یزندگ شرکان  ایگو. شود یم دهيفهم کالم اقيس  از که ا  دو از که بودند دهيشن  امبريپ زبان از غافر سوره  در م

 یم انيب نجای( لذا در ا11/ 69)غافر « ...اثْنَتَيْن أَحْيَيْتَنَا وَ اثْنَتَيْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا قالُوا»: است گفته سخن کردن ندهز دو و راندنيم

از   شياگر منظور مرگ پ ست؟ يچ «یموتتنا االول» منظور از  نکهی. در امیمرگ دار کیتنها  میندار راندنيکنند که ما دو م

در  یبوده و پس از آن، مرگ اياز آمدن به دن شيکه پ م،یمرگ داشوته ا  کیاسوت که ما تنها   نیراد ااسوت، م  یآغاز زندگ

ست و تبد    م،ينيب ی! آنچه مست يکارن سخ ا آنچه اکنون هندوها در  ري. نظ گرید یدر بدنها دیشدن به موجودات جد  لیتنا

 رديم یکه به ظاهر م یفردتناسخ  نی. در اشوديور نمتص یانیآن پا یتناسخ ادامه دارد، برا نیهستند. ا یقالب تناسخ مدع

 باشد. استاد مکارم  یدر همان جسم وشکل  گذشته محال م اتيکند و بازگشتش به ح یحلول م یگریدر جسم د
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 به خواه بودند، معتقد روح بقاء ینوع به هاآن دهدیم نشان  که است  یمتعدد شواهد » : ندیگو یباره م نیدر ا یرازيش 

است   معروف  ،«هامه» پرنده به هاآن اعتقاد جمله از. گرید اشکال  به خواه و تازه یهابدن به روح انتقال و سخ تنا صورت 

سان پرنده ا  لیقبا یکه برخ سم ب        یعرب معتقد بودند روح ان شده که با مرگ او از ج سط  سم او منب ست که در ج   رونيا

شتناک    سد او به طرز وح پرنده ابتدا کوچک   نیو معتقد بودند ا کندینار قبر او ناله مطواف کرده و در ک یآمده و اطراف ج

شده تا به اندازه جغد م    سپس بزرگ تر  شت بوده و جا  گرددیبوده،  و   رانیو و یخال یخانه ها گاهشیکه دائما در وح

ست.  سير آیه   38قبرها شت که برا 11/ 69غافر )« ...اثْنَتَيْن أَحْيَيْتَنَا وَ اثْنَتَيْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا قالُوا»در تف سان   ی( گذ مرگ  کیان

شود و تامرگ ادامه دارد؛ سپس مرگ است      یشروع م  ايو در دن ینيکه از عالم جن  اياح کیمتصور است،    اياز اح شيپ

سان را به عالم برزخ ارتحال م  ستاخ  راندنيدهد، پس از آن م یکه ان ست. بنا برا  زيدر برزخ و زنده کردن در عالم ر   نیا

صو  شرکان مک  ر،یت سخن پ    یم سوره غافر  شن  امبريکه در  دانند که مرگ اول، مرگ  یاند، و م دهيدر باره انواع مرگ را 

  م؛یبود، ندار  اي دن یاز ورود به زندگ   شيکه پ  یکنند: ما جز مرگ   یکالم ادعا م  نیاسوووت، در ا یويدن اتي از عالم ح  شيپ

 حلول در پرندگان است.   ای گرید بلکه انتقال و حلول به اجساد ستيبعد،  مرگ ن یومرگ ها

ی افتد؛ و در کنارش احتمال دوم اینکه مرادشان از مرگ اول، پذیرش مرگ به معنای ميراندنی است که در دنيا اتفاق م

ا در باره نفی  از زبان آنه 29 /55منتفی شوومردن حياتی اسووت که پس از آن واقع شووود. چنانکه پيش تر در سوووره انعام 

 « .ينَ گفت: وَ قالُوا إِنْ هِیَ إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْع وثچندین حيات سخن 

شَرینَ  نَحْنُ ما وَ» صر آ    ديتأک ،«بِم نْ صر و ح ست.   هیق شْر ا سترش دادن    نَ شَار بمعنى  گ ست.   و إنْ شِراتِ  وَا شْراً  النَّا   نَ

 نَشَرَ »انسته اند:  دنشر   زيگسترند. زنده کردن مردگان را ن . قسم ببادهاى گسترنده که ابر را بطرز مخصوصى مي    3مرسالت:  

شَرَه مْ  ست  آنجهت از این ميآید بنظر «أحياهم: اللّه  الموتى و أَنْ سانها،  از کی هر باره دو شدن  زنده که ا  گسترش  یکنوع ان

ست  دادن شد  جنبش و حرکت اثر در بدن ذرّات. او سترش  کرده، ر شکيل  را بدن و افتهی گ شَرَه    . ثُمَّددهن می ت شاءَ أَنْ   إِذا 

  . سپس آنگاه که خواهد او را زنده ميکند.22عبس:

ها بر نفی و انکار بعث اسووت. که از مؤمنان و حجت آناهل شووک صووادِقينَ( این آیه تتمه کالم  کُنْتُمْ إِنْ بِآبائِنا )فَأْتُوا 

ص   می ستاخيز وجود دارد  سيله ای پدران آنه خواهند اگر در این ادعا که حيات دیگر و ر ا را دوباره به دنيا ادقند، به هر و

 د است.  ها برای اثبات ادعای معا، زنده کردن آن«آوردن پدران»ها را زنده کنند. منظور از برگردانده و آن

 خود جد او که دش  گفته امبريپ به هشام  بن ابوجهل یسو  از «صادِقينَ  کُنْتُمْ إِنْ بِآبائِنا فَأْتُوا»: سخن  نیا اند گفته یبرخ

 . کنند سوال نیا از پس جهان درباره او از آنها تا کند زنده بود انیراستگو از که را کلب بن یقص
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شدارها و اعتقادات را    :مراد آیات شک مکی که به اتهام زدن به تو رو آورده و ه ه بازی گرفته اند، می بالبته این اهل 

یا می گویند،   )ش از آمدن به دنيا نبود و سووپس ما هميشووه زنده هسووتيم گویند:  آن چه از مرگ بود جز مرگ اول ما پي

یا رسووتاخيزی  مرگ و ميراندن ما جز ميراندن اول از دنيا نيسووت ( و ما انتشووار حيات در روز دیگر و به شووکل برزخی

شما این مومنان پدران ما          ست، پس  ست ا ستاخيز در شار دربرزخ و ر شت! اگر این حيات و انت ا دوباره به ر نخواهيم دا

 زندگی دنيا بياورید، اگر راست می گوئيد!  

صو              :نکته شن بود زیرا در  شده، رو سخ گفته ن شان پا ضای ست و به تقا شده ا سخنان تایيد ن شدن  اینکه این  رت زنده 

سحور : گفتند یم باز شان یا با گفتن سخن و مردگان  سخ  در 111 /55 انعام سوره  در. میا شده  م ضا  پا شرکان  یتقا  که م

وَ حَشووَرْنا  يْهِم  الْمَالئِکَۀَ وَ کَلَّمَه م  الْمَوْتىلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَ وَ»: فرمود ند،یگو سووخن ميمسووتق انها با و ندیايب مالئکه گفتند، یم

و اگر ما فرشووتگان را به سوووى آنها فرو  « یَجْهَلُونَ  أَکْثَرَه مْ ما کانُوا لِي ؤْمِنُوا إِالَّ أَنْ یَشوواءَ اللَّه  وَ لکِنَّ قُب الًءٍ عَلَيْهِمْ کُلَّ شووَیْ

سخن مى   مى ستادیم و مردگان با آنها  سته فر شان( را گروه گروه د گفتند و بر آنها همه چيز )از خوا شان گرد  های ر مقابل

نان )با این    يشوووتر آآوردند، مگر آنکه خدا )به اراده حتمى و قهر و جبر( بخواهد، و لکن ب     آوردیم، باز هم ایمان نمى  مى

 کنند.روحيّه عناد خود( نادانى مى

 (37) مُجْر مینَ کانُوا إ نَّهُمْ أَهْلَکْناهُمْ قَبْلِه مْ مِنْ الَّذینَ وَ تُبَّعٍ قَوْمُ أَمْ خَیْرٌ أهُمْ

ها همگی  از آن همچنانکه قوم تبع و اقوام قبل    مجرمان مکی اسوووت که رسوووتاخيزرا انکار می کردند.      دی تهد  ه،ی آ نیا

از نظر مکانی ع که تبّمجرم در این دنيا نيز سرنوشتی همچون قوم   شاید  کند که ها را تهدید میآن در این آیه هالک شدند. 

  کنند.پيدا  در مدین ساکن و به مکيان نزدیک تر بودند،

ست؛ زیرا همه می    قَوْم  أَمْ خَيْرٌ ه مْ )أَ ستفهام در آیه تقریری ا ها، برتر از این   قبل از آنو مردم ع تب قوم دانند که تُبَّعٍ( ا

 مجرمان مکی که انکار رستاخيز می کردند، برمی گردد.  به « هم»ضمير  مکيان مجرم بودند.

ست؛  شده  ادی «تبّع» قوم از دوبار م،یکر قرآن در صْحاب   وَ »: هیآ در یگرید و هیآ نیا در یکی ا  تُبَّعٍ قَوْم  وَ الْأَیْکَۀِ أَ

 به بودند، قدرتمند یقوم هاآن که بوده ليدل آن به ه،یآ نیا در «تبع» قوم ذکر(. 34/14 ق) «وَعِيد فَحَقَّ سوو لَالرُّ کَذَّبَ کُلٌّ

  یوقت آنان سيرئ و ساختند  نو از را آن و رانیو را سمرقند  و کرده تصرف  را رهيح و افتاده راه به انشان یلشکر  با کهیطور

شت، یم نامه شک  مالک آنکه نام هب» کردیم مرقوم آغاز در نو ش  و ایدر و یخ ست  و ديخور س  در 39.«بادها  14 هیآ ريتف

ستان  رهیجز شبه  جنوب در که منی نيسرزم  شد  گفته و گذشت  «تبّع قوم» درباره یحاتيتوض  «ق» سوره    دارد، قرار عرب

  آنان اتباع کثرت یبرا «تبّع» به ريتعب. است  بوده یدرخشان  تمدن مهد گذشته  در که است  یپربرکت و آباد یهانيسرزم  از

سالطين و قوم تبع مردمی  بود شاه    جز به شدند  گرفتار یاله عذاب به و کردند بیتکذ را خود اءيانب که بودند، غالب  پاد
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سط  تبّع»یعنی  ص    که «و ض  بلکه بود؛ صالح  و مؤمن یشخ ست  نيذوالقرن همان او که اند گفته یبع   سلطنت  قرن دو که ا

 .  بودند او دنز اسيال و خضر حضرت و داشت

ست که    شهور ا شاهان حم  یکیلقب  «تُبَّعٍ»م شده نامش  بود منیدر  رياز پاد سعد ابوکرب ». گفته  سعد  » یو به قول« ا

ست. « ابوکرب شاهان   «تبّع» 40ا س  آنکه جهت بهبوده و  منیلقب پاد  جهت نیا از ای ؛بودند هاآن تابع و رويپ یاريمردم ب

 و فراوان یروين و قدرت با بودند یتيجمع، «تبّع قوم» 41.اند شده  ملقب نيچن دند،آمیم کار یرو یگرید از پس یکی که

در این صورت مراد از برتری    اما به تدریج راه جرم را گرفتند، و در نتيجه به هالکت رسيدند.   گسترده  و پهناور حکومت

وارد مکه و مدینه شدند و قصد نابودی  قوم تبع این است که پادشاه و مردمش  و به شرحی که در نکته ها می آید و وقتی

ست از تخریب و            شهر ظهور می کند د شنيدن خبر اینکه در آینده پيامبر آخرالزمان در این  شتند، با  شهره را دا این دو 

ست و در مکه ظهور کرده،            شان ا شيدند. این رفتار کجا و رفتار مکيان که با همين پيامبری که از خود شهر ک شتار در  ک

کنند. خدای متعال تبع را بعد از این رفتار مودب با رسووول به دليل جرم و انکار رسووتاخيزنابود کرد، حال با    برخورد می

 مردمی که با رسول خود چنين رفتار ناشایستی می کنند، و مجرم هستند، چه خواهد کرد. 

