
  

  الّرحيم  الّرحمن الّله     بسم

  

      َوالَِّذيَن َجاَهُدوْا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن 

خود   را به آنان نشان خواهيم دادو ) قرب به(هاى  جهاد آنند، راه) تالش و( آسانى آه در راه ما 

  . كوآاران استهمانا خداوند با ني

آريم اين توفيق را عنايت فرمود تا با همكارى بى   خداوند را سپاسگزاريم آه به ستاد تفسير قرآن

هاى حجرات،  ها و عموم مردم، چهار دوره مسابقه از سوره دريغ مؤسسات، ارگانها، نهادها، سازمان

  . قصص، اسراء ولقمان را برگزار نمايد

از چهار ميليون نسخه آتاب در دسترس عالقمندان قرار گرفت و صدها  در اين مسابقات، بيش 

  . جلسه تفسير در سراسر آشور تشكيل گرديد

، با فضل خداى تبارك و تعالى عزم آن داريم آه سوره عنكبوت ٨٢ اآنون براى ماه مبارك رمضان سال 

ميد داريم آه با همكارى همه در اين برنامه نيز ا. را همانند چهار سوره ديگر به مسابقه بگذاريم

زدايى از قرآن و گسترش  ها، مؤسسات، ارگانها و مجامع ديگر بتوانيم قدمى در راه مهجورّيت سازمان

  . فرهنگ وحى برداريم

هاى يوسف، حجرات، قصص، اسراء  ى تهيه جزوات تفسيرى سوره توانند در زمينه  عالقمندان مى

  : ولقمان به نشانى

 و ٦٣٧٣/١٤١٥٥. پ.ص -ستادتفسير قرآن آريم  -دان فلسطين ستاد مرآزى اقامه نماز مي - تهران 

  .  تماس برقرار نمايند٨٩٢٢٣٢٣ و نمابر ٨٨٩٣٩٥٠: يا با تلفن

      ستاد تفسير قرآن آريم    

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقّدمه 

  » و نبّينا    محّمد و آله الطاهرينالحمد لّله رّب العالمين و صّلى الّله على سّيدنا  «



ترين ابزار، از زمين و آسمان، عقايد و فرهنگ و اخالق و   در دنياى امروز، دشمنان بشرّيت با پيشرفته

. دارند ايمان ما را مورد تهاجم قرار داده و از هيچ گونه توطئه و تحريف و القاى شبهه دست بر نمى

 افكنده و نياز انسان به آشتى مطمئن از هر زمان بيشتر شده ها مانند ابرهاى تاريك سايه فتنه

  . در اين شرايط انسان به اميد نياز دارد و قرآن سراسر اميد است. است

خداوند يونس را در زير آب، نوح را در روى آب و يوسف را در قعر چاه و در آنار آب : فرمايد  قرآن مى

  . حفظ آرد

شود، خشكى ظاهر آند و همين عصا در  ى عصا آه به رود نيل نواخته مى تواند از يك ضربه  او مى

  . ى آب جارى سازد جاى ديگر به سنگ بخورد و دوازده چشمه

عليه السالم را در ميان  اّما ابراهيم. تواند فرعون را در آب و قارون را در خاك غرق و نابود آند  او مى

  . آتش سالم نگاه دارد

جهت باشد آه براى تدّبر نكردن در قرآن توبيخى است آه براى ندانستن علوم ديگر  شايد به همين 

   )٢٤محّمد، . »أفال يتدّبرون القرآن ام على قلوب اقفالها (.نيست

  . هاست ى آن، بلكه در هر حرف آن نكته  قرآنى آه نه تنها در هر سوره و آيه و آلمه

آنند، چرا شما به هنگام وضو به جاى تمام سر، قسمتى از  سؤال مىعليه السالم   از امام صادق

مائده،   (.»و امسحوا برؤسكم«در آيه » باء«به خاطر حرف : فرمايد آنيد؟ امام مى سر را مسح مى

٦(   

  .  آرى، بايد در تمام حروف و آلمات قرآن دّقت آرد و نكاتى را استخراج نمود

  شود؛  اى نگاشته شده و مى ه هر تفسيرى با شيو

  . اند، نظير تفسيرآّشاف  بعضى به نكات ادبى توّجه بيشترى آرده

اند آه به مناسبت هر آلمه انواع احتماالت را طرح آنند،   بعضى بيشتر توّجه خود را در اين قرار داده

  .  نظير تفسير آبير فخررازى

  .  اند، مانند تفسير مجمع البيان و روح المعانى رداخته بعضى بيشتر به نقل آراى ساير مفّسران پ

  .  اند، نظير تفسير قرطبى هاى فقهى توّجه بيشترى آرده  بعضى به جنبه

  .  اند، نظير تفسير فى ظالل و المنار  بعضى به مسايل اجتماعى عنايت بيشترى داشته

هاى صافى، برهان، نورالثقلين و آنز  ر تفسيرىاند، نظي  بعضى تنها رواياتى را در ذيل هر آيه آورده

  .  الّدقائق

اند تا آيات قرآن را به آمك آيات ديگر تفسير آنند، مانند   بعضى بيشتر عنايت خود را به آار برده

  .  تفسير الميزان

  اند، مانند تفسير طنطاوى    بعضى به مسايل طبيعى آه در قرآن مطرح شده توّجه خاّصى داشته

  . اند، مانند تفسير نمونه  و بعضى بيشتر هّمت خود را به شرح آيات و طرح مباحث مربوطه گذاشته



 اّما در اين تفسير آه پيش روى شماست، از نقل اقوالى آه تنها براى اهل فن مفيد است و 

ت اى ندارد دورى شده و در عوض سعى گرديده نكا همچنين مناقشات ادبى آه براى عموم فايده

  . آاربردى آه براى فكر يا عمل مردم در زندگى روزمّره مفيد است، استخراج گردد

هاى اين تفسير دّقت آنند، شايد مطالب جديدى به فكرشان   خوانندگان محترم، اگر در نكات و پيام

 در اگر آن نكات را براى ما ارسال آنند، ضمن تشّكر از آنان،. برسد آه به ذهن نويسنده نيامده است

  . نماييم هاى بعد با عالمت خاص درج مى چاپ

  (»بحرًا ال يدرك قعره«. عليه السالم، قرآن دريايى است آه عمق ندارد  آرى، به فرموده حضرت على

ها، آب  ى همه آب ى حيات است و سرچشمه همان گونه آه آب مايه )١٩٨البالغه، خطبه  نهج

  .   نيز وحى الهى استى حقايق ى همه درياست؛ سرچشمه

آورند، دانشمندان نيز با  روند و لؤلؤ و مرجان بيرون مى  همان گونه آه غّواصان به عمق دريا مى

  .  آنند تعّمق در قرآن، مفاهيم بلند را استخراج مى

 بدون آشنايى با شنا، پاگذاشتن به دريا خطرناك است، بدون آشنايى با شيوه برداشت از قرآن نيز 

  .  رود در تفسير قرآن خطرناك استو

برد، هر آس نيز به قدر ظرفّيت خود از درياى بيكران قرآن   هر آس به قدر ظرف خود از دريا بهره مى

  . آند استفاده مى

  . ها مطرح باشد  به اميد روزى آه تفسير قرآن بيش از ساير دروس در حوزه

  . ها جايگاه خاص خود را بازيابد  به اميد روزى آه تفسير قرآن در دانشگاه

  . ها، محورّيت قرآن به چشم بخورد  به اميد روزى آه در مساجد و منابر و خطبه

. اى براى فهم آن باشد  به اميد روزى آه تالوت قرآن تنها جهت افتتاح مراسم نباشد، بلكه مقّدمه

   )٤٣نساء،  (.گوييد بفهميد چه مىهنگام مستى به نماز نزديك نشويد تا : فرمايد زيرا قرآن مى

  . گاه  آرى، قرائت عبورگاه است، نه توّقف

هاى خوبى براى قرآن برداشته شده و در   بحمد الّله در سايه نظام جمهورى اسالمى، گام

علمّيه نيز تفسير قرآن رشد چشمگيرى داشته است، ولى بايد اين رشد آن گونه توسعه و  هاى حوزه

عميق پيدا آند آه اساس عقايد، اخالق، اقتصاد، سياست، روابط فردى، اجتماعى، خانوادگى و ت

آارى و بوسيدن و استخاره آردن  ساير امور زندگى ما باشد و تنها به چاپ نفيس و جلد زيبا و آاشى

  . هاى ِاحياء و هنگام سفر اآتفا نكنيم و سوگند خوردن و به سر گرفتن قرآن در شب

  محسن قرائتى                 

                ٨٢    شهريور 

  

  



  

      فهرست مطالب 

  

   ١٣ سيماى سوره عنكبوت   

   ١٥هاى الهى     آزمايش

   ٢٢ احسان به والدين   

   ٢٧هاى تبليغى منحرفان     شيوه

   ٣١عليه السالم     دعوت حضرت نوح

   ٣٥عليه السالم    براهيم دعوت حضرت ا

   ٤١عليه السالم     برخورد نمرود با ابراهيم

   ٤٥عليهما السالم     حضرت لوط، ياور ابراهيم

   ٤٩ انحراف قوم لوطعليه السالم   

   ٥٣ گناهان بزرگ   

   ٦٥ مفسد آيست؟   

   ٧٤ خانه عنكبوت   

   ٨٢ نماز و بازدارندگى از منكرات   

   ٩٥ هجرت در راه خدا   

   ١٠٦ لهو و لعب دنيا   

   ١١١ هدايت در پرتو جهاد   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ى عنكبوت   سيماى سوره



هاى قرآن همچون بقره،  ناِم برخى از سوره.  اين سوره در مّكه نازل گرديده و شصت و نه آيه دارد

  . اند اى مطرح شده ها به گونه ز نام حيواناتى است آه در اين سورهنحل، نمل و فيل، برگرفته ا

اسرائيل، سوره نحل به جهت بيان زندگى زنبور عسل،   سوره بقره به مناسبت ماجراى گاو بنى

سوره نمل به مناسبت داستان مورچه و سليمان، سوره فيل به جهت حمله سپاه فيل سوار ابرهه 

  . به مّكه

ى عنكبوت سست و ناپايدار شمرده شده و لذا اين  اين سوره، بناِى شرك همچون خانه ٤١ در آيه 

  . سوره به عنكبوت نام گرفته است

ايمان به خدا، تكليف بشر، آزمايش الهى، : اند، عبارتند از  موضوعاتى آه در اين سوره مطرح شده

  . اى غير نيكو و تكيه بر غيرخد تاريخ برخى انبيا، نهى از مجادله

  

  

  

  

  

  

  ) ٣ - ١( آيه 

      ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم 

  . ى مهربان     به نام خداوند بخشنده

  َأَحِسَب النَّاُس أن ُيْتَرُآوْا َأن َيُقوُلوْا    َءاَمنَّا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن » ٢«الم » ١ «

شوند وديگر مورد آزمايش  ايمان    آورديم، رها مى: نداشتند آه چون گفتندآيا مردم پ.  الف، الم، ميم

 !گيرند؟ قرار نمى

  َو َلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه    الَِّذيَن َصَدُقوْا َو َلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن » ٣ «

 از ايشان بودند آزموديم تا خداوند آسانى را آه راست  در حالى آه بدون ترديد آسانى را آه پيش

  . معلوم دارد) نيز(گفتند    معلوم دارد و دروغگويان را 

  : ها  نكته

هاى آن است و چون در حوادث و  به معناى گداختن طال براى جدا آردن ناخالصى» فتنة«ى    آلمه

» فتنه«ها را  د، حوادث و آزمايششو هايش جدا مى ى انسان از ناخالصى ها، جوهره سختى

  . گويند مى

  : ها  پيام



هم ... أحسب«. شوند ايمان، تنها با زبان و شعار نيست، و مّدعيان ايمان حتمًا آزموده مى -١ 

  .) اّدعا آافى نيست، بايد عملكرد را ديد وقضاوت آرد(» اليفتنون

  گويى   سعديا گرچه سخندان و نصحيت

  رآيد به سخندانى نيست زعمل آار ب

  » ولقد فتّنا اّلذين من قبلهم«. ى الهى در طول تاريخ است آزمايش، يك سّنت و برنامه -٢ 

  » فتّنا«. حوادث را تصادف نپنداريم؛ همه اسباب آزمايش است -٣ 

  » قبلهممن «. آند آشنايى با تاريخ و حوادث پيشينيان، مردم را براى پذيرش حوادث آماده مى -٤ 

هاى الهى، عينى و محّقق شدن علم ازلى خداوند و جدا شدن مؤمنان واقعى و  دليل آزمايش - ٥ 

... اّلذين صدقوا و... فليعلمّن«. شكوفا شدن استعدادهاى درونى و به فعلّيت رسيدن آنهاست

  » الكاذبين

  هاى الهى   آزمايش

  : آنند ع قانون تصويب مىگذارى در همه جاى دنيا، دو نو  مجالس قانون

 يك قانون براى اداره امور داخلى مجلس، از قبيل تعداد نمايندگان هر دوره، شرايط الزم براى تصويب 

  . يك اليحه و وظايف هر يك از نمايندگان

  . آنند  و يك قانون براى اداره امور آشور آه دولت را مكلف به اجراى آن مى

  : نون و الزام دارد خداوند نيز دو نوع قا

هائى را بر خود الزم  هايى را براى مردم الزام آرده آه نامش احكام و تكاليف است و برنامه  برنامه

و هدايت  )٦هود،   (»على الّله رزقها«: هاى الهى است؛ مثل رزق دادن دانسته آه نامش سّنت

   )١٢ليل،   (»اّن علينا للهدى«: آردن

هايى آه خداوند بر خود الزم آرده، آزمايش مردم است آه در آيات متعددى از قرآن   يكى از برنامه

قطعًا همه شما را آزمايش » و لنبلوّنكم«: فرمايد  سوره بقره مى١٥٥آريم مطرح شده و در آيه 

  . آنيم مى

  : دهيم  در اينجا به چند پرسش در اين باره پاسخ مى

شناسد و از گذشته و آينده ما  دهد، مگر ما را نمى انسان را مورد آزمايش قرار مىچرا خداوند  -١ 

  خبر ندارد؟  

آزمايش خداوند براى دانستن نيست، بلكه براى شناساندن است تا انسان خودش را :  پاسخ

 همه مومنان ادعا دارند آه مطيع خدا و. بشناسد و مدعيان راستين از مدعيان دروغين جدا شوند

گويد و چه آسى  شود چه آسى راست مى دستورات او هستند اما به هنگام امتحان معلوم مى

  . دروغگوست



زند، نه بر اساس   عالوه بر آنكه آيفر و پاداش خداوند بر اساس عملى است آه از انسان سر مى

ى انجام ندهد و تواند در و پنجره بسازد، اما تا وقتى براى ما آار دانيم آه نجار مى علم، همه مى

دهد تا عكس  خداوند نيز ما را در معرض امتحان قرار مى. دهيم اى نسازد به او اجرت نمى پنجره

  . العملى از ما سر بزند و متناسب با آن ما را آيفر آند يا پاداش دهد

  ابزار آزمايش چيست؟  -٢ 

: فرمايد اشد، چنانكه خداوند مىتواند وسيله آزمايش ب تمام امور زندگى، خير يا شّر مى:  پاسخ

   )٣٥انبياء،   (»نبلوآم بالشّر و الخير«

 انسان، در حال فقر و تنگدستى و سختى و يا رفاه و آسايش و گشايش، در هردو حال، مورد 

آند يا از راه خارج  امتحان و آزمايش است تا مشخص شود در حال سختى و تلخى، صبر مى

  . آند يا تنها در فكر خويش است  در حال رفاه و خوشى، به ديگران آمك مىشود و همينطور مى

  هاى الهى چگونه است؟  العمل مردم در آزمايش عكس -٣ 

  : اند مردم در برابر آزمايشات الهى چند دسته:  پاسخ

  (» الشّر جزوعًااذا مّسه«. زنند ها سر و صدا آرده و ناله و جيغ مى  گروهى در اولين برخورد با تلخى

   )٢٠معارج، 

   )١٥٥بقره،   (»و بّشر الّصابرين«.  گروهى صبور و پايدارند

(  (»و منهم من ينتظر«. روند ها مى پذيرند و به استقبال آن  و گروهى حوادث تلخ را با جان و دل مى

   )٢٣احزاب، 

العمل متفاوتى  هاى تيز و تندى مثل فلفل و پياز، عكس رابر خوردنى چنانكه اعضاى يك خانواده در ب