لَّذینَ  این اقوام همگی مومن اره دارد.د و ثمود اشوووقَبْلِهِمْ( به اقوام کافر قبل از قوم تبع، همچون قوم نوح، عا     مِنْ )وَ ا

شک       شدند، از معبر  شک  شان    بودند اما به تدریج دچار  شدند تا اینکه کار به مخالفت با   عبور نکرده و در آن متوقف 

شدند و در نهایت بعد از این        سپس به مجرمانی پایدار تبدیل  شيد.  شکار ک شانه های آ که تنبيهات مقطعی  رسوالن الهی و ن

 نکرد، دچار انتقام الهی شدند. چاره 

 قوم و شما  نيب سه یمقااز  السؤ  یعن)اَهْلَکْناه مْ(  استتئناف بيانی، بيان از ابهامی است که در سؤال تقریری نهفته است ی    

 . ديک هستدر استحقاق هالکت مشتر همهو  میها را هالک کردجهت است که ما آن نیا به آن، از قبل اقوام و تبع

سبب هالکت آن «.أهلکناهم»م جْرِمينَ( تعليل  کانُوا )إِنَّه مْ  ست.  و بيان جامعی برای   همانند  یمجرمان مک چون لذاها

است اما  زيرستاخ بحث از انکار روز نکهی. با اداشت خواهند هاآن همانند یسرنوشت  د،يهست  زيرستاخ  منکر و مجرم هاآن

د شوود.  خواه یتیمجور ارتکاب هر جرم و جنا زيانکار رسووتاخشوود تا روشوون شووود  ديتاک نهایصووفت مجرم بودن ا یرو

کند: روز   یال مبا انکار سو ردياو را بگ یجلو یمانع چيخواهد ه یگذشت چون انسان نم  6 /31امتيچنانکه در سوره ق

 « یَوْم  الْقِيامَۀ أَیَّانَ یَسْئَلُ» رسد؟  یم یک زيرستاخ

شوکت بهترند، یا قوم پا آیا این مجرمان مکی از نظر کيف :مراد آیه ساکن    بت امکانات زندگی و قدرت و  شان تبع که  د

 جرم بودند!  مدر یمن بودند؛ و نيز دیگر کسانی از مجرمان که پيش از آنها زندگی می کردند؟ هالکشان کردیم چون 

ست  نیا بر یحیتلو ،«تبّع قوم» فرموددر آیه  نکهیا نکته:  مذمت مورد او قوم تنها و دینگرد هالک «تبع» شخر  که ا
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سالم  او رایز د؛ينکن نینفر را تبّع»: فرمودند که آمده 9اکرم امبريپ از نيز اتیروا یبرخ در 42.دارند قرار ست  آورده ا  43« .ا

 به تبّع»: که کرده تیروا7صادق امام از حيصب بن ديول جمله از ، 44دارد وجود شخر نیا بودن صالح بر یاتیروا نيچنهم

  مان یا او به  کنم، درک را او من اگر و کند  ظهور آخرالزمان  امبري پ تا  دي کن سوووکونت  نجا یا: گفت  زرجخ و اوس له يقب دو

 خود، یکشووورگشووائ  یسووفرها از یکی در تبّع که آمده یتیروا در نيچنهم 45.«بود خواهم او خدمت در و آورد خواهم

  یهودی چيه تا کنمیم رانیو را نيسرزم  نیا نم که فرستاد  اميپ نيسرزم  آن ساکن  هودی یعلما یبرا و آمد نهیمد کینزد

ست  یشهر  نیا گفت او به آنجا در هودی یعلما اعلم ،یهودی «شامول ». شود  حاکم نجایا در عرب نيآئ و نماند آن در   ا

سماع  دودمان از یامبريپ هجرتگاه که ست  ليا ش  و شود یم متولد مکه در که ا صاف  از یبخ شمرد  را امبريپ او  که تبّع. بر

 زين( قرآن اعالم سنده ینو)یبرخ 46. کرد نخواهم شهر  نیا بیتخر به اقدام گرید :گفت داشت،  باره نیا در یذهن سابقه  ایگو

 به یدیشد  یماريب کند، رانیو را کعبه داشت  قصد  و شد  مکه وارد ها یلشکرکش   از یکی ضمن  تبّع، که اند کرده نقل نيچن

 کعبه به سوء  قصد  جهت به تو یماريب گفت او به «شامول » ان،يم نیا در. شدند  عاجز آن درمان از اطباء که داد دست  او

  شفا  اگر کند نذر و برگشت  خود ميتصم  از تبّع. افتی یخواه شفا  ،یکن استغفار  و شده  منصرف  فکرت نیا از هرگاه بوده،

 پنجم قرن در اتفاق  نیا. پوشووواند  کعبه  بر یمان ی برد از یراهنيپ افت، ی  بهبود که  یهنگام  و شووومارد  محترم را کعبه  ابد، ی 

  است  یمحل مکه شهر  در اکنونهم و است  دهيرس  تواتر حد به که شده  نقل یحد به خیتوار در و وسته يپ وقوع به یالديم

   48.است فراوان باره نیا در اخبار 47.شودیم دهينام «التبابعۀ دار» که

 یَعْلَمُونَ ال رَهُمْأَکْثَ لکِنَّ وَ ب الْحَقِّ إ الَّ لَقْناهُماخَ ما (38) بینَالعِ بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ

(39) 

لَّا  هِیَ إِنْ لَيَقُولُونَ هؤُالءِ إنَّ»این آیات، عطف به آیات     نَا  إِ مجرمان در  ( و ردّ بر گفتار  35و  34دخان/ )« الْأُولى  مَوْتَتُ

متعالی فقط  جت برهانی بر ثبوت معاد است؛ یعنی اگر خدای یات ح ن آمضمو  انکار رستاخيز پس از مرگ در دنيا ست.  

رفتن آفرینش گبرای انسان ها تعيين کند و پس از مرگ رستاخيزی نباشد، این به بازی و فقط یک چرخه زندگی و مرگ 

 انسان است.  

سَّماواتِ  خَلَقْنَا ما )وَ ست از   «العِبينَ»العِبينَ(  بَيْنَه ما ما وَ الْأَرْضَ وَ ال صل از   «خلقنا» بازیچه، بی هدف، حال ا در ا

ضوومير تثنيه به  50گيردو بدون قصوود صووحيح انجام می  49به معنی قول یا کاری که منظور مفيد و عقالیی نداشووته« لعب»
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 و برای همين با صيغه جمع نيامده است.   -که جمع هستند-هاجنس آسمان و زمين برمی گردد، نه الفاظ آن

ها و زمين و بين  لقت آسووومان  و تأکيدی بر حقانيت خ     بِالْحَقِّ( این آیه بدل اشوووتمال از آیه سوووابق      إِالَّ ه ما خَلَقْنا  )ما 

ر جای خود قرار  دامر ثابت و چيزی است که  « حق»  برای سببيت است؛   یا برای مالبست  « بِالْحَقِّ»در « باء» هاست آن

صحيح داشتن از   و  هدف جدّی، قاطع و مابين آنها، حکيمانه بودن ها و زمينبودن آفرینش آسمان « حقّ»منظور از دارد. 

   .هاستنآفرینش آ

بيان می کند که اکثریت مجرمان شوووناختی از حق و ثابت و صوووحيح بودن           یَعْلَم ونَ( این عبارت،  ال أَکْثَرَه مْ لکِنَّ )وَ

 و مرگ خود چنين ادعاهایی نمی کردند.  آفرینش ندارند. زیرا اگر این حقيقت را درک کرده بودند، در باره حيات 

مطلب مهم آن که خدای متعال در این آیات مسووواله انکار مرگ پس از دنيا و نيز رسوووتاخيز را که مجرمان ادعا می      

شن کند مرگ از دنيا و حيات       سمانها و زمين و پدیده های بين آنها ارتباط داد. تا رو ساله حقيقت آفرینش آ کردند، با م

ست. آفرینش در تمام مراحل    برزخی و نيز  ستاخيز یکی از حلقه های جریان هدفمند آفرینش ا مرگ برزخی و حيات ر

شکل        سفره آفرینش با عظمت بر مدار حق و ثبات اهداف  ست.  ست و ثابت و قطعی ا و تمام مواردش دارای اهداف در

ص   ست. از این رو هر یک از پدیده ها از بزرگ تا کوچک دارای هدف و مقا سان نيز یکی     گرفته ا ست. ان د حکيمانه ای ا

از حلقات این سيستم است که اتفاقا بهره های زیادی از آن می برد. بخش بسيار مهمی از هستی در راه زندگی او تسخير        

شده است، به انسان قدرت بهره گيری از این همه پدیده داده شده است، چگونه است که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک  

سان سرگردان باشند، و در خدمت هدف او و زندگی کریمانه او باشند بعد خود انسان بيهوده و بی هدف باشد.         همه بهر ان

 و ازهدفداری در این این سيستم هدفمند، استثنا شود. اگر چنين باشد، تمام آفرینش بازیچه ای بيش نخواهد بود!  

سمانها و زمين و پدیده هایی را که ميان   :اد آیاتمر ستند، بازیچه نيافریدیم! ما آن دو را جز همراه با  و ما آ آن دو ه

حقيقت و اهداف اسووتوار و ثابت ) یا بسووبب هدف های حقيقی و صووحيح ( نيافریدیم، اما اکثر مجرمان به این مطلب مهم 

شار خود را بعد       سمان ها و زمين را درک کرده بودند، ادعای عدم انت ستی هدفمندی آ از مرگ  شناخت ندارند. اگر به در

 مطرح نمی کردند، تا بی هدفی آفرینش انسان ها را ادعا کنند. 

 ها:نکته

ستاخيز این هدف محقق نمی     1 سان و اینکه بدون ر شود، برای اثبات هدف داری آفرینش ان .در این آیات، معلوم می 

 شود باید به هدفداری سيستم جامعی که انسان در آن قرار دارد، توجه داد. 

پرده از هدفداری آفرینش انسووان بر می دارد. انسووان در دنيا ظرفيت های فردی و اجتماعی خود را  . رسووتاخيز 2 

شکوفا می کند و یا استعدادهای خود را ضایع و فرصت ها را لگد مال می کند. همچنانکه انسان بر دیگران تاثيراتی دارد      

 گر برزخی نباشد که منتظر تجميع بازتاب ها و و در زمان اندک زندگی بناهای خير یا شری  پایه گذاری می کند، ا
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سب های         شد و نتيجه ک شد که ثمره تالش های مثبت و منفی خود را بچ ستاخيزی نبا شد و اگر ر تاثيرات رفتارش یا

خود در دنيا را تجربه کند، تمام تالش های این جهانی وی در جهت افساد یا اصالح  و نقش های مثبت یا منفی او عبث    

 واهد شد. از این رو انسان هایی که این حقيقت را درک کنند، به ضرورت رستاخيز حکم می کنند. و بازیچه خ

 (40إ نَّ یَوْمَ الْفَصْل  میقاتُهُمْ أَجْمَعینَ )

ضا می کردند آنها را بياورند.      این آیه به منزله  ست که تقا ستاخيز وزمان آوردن نياکان مجرمان ا تاکيد بر تحقق روز ر

صْلِ یَوْ»اطالق  شوند.   به « مَ الْفَ ست که در این روز متقيان از مجرمان جدا می    ،موعد ،به معنی وقت« ميقات»  جهت آن ا

بودن روز قيامت، سوورآمد بودن آن روز برای جزاء و حسووابرسووی « ميقات»زمان تأجيل و سوورآمد اسووت؛ و منظور از 

سان  ست. ان سد منظور و   « هم»منظور از  ها ست؛ به نظر می ر ست. پدرانی که از     مجرمان ا شان ا عده گاه مجرمان و پدران

مومنان به تمسخر تقاضا می کردند که اگر در ادعای رستاخيز راستگو هستند، پدرانشان را بياورند. یا منظور قوم مجرمان     

 ست.  تاکيد این اجتماع ا« أَجْمَعينَ»از مکيان و دیگر مجرمان هالک شده از قوم تبع و دیگر اقوام پيش از آنهاست. 

به راسووتی روز جدایی ميان اقسووام مردم متقی و مجرم، وعده گاه این مکيان مجرم و دیگر مجرمان از اقوام   :مراد آیه

 دیگر / وعده گاه این مجرمان و پدرانشان است. پدرانی که ادعا می کردند، امکان بازگشت آنها به زندگی وجود ندارد.  

 (42( إ الَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إ نَّهُ هُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ )41شَیْئا  وَ ال هُمْ یُنْصَرُونَ ) مَوْل ى عَنْ مَوْل ى یَوْمَ ال یُغْنی

ست مجرمان دلخوش یاری بت ها  شند که والیت آنها را پذیرفته بودند، هدف آیه، نا اميد کردن مجرمان از  یيممکن ا با

ستان ادعایی و اثبات امکان ن      سرپر سوی این  شدن از شمول رحمت خدا      یاری  ست که م شفاعت برای افرادی ا صرت و 

 باشند.

شَيْئاً  یَوْمَ ال ی غْنی) صل »عطف بيان یا ظرف برای « یوم»( مَوْلًى عَنْ مَوْلًى  ست.  « یوم الف کند، از  یم ازينیب  «یغنی»ا

ست. و منظور از  یازين یو ب تیکفا یبه معنا« غنا» نکردن در دفع  ازينیوردن و ببه درد نخ دن،ينرس  ادیبه فر «یغنیال »ا

ست.    قیعذاب از طر ست به گونه ا  یکینزد« فَلس»بر وزن  «یول»شفاعت و امثال آن ا  چيه زيدو چ نيکه ب یو قرابت ا

 یاسووالم اسووت به معن نیاز فروع د یکیکه  گرانیبا د یوسووتگيو پ یگرید تیوال رشیپذ «یتول»نباشوود.  یفاصووله ا

 یولّ» شود:  یشود گفته م یدور م یاز کس یکس یمردان خداست.  لذا وقت یتحد جان هامومنان با هم است، م یوستگيپ

سب رابطه   تیوال«. عنه شکل دهنده وال  یبه تنا ست    یژگیواجد و تیدو طرف  شر  با خدا تیمثل رابطه وال یسرپر   ای ب

صوم  امامان و ايانب تیوال ست  به زين یدرموارد و فرزندان؛ بر جد و پدر تیوال و روان،يپ با مع صرم  یدو  مثل شود  یمنح

ستگ يپ ست  دو یو سبت  مومن ای فاجر دو ست    یمعن به یاموراجتماع در تیوال نمونه.  هم به ن ست  هیآ نیا یسرپر   وَ»: ا

 یگر ولّى امر  .و همينطور بعضى از ظالمان را در اثر اعمالشان ببعض د« بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما کانُوا یَکْسِب ونَ نُوَلِّی کَذلِکَ
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باید به سياق جمالت در قرآن توجه کرد تا نوع پيوستگی را   ( به هر حال 129/  55و سرپرست قرار می دهيم. )انعام  

شود:    شخير داد. مثال وقتی گفته می  والیتی مطرح  « یخرجهم من الظلمات الی النور »به قرینه « اهلل ولی الذین آمنوا » ت

صرف در مومنان را    ست که اعمال ت ست. که البته با       ا ستگی از جنس دخالت و اداره امور دیگری ا شود. این پيو موجب 

رضایت قلبی و از سر اطمينان خاطر انجام شده است والیت و پيوستگی با شياطين نيز از جنس اجازه تصرف شيطانی بر 

 است.   زندگی ولليت پذیران از شيطان

  یاتیآ در  را ها دهیپد یبرخ به اتکاء قرآن. است شده اعالم یمنتف یبررس مورد هیآ در انیموال به شدن ازين یب مساله

توهم توان ممانعت پول از   هیآ نیدر ا« عَنْه  مالُه  إِذا تَرَدَّى ی غْنیما  وَ»: است کرده اعالم یمنتف ، افتهی نزول نیا از سابق که

ست   یآتش جهنم را منتف سته ا ستفاده از مال را که نمونه آن در   برائت از دیخر انيب نی(  ا9/11 لي)ل« دان آتش جهنم با ا

که در آسمان جهنم   یسه شعبه ا   یها هیسا  فيدر توص  گرید یکند.   در جا یاعالم م یباب شده است، منتف   انیاد یبرخ

« جهنم باشد یها تواند، مانع از شراراه یسه شعبه نم یها هیسا« مِنَ اللَّهَبِ ی غْنیال ظَليلٍ وَ ال »: دیفرما یهست، م انینما

ست  یدگیفا ی( و باالخره در باره ب31 /33)مرسالت   با پدر خوانده اش را اورده که  9 ميابراه ی، گزارش گفتگو یبت پر

صِرُ وَ ال    سْمَع  وَ ال ی بْ شَيْئاً  ی غْنیفرمود: إِذْ قالَ لِأَبيهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْب د  ما ال یَ ست  یرا م یزيپدر! چرا چ یا« عَنْکَ  که نه  یپر

همه  یفائدگ یعام و شامل ب هی(  عبارت به کار رفته در آ42 /44 میتو دارد.  )مر یبرا یا دهیو نه فا ناست،يشنوا، و نه ب

 خورد. یم ريبعد تخص هیآ یاست که با استثنا تیانواع وال

اسوتعمال این دو واژه در آیات قران   گردد. از موارد( ظاهراً ضومير در این عبارت به مجرمان برمی ال ه مْ ی نْصوَرُونَ )و 

  با بخواهد فرد و کرده آمد شيپ فرد یبرا ند،یناخوشا یا دهیپد که شده استعمال  ییجا در «یغنی ال» استفاده می شود که   

ستفاده  س  از ا شد  آن اثر مانع یا دهیپد ای لهيو صرت  مقابل، در. با  آنکه افزون. شود  یم گوارا یها دهیپد ليتحص  شامل  ن

  توهم خدا یبرا که یکانیشر  و ها بت باره در مثال. شود  یم آن ريغ و شفاعت  لهيوس  به فرد، یها تالش مکمل گر، یاری

 خود که بود خواهند قادر یحت نه و کنند، یاری را نهایا توانند یم نه کانیشر  نیا که کند یم انيب متعال یخدا کردند، یم

  ینرساندن کسان   یاری( همچنانکه در 192 /39)اعراف  «یَنْص رُونَ  نَصْراً وَ ال أَنْفُسَه مْ   ال یَسْتَطيع ونَ لَه مْ  وَ»: رسانند  یاری را

سان     یخدا دعا م ريکه غ ست: ک شما را   د،يخوان یاز خدا م ريرا که غ یشوند، فرموده ا خواهند کرد و نه خود، را   یارینه 

سَه مْ      وَ الَّذینَ تَدْع ونَ مِنْ د ونِهِ »کنند!  یاریتوانند  یم صْرَکُمْ وَ ال أَنْفُ سْتَطيع ونَ نَ ص رُونَ ال یَ ( و در 197 /39)اعراف «  یَنْ

انتخاب کرده اند، قادر نخواهند بود که        یدرامور زندگ  یاری  دي خدا که بام    ريغ  یدارد که معبودان  یم اني ب گرید یمورد

اتَّخَذُوا مِنْ د ونِ اللَّهِ آلِهَۀً  وَ»! کنند یم حراست  شان یاز ا یانيمشرکان هستند که همچون سپاه    نیکنند. بلکه ا یاریرا  نهایا

 (  75-74 /41 سی« ) م حْضَرُونَ ج نْدٌیَسْتَطيع ونَ نَصْرَه مْ وَ ه مْ لَه مْ  ال.  ی نْصَرُونَلَعَلَّه مْ 
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ضمير در    إِالَّ مَنْ رَحِمَ اللَّه ) ستثناء از  صرون هم  ال»( این جمله، یا در محل رفع، ا ضمير آن به همه    ا «ین ست؛ که اگر 

شوند، تنها کسانی استثناء شده اند مردم برگردد، استثناء متصل و به این معنی است که از بين همه مردم که گفتيم یاری نمی

 . که مورد رحمت خدا واقع شده باشند

شت که مرج  ضمير در  اما بنا بر آنچه گذ صرون » ع  ستثنا  « ال ین شند، ا ست که کفار  به این ممنقطع و  ءمجرمان با عنی ا

سانی که   یاری نمی س  باشوند.  شوند که عبارتند از متقيان، یاری می مورد رحمت الهی واقع می شوند، ولی ک  اقيتوجه به 

فرمود:   انيعونبلکه مربوط به مجرمان اسووت. چنانکه در باره فر سووتيبه طور مطلق ن زيدر رسووتاخ یاری ینف ات،یآ نیا

يامَۀِ مَّۀً یَدْع ونَ إِلَى النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِوَ جَعَلْناه مْ أَئِ»نخواهند شد :  یاری امتيو روز ق میبه اتش قرار داد را امامان دعوت نهایا

سخن بگوید، تناقضی   ان به مومنانفرشتگ یاریاز شفاعت و  گرید اتیاگر در آ نی( بنا بر ا41/  49)قصر  «ی نْصَرُونَال 

ست. چنانکه در  شَّفاعَۀَ یَمْلِکُونَ  ال» فرمود :  87/   44سوره مریم   در کار ني )در » ؛ « اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً  إِالَّ مَنِ ال

داى رحمان پيمانى  آن روز مردم( توان شووفاعت کردن ندارند مگر کسووى )همانند انبياء و اولياء و فرشووتگان( که از نزد خ

شفاعت شدن    سطه صحت اصول عقایدش( پيمانى بر      گرفته باشد و نيز مردم حقّ  ستحقاق   ندارند مگر کسى که )به وا اى ا

جز پس   یشفاعت کننده ا»..؛ ..«نِهِ إِالَّ مِنْ بَعْدِ إِذْ شَفيعٍمِنْ  ما»... فرمود:  3 /51در سوره یونس  و« شفاعت گرفته باشد.

 است.   شده ادی اينصرت خدا به انب از 34 /55و انعام  110 /53 وسفی یو در سوره ها« ..ستياز اجازه خدا ن

ستثناء   شامل  همچنين ا شد  ..« ال یغنی » می تواند  ضمون برخی روایات که در آن  این قولبا و خود  :ها اهل بيتبا م

   می شود.توجيه  51نياز کنندگان معرفی کرده اندرا استثناء شدگان و بیپيروانشان 

انی هستند  رون( مطلب روشنی است؛ این بزرگان مصداق کامل کس    استثناء شدن شخر ایشان از عدم یاری ) ال ینص     

 ی شوند.  مکه خدا متعال مورد رحمت خود قرار می دهد و به وسيله قران، اعمال صالح و یا پيامبر اسالم یاری 

که  دم نصرتیعپيروان اهل بيت نيز به جهت آنکه ایمان و اعمال صالح دارند، مشمول رحمت الهی می شوند. و از 

 امل عموم مردم می شود، خارج می شوند.ش

اما استثناء ایشان از بی نياز نکردن  ) ال یغنی ( به این است که اهل بيت عليهم السالم موالی خود را بی نياز می کنند.  