  : دهند نشان مى

  . زند زند، جيغ مى  آودك آه لب به فلفل و پياز مى

  . آنند خورند، تحمل مى  بزرگترها آه فلفل مى

  . خرد دهد و فلفل و پياز را مى  اّما پدر خانواده، پول مى

  

  ) ٥ و ٤( آيه 

  َيْسِبُقوَنا    َسآَء َما َيْحُكُموَن  َحِسَب الَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأن َأْم» ٤ «

و از آيفر ما (اند آه بر ما پيشى خواهند گرفت  دهند، پنداشته  آيا آسانى آه آارهاى بد انجام مى

  . آنند ؟ چه بد داورى مى)خواهند    گريخت

  ُجوْا ِلَقآَء اللَِّه َفِإنَّ َأَجَل اللَِّه َلَأٍت َو    ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  َمن َآاَن َيْر»  ٥ «

شك اجلى آه خداوند تعيين آرده آمدنى  بى) داند آه مى( آن آس آه به ديدار خداوند اميد دارد 

  . است؛ و    اوست شنواى دانا



  : ها  نكته

تفسير (  (.در آيه، روز قيامت است» لقاء الّله«اد از مر:   حضرت على عليه السالم فرمودند

   )٢٦٧ نورالثقلين و توحيد صدوق، ص

  : ها  پيام

ام حسب «. آند گذارد و او را خيالباف مى ارتكاب گناه و تكرار آن، در فكر و بينش انسان تأثير مى -١ 

  » اّلذين يعملون الّسيئات

ى آزمايشند و هم  هم مؤمنانى آه در بوته. ا ياد مرگ و معاد درمان آنيمها را ب خيال پردازى -٢ 

. ها تمام شدنى است و مهر و قهر الهى به سراغشان خواهد آمد خالفكاران بدانند آه فرصت

  » ...من آان يرجوا لقاء الّله... أم حسب اّلذين يعملون الّسيئات ... أحسب الّناس أن يترآوا «

» يسبقونا«. شوند و نه خالفكاران، از انتقام الهى ايمان، از امتحان الهى رها مىنه مّدعيان  -٣ 

  .) رسد آنند دست خدا به آنان نمى خالفكاران، خيال مى(

  » ساء ما يحكمون«. بايد تفّكرات و پندارهاى باطل را محكوم آرد -٤ 

و هو «. داند دار و روحّيات ما را مىشنود و هم پن خداوند، هم گفتار ما را در اظهار ايمان مى - ٥ 

  » السميع العليم

  

  ) ٦( آيه 

  َوَمن َجاَهَد ِفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ اللََّه َلَغِنىٌّ    َعِن اْلَعاَلِميَن  » ٦ «

  . نياز است آوشد، زيرا    خداوند از جهانيان بى  وهرآس تالش آند پس براى خود مى

  : ها نكته 

  مراد از جهاد در اين آيه، تنها جهاد با شمشير و با دشمنان نيست، بلكه مراد هرگونه تالش و 

آوشش است؛ خواه اين تالش در راه خودسازى و به اصطالح جهاد با نفس باشد يا مبارزه با 

  . هاى شيطان و يا با دشمنان خارجى وسوسه

همان گونه آه اگر . نياز آامل است  سود خود اوست و خداوند بىها و عبادات انسان به   تمام تالش

هاى خود را روبه خورشيد و يا پشت به خورشيد بسازند، براى خورشيد هيچ تفاوتى  تمام مردم خانه

خداوند غنى است و اگر همه مردم آافر يا مؤمن . اين ماييم آه به نور خورشيد نياز داريم. ندارد

خداوند چه نيازى به نماز ما دارد، اين ما هستيم آه بايد با نماز . رسد او نمىشوند، سود و زيانى به 

  . است» غنّى عن العالمين«آرى، او . و اطاعت از او استمداد و به او توّآل آنيم

  : ها  پيام

  » و َمن جاهد فاّنما يجاهد لنفسه«. خداوند به تالش ما نياز ندارد -١ 

  ى آنم  من نكردم خلق تا سود



  بلكه تا بر بندگان جودى آنم 

هاى درونى و فطرى، همچون حّب نفس  هاى مثبت، از گرايش براى تشويق مردم به تالش -٢ 

و َمن جاهد فاّنما يجاهد «) انسان فطرتًا به دنبال سود و منافع خويش است. (استفاده آنيم

  » لنفسه

اّن «.) نيازى ما آه در عين نياز است ر خالف اظهار بىب. (نيازى خداوند، واقعى و حتمى است بى -٣ 

  ) ى حتمى بودن است ، نشانه»الم«و » اّن«حرف (» اللَّه لغنّى عن العالمين

َلغنّى عن «. نياز است و هم از فرشتگان و هم از ديگر موجودات خداوند، هم از انسان بى -٤ 

  » العاَلمين

  

  ) ٧( آيه 

  يَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئاِتِهْم َو َلَنْجِزَينَُّهْم َأْحَسَن الَِّذى َآاُنوا    َيْعَمُلوَن َوالَِّذ» ٧ «

پوشانيم، و  هاى آنان را مى اند، قطعًا لغزش  و آسانى آه ايمان آورده و آارهاى شايسته انجام داده

  . دهيم اند پاداششان مى آرده چه عمل مىبى    شك بهتر از آن

  : ها  نكته

هاى تالش وجهاد آه در آيه قبل خوانديم، ايمان و عمل صالح است آه در اين آيه    از بهترين نمونه

  . عنوان شده است

  : ها  پيام

آمنوا و « .هاى الهى، به ايمان و عمل صالح، هر دو نيازمند است انسان براى دريافت پاداش -١ 

  » عملوا الّصالحات

مؤمنان از لغزش و گناه به دور نيستند، ولى به خاطر ايمان و عمل نيك، لغزشهاى آنان پوشانده  -٢ 

  » لنكّفرّن عنهم سّيئاتهم... و اّلذين آمنوا«. شود مى

  » لنجزيّنهم... لنكّفرّن«. دريافت پاداش پس از پاك شدن از گناهان است -٣ 

لنكّفرّن «. اداش الهى، تنها عفو گناهان گذشته نيست، بلكه دريافت بهترين پاداش نيز هستپ -٤ 

  » عنهم سّيئاتهم و لنجزيّنهم احسن اّلذى آانوا يعملون

لنجزيّنهم احسن اّلذى آانوا «. دهد خداوند بهترين عمل مؤمن را معيار پاداش او قرار مى - ٥ 

  » يعملون

  

  ) ٨( آيه 

َو َوصَّْيَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا َوِإن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبى َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُهَمآ    ِإَلىَّ » ٨ «

  َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئْكم ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن 



و اگر آن دو آوشيدند تا چيزى را آه  و به انسان سفارش آرديم آه به پدر و مادر خود نيكى آند، 

بدان علم ندارى شريك من سازى، از ايشان اطاعت مكن، سرانجاِم شما به سوى من است، پس 

  . داديد آگاه خواهم ساخت آنچه انجام مى) حقيقت(شما را از    

  : ها  پيام

وصّينا «: و نفرمود» نسانو وّصينا اال«. نيكى به والدين يك امر انسانى است، نه فقط ايمانى -١ 

  » المؤمنين

اى،  شرِط نژادى، ِسّنى، منطقه(» ُحسنًا«. احسان و نيكى به والدين، بدون قيد و شرط است -٢ 

علمى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ايمانى ندارد، حّتى اگر آافر و مشرك باشند، بايد احسان 

  .) آرد

  » جاهداك«. ف فرزندان، آوشش آنندوالدين منحرف ممكن است براى انحرا -٣ 

گذاشتن فرزندانشان، آنان را  والدين نبايد به خاطر احترام. (از احتراِم ديگران، سوء استفاده نكنيم -٤ 

  » و ِان جاهداك«.) به شرك دعوت آنند

  » همافال تطع... جاهداك لتشرك بى«. فرزندان، بايد قدرت انتخاب تفّكر صحيح را داشته باشند - ٥ 

  » ما ليس لك به علم«. شرك، برهان و استدالل علمى ندارد -٦ 

  » فال تطعهما«. در مسأله توحيد وشرك، با هيچ آس حّتى والدين آنار نياييم و سازش نكنيم -٧ 