شان از توجه عذاب به       ست، موجب بی نيازی پيروان شاید به این معنی که والیت اوليا ی الهی چون در طول والیت اهلل ا

شود.  شده و در زندگی تابع ولی خود    اهل والء می  ست، پيروان متقی  زیرا با پذیرش والیت امامان که تجلی والیت اهلل ا

سنگين روز فصل باشد، رها           شقاوت و احکام  ستی که موجب  شای سمت نور رفته و از چتر والیت غير خدا و رفتار نا به 

                                                      
 ّللاَ  استثنى الّذي[ ّللاَ  و نحن] و. ّللاَ  رحم الّذي ّللَا، و نحن،:  ّللاَ  عبد أبو فقال » ...؛  629، ص 4عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج  51

 ما ّللَا، و محّمد، أبا یا: بصیر ألبي قال أّنه  ّللاَ  عبد أبي عنهای دیگر از جمله: روایاتی با مضمون 530ـ  629و همان، « .عنهم نغني فكّنا

 َمْولًى َعنْ  َمْولًى ُیْغِني ال َیْومَ : الحقّ  قوله و كتابه في فقال ته،شیع و المؤمنین أمیر خال ما أتباعهم ال و األنبیاء أوصیاء األولیاء من بأحد ّللاَ  استثنى

 . شیعته و  علّیا: بذلك یعني ّللَاُ، َرِحمَ  َمنْ  إاَِل  ُیْنَصُرونَ  ُهمْ  ال وَ  َشْیئاً 
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 می شوند.

ستيناف بيانی، بيان از  ( ایإِنَّه  ه وَ الْعَزیزُ الرَّحيم ) سبت به برخی  رمان  و قدرت الهی در عذاب مجن جمله ا رحمت خدا ن

« رحيم»، و -واو نبود هيچ گونه مانعی در دفع عذاب -اشوواره به قدرت خدا در انتقام از دشوومنان « عزیز»اسووت. افراد 

 ها است.  آنمتقيان و نصرت اشاره به رحمت او نسبت به 

شده اند، در م    روز جدایی  :مراد آیات سانی که والیت وی را پذیرا  ست که هيچ موالیی از ک قابل عذاب های روزی ا

شمول رحمت الهی قرار گ     سانی که م شوند مگر آن ک شند. این   جهنم بی نياز نمی کند. و مجرمان / مردم یاری نمی  رفته با

لهی مشمول نصرت اند و همچنين به رحمت دسته افراد به وسيله والیت اوليای الهی از عذاب های آن روز بی نياز می شو

 و یاری قرار می گيرند. زیرا  او، بله او، غالب است؛ ومهربان به متقيان می باشد. 

صادق  :نکته صير فرمودند:   7در روایتی امام  صياء و     »به ابوب سی از اولياء، او سم که خداوند ک ای ابا محمد! به خدا ق

ستثنا نفرمود، مگر اميرال  سپس این آیات را قرائت کرده و فرمودند     7مؤمنين علیانبياء را ا شيعيان او را،  إال من رحم »و 

در دوره پس  اما مشخر است که این روایت، بيان مصداق روشن  در ميان مسلمانان و       52«و شيعيان او.  7یعنی علی« اهلل

 است و شامل ادیان سابق بر اسالم نمی شود. 7از پيامبر اکرم 

 (44( طَعامُ الْأَثیم  )43زَّقُّوم  )إ نَّ شَجَرَۀَ ال

ست. زیرا مجرمان و     این آیات، بيانگر  ست. این آیات جهت اطالع پيامبر و متقيان ا صل ا خوراک اهل گناه در یوم الف

روایت شووده برای ابوجهل خرما و کره آوردند، آنها را با  گنهکاران کافر با این خبرهای غيبی مواجه به تمسووخر می کنند. 

ست که محمد ما را از آن می هم خور با  53کنيم.ترساند، و ما اینک دهان خود را از آن پر می د و گفت: این همان زقّومی ا

توجه به سياق آیات و اینکه هنوز بحث از ورود به جهنم نشده روشن می شود که این آیات از غذای گناهکاران در زمان  

 است. رسيدگی به پرونده های مردم در روز فصل سخن گفته 

در اصوول از « زقوم» .شووودیاطالق م اهيبر مطلق گ یبر درخت و گاه یدر قرآن گاه« شووجره»(  إِنَّ شووَجَرَۀَ الزَّقُّومِ)

ناگوار گناهکاران   همچنين به گياه تلخ و بدبو و بد طعم و غذای ، به معنای فرو بردن لقمه با کراهت شوودید اسووت،«زقم»

 یم فراوان یتشوونگ موجب خوردن آن،و بوده یحرارت و خشووک یدارا گياهدر حشوور و جهنم اطالق شووده اسووت. این 

شنا  آن با مشرکان  و دیرویم العرب رۀیجز از تهامه نيسرزم  در ودارد  یکوچک یهابرگ اهيگ نیا 54.شود   رهيش  بودند، آ

صابت  بدن به یوقت که دارد یتلخ ست.  پيش   این درخت تلخ و بد منظره و بدبو غذای اه. شود یم مرمتو کند، ا ل جهنم ا

  لَآکِلُونَ»یاد شووده اسووت: این درخت به عنوان غذای اهل گناه هنگام پذیرایی از این افراد در روز جزا  تر در دو مورد از

پس از بيان پذیرایی های مربوط به ورودی اهل بهشت می فرماید:   نيز در جای دیگر( 46/52 )واقعه« زَقُّومٍ مِنْ شَجَرٍ مِنْ

                                                      
 .630- 629، ص 4. عروسی حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج  52
 .32، ص 6؛ سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور، ج 102ص ، 9مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج . طبرسی،  53
 .349، ص 4. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  54
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سيله گياه زقوم !    « الزَّقُّوم شَجَرَۀُ  أَمْ نُزُالً يْرٌخَ ذلِکَ أَ» ست یا پذیرایی به و صافات  این پذیرایی ورودی بهتر ا (56/62.)    

از ابن عباس   . ، اختصوواص دارداسووتو اینکه ریشووه این درخت در جهنم  طعام نیا صووفات انيب از این آیه دربعد اتیآ

  55«کند.جهنم بر دنيا فرو آید،  زندگی مردم را فاسد می اگر قطره ای از زقوم»روایت کرده اند که: 

سيار گنهکار  « االثيم»( طَعام  الْأَثيمِ) سيار،     به معنیو؛ صفت مشبهه   ب کسی است که در اثر مداومت بر گناه یا گناهان ب

ست.       شده ا ستقر  و نهادینه و جزئی از ذاتش  سان  که ست ا ییها زيچ یبه معنا «اثم»واژه از   نیاگناه در او م   از را ان

صل   یو برخ   56.دارد یم باز ثواب مراد از طعام بودن درخت زقوم،   برخی گفته اند:  57دانند. یضرر م  ین را به معناآا

 .  58طعام بودن ميوه آن است

تند به رستاخيز کافر هس این اصطالح بر مجرمانی که پيوند با پروردگار بریده و  -به دليل قراین ماقبل و بعد-ادر اینج

شان و   تيشود. اما عموم  یم قيطبت( گذشت.  35-34)دخان/ «الْأُولى مَوْتَتُنَا إِلَّا هِیَ إِنْ لَيَقُولُونَ هؤُالءِ إِنَّ»: اتیآ در  ذکر

» واژه  نیا مانهيب حکشود. انتخا یشوند، شامل م  یدائم در جهنم وارد م ایرا که به طور موقت  یدارد و انواع گناه کاران

شوند،    یم جمع مهکه در حشر کنار   یاشاره به انواع گناهکاران  یکه موضوع سخن بودند، برا  «  مجرمان» یابه ج«  مياث

گناهکاران   اريقابل بس ماند در  دهیبا پروردگار بر ونديشود که مجرمان پ  یواژه استفاده م  نیااست. از کاربرد   تيحائز اهم

 یز تحمل زمان متناسب ادسته وارد بهشت خواهند شد اما پس     نیستند. ا خود را حفظ کرده و اهل ال اله اال اهلل ه ونديکه پ

ستفاده از واژه     دیکه با شوند. باز ا شن می کند که گناهکارانی که گ مذنب  یبه جا «مياث»مجازات  صيت   اه مرو رتکب مع

 لِيَجْزِیَ  » ...مرد: ش ان این افراد را از نيکوکار 32-31  /23شده اند، در این صف قرار نمی گيرند؛ چنانکه در سوره نجم    

سَنُوا     ساؤُا بِما عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الَّذینَ أَحْ سْنَى الَّذینَ أَ سِع    إِکَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَمَ  تَنِب ونَیَجْ. الَّذینَ  بِالْح  نَّ رَبَّکَ وا

 که.همانان بخشود  پاداش نيکى به اند،ورزیده نيکى که را آنان و دهد کيفر دانکرده آنچه براى را بدکاران ات..» ؛..« الْمَغْفِرَۀِ 

سووترده گگمان پروردگارت را آمرزشووى کنند، بىمى پرهيز یمورد یمگر درلغزش ها زشووت کارهاى و بزرگ گناهان از

 «  است..

 به راستی که گياه زقوم غذای شخر بسيار گناهکاراست. :مراد آیات

 (46( کَغَلْی  الْحَمیم  )45فِی الْبُطُون  ) کَالْمُهْل  یَغْلی

ص  ،دو آیه نیا ست.    « زقوم»درخت  فيادامه تو شکم گناهکاران ا شدن و قرار گرفتن در  به « المهل» پس از خورده 

سوب کرده روغن گداخته       ست؛ البته به کثافات ر شده ا سرب، طال، نقره و دیگر فلزات مذاب و گداخته  معنای مس، قلع، 

و مجازا بر هر چيزی  است  تا آخرین زمان ممکن توسعه مهلت دادن و این واژه در اصل به معنی   59شود. ته میشده هم گف 

                                                      
 .78، ص 25جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج . طبری،  55
 .63. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  56
 .24، ص 1قرآن، ج  قاموس. قرشی،  57
 .338، ص 25التحریر و التنویر، ج . ابن عاشور،  58
 .781مفردات الفاظ القرآن، ص . راغب اصفهانی،  59
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شد  که شود  ،مخلوط و ناخالر با شد، موجب     60نيز اطالق می  شته با ؛ زیرا هر چيزی که در آن معطلی و امهال وجود دا

شد میی کند، غليان م  «یَغلی» 61گردد.خلط آن چيز و عدم خلوص و پاکی آن می شش؛ هر دو  « الغی» .جو به معنی جو

از تعبير  شود.به شدت تأثر چيزی با حرارت آتش گفته می« غليان»است  اصل به معنای ارتفاع و بلند شدن در« غلو»از 

استفاده می شود که غليان غذای زقوم و تبدیل شدنش به غذایی جوشان پس ازخورده شدن و هنگام  « یغلی فی البطون »

ضم  سيار داغ. « الحَميم» غذا در معده اتفاق می افتد.  ه ست اما از     62به معنای آب ب سيار داغ ا ظاهراً این کلمه به معنی ب

شبيه به گرمای در          سب مواد مذاب و ت شود. در این جا نيز به تنا صرف می  صداق غالبا به آب گرم یا مایع گرم من نظر م

 .  است «یغلی» ريحال از ضم «یِ الْحَميمِکَغَلْ»حال غليان به آب جوشان تعبير شده است. 

يتی شووبيه غليان این غذا پس ازآنکه خورده و در شووکم گناه کاران جهنم قرار گرفت، در معده انها وضووع :مراد آیات

 فلزات ذوب شده پيدا می کند. جوششی مثل غليان آب جوش.