احسان به والدين، مطلق و هميشگى است، اّما اطاعت از والدين، مشروط به آن است آه  - ٨ 

  » فال تطعهما«.  دور نكنندانسان را از خدا

  » اّلى مرجعكم... وّصينا«. هاى الهى است ايمان به معاد، ضامن اجراى توصيه -٩ 

  » فُانّبئكم بما آنتم تعملون«. ى آارهاى انسان آگاه است خداوند به همه -١٠ 

  » تم تعملونفُانّبئكم بما آن«. قيامت روز آگاه شدن همگان از حقيقت عملكرد خويش است -١١ 

  

  ) ٩( آيه 

  َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َلُنْدِخَلنَُّهْم    ِفى الصَّاِلِحيَن  » ٩ «

ى  اند،    بى شك آنان را در زمره  و آسانى آه ايمان آورده و آارهاى شايسته انجام داده

 .آوريم شايستگان در مى

  : ها  نكته

ى قبل بيان شد آه پاداش ايمان و عمل صالح، پوشيده شدن گناهان و دريافت جزاى   دو آيه  در

ى افراد صالح  آسانى آه اهل ايمان و عمل صالح باشند، در زمره: فرمايد در اين آيه مى. نيكوست

  .  گيرند نيز قرار مى



رت ابراهيم و حضرت ملحق شدن به صالحان، از جمله دعاهاى حض: خوانيم   در آيه ديگرى مى

بنابراين مقام صالحان، مقامى  )٨٣ و شعراء، ١٠١يوسف، (  (»الحقنى بالّصالحين«. يوسف است

  . رفيع است

  : ها  پيام

  » و اّلذين آمنوا و عملوا«. ايمان بايد با عمل همراه باشد -١ 

دهد، بلكه آار نيكى آه از ايمان به  ار نمىى نيكوآاران قر آار نيك، به تنهايى انسان را در زمره -٢ 

  » لندخلّنهم فى الصالحين... آمنوا«. خدا برخيزد ارزشمند است

  

  ) ١٠( آيه 

آَء َنْصٌر َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا ِباللَِّه َفِإَذآ ُأوِذَى ِفى اللَِّه َجَعَل ِفْتَنَة النَّاِس َآَعَذاِب اللَِّه َوَلِئن َج» ١٠ «

  مِّن رَّبَِّك َلَيُقوُلنَّ ِإنَّا ُآنَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَس اللَُّه    ِبَأْعَلَم ِبَما ِفى ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن  

ايم، پس هرگاه در راه خدا آزار ببينند،  به خداوند ايمان آورده: گويند مى) به زبان( و برخى از مردم 

دهند، و اگر از جانب پروردگارت يارى و پيروزى  عذاب خداوند قرار مىاذّيت و آزار مردم را همانند 

خدا به آنچه در    دلهاى ) دانند آه هيچ آس از نمى(آيا . ما با شما بوديم: گويند رسد، با تأآيد مى

 تر نيست؟ گذرد، آگاه جهانيان مى

  

  : ها  نكته

. پذيريم بدون آزمايش، اظهار ايمان شما را مىى اين سوره خوانديم آه گمان نكنيد    در اّولين آيه

  . آند هاى آزمايش را بيان مى ، اين آيه، يكى از نمونه»...أحسب الّناس أن يترآوا«

ها،  ها از متلك هاى آّفار را فتنه خوانده تا به مؤمنان بگويد تمام نامهربانى   در اين آيه خداوند اذّيت

  . چشيد، نوعى آزمايش براى شماست ه از مخالفان مىهايى آ ها و شكنجه ها، تهمت مسخره

   )تفسير الميزان(  (.هر موجود باشعور از جّن، ملك و انسان است» العالمين«  ظاهرًا مراد از 

  : ها  پيام

  » و ِمن الناس َمن يقول آمّنا«. اظهار ايمان برخى از مردم، زبانى است، نه قلبى -١ 

  » اوذى فى اللَّه -آمّنا «. ايمان، اذّيت و آزار نااهالن را بدنبال دارد آه بايد تحّمل آردگاهى  -٢ 

پيامبران به مخالفان خود  () ١٢ابراهيم، (  (»ولنصبرّن على ما اذيتمونا«مؤمن، مقاوم است،  -٣ 

... فاذا اوذى «. ، ناپايدار است، ولى منافق)آنيم هاى شما صبر مى ما قطعًا بر آزار و اذّيت: گفتند مى

  » ...جعل

  »  فاذا اوذى فى اللَّه«. شود ها معلوم مى ايمان واقعى در هنگام سختى -٤ 



البالغه،  نهج(  (»فى تقّلب االحوال علم جواهر الّرجال«: فرمايد     حضرت على عليه السالم مى

  . شود ى انسان آشكار مى ون، جوهرهها و حاالت گوناگ در فراز و نشيب )٢١٧حكمت 

نامد، و در گرفتن مزايا، اصرار  طلب است و به هنگام پيروزى خود را مؤمن مى منافق، فرصت - ٥ 

  » ليقولّن اّنا آّنا معكم«. ورزد مى

أوليس اللَّه باعلم «. آارى در نزد خدا سودى ندارد، خداوند از درون همه آگاه است تظاهر ونهان -٦ 

  » ما فى صدور العالمينب

  

  ) ١١( آيه 

  َو َلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َلَيْعَلَمنَّ    اْلُمَناِفِقيَن  » ١١ «

  . شناسد مى) نيز(شناسد و    منافقان را   و قطعًا خدا آسانى را آه ايمان آورده مى

  : ها  نكته

ى مردم بيان  آه منافقان با تأآيد، همگامى خود را با مؤمنان و تودهى قبل ذآر شد    در آيه

. شناسم من همه را مى: فرمايد ، در اين آيه، خداوند نيز با تأآيد مى»اّنا آّنا معكم«آردند،  مى

ى تأآيد  و نون ثقيله در آيه دوم، نشانه» الم«ى اول و حرف  در جمله» اّنا«حرف (» وليعلمّن الّله«

  ) است

شناسد، اّما با فتنه و    با اينكه خداوند به درون و نّيات همه آگاه است و مؤمن و منافق را مى

   )تفسير الميزان(  (.دهد آزمايش، آنان را از يكديگر تمييز مى

  : ها  پيام

و «. دارد بر مىداند، دست از نفاق  انسان اگر بداند و باور داشته باشد آه خداوند باطن او را مى -١ 

  » ليعلمّن المنافقين

... و ليعلمّن«. هاى آزمايش الهى، جدا آردن صفوف مؤمنان از منافقان است يكى از فلسفه -٢ 

  » المنافقين... اّلذين آمنوا

  

  ) ١٢( آيه 

 ْلَنْحِمْل َخَطاَياُآْم َو َما ُهم ِبَحاِمِليَن ِمْن    َو َقاَل الَِّذيَن َآَفُروْا ِللَِّذيَن َءاَمُنوْا اتَِّبُعوْا َسِبيَلَنا َو» ١٢ «

  ٍء ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن   َخَطاَياُهْم مِّن َشْى

اگر (شما راه ما را پيروى آنيد، : اند، به آسانى آه ايمان آوردند گفتند  و آسانى آه آافر شده

حالى آه چيزى از گناهانشان را    در . گيريم ما گناهان شما را بر عهده مى) گناهى داشته باشد

 .دار نيستند؛ قطعًا آنان دروغگويانند عهده

  : ها  نكته



در . اگر گناهى دارد به گردن ما: گويند   منحرفان براى دعوت و تشويق ديگران به آار خالف مى

  » بحاملينو ْلَنحمل خطاياآم و ما هم «. تواند گناه ديگرى را به عهده بگيرد حالى آه هيچ آس نمى

َودَّ آثيٌر من اهل الكتاب لو «آّفار آه عالقه دارند مردم از ايمانشان دست بردارند، :   شايد بتوان گفت

  : دهند ، آار خود را در چند مرحله انجام مى) ١٠٩بقره، (  (»َيُرّدوَنكم من بعد ايمانكم ُآّفارا

 و ٢٥حج، (  (»يصّدون عن سبيل اللَّه«. شوند ن آنان مىبا آزار مؤمنان، مانع ايمان آورد:     الف

   ) ٤٥اعراف، 

ال يزالون يقاتلونكم حّتى يرّدوآم عن «. اندازند تا شما را از دينتان برگردانند جنگ به راه مى:     ب

   ) ٢١٧بقره، (  (»دينكم

آه اگر چنين نموديد، ديگر آزار و » اّتبعوا سبيلنا«. شما الاقل در عمل پيرو ما باشيد: گويند مى:     ج

  » و ْلَنحمل خطاياآم«. گيريم شويد و ما تمام مسئولّيت ارتداد شما را بر عهده مى اذّيت نمى

اگر به هيچ يك از آارهاى فوق موّفق نشدند، دوست دارند حّداقل با آنان مداهنه و سازش :     د

   )٩قلم، (  (»نوّدوا لو تدهن فيدهنو«. آنيد

  : ها  پيام

مسلمانان، هم گرفتار . (آنند دارند و اهداف خود را تبليغ مى دشمنان، از شما دست بر نمى -١ 

و هم مورد تهاجم فرهنگى، تبليغاتى و روانى » فتنة الناس«شكنجه و آزار جسمى آّفار بودند، 

  » بعوا سبيلناو قال اّلذين آفروا لّلذين آمنوا اّت«.) آنان

و ْلَنحمل «. آنند آنند جبران مى ارتداد و بازگشت به آفر، گناه بزرگى است آه آّفار اّدعا مى -٢ 

  » خطاياآم

 (»و ال تزر وازرة وزر ُاخرى«. آشد بينى اسالم، هيچ آس بار گناه ديگرى را به دوش نمى در جهان -٣ 

هنوز آليسا، گناهان ديگران (» و ْلَنحمل خطاياآم«. ان چنين نيستولى در تفّكر ديگر ) ١٦٤انعام، ( 

  !) خرد را مى

شيطان نيز به (» و ماهم بحاملين«. اساس است هاى آّفار و شيطان، تو خالى و بى وعده -٤ 

اذ قال لالنسان اآفر «. آند دهد آفر ورزد، ولى بعد از آفر ورزيدن، او را رها مى انسان دستور مى

  ) ) ١٦حشر، (  (»آفر قال اّنى برٌى منكفلّما 

  

  ) ١٣( آيه 

  َوَلَيْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقاًلا مََّع َأْثَقاِلِهْم َو    َلُيْسَئُلنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َآاُنوْا َيْفَتُروَن  » ١٣ «

اى ديگر را با بار خود بر دوش خواهند آشيد، و باره) هم(خودشان و ) خطاى( بى شك آنان هم بار 

  . بافتند بازخواست    خواهند شد مسّلمًا در روز قيامت از آنچه به دروغ مى

  : ها  نكته



: فرمايد آند و در اين آيه مى آسى بار گناه ديگرى را حمل نمى: چگونه در آيه قبل فرمود:   سؤال

  ! آنند؟ مل مىگمراه آنندگان، بار گناه ديگرى را ح

شما از ما پيروى آنيد، گناه شما به : گفتند آيه اول در جواب آّفارى بود آه به مسلمانان مى:  پاسخ

اين چنين نيست و هر آس مسئول گناهان : گردن ما و شما هيچ مسئولّيتى نداريد، خداوند فرمود

آننده عالوه بر  است، ولى اغفالفرد اغفال شده مسئول آار خود : فرمايد اّما اين آيه مى. خود است

مسئولّيت آار خود، مسئول گناهان اغفال شدگان نيز هست، بدون آنكه چيزى از گناه اغفال شده 

  . آم شود

  در تفاسير دّرالمنثور و نمونه روايات متعّددى آمده است آه هر آس در آار خوب يا بدى راه را براى 

دهند،  يفرى آه به هريك از عمل آنندگان و پويندگان آن راه مىديگران باز آند، عالوه بر پاداش يا آ

  . دهند گذار آن مى پاداش يا آيفرى نيز به راهنما، مؤّسس و پايه

  : ها  پيام

منحرف آنندگان، عالوه بر گناهان خود، به خاطر منحرف ساختن ديگران، بار گناه مضاعفى را بر  -١ 

  » هماثقاًال مع اثقال«. آشند دوش مى

  » اثقالهم«. بار گناه سنگين است -٢ 

  » آانوا يفترون«. دروغ بستن و افترا، روش آّفار است -٣ 

  » عّما آانوا يفترون«. اّدعاى تحّمل بار گناه ديگران، دروغ و افتراست -٤ 

  

  ) ١٥ و ١٤( آيه 

ِبَث ِفيِهْم َأْلَف    َسَنٍة ِإلَّا َخْمِسيَن َعامًا َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َو ُهْم  َقْوِمِه َفَل َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى» ١٤ «

  َظاِلُموَن

 و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس در ميان آنان، هزار سال به استثناى پنجاه 

آنان )    خداوندقهر (پس طوفان ) ولى جز اندآى از مردم به سخن او گوش ندادند(سال درنگ آرد، 

 .را در حالى آه ستمگر بودند فرا گرفت

  َفَأنَجْيَناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناَهآ    َءاَيًة لِّْلَعاَلِميَن  » ١٥ «

قرار ) عبرت(ى  را براى جهانيان، نشانه)    ماجرا( پس او و سرنشينان آشتى را نجات داديم و آن 

  . داديم

   :ها  نكته

مّدعيان ايمان رها نيستند، همه را مورد آزمون قرار :   در آغاز سوره خوانديم آه خداى متعال فرمود

عليهم  بعد داستان حضرت نوح، ابراهيم، لوط، شعيب، هود، صالح و موسى از اين آيه به. دهيم مى

  . يمشو هاى پيشين آشنا مى هايى از آزمايش اّمت خوانيم و با نمونه السالم را مى



نهصد و پنجاه سال، مّدت .   تنها پيامبرى آه مّدت رسالتش در قرآن بيان شده، حضرت نوح است

رسالت حضرت نوح تا زمان طوفان است، اّما مّدت زندگى آن حضرت و پيامبرى آن حضرت پس از 

  . طوفان، بيان نشده است

الّله  عجل(ونه آه حضرت مهدى   عمر طوالنى براى بشر به اراده خداوند محال نيست، همان گ

. دارد تا حكومت عدل جهانى را بر پا آند ها با عمر طوالنى زنده نگه مى را خداوند قرن) تعالى فرجه

ى بزرگان دين همچنان در قيافه  ميرند، ولى آن حضرت به گفته آيند و مى گرچه تمام مردم به دنيا مى

ها  ى ما موى ابرو و مژه ده را در صورت همهچهل ساله ثابت است، و اين جاى تعّجب نيست، زي

سال ثابت است، در صورتى آه موى سر و صورت همواره در حال تغيير تحّول است با آنكه آب و غذا 

تواند انسانى را ثابت و ديگران را متغّير قرار  آرى، خداوند مى. و هوا ومسكن هر دو مو يكى است

  . دهد

  : ها  پيام

ها بيان  بليغ، سزاوار است ابتدا آلّيات گفته شود و بعد تفصيل مطالب و نمونهى ت در شيوه -١ 

و لقد «. آند و اآنون به تفصيل بيان مى» و لقد فتّنااّلذين من قبلهم«: در آيات قبل خوانديم.گردد

  » ارسلنا نوحًا

بيان تاريخ انبياى (» و لقد ارسلنا نوحًا«. آشنايى با تاريخ اقوام گذشته، مورد توّجه قرآن است -٢ 

  .) پيشين، تسّلى بخش پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله و مؤمنان است

  »  فيهم«. انبيا، در ميان مردم بودند -٣ 

فالتقمه «: خوانيم چنانكه در مورد حضرت يونس مى. شود اگر پيامبرى از مردم قهر آند، تنبيه مى    (

  .) پس از دورى از مردم و سوار آشتى شدن، نهنگى او را بلعيد ) ١٤٢صاّفات، (  (»الحوت

  » ...ألف سنة «. داند قرآن، عمر طوالنى انسان را ممكن و داراى سابقه مى -٤ 

الف سنة اّال «.اگر قابلّيت و آمادگى پذيرش در مردم نباشد، هزار سال تبليغ هم اثرى ندارد - ٥ 

  » خمسين عاما

اين آيه پايدارى (» الف سنة اّالخمسين عامًا«. و تبليغ، صبر و پايدارى الزم استدر تربيت  -٦ 