 (48هِ مِنْ عَذاب  الْحَمیم  )فَوْقَ رَأْسِ( ثُمَّ صُبُّوا 47سَواءِ الْجَحیم  ) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إ لى

نيز غذای  وپس از آنکه به روز فصل و وضعيت مربوط به شرائط سخت مجرمان از جهت بی فایدگی والیت غير خدا 

شد، در اینجا به مرحله وارد کردن آنها به دوزخ   « اثيم»مردم  سيار گناهنکار در آن روز گزارش  ست. تو ب   وجه می دهد ا

 به جهنم را همراه با خفت و خواری گزارش می کند.ها آندن دستور بر

دستور خدا به فرشتگان کشاننده گناهکاران به سوی جهنم است. ظاهرا مراد گرفتن      ( سَواءِ الْجَحيمِ  خُذُوه  فَاعْتِلُوه  إِلى)

این دستور در جهنم می   از دست فرشتگان پيش برنده گناهکاران به سوی جهنم، به وسيله فرشتگان موکل جهنم و انجام     

 63ل دادن از عقب، ه «عتل»؛ در اصل از  و سختی  کشيدن با زور  «اعْتِلُوه ف»برمی گردد.  44در آیه « اثيم»باشد. ضمير به   

ادن خفت استفاده از این تعبير نشان د   64، به معنی گرفتن همه جانبه چيزی و کشيدن آن با زور و خشونت و سختی است    

ست. که مفرد بودن آن،  روز ها در آنو خواری آن سمت جهنم،      ا شاندن مجرم به  ستفاده از واژه های مفرد در ک تنها و  ا

شان می دهد. ها در آن روز یار و یاور ماندن آنبی ست   « سَواءِ الْجَحيمِ » مراد از را ن  یزيچ وسط  نکهیا و-وسط دوزخ ا

به وسط جهنم، به   اینگونه افراد انداختنو  است  یمساو  آن اطراف با وسط  فاصله  که است  آن جهت به ند،یگو «سواء » را

 جهت آن است که کانون عذاب های جهنم را لمس کنند.

پس  از باالی سر،  تراخی رتبی است؛ زیرا ریختن عذاب های داغ  برای « ثمّ»( ثُمَّ ص بُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَميمِ  ) 

محتویات  به معنی خالی کردن « صبّ»در اصل از  بریزید!از باال « ص بُّوا» ها در وسط جهنم است.  کشاندن و انداختن آن از

مِنْ » در« من» شدت هجوم عذاب های جهنمی بر سر آنها را نشان دهند. ریختن از باالی سر استعاره شده تا .تظرف اس

                                                      
 .208، ص 11. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  60
 .191، ص 11. مصطفوی، همان، ج  61
 .245. راغب اصفهانی، همان، ص  62
 .370، ص 3. ابن منظور، لسان العرب، ج  63
 .289، ص 4و قرشی، قاموس قرآن، ج  137، ص 12لدقائق و بحر الغرائب، ج . مشهدی قمی، کنز ا 64
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های جهنم ع عذاب انوبرخی از ا شود، ها ریخته میآن دهنده آن است که آنچه بر سر  برای تبعيض و نشان « عَذابِ الْحَميمِ

عبارت است از   « الحميم»گفتيم که اضافه بيانيه است؛   « الحميم»عذاب است و اضافه آن به   ابزار، «عذاب»مراد از  .است 

 هر چيز گرم، البته به طور عمده در آب استعمال می شود، اما منحصر به آب نيست.

االی سر اوبرخی از  به زور به سمت وسط جهنم بکشانيد؛ سپس از ب     این بسيار گناهکار را بگيرید و او را  :مراد آیات

 عذاب های داغ را فرو بریزید!

 (50تَرُونَ )( إ نَّ هذا ما کُنْتُمْ ب هِ تَم49ْذُقْ إ نَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْکَریمُ )

شوويدن عذاب چدر حال  ی جهنمی افراد بسوويار گناهکار در روز فصوول و بعد از ورود به جهنم وها عذاب انيب ادامه

 ست.است. ظاهراً این گفته از سوی موکالن جهنم و در مقام همراه کردن عذاب با زبان تحقيرگناهکاران ا

ست؛     « ذق» !بچش« ذُقْ»( ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْکَریم ) ستعاره از احساس عذاب ا ش ا شر  چ يدن، قوی ترین حس مبا

شد.     سم می با ست. اهانت و خواری آنصيغه امرنيز به جهت  ج ص      « عزیز» ها ست که بر پایداری  شبهه ا فت و  صفت م

نيز صووفت  « کریم» حالتی در فرد داللت می کند. و به معنی غالب وتوانایی اسووت که مغلوب قدرت مخالف نمی شووود. 

 مشبهه به معنی گرامی و ارجمند است.

ستفاده از این ت  شاره به رفتار تمسخر آميز   ا  باشد که  9ما رسول اکرم   آنها با رسوالن الهی و در مورد عابير می تواند، ا

افراد، ابوجهل بود   یکی از مصادیق بارز این را عذاب کند. شان یا یشمردند که کس   یم نیتر و ارجمند تر از ا یخود را قو

 رای خود قدرت و ارزشمندی متصور بود؛که ب

«  منتظر باش ابوجهل! منتظر باش!»تند و فرمودند: دسووت ابوجهل را گرف 9در برخی روایات آمده که روزی نبی اکرم

شيد و گفت: مرا به چه چيز تهدید می      ست خود را ک شد، د صاحبت )پروردگار( قادر  ابوجهل ناراحت  کنی؟! نه تو و نه 

لذا و  65نيستيد با من کاری کنيد. در سرتاسر این سرزمين )مکه( من از همه نيرومندتر و گرامی ترم! که این آیه نازل شد.      

  66«أنا العزیز الکریم»گفت: این آیه پاسخی به ابوجهل است؛ زیرا او مدام می :برخی مفسران گفته اند

شاره  ( این آیه، ادامه گفتار مالئکه به اهل جهنمإِنَّ هذا ما کُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) شک پایدار آنها در باره حيات پس     و ا به 

ست.      ستاخيز ا شدارهای روز ر شدا     9شک اینها در آیه  از مرگ و ه شکی که موجب بازی گرفتن ه شد؛  رها و  گزارش 

» ض می کردید. از تردید می کردید، ایجاد شک می کردید، اعترا« تمترون»است.  اشاره به عذاب« هذا»مطالب انبيا شد. 

 به معنی جدال و اعتراض و تردید است.  « مراء

سر آن  :مراد آیات ستی که  مالئکه در هنگام ریختن عذاب بر  و توانای ارجمند تها به هر مجرم می گویند: بچش! به را

 هستی!  این عذاب همان است که دائم به آن تردید داشتنيد.

 (52جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ ) ( فی51مَقامٍ أَمینٍ ) إ نَّ الْمُتَّقینَ فی

                                                      
 .630، ص 4؛ عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 80، ص 25. طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  65
 .  138، ص 12؛ مشهدی قمی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 292، ص 2. قمی، تفسیر القمی، ج  66
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ها و مواهب و    بيانی بر وعده   یات و گنهکاران و بيان کيفرهای دردناک آنان، این آ     اهل شوووک   پس از ذکر وعيد به   

 یک از این دو آشکارتر گردد. ، اهميت هر مقایسه متقيان است تا با هایپاداش

ند، هشوودارهای پيامبران را جدی اهل یقين بودهایی هسووتند که انسووان« متقين»منظور از  ( مَقامٍ أَمينٍ إِنَّ الْم تَّقينَ فی)

شان حذ    سبت های ناروا به ای شدند و فرمانبردار و مطيع ر می کردند. گرفته، و از ن سم مکان بمعنی   « مقام»َ .پروردگار  ا

ه چيزی به آن برپا  گرفته شده که اسم برای چيزی است ک    «قيام»و  «مقوا»، از و پابرجایی هر چيزاستقرار  و محل اقامت 

،  و ناامنی اسووت ات و ناراحتیمنظور محلی امن و سووالمت از هر گونه مکروه و مطلق نامالیم« أَمينٍ مَقامٍ»می شووود. 

شادی ها و نعمت ها وگرفتاری به خوردن غذاهای    ، اندوه همچون حزن، شدن  ضطراب به جهت احتمال تمام  نامطبوع و   ا

در واقع   شووتری دارد.به خود مقام و نه صوواحب مقام، از باب مجاز بوده که تأکيد و مبالغه بي« امين»نسووبت دادن  ناگوار.

ست که اهل ای  سول     مقامی ا ستفاده ای که از امين بودن ر شت،   18ر آیه دمنی در آن حضور دارند. توجه به امنيت با ا گذ

   خواهد بود.   می تواند اشعار به این باشد که پذیرش سخنان رسوالن امين الهی ، موجب وصول ایشان به مقامات امن

ستفاده از   در آیه قبل و بيانی « مقام امين»( بدل از جَنَّاتٍ وَ ع ي ونٍ فی) ست. ا ستردگی  « فی»رف حبرای آن ا عمق وگ

هایی باشد که  تعدد باغ که بر صيغه جمع آمده، اشاره به  « جنّات»بهره متقيان از باغات و چشمه ها را می رساند. تعبير به   

 آنها به قوات راتبم به ههر یک از بهشووتيان در اختيار دارند؛  یا اشوواره به باغات و چشوومه هایی اسووت که متقيان با توج

 هابستان انيم در هانآ که است نیا اعتبار به ها، چشمه و «ونيع» در نيمتق بودن و استقرار از منظور. کنند یم دايپ دست

شمه  و شمه  و درختان با سو  هر از هاآن گاهیجا و بوده هاچ ست  شده  احاطه هاچ   «ونيع» و «جنات» یدو هر ذکر و. ا

شت  یها لذت دوام شه یر ش  را به ستگ  ها آب یفراوان به اهانيگ و درختان یشاداب  رایز. کند یم حیرت  نيهمچن. اردد یب

 آنها از شيع و لذت یها هیما و. دادند دسووت از را خود یها چشوومه و باغات که بود فرعون قوم با متناسووب ريتعب نیا

شاره  منی در صروان  باغ صاحب  برادر ده یماجرا به  34-2/17 قلم سوره  در زين تر شيپ. شد  گرفته  ليدل به که دکر ا

ساک  و فقرا کردن محروم یبرا تالش ست  از را خود باغ زکات، از نيم  یشتندار یخو یزاا به انيمتق که یحال در دادند؛ د

 .«النَّعيمِ جَنَّاتِ لِلْم تَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ»: شدند بشارت پروردگارشان نزد باغات انواع تيمالک به خود

 و چشمه ها ! به راستی که پروا پيشه گان در جایگاه امن هستند، در مکان هایی پوشيده از باغ ها :تمراد آیا

 (53یَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إ سْتَبْرَقٍ مُتَقاب لینَ )

پارچه « س ند س » .نيز برای بيان جنس است « مِن»  ادامه توصيف زیبا و دلچسب زندگی اهل تقوا در روز فصل است.    

شده و نفيس      نازک شم بافته  ست که از ابری شد.  و لطيفی ا سْتَبْرَقٍ »می با ست که    « إِ شمی ا ضخيم ابری روی لباس  پارچه 

وده که ب فرش است. هر دوی این لغات در اصل فارسی   « استبرق »لباس و « سندس »برخی هم گفته اند شود.  پوشيده می 

صطالح    شده اند و به ا ستند « معرَّب»به زبان عربی وارد  ستبرق »؛ گفته اند 67ه سی  « ا ستبر »از کلمه فار به « ستبر »یا « ا
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شده    ضخيم گرفته  صل  68معنی  شده  « سندس »؛ ا ست.    « سندی »هم گفته  سند ا سوب به  ستبرق پارچه    69یعنی من اگر ا

شم نازک برای پوشيدن و ضخيم برای فرش  اما وووو اگر مراد           ست، ابری شد که مطلب آیه روشن ا ضخيمی برای فرش با

به معنی محافظت بهشتيان از سرما و گرما نيست؛ زیرا در بهشت سرما و گرمایی وجود ندارد؛ بلکه        ان باشد،  لباس بهشتي 

شد.      ها آنهای  مراد تنوع لباس شتی و مانند آن با به معنی مقابل « تَقابِلينَمُ»شاید در پوشش داخلی و بيرون از منازل به

شستن   شان    70؛هم ن ست این عبارت توصيف امنيت وآرامش ای ؛ چراکه آرامش، دورهم بودن و دیدن یکدیگر را به همراه ا

 رود. ها به شمار میدارد و دیدار دوستان، خود موجب آرامش بوده و از بهترین لذت

ضخيم      :مراد آیه شمی  شم نازک و لباس های رو پوش ابری شند /    متقيان در آن جایگاه امن، لباس های ابرای می پو

شم نازک برای پو  شم ضخيم به عنوان فرش دارند. در حالی که با آرامش خ   لباس ابری يال روبروی هم شيدن و پارچه ابری

 قرار دارند!