  .) دهد عليه السالم و سرسختى مردم را نشان مى نوح

  » الف سنة اّال خمسين عامًا«. آمار را دقيق نقل آنيم -٧ 

 الّطوفان و هم فاخذهم«. توّجهى به پيام انبيا، ظلم است و ظلم، آليد قهر الهى است بى - ٨ 

  » ظالمون

  » فانجيناه واصحاب السفينة«. پيامبران و پيروان واقعى آنان، از قهر الهى در امانند -٩ 

حضرت نوح و ياران او براى نجات خود، . يارى الهى به معناى ترك آوشش و تالش نيست -١٠ 

  ) هاى الهى اميدوار بودهم بايد آار آرد، هم به الطاف و امداد(» الّسفينة«. آشتى ساختند



ها  ى زمان ها و همه ى نسل بعضى از افراد و حوادث، فوق زمان و مكانند و براى همه -١١ 

  » آية للعالمين«. باشند مى

  

  ) ١٦( آيه 

  ْم ِإْن ُآنُتْم َتْعَلُموَن َوِإْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوْا اللََّه َواتَُّقوُه    َذ ِلُكْم َخْيٌر لَُّك» ١٦ «

) آار(خدا را بپرستيد و از او پروا آنيد، اگر بدانيد اين : ابراهيم را آنگاه آه به قومش گفت) ياد آن( و 

  . براى    شما بهتر است

  : ها  نكته

وث شده عليه السالم مبع   حضرت ابراهيم عليه السالم، دّومين پيامبر اولوالعزم است آه پس از نوح

  . است

  : ها  پيام

  » قال لقومه«. ارشاد را از نزديكان خود شروع آنيم -١ 

  » اعبدوا الّله واتّقوه«. ى همه انبياست ى برنامه توحيد و تقوا، سرلوحه -٢ 

  » اعبدوا الّله واتّقوه«. عبادت بدون تقوا آارساز نيست -٣ 

  » اعبدوا الّله واتّقوه ذلكم خير«.  و تقواستدستيابى به خير، در گرو خداپرستى -٤ 

عالم . (روند، در حقيقت جاهلند آسانى آه به جاى توحيد و تقوا به سراغ غير خدا و فساد مى - ٥ 

  » ذلكم خيٌر لكم ان آنتم تعلمون«.) بى تقوا، جاهل است

ذلكم خيٌر لكم ان آنتم «. توان به مصالح عبادت و تقوا دست يافت با علم و پيشرفت آن، مى -٦ 

  » تعلمون

  

  ) ١٧( آيه 

ِإنََّما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوَثانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفكًا ِإنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلا َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا » ١٧ «

  وُه َواْشُكُروْا    َلُه ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن  َفاْبَتُغوْا ِعنَد اللَِّه الرِّْزَق َو اْعُبُد

سازيد، همانا آسانى آه به جاى  پرستيد و دروغى را مى هايى را مى  همانا شما به جاى خدا بت

آنيد، مالك رزق شما نيستند، پس روزى را نزد خدا جستجو آنيد و او را بپرستيد و  خدا پرستش مى

  . شويد  او بازگردانده مىبراى او شكر نماييد آه    به سوى

  : ها  نكته

  در آيه قبل حضرت ابراهيم مردم را به عبادت و اطاعت خدا دعوت آرد و در اين آيه عبادت غير خدا را 

  . آند داند و در پايان آيه بار ديگر بر عبادت خدا تأآيد مى نتيجه مى مردود و بى

  : د، زيرا  شرك و بت پرستى، هيچ برهان و منطقى ندار



  » أوثانًا«. ها، جماداتى بيش نيستند بت:     اّوًال

  » تخلقون«. ى آنهايند خود بت پرستان، سازنده:     ثانيًا

  » ال يملكون لكم«. هيچ گونه نفعى براى مشرآان و بت پرستان ندارند:     ثالثًا

ى گفتگوى مستقيم با   داد، و اين نشانه  در اين آيه، حضرت ابراهيم سه بار مشرآان را مخاطب قرار

  » تعبدون -تخلقون  -تعبدون «. منحرفان است

  : ها  پيام

  » تخلقون ِافكًا«. آنند روند، آار خود را با دروغ توجيه مى آسانى آه آژ راهه مى -١ 

ان روزى دادن هاى پرستش غير خدا، رسيدن به نان و نواست، در حالى آه غير خدا، تو از انگيزه -٢ 

  » ال يرزقونكم«: نفرمود» ال يملكون«. دهند توانند ولى نمى ندارند، نه آنكه مى

ال «. در ارشاد و تبليغ، پس از آنكه باطل بودن فكرى را ثابت آرديد، راه حّق را نشان دهيد -٣ 

  » يملكون لكم رزقا فابتغوا عنداللَّه الّرزق

  » فابتغوا عنداللَّه... ال يملكون «. ه و رفتن به سوى خداستيأس از غير خدا، مقّدمه توّج -٤ 

  » فابتغوا«. خدا رازق است، ولى انسان نيز بايد تالش آند - ٥ 

  » ال يملكون لكم رزقا فابتغوا عنداللَّه الّرزق«. ورزى است ى شرك توّهم رازق بودن غير خدا، زمينه -٦ 

  » نداللَّه الّرزقع«. ى رزق است خداوند سرچشمه -٧ 

  » عنداللَّه الرزق و اعبدوه«. عبادت آسى شايسته است آه رزق در دست اوست - ٨ 

  » اليه ترجعون«. اعتقاد به قيامت، ضامن اجراى اوامر الهى است -٩ 

  

  ) ١٩ و ١٨( آيه 

  ا َعَلى    الرَُّسوِل ِإلَّا اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن  َوِإن ُتَكذُِّبوْا َفَقْد َآذََّب ُأَمٌم مِّن َقْبِلُكْم َوَم» ١٨ «

تكذيب آردند ) نيز پيامبرانشان را(هاى پيش از شما  ، زيرا اّمت)تعجب ندارد(تكذيب آنيد ) مرا( و اگر 

  . نيست) مسئولّيتى(جز تبليغ روشن ) خدا(و بر    پيامبر 

   اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه    ِإنَّ َذ ِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر َأَوَلْم َيَرْوْا َآْيَف ُيبِدُئ اللَُّه»  ١٩ «

بر ) آار(گرداند؟ البّته اين  آند، سپس آن را باز مى اند آه خداوند چگونه آفرينش را آغاز مى  آيا نديده

  . خداوند    آسان است

  : ها  نكته

  : ره شده است  در اين دو آيه به سه اصل مشترك در ميان اديان اشا

  » ء اللَُّه الخلق ُيبدى«.  توحيد:     الف

  » و ما على الّرسول اّالالبالغ«. نبّوت:     ب

  » ثّم يعيده«. معاد:     ج



  همان گونه آه ديدن يك ميخ يا يك آوه براى چشم انسان يكسان و آسان است و هيچ فشارى بر 

شايد دليل آنكه خداوند . ى الهى آسان است يز براى قدرت و ارادهآورد، آفريدن و تغيير دادن ن آن نمى

و گاهى » و الّتين و الّزيتون«: فرمايد خورد و مى گاهى به موجودات آوچكى مانند انجير سوگند مى

به خاطر همين » و الّشمس و ضحاها«: فرمايد آند و مى ها و خورشيد سوگند ياد مى به آسمان

  . داوند، آوچكى انجير و بزرگى آسمان و خورشيد تفاوتى نداردباشد آه در برابر قدرت خ

  : ها  پيام

آّذب امٌم «. پس از مخالفت دشمنان هراسى نداشته باشيم. اند ى انبيا مخالفانى داشته همه -١ 

... «  

  » ُامٌم من قبلك«. حوادث تاريخى، مشابه و قابل تكرار است -٢ 

  » آّذب ُامٌم من قبلك«. ى انسان يك نوع تسّلى خاطر استآشنايى با تاريخ، برا -٣ 

  » ...و ما على الرسول «. تكذيب مخالفان، نبايد مانع تبليغ شود -٤ 

ما على ... و ان تكذبوا«. تواند آنان را مجبور آند مردم، در انتخاب عقيده آزادند و پيامبر نمى - ٥ 

  » الّرسول اّال البالغ المبين

  چه شرط بالغ است با تو بگفتم  من آن

  تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل 

  » البالغ المبين«. ارشاد و تبليغ، بايد روشن و گويا باشد -٦ 

  » ...أولم يروا«. با طرح سؤال، فطرت غافالن را بيدار آنيم -٧ 

  » ...أولم يروا«. ت آرده استى مردم براى انديشيدن دعو اسالم دين انديشه است و از همه - ٨ 

ء الّله الخلق ثّم  يبدى«. گردد سوى خداوند برمى آفرينش، حادث وناپايدار است وسرانجام به -٩ 

  » يعيده

ء الّله  يبدى«. ها است نمايى خداوند در ايجاد حيات و مرگ پديده جهان آفرينش، مظهر قدرت -١٠ 

  » الخلق ثّم يعيده

. ى انكار معاد است خبرى از قدرت خداوند، مايه مبدأ، سبب اعتقاد به معاد و بىاعتقاد به  -١١ 

  » ء الّله الخلق ثّم يعيده يبدى«

» ء الّله الخلق ثّم يعيده يبدى«. آفريدن، ميراندن و دوباره زنده آردن، آار دائمى خداوند است -١٢ 

  .) ى استمرار و دوام است فعل مضارع، نشانه(

اّن «. خواهد ينش اّوليه و بازآفرينى در قيامت، براى خداوند آسان است، تنها يك اراده مىآفر -١٣ 

  » ذلك على الّله يسير

  

  ) ٢٠( آيه 



    َعَلى    ُآِلُقْل ِسيُروْا ِفى اْلَأْرِض َفانُظُروْا َآْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُينِشُئ النَّْشَأَة اْلأِخَرَة ِإنَّ اللََّه» ٢٠ «

  ٍء َقِديٌر   َشْى

) همان(چگونه آفرينش را آغاز آرده است؟ سپس ) خداوند(در زمين بگرديد، پس بنگريد آه :  بگو

  . آند، همانا خداوند بر هر    آارى بسيار توانا است را ايجاد مى) قيامت(ى آخرت  خدا نشئه

  : ها  پيام

قل سيروا فى االرض «. ر هدفدار، يك وظيفه و ارزش استى طبيعت و سير و سف مطالعه -١ 

  » فانظروا

  » فانظروا... قل سيروا«. دارد گردش در طبيعت، انسان را به فكر وامى -٢ 

توانيم خدا را بهتر  ى دقيق در آفرينش، شك و ترديد خود را بر طرف آرده و مى با مطالعه -٣ 

  » ...فانظروا«. بشناسيم

آيف «. نمايى خداوند در پديد آوردن موجودات در نخستين مرتبه است ن دليل معاد، قدرتبهتري -٤ 

  » ُء الّنشأة االخرة بدء الخلق ثّم الّله ُينشى

قل سيروا فى «. توان به چگونگى آغاز آفرينش پى برد با سير در زمين و مطالعه در طبيعت مى - ٥ 

  » ...االرض فانظروا آيف بدء الخلق

  

  ) ٢٢ و ٢١( آيه 

  ُيَعذُِّب َمن َيَشآُء َوَيْرَحُم َمن َيَشآُء َوِإَلْيِه    ُتْقَلُبوَن » ٢١ «

آند، و به سوى او بازگردانده  هر آه را بخواهد عذاب و هر آه را بخواهد    رحمت مى) خداوند، (

  . شويد مى

  ا ِفى    السََّمآِء َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلىٍّ َوَلا َنِصيٍر َوَمآ َأنُتم ِبُمْعِجِزيَن ِفى اْلَأْرِض َوَل» ٢٢ «

توانيد خدا را عاجز آنيد، نه در زمين و نه در    آسمان، و براى شما جز خداوند،   و شما هرگز نمى

 .ولّى و ياورى نيست

  : ها  نكته

آند، ابتدا از مهر و رحمت   خداوند را بيان مىى تربيتى قرآن چنان است آه هرگاه ِمهر و قهر   شيوه

ى  ى تكذيب آّفار است، ابتدا درباره ، دنباله٢١گويد، ولى چون آيه  و سپس از قهر و عذاب سخن مى

  . ى رحمت سخن گفته است عذاب و سپس درباره

ست، و سخن از اراده و خواست خداوند آمده ا» َمن يشاء«ى    در قرآن آريم، هر جا آه جمله

  . ى الهى بدون حكمت نيست مشّيت با توّجه به حكمت و عدل است، زيرا اراده

آسى » نصير«آسى است آه بدون درخواست، آمك آند و » ولّى«: خوانيم البيان مى   در مجمع

  . است آه با درخواست فرد، او را يارى نمايد و آّفار از هر دو محرومند



  : ها  پيام

ى  توانند خدا را عاجز آنند و بر اراده اى نمى گونه تدبير و تالش و توطئه  با هيچدشمنان دين، -١ 

  » و ما انتم بمعجزين«. الهى چيره شوند و از مدار قهر او خارج گردند

به آّفار » و النصير -وال فى السماء  -ما انتم «. براى شرك زدايى، بايد انواع موهومات را نفى آرد -٢ 

و نه از ديگران آارى » ما انتم بمعجزين«نه شما به تنهايى آارائى داريد، : فرمايد مىو دشمنان دين 

  » من ولّى والنصير... ما لكم«. ساخته است

  » يرحم... يعّذب«. نجات از عذاب خداوند، مرهون رحمت و لطف اوست -٣ 

  

  ) ٢٣( آيه 

   َوِلَقآِئِه ُأْوَلِئَك    َيِئُسوْا ِمن رَّْحَمِتى َو ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َو الَِّذيَن َآَفُروْا بَِاِياِت اللَِّه» ٢٣ «

شوند و آنانند آه      و آسانى آه به آيات خداوند و لقاى او آفر ورزيدند، آنان از رحمت من مأيوس مى

  . برايشان عذابى دردناك خواهد بود

  : ها  پيام

... واّلذين آفروا«. ى الهى مأيوس و محرومند، آّفار هستند ه از رحمت گستردهتنها گروهى آ -١ 

  » اّنه ال ييئُس من روح اللَّه اّال القوم الكافرون«: خوانيم ى يوسف مى  سوره٨٧در آيه » اولئك يئُسوا

  

  ) ٢٤( آيه 

 َأْو َحرُِّقوُه َفَأنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّاِر ِإنَّ ِفى َذ ِلَك َلَأَياٍت لَِّقْوٍم    َفَما َآاَن َجواَب َقْوِمِه ِإلَّا َأن َقاُلوْا اْقُتُلوُه» ٢٤ «

  ُيْؤِمُنوَن  

ولى خداوند او را از . او را بكشيد يا بسوزانيد: جز اين نبود آه گفتند) ابراهيم( پس پاسخ قوم او 

هايى  آورند، نشانه  آه    ايمان مىبراى گروهى) بخشى الهى نجات(همانا در اين . آتش نجات داد

  . است) از قدرت خداوند(

  : ها  نكته

  آافران و نمروديان، براى مبارزه با آئين حّق ابراهيمى، تصميم گرفتند او را به قتل برسانند، لذا با 

 با ى آتشى وسيع و پرتاب نمودن حضرت ابراهيم در آن، قصد خود را عملى آردند، اّما خداوند تهيه

  » فأنجاه الّله من النار«. گلستان نمودن آن آتش، حضرت را نجات داد

  : ها  پيام

  » ُاقتلوُه اوحّرقوه«. آافران، منطق ندارند، منطق آنان، اعدام و شكنجه است -١ 

  » ُاقتلوُه اوحّرقوه«. آّفار، ممكن است اختالف روش داشته باشند، ولى در هدف اختالفى ندارند -٢ 

  » فأنجاه الّله من الّنار«. پيامبران تحت حمايت الهى قرار دارند -٣ 



ُاقتلوه او َحّرقوه «. ها، ابزارها و اسباب و قوانين جهان غالب است ى اراده ى خداوند، بر همه اراده -٤ 

  » فأنجاه اللَّه من النار

ها و گلستان شدن آتش؛ هر  هترين توطئ پيروزى يك مؤمن بر تمام آّفار، خنثى شدن سخت - ٥ 

  » اّن فى ذلك آلياٍت«. آدام يك آيت و نشانه از آيات الهى است

آرى، » آليات لقوم يؤمنون«. عبرت گرفتن از تاريخ، به فطرتى سالم و روحى پاك نيازمند است -٦ 

  . گردد بينى انسان مى ى بصيرت و روشن ايمان، مايه

  