اسالم  ه دوم دعوتنکته: توجه دادن به لباس و دور همی های بهشتيان با شرائطی که گروه اندک مومنان مکه در مرحل

ی بودند، آرامش شدنشان در مکه، تحت فشار اجتماعدر آن به سر می بردند، تناسب داشت. این گروه اندک پس از آشکار 

شتی ایجاد اميد و خيال نداشتند و در زندگی راحتی به سر نمی بردند. بيان مقام امن و گزارش این بخش از لذت های به

 نشاطی برای تداوم استقامت در برابر این فشارها بود. 

 (55مِنینَ )آفیها ب کُلِّ فاکِهَةٍ ( یَدْعُونَ 54کَذلِکَ وَ زَوَّجْناهُمْ ب حُورٍ عینٍ )

ها از داخل شدن  چه به آنیا مثل آن. یعنی به همين صورت که وصف کردیم  « کَذلِکَ» (کَذلِکَ وَ زَوَّجْناه مْ بِح ورٍ عينٍ)

ودن بهشتيان  قرین ب« زَوَّجْناه مْ»مراد از   کنيم.ها را با حورالعين تزویج میدر بهشت و لباسهای بهشتی دادیم، همچنين آن   

( به همين جهت است  18/149)الميزان،  71مراد است، نه معنای اصطالحی آن  « تزویج»و معنای لغوی  -با حوریان است 

ست.   « باء»که با  شده ا سه بود 12/139)کنز،  72متعدی  ؛ یعنی برای  -(درحاليکه اگر مراد ازدواج متعارف بود، متعدی بنف

این مطلب می دهيم. س و الفت و نشووواط روحی، زوجی از حورالعين قرار می نشوووينی و انهر یک از متقين به منظور هم

همچنانکه « حورعين» رساند که اگر خور العين ها از جنس مونث باشند، به ندیم و همنشين زنان بهشتی نيز خواهند بود. 

سير آیه   شت « عين ح ورٌ وَ»واقعه:  22در تف سف    « حوراء»جمع « حور» -گذ ست که  سی ا شمش کامال   به معنی ک يدی چ

ست.    « عين»شفاف باشد؛ و    سفيدی آن      « حور عين»به معنی درشت چشم ا ست که  ها به معنی همسرانی درشت چشم ا

 کند. تر میها را جذابشدید بوده و رنگين بودن مردمک چشمشان، سفيدی آن

کنند و اجابت     یعنی امر می« یَدْع ونَ » اسوووت.در آیات قبل   « متقين»جمله، حال از    ( یَدْع ونَ فيها بِکُلِّ فاکِهَۀٍ آمِنينَ     ) 
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ست و احضار کنند.      شوند و اذن داده می می ستند، درخوا ضمير  « مِنينَآ»شوند که هرميوه ای خوا یعنی  « یدعون»حال از 

ومی  این نعمت بهشتيان، در مقابل درخت زقّ و از تمام نشدن ميوه ها امنيت دارند.  ؛ زندضرری نمی به آنها ها، خوردن ميوه

ها که در این آیات ذکر شوده، کامال   های بهشوتی و اوصوافی که برای آن  نعمتاسوت که برای اهل نار آماده شوده اسوت.    

خواهد برسوود، و از چيزی صوورف نظر کند تا بتواند چيز برعکس دنياسووت که انسووان بایسووتی تالش کند تا به هرچه می

شتی     سب کند. از جلوه های امنيت غذاهای به ست:  دیگری را ک  جهان این در شما ! مردم اى»مطلبی از امير مومنان ع ا

  از. شدنى  گلوگير اىلقمه هر با و است،  جستن  گلو در آب اىجرعه هر با. افکندمى تير بدان پى در پى مرگ که ایدنشانه 

سيد نمى نعمتى به دنيا   یک ویرانى به جز دگذراننمى را عمر از روزى سالخورده  هيچ. دهيدمى دست  از را نعمتى که جز ر

  او از اثرى و رودميان از اسووت او پيشووين روز از آنچه مگر نشووود افزوده چيزى او خوردنى بر و دارد، که مدتى از روز

شود  نو او از چيزى و نميرد او از اثرى تا نپذیرد زندگى سته  و گردد کهنه او از نوى که آن جز ن ستد  برپا او از اىنوخا   نای

  73«افتد زمين بر او از ىادرویده که آن جز

ی کنيم. در حالی ممثل آنچه که از پوشش و فرش های بهشتی گفتيم، همراه ایشان حور العين ها را قرین     :مراد آیات

ضا         شوند،تقا سفارش می دهند، ایمن از اینکه غذاها تمام  شادی آفرینی را  شت هر چيز خوردنی  ی آنها مردود که در به

 اند.شود و به بدنشان آسيبی برس

 (56 الْجَحیم  )وَ وَقاهُمْ عَذابَ ال یَذُوقُونَ فیهَا الْمَوْتَ إ الَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى

شووتيان را کامل در این آیه به جاودانگی حيات بهشووتيان و خلود آنها در بهشووت توجه می دهد تا لذت های منتظر به

 کند. 

چشيدن « یَذُوقُونَ»تعبير  است. ر آیات قبلد« متقين»( جمله، حال دیگری از لْأُولىال یَذُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ إِالَّ الْمَوْتَۀَ ا)

ساند.     ساس امر ناگواررا می ر سته  گرددیبرم نيبه متق «یَذُوقُونَ» در ريضم و اح رفتار یک نوع مرگ گافراد تنها . این د

 به مقام امن برمی گردد. « فيها»هستند. ضمير در 

عی دارد. در که متقيانِ داخل در مقام امين می چشند، گفتگو است. زیرا مرگ های مردم انوا   درمراد از این مرگ اولی

از زبان کافران در روز حشوور اظهار می شووود که پروردگارا تو ما را دو بار ميراندی و دو بار زنده   11 /60سوووره غافر 

سختی    ستاخيز با آن موجه هستند، می   کردی! ما به گناهان خود اعتراف می کنيم. و تقاضای راه خروج از  هایی که در ر

سَبيلٍ  فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى اثْنَتَيْنِاثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا أَمَتَّنَارَبَّنا  قالُوا» کنند:  شد که اگر مرگ پ « خُرُوجٍ مِنْ  از  شيو گفته 

ضافه کن  اتيح سه مرگ و دو ح  ميرا ا سران از مرگ و ح ميجهکافران موا یبرا اتيبا  و   ايتا مرگ از دن ،ینيجن اتي. مف

 چيدر ه نيو مرگ از جن اتيدر آخرت را ذکر کرده اند. ظاهر آنکه ح  اتي در برزخ و سوووپس مرگ از برزخ و ح اتي ح

مرحله از   کیبه طور مسلم   ايو مرگ شمرده نشده است. زنده کردن در دن    اتيمجزا از ح یبه عنوان قطعه ا اتیاز آ کی
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ست که مرحله پ    اتيح سان ها ست: إِنَّا َنحُْن ُنْحيی        شيان شده ا شمرده  صرفا مرگ  صيرُ )نجم   نُميت وَ  از آن  وَ إِلَيْنَا الْمَ

و مرگ شمرده   اتيمرحله ح کیتا رفتن در قبر  نيتولد در جن انيفاصله م  گریمشابه د  اتیو آ هیآ نیا هی( بر پا24/43

 (.  23/21راند و در قبر کرد )عبس  یسپس او را م« بَرَه فَأَقْ أَماتَه ثُمَّ »شده است: 

ستفاده م  زين گرید اتیآ از ستاخ  کیمرگ تنها  نیشود که عموم مردم بعد از ا  یا وَ  »دارند: زيمرحله به نام بعث و ر

روزى که زاده شد و روزى که خواهد مرد و  وووو  يیحیو بر او وووو » ؛ « وَ یَوْمَ ی بْعَثُ حَيًّا یَم وت سَالمٌ عَلَيْهِ یَوْمَ و لِدَ وَ یَوْمَ 

سا    7 یس ياز زبان ع ريتعب ني(  هم15 /44 می)مر«  روزى که او را زنده برانگيزند درود باد سخن معجزه آ در  یو یدر 

در باره نقش   ميابراه زي( ن44/33 می)مر« وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا أَم وت السَّالم  عَلَیَّ یَوْمَ و لِدْت  وَ یَوْمَ  »با مردم صادر شد:    یکودک

ستاخ  ايخود از مرگ در دن یپروردگار در زندگ شعراء   ی ميتُنیوَ الَّذی »کرد:  ادی نيدوباره خود چن زيو ر   /47ثُمَّ ی حْيينِ )

ضاع هموم  ی( پس از آن به طور کل81 سپس م    امبريپ یمردم فرمود: ا یدر باره او شما را زنده کرد،   راند،يم یبگو: خدا 

شما را اجتماع م سپ  ستاخ  یس  ثُمَّ  ی ميتُکُمْقُلِ اللَّه  ی حْييکُمْ ثُمَّ »... ست يدر باره اش ن یدیترد چيکه ه یزيدهد، در روز ر

 (  63/26)احقاف « یَوْمِ الْقِيامَۀِ ال رَیْبَ فيهِ.. یَجْمَع کُمْ إِلى

ستاخ   سو  یايکه اح یعموم زير شد و ک  یبرخ یدوم بود از  س افراد  انکار  مومنان با  انيها م یرياز درگ یاريانون ب

وَ کُنَّا تُراباً   مِتْناوَ کانُوا یَقُولُونَ أَ إِذا  47 /46واقعه « . وَ کُنَّا تُراباً ذلِکَ رَجْعٌ بَعيدٌ مِتْنا؛ أَ إِذا 3 /34کافران بود: ) ر. ک.  ق 

 « . وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْع وثُونَ 

شت، ظاهراً از آ    نيمه 35 هیآ لیدر ذ چنانکه ستفاده م  اتیسوره گذ  اتياز ح شيشود که کافران، مرگ پ  یقران ا

شتند و بر ا  ايدن سان ها     نیرا باور دا ستند و ان سخ ارواح  مواجه ه شته کامال نابود م  یباور بودند که بعد از آن با تنا  یگذ

ست، يعد از مرگ اول که مرگ از دنباور بودند ب نیبر ا ایماند.  ینم یباق نياز انها در زم یشوند و اثر    یا دوباره اتيح ا

سوره زمر ست ين شان یا یبرا سلمانان  59 /59.  در  را نخورده بودند، و در بهشت جا گرفته اند،    نهایا بیکه فر یاز زبان م

 مَوْتَتَنَا(إِالَّ 58) تينَبِمَيِّأَ فَما نَحْنُ »گزارش داده است:   نيکردند، چن یم غيتبل زيرا که کافران در باره عدم رستاخ  یمساله ا 

 «  !م؟یشو یاعمال زشتمان عذاب نم یمگر مرگ اول و ما در ازا میريم یما نم ایپس آ« وَ ما نَحْنُ بِم عَذَّبينَ الْأُولى

ستفاده  اتیآ نیا مجموعه ظاهر از  چنانکه. شد  خواهند مبعوث و زنده اول مرگ از بعد انيمتق و مومنان که شود  یم ا

سالم  همايعل یس يع و يیحی کالم در   کی به مسبوق  تنها که دارند یزيرستاخ  سپس  و دارند ايدن از مرگ تنها یعنی. بود ال

 مرگ آن در مومنان لکن و شوند  زنده آن در ها انسان  که دارد یسازگار  زين یبرزخ اتيح با ريتعب نیا. است  بوده مرگ

شند  را شته د ايدن به نيجن انتقال مثل یانتقال صرفا  و نچ شند  ا   ینم را اول مرگ مگر انيمتق که فرموده انيب رو نیا از.  با

 .چشند
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سی های      ستند. این مطلب نياز به برر سته افراد احتماال در ميان راه دچار حيات و مرگ دیگری ه اما مجرمان، این د

  86-82 /48ره نمل بيشتری دارد. به نظر می رسد به این این مرگ و حيات اضافه ای که مخصوص کافران است در سو      

ستاخيز جنبده ای با عظمت که بر افرادی مثل موالی متقيان         ضيح دادیم که  پيش از روز ر ست. در آنجا تو شده ا شاره  ا

سخن خواهد گفت در این زمان خدای متعال از هر امتی  گروهی از آنها را که آیات الهی را     7علی  شده با کافران  تطبيق 

ند، و به یکباره همه آنها در یک جا اجتماع می کنند. به آنها گفته می شووود شووما بدون  تکذیب می کردند، محشووور می ک

اطالع علمی آیات مراد تکذیب کردید! گفتار قطعی ما در باره عذاب در باره آنها به جهت ستمشان جاری می شود، بدون  

   74انکه سخنی بگویند.

ستن  اتيح و مرگ دو دچار که کافران اعتراف نیا بر بنا  شده،  گفته افرغ سوره  در که یاتيح دو و مرگ دو نیا و ده

شامل غ  ندارد تيعموم ست، ح    یعيپس مرگ اول مرگ طب شود.  یکفار نم ريو  سان ها ده کردن  مربوط به زن اتيهمه ان

ست، مرگ دوم آنها برا  ايدر دن ست و زنده کردن بار دوم برا    یهنگام ظهور دولت حق ا صل م  روز یسفر آخرت ا  یف

  یفته شووده، تفاوتگعموم  یکه در قران برا ییها یبه شووکل عام گفته اند و مرگ و زندگ نهایآنچه ا نيرو ب نیاز اباشوود. 

 شود. یمشاهده م

ش  متقيان د. چنانکه اهل گناه به طور عموم تنها همان یک مرگ اول را دارند و دیگر با مرگی مواجه نبوده و نخواهند 

 فيها وَ ال یَحْيى ت یَم وال  ثُمَّ» هر لحظه ی آن حالتی ميان مرگ و زندگی است:  حتی در جهنم وضعت رقت باری دارند و

ضع  ست که نه زندگ  نهایعذاب ا تيو الَّذینَ کَفَرُوا   وَ( . »8/13 یشوند. )اعل  یکنند و دچار مرگ م یم یدر جهنم چنان ا

 افراد کافرآتش جهنم یبرا» ؛ « ها کَذلِکَ نَجْزی کُلَّ کَفُورٍفَّف  عَنْه مْ مِنْ عَذابِعَلَيْهِمْ فَيَم وتُوا وَ ال ی خَ ی قْضووىلَه مْ نار  جَهَنَّمَ ال 

ست، نه کار را بر آنها تمام م   در که را ی شخر  هر امگونه  نیکند؛ ا یدر حق آنها اجرا م یفيو نه تخف رنديکند تا بم یا

 (43/36)فاطر «  !ميکن یم مجازات کند، یرو ادهیز کفر

ست که در این مقام  ( بيان قاه مْ عَذابَ الْجَحيمِوَ وَ)  حتی احتمال عذاب و فکر مجازات یکی از جلوه های مقام امين ا

به معنی حفظ هر چيزی از چيزی اسووت که آن را اذیت کرده و یا  « وقایۀ»از مصوودر « وَقاه مْ» . کندها را نگران نمیآن

و « متقين»تالقی دو تعبير  75.ن بيمناک اسوووتآ از چيزی که از به معنای نگهداشوووتن)چيزی( « وقی»بدان ضووورر بزند. 

شان « مْوَقاه » صيت کردن پرهيزکاران در زندگی دنيا بوده،     در این آیات، ن ست پاداش همان تقوایی که مانع مع دهنده آن ا

صل، بازدارنده آن  سوره نجم   در روز ف ست. پروردگار مهربان در  شما تزکيه   بيان فرمو 32 /23ها از عذاب آخرت ا د: از 

کامل نفس را طلب نمی کنم، زیرا از تاثير گرفتن شووما وقتی ریشووه ایجادتان زمين اسووت و متاثر شوودن شووما از رحم   

ه وَ أَعْلَم  بِکُمْ  ِ» مادرانتان را بهتر از شما می دانم، انتظار من تقوای شماست و او به این موضوع از همه بهتر دانایی دارد:     

                                                      
 به بعد. 248، ص 4. جهت توضیح بیشتر ر.ک: همگام با وحی، ج  74
 .881. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  75
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 «اتَّقىب طُونِ أُمَّهاتِکُمْ فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ ه وَ أَعْلَم  بِمَنِ   مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّۀٌ فیإِذْ أَنْشَأَکُمْ

ول را که هنگام ااهل تقوا در آن مکان امن، ووو اززمان ورود به محشر تا هنگام سکونت دربهشت، جز مرگ  :مراد آیه

  چشند، واین مقام امن ایشان را از عذاب جهنم نگه می دارد.انتقال به قيامت بود، نمی 

 :هانکته

سق ملّی هيچ گاه از جهنم رهایی نمی   . 1 ستدالل کرده اند که فا یابد؛ زیرا اگر چنين چيزی جایز معتزليان بر این آیه ا

ند متقين از آتش جهنم دور شوووده اند)    باشووود، آن  قاه مْ عَذابَ الْجَحيمِ  ها هم مان این آیه   ،ب باید گفت   اما در جوا (. وَ وَ

م امين جا گرفته و از هنگام ورودشان به محشر در مقا   مخصوص کسانی باشد که  اصال استحقاق ورود به جهنم را ندارند     

 و نسبت به مومنان اهل معصيت سکوت دارد.   اند.

گوید: به عزت و ی از بهشووتيان میخداوند در قيامت به بعضوو»...آمده که فرمودند: 7در روایتی طوالنی از امام باقر. 2

شوند، تندرستند و بيمار    ها هميشه جوانند و پير نمی بخشم...آن جالل و علو بلندی مقامم سوگند، من پنج چيز را به او می 

 ميرند. سپس یابد، و هميشه زنده اند و نمی ها راه نمیگردند، توانگرند و فقير نخواهند شد، خوشحالند و اندوهی به آن  نمی

   76.««الْأُولى الْمَوْتَۀَ إِلَّا الْمَوْتَ فِيهَا یَذُوقُونَ ال»حضرت این آیه را تالوت فرمود:  

 (57فَضْال  مِنْ رَبِّکَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ )

 مصادیق قرار گرفتن متقيان در جایگاه دارای امنيت است.  بندی تمامی این آیه، جمع

بوده و اظهار   9ی اکرمآیات قبل و یا مفعول له اسوووت. خطاب در آیه به نب         رل از نعمت خدا د  ( حا فَضوووْالً مِنْ رَبِّکَ )

ست.       « ربّ» شان ا ضرت و اکرام ای شریف مقام ح ضل الهی   به جهت ت   7ه پيامبر اکرم بظاهرا ً این تعبير در مقام بيان تف

ضل پروردگار به پيامبر اکرم    ست یعنی ف ستقر   7ا شده تا به متقيان ا شود.   ار در مقام امين و این همموجب  ه نعمت متوجه 

ه غيب و تحوالت  کسانی که با پيامبر برخورد مناسب داشته و هشدارهای او و سخنان وی را در بار     بر  پروردگار «فضل »

شد          ضرت  شيدند. لذا خطاب به ان ح ست ک ستی باور کرده و از مخالفت د را نزد  7کرم اکریم بودن پيامبر . این تعبير ه

 حق باثبات می رساند. حضرت 

ستعمال        « الْفَوْز »( ذلِکَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظيم ) ست. این کلمه در اولين ا سالمتی ا سيدن به خير و نعمت همراه با  به معنای ر

سوره بروج   ست.      27/11خود در  شت را به مؤمنان نيکوکار داده ا شارت به شاره به تمامی  « ذلک»، وعده ب ضالت   ا تف

ستقرارمتقيان در مقام امين تا  زمااز پروردگار  شدن آن ن ا شت و داخل  شتی و تا  ها در به شتن    تنعم به نعمت های به بازدا

بزرگترین آرمان بشر در ها، بدان جهت است که خواندن این نعمت« فوز عظيم» اضطراب عذاب های جهنم است. ها از آن

ستمر در لذت و   لست آوردن مط تالش های گسترده ای که انجام می دهد، رسيدن به این مقام و بد   وب  هایی خالر و م

ست که حتی برخی گناهان و          ست. عظمت آن به جهت این ا شکل موقت ا شقاوت هر چند به  دور از خطرات عذاب و 

                                                      
 .634-633ص  ،4نورالثقلین، ج . عروسی حویزی، تفسیر  76
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شمول          شيدن عذاب این گناهان م شته از او دور می کنند و آنها را بدون چ ستحقاق تنبيه های موقت را دا لغزش ها که ا

 و کرامت های روز فصل می کنند. نعمت های بهشتی 

ست که از مخالفت با        :راد آیهم سانی ا سوی پروردگار تو به ک ضل و لطفی از  و پرهيز کرده اند. تاین همه که گفتيم، ف

رزانی کرده ایم. این همه تو نزد ما گرامی هستی و ما این فضل ها را به احترام تو به اهل تقوای از مخالفت با رسالت تو، ا   

سوووت همان  ادر آن همه انواع مطلوبات جمع و از هر گونه گزند و حادثه ناگواری حتی گزندهای موقت دور             لطف که 

 رسيدن به آرمان های مطلوب بزرگ است.  

شر هرگز رستگار نخواهد شد. در حدیث قدسی آمده:        :نکته   اتکال نباید اعمال به کنندگان عمل »بدون فضل الهی، ب

 در را خویش عمرهاى و بيندازند زحمت و رنج به را خود نفسووهاى و کنند تالش اگر پس ،باشووند داشووته خود اعمال بر

صرند  بگذرانند، من عبادت ستارند  من کرامت از آنچه به و مق شتم،  باغهاى در نعيم از خوا   من پناه در باالى درجات و به

  مطمئن من ظن حسن  به و باشند،  اميدوار توانندمى من فضل  به و رسيد،  خواهند من رحمت به ولى رسيد،  نخواهند بودن،

سيد،  خواهد آنان به وقتى چنان در من رحمت پس شوند،  شان  به را آمرزش و رضوان  و ر ساند،  خواهد ای   بخشایش  و ر

ست  آگاه شنواى  خدا و بخواهد که را که هر گرداندمى پاک خداوند و شود  پوشانده  لباسى  همچون آنها پاکان به من   77«ا

کند که پاداش اعمال صووالح و تقوا، کمتر از آنچه از کرامات و احترامی اسووت که پروردگارمتعال برای  روایت روشوون می 

انسان ها تدارک دیده است. موافق روایت فضل پروردگار در لطف بيش از اندازه تالش اهل تقوا ظهور کرده است.  

                                                      
 . 322، 72. مجلسی، بحار االنوار، ج  77
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    9م اکر امبریاز شک در رسالت پ یچهارم:  راهکار خارج شدن مشرکان مک بخش

 59و  58آیات 

 پذیرند. پند که اميد گردانيدیم، آسان تو زبان بر را[ قرآن] حقيقت، در (58) یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّه مْ بِلِسانِکَ یَسَّرْناه  فَإِنَّما

 .مراقبند هم آنان که زیرا باش، مراقب پس(. 59) م رْتَقِب ونَ إِنَّه مْ فَارْتَقِبْ

 تفسیر:

 (58ناهُ ب لِسانِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ )فَإ نَّما یَسَّرْ

است. گذشت که شک توقفگاه خطرناکی است که ریشه    این آیات تفریعی بر تمام آیات از ابتدا تا این قسمت از سوره   

شدارهای پيامبر اکرم      شرکان از جدی نگرفتن ه شکالت م و به بازی گرفتن آنها و حقایق جهان غيب تا برخورد   7همه م

ست با پيامبر اکرم  نا شدن با عذاب های موقت و انتقام در دنيا و گرفتاری در        7در شان و مواجه  شدن ای سپس مجرم  و 

شت؛                شاهد الزم دا شتند،  سالت پيامبر دا شرکان در ر شک هایی که برای م شود. کنار زدن  شگی جهنم می  شقاوت همي

 خواهند از مرحله شک عبور کنند و متذکر حقيقت شوند. خدای متعال در این آیه به آن نشانه اشاره می کند، تا اگر ب

سهل کردن  « یَسَّرناه » است.   7انحصار روان و آسان سازی قرآن بر زبان پيامبر اکرم    « انما» ( فَإِنَّما یَسَّرْناه  بِلِسانِکَ   )

در « باء »بر می گردد. ( 2ان/)دخ « الْم بِين الْکِتابِ  وَ»در « کتاب »به  « سوووَّرْناه  َی»ضووومير مفعولی در و روان سووواختن، 

سانک » صاحبت و همراهی  «بل ست. منظور از  برای م سول خدا   »ا سير کتاب خدا به زبان ر ست که  « تي پيامبری که این ا

درس ناخوانده بود، جزء بلغای قوم نبود و قوم وی کامال از عدم دانش و تسلط وی بر خواندن و نوشتن وووو تا چه رسد    

اوج فصوواحت، بالغت و رعایت نکات ادبی، بود و تمام ادبا از آوردن مثل آن عاجز بودند و  ایراد کالمی مثل قرآن که در

شتند. عجز عرب از آوردن مثل قرآن در سوره های قصر     سراء  49/  49اطالع دا و هود  38/  51؛ یونس  88/  50؛ ا

و ایشووان از هماوردی با قرآن گذشووت. قرآن آنها را به آوردن مثل یا حجمی از سوووره های قران دعوت کرد  13  /52

حجت را تمام می کرد برای مشوورکان مکی که  7ناتوان شوودند. بنا بر این همان گونه که برای قوم فرعون معجزه موسووی 

 شک در رسالت وی پيامبر داشتند، همين معجزه کفایت می کرد. 

سول      تعليل (لَعَلَّه مْ یَتَذَکَّرُونَ) سازی قرآن بر زبان ر سهيل و روان  ست  9اکرم  ت شرکان   . ا ضمير در آن به م ی که در و 

 گردد.برمی رسالت وی شک داشتند،

ما قرآن را تنها بر زبان تو که فردی درس ناخوانده و مکتب نرفته بودی و جزء بلغای عرب بشووومار نمی            :مراد آیه 

 رفتی، جاری کردیم تا مکيانی که در رسالت تو تردید داشتند، متذکر حقيقت شوند. 
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 (59قِبْ إ نَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ )فَارْتَ

سوی خدا        این آیه نيز متفرع بر  شده منتظر اقدامات بعدی از  ضيح که حال که حجت تمام  ست. با این تو شته ا آیه گذ

شان باش! این آیه   سول اکرم  در باره ای شرکان  و وعده بر ر ست.   9تهدید و وعيدی بر م به معنی منتظر باش و  « ارْتَقِبْ»ا

شته باش؛ فعل امر از  زیر نظر د ست. امر به انتظار در    « رقب»ا شتن دیگری ا امر  « ارْتَقِبْفَ»به معنی انتظار و زیر نظر دا

ست.    وعده خدا تحقق انتظار سوره مبنی بر عذاب های موقت، انتقام و عذاب اخروی ا   «  ب ونَقِإِنَّه مْ م رْتَ»ی متعال در همين 

 هایی بر تو وارد شود.  تا عذاب و مصيبتبودند  منتظرر و آخر ماجرای او است. آنها اشاره به انتظار مشرکان در باره پيامب

پس حال که این نشووانه نيز آنها را متذکر نمی کند، تو منتظر تحقق وعده های ما در باره ایشووان از عذاب   :مراد آیه

 کار دعوت تو و هالکت تو را دارند.های موقت تا انتقام در دنيا و عذاب در آخرت باش! چنانکه ایشان انتظار پایان 

 کته های روش شناختی:ن

 یسووو از آنها هياز رفتار مشوورکان و انتظار تنب امبريمراقبت پ یبرا، که خدای متعال کند یم روشتتن ستتوره اتیآ .1

تحوالت    که  کند  یم روشووون و دهد  یم توجه  ملکوت عالم  در یاعل و جل  یو مانه  يحکریتقد  به  ابتدا  متعال،  پروردگار 

ست  شان  به اراده پروردگار   شيپ یه شتگان  و شوند  یم مقدراز وقوع   شان یا به خدا یسو  از مقدرات آن کننده نازل ،فر

شند  یم شود. همين   آگاه د،یشرائط جد  از تدبير و پيش بينی های قطعی پروردگار برایا شود ت  یاطالع موجب م نی. ابا

) ر. ک. آیات  نگران کننده از سوی مخالفان می شد.   تحوالت و وقایع در مواجهه با  7پيامبر  و سکينه  آرامش ر موجبام

1-8  ) 

  نیاز ا ینمونه ا به 7 اکرم امبريپ قلبو آرامش   نانياطم یبرا. از آیات بخش اول استفاده می شود که خدای متعال 2

سو   به کرده آن را تجر یمقدرات که خود و ستمر از  شته وح  یو به طور م شاره کرده و ر  یم افتیدر یفر   نیا شه یکند ا

شده را خدا  شب قدر   ومتعال  یکالم نازل  ضرت  تا دمرش  یمدر  سته  نیا تياهم به شان یا ح   و کننده تمام مقدرات د

   .اند آورده ادی به را یقطع یها نمونهروش که  نیواقف شوند. ا مانهيحک

شب قدر و اثر متفاوت   بيمربوط به تحوالت عالم غ یدر خبرها شک  اهل و نيقی اهل انيم سه یمقا. 3 و  نيقیدر 

  یبرامخاطبان قرآن را  نيقیآن با  سوه یشوک و مقا  یامدهايپ انياز راه ب ک در مواجهه با آن روشون می کند که قران شو 

شک ترغ   شب     کند.  یم بيخروج از موضع  شود که اهل یقين به ربوبيت خدا و تحوالت  سوره بيان می  در آیات ابتدای 

  (9و  7قدر، یقين داشته ولی اهل شک، این امور را به بازی می گيرند. ) ر. ک. آیات 

بر باورهای شخر اثر بگذارد  که  را هنگامی اهميت می دهد علم به امورمطلب مهم در این مورد آن که خدای متعال 

 و بر آگاهی ها تاکيد نفرموده است.   یاد کرده است داران لذا از شک کنندگان  و یقين 
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سان  یبرا سخت  یروزها نتظارا. 4 ستند  دیترد اهل که یک شدارها  با و ه شانه  و امبريپ یه صل  روز یها ن  معامله ف

ش  به  کنند، یم یباز ست: ابتدا    مطرح خاص یرو ستور به مراقبت و       10 هیدر آ شده ا سرآغاز ذکر امور ناگوار را با د

سپس در بيش از    7يامبر اکرم انتظار پ سته از مردم آغاز می کند،  شریح می   40در باره این د آیه  انواع ناگواریها آنها را ت

شان را به مراقبت بر احوال این دسته مردم توصيه می کند. این روش در      سپس مجدداً ای همين حال به پيامبر زمان   کند و 

صيت        شخ صفات و  ستمر یا دنيوی و اخروی این مردم و تغيير مراحل  تقریبی و مراتب هر یک از عذاب های موقت و م

در عذاب اینها تعجيل نکرده و شکيبایی و بردباری الزم را در این فرایند بدست     7ایشان  را تعليم می دهد تا پيامبر اکرم  

 آورد.

 امبرانيشوند، پ  نيقیاست؛ اگر افراد اهل   افراد یمعرفت رييتغبر  ینید تيترب تمرکزره روشن می کند که  در این سو .  5

ست. بنا براین باید تالش    و مع نیشوند، با د  ینم بیتکذ شود، نيازی به عذاب های موقت یا دائم ني ارف دینی بازی نمی 

شند. وجود  ،کرد تا مردم سوی      اهل مطالبه برهان و تابع یقين با شن از  شود تا حقایق رو خلل در این مرحله موجب می 

 افرادی که خود به خوبی آنها را می شناسند مورد تمسخر و تکذیب قرار گيرد.

 رسوووالن اعزام با ابتدا مردم دادن تنبه روش( روشوون می شووود که  57 -10. از آیات بخش دوم و سوووم سوووره ) 6

صورت   گرفته، صورت  ست. بعد از که    یشده، ابتدا عذاب ها  بیتکذ امبريکه پ یسپس در  شداری بروز کرده ا موقت و ه

 اتمام حجت شد، نوبت به انتقام در دنيا و سپس عذاب در آخرت رسيده است. 

است. سوره     ايانب خیتار در مشابه  یماجراها از متناسب  استفاده  قران، گذار اثر روشاز آیات استفاده می شود که   . 7

شرائط بود که      7 اکرم امبريدخان خطاب به پ شده بود، در این  ست. اودرگير با قومش  سی با قوم     ا شی از ماجرای مو بخ

گزارش می شووود تا آن حضوورت ثبات قلب بيابند و بدانندکه برغم قدرت فرعون و قومش اما   34 -17فرعون در آیات 

پيروز کردن پيامبر و یارانش بر قوم   خدای متعال موسووی و بنی اسوورائيلی را که به بردگی گرفته شووده بودند، نابود کرد. 

 ضعيف مکه که بسيار سهل خواهد بود. 

 سوره، نیا چند هر. است ینید یها نقش گرانیباز دنید االطراف جامع. از جمله مسائل مهم در روش های قرآنی  8

شت  اختصاص  7 اکرم امبريپ با دیترد اهل چالش به   نادرست،  اناتیجر نیا با یهمراه از انيمتق تيوضع  گزارش اما  ،دا

ا تمام اطراف قضوويه سووهم خود از تدابير حکيمانه الهی را در باره رفتار با پيامبر ت شووود یم موجب آخرت، در و ايدن در

ستمگران یاد کرد و در آیات       31و  30لذا در آیات بدانند.  7اکرم  ست  سی و نجات آنها از د ضعيت پيروان مو -51از و

 رش داد.از نعمت های متقيان گزا 57
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در مرحله دوم دعوت ایشووان بود. زمانی که گروه اندک مسوولمانان    7گفتيم که این سوووره خطاب به پيامبر اکرم . 9

شد. زندگی همراه با                سلمانان وارد  شار زیادی بر م شد. در این مرحله ف شرک مکی دو قطبی  شد. و جامعه م شکار  آ

شه ف   ضطراب و ناامنی را تجربه می کردند. برخی به حب شدند. آخر االمر    ا شعب ابی طالب گرفتار  رار کردند و گروهی در 

  ژهیو توجه تيامن بهنيز مجبور به هجرت به مدینه شوودند. در این شوورائط هنگامی که از نعمت های پروردگار یاد کرده،  

روش نشانه   نیا. است گرفته قرار تيامن نعمت هیسا در ها یناگوار و جهنم از ییرها بهشت، در متعدد یها نعمت و کرده

 ت.  مسلمانان بوده اس یفرهنگ گاهیسوره و در جا نیبودن انتخاب واژه ها در ا مانهيحک

 در کوين اريبسوو یقرار گرفته، از روش ها دیکه مورد آزار اهل ترد یدر شوورائط 7اکرم  امبريپ یارجمند. توجه به 10

ست  سوره  ست، پاداش به پيروان متقی وی ،      .ا شان ا سوره با ای شمار می آورد:      خطاب  ضل پروردگار او ب را از باب ف

» چنانکه اصل شب قدر و نزول فرشتگان را رحمت از سوی پروردگارآن حضرت شمرد:        ( 57)آیه « فضال من ربک  »و

( این تشویق ها و نوازش ها در شادابی و دوام مجاهدت آن حضرت و هر رهبر سخت کوشی        6آیه « ) رحمۀ من ربک 

 می باشد.بسيار مفيد و موثر 

 

 
 