  ) ٢٥( آيه 

اَل ِإنََّما اتََّخْذُتم مِّن ُدوِن اللَِّه َأْوَثانًا مََّودًَّة َبْيِنُكْم ِفى اْلَحَياِة الدُّْنَيا ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكم َوَق» ٢٥ «

  ِبَبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكم َبْعضًا َوَمْأَواُآُم    النَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَّاِصِريَن  

ى پيوند شما در زندگى  ايد آه مايه هايى را اختيار آرده شما به جاى خدا بت: گفت) يمابراه( و 

دنياست، اّما روز قيامت، بعضى از شما بعضى ديگر را انكار و برخى از شما برخى ديگر را لعنت 

  . آتش است و براى شما ياورانى نخواهد بود) در(خواهد آرد، و جايگاه    شما 

  : ها  نكته

قريش : ها محور بودند و هر قبيله بتى مخصوص به خود داشت، مثًال پرست، بت   در ميان قبايل بت

داشتند و اين » َمناة«داشت، اوس و خزرج » الت«ى سقيف، بت  داشت، قبيله»  ُعّزى«بتى به نام 

  » موّدة بينكم«. پرستان با نياآانشان بود ى پيوند بت ها وسيله بت

اّنما تعبدون «: عليه السالم قبل از تهديد به آتش، به قوم خود فرمود نديم آه ابراهيم خوا١٧  در آيه 

ايد، پس از نجات از آتش، با قاطعّيت  ها رو آورده شما به جاى خدا به پرستش بت» من دون الّله اوثانًا

عليه  ختن ابراهيم، بنابراين در آتش اندا»دون الّله اوثانًا اّنما اّتخذتم من«: وصراحت بيشترى فرمود

  . السالم، در تبليغ وهدف او تأثيرى نداشت وآن حضرت مردم را رها نكرد

آنند، مگر  هيچ گروهى به رهبرى اقتدا نمى:   امام صادق عليه السالم به يكى از ياران خود فرمود

 خط آن آه در روز قيامت، ميان آن رهبر و پيروانش لعنت رّد و بدل خواهد شد، جز شما آه در

  . بيت پيامبر عليهم السالم هستيد اهل

(  (»...اّنه ليس من قوم ائتّموا بامام فى الدنيا اّال جاء يوم القيامة يلعنهم و يلعنونه اّال انتم    «

 )١٤٦ ، ص٨ تفسير نورالثقلين ؛ آافى، ج

بل خوانديم آه آّفار، طرح ى ق تر پاسخ داد؛ در آيه   گاهى بايد به طرحها و عملكرد دشمن، آوبنده

جايگاه ابدى شما : دهد و خداوند به آنان پاسخ مى» حّرقوه«دادند تا ابراهيم را در آتش بيندازند، 

  . انداز را پاداش سنگ است آرى، گاهى آلوخ» مأواآم النار«. آتش است

  : ها  پيام



  » اوثانا موّدة بينكم... انما اّتخذتم«. داردپيوندهاى عاطفى، تأثير فراوانى در باورها و عقائد انسان  -١ 

هاى غيرالهى، موسمى و مقطعى بوده و سرانجام به دشمنى و لعنت تبديل خواهد  دوستى -٢ 

  » يلعن بعضكم بعضا... موّدة بينكم فى الحياة الدنيا«. شد

ثّم يوم «. ورزند  مىپوچى اعتقادات آاران و مشرآان در قيامت آشكار و خود به معتقداتشان آفر -٣ 

  » القيامة يكفر بعضكم ببعض

موّدة «. نگر باشيم و منطقى فكر آنيم و تنها به عواطف دلخوش نشويم در انتخاب راه، آينده -٤ 

  » مأواآم النار... بينكم

  » ما لكم من ناصرين«. ها و پيوندهاى غير الهى، در قيامت هيچ گونه آارايى ندارد دوستى - ٥ 

  

  ) ٢٦( آيه 

   َربِّى  ِإنَُّه    ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم   فََاَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل ِإنِّى ُمَهاِجٌر ِإَلى» ٢٦ «

ام آه او عزيز  همانا من به سوى    پروردگارم روى آورده: ايمان آورد، و گفت) ابراهيم( پس لوط به او 

 .و حكيم است

  : ها  نكته

، گفتار حضرت ابراهيم است، چنانكه در آيه ديگر »قال اّنى مهاجر«ى  جمله: اند  مفّسران گفته  اآثر

قائل و گويند آن : اند و بعضى گفته )٩٩صاّفات، (  (»اّنى ذاهب الى رّبى سيهدين«: حضرت فرمودند

  . حضرت لوط است

  : ها  پيام

البّته اين نشان غربت و تنهايى حضرت ابراهيم نيز »  له لوطفآمن«. انبيا به يكديگر ايمان دارند -١ 

  . اى از زمان تنها يك نفر به او ايمان آورده بود باشد آه در برهه مى

. ى يكى از آنان بوده است گاهى در يك زمان چند پيامبر بوده، ولى امامت و رهبرى بر عهده -٢ 

.) عليه السالم بود بودند، ولى رهبرى با ابراهيمحضرت ابراهيم و لوطعليهما السالم در يك زمان (

  »  فآمن له لوط«

آمن «: و نفرمود» فآمن له«. ايمان حضرت لوط، نوعى اعالم حمايت و تقويت حضرت ابراهيم بود -٣ 

  ) ى حمايت است نشانه» الم«حرف (» به

  » الى رّبى«. ى رشد و تربيت است هجرت به سوى خدا، وسيله -٤ 

  » ِاّنى مهاجر الى رّبى«. مردان خدا، به زمين و زمان و هيچ فرد و گروهى وابستگى ندارند - ٥ 

مهاجر الى رّبى اّنه هو العزيز «. ى هجرت را در خود تقويت آنيم با ياد الطاف الهى، روحيه -٦ 

  .) آند ها را جبران مى اّتصال به خداى عزيز، غربت(» الحكيم

  



  ) ٢٧( آيه 

َو َوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َو َيْعُقوَب َو َجَعْلَنا ِفى ُذرِّيَِّتِه النُُّبوََّة َو اْلِكَتاَب َو َءاَتْيَناُه َأْجَرُه ِفى الدُّْنَيا َو    ِإنَُّه » ٢٧ «

  ِفى اْلَأِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن 

 فرزندانش پيامبرى و آتاب را قرار داديم، عطا آرديم، و در ميان) ابراهيم( و اسحاق و يعقوب را به او 

  . و پاداِش او را در دنيا عطا آرديم و قطعًا او در آخرت از    شايستگان است

  : ها  نكته

، »ُاجرت«ى  رود، ولى آلمه هاى دنيوى و اخروى، هر دو به آار مى ، در مورد پاداش»أجر«ى    آلمه

   )تفسير الميزان(  (.هاى دنيوى است تنها در مورد پاداش

اى است آه اين آيه  هاى چهارگانه   پاداش آن همه خلوص و تالش و هجرت حضرت ابراهيم، موهبت

  : آند بيان مى

  . فرزندان پاك:     اّول

  . مقام نبوت در نسل و دودمان:     دّوم

  . نام نيكو در دنيا:     سّوم

  . عّزت در آخرت:     چهارم

عليهم السالم، همه از  يعقوب، يوسف، هارون، موسى، سليمان، زآرّيا، يحيى و عيسى:     توضيح

ى اسماعيل است؛ بنابراين،  نسل حضرت اسحاق بودند و پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله از ذّريه

  . عليه السالم، همه از نسل او بودند پيامبران اولوا العزم بعد از حضرت ابراهيم

  نجات از آتش نمروديان، جذب دلها به سوى مّكه و تجديد خاطرات ابراهيم در مراسم حج، از 

ى طّيبه،  به شيخ االنبيا رسيدن و داشتن ّذريه ) ٦٠انبياء، » فتًى يذآرهم يقال له ابراهيم(  (گمنامى

و آتيناه اجره «. شده استهمه از مصاديق الطاف الهى در دنياست آه به ابراهيم عليه السالم عطا 

  » فى الدنيا

  : اند ى صالحان قرار گرفتن، مقامى است آه انبيا آرزوى آن را داشته   صالح بودن و در زمره

   ) ١٠١يوسف، (  (»و ألحقنى بالصالحين«: خواهد عليه السالم از خدا مى     يوسف

   ) ١٩نمل، (  (»لنى برحمتك فى عبادك الّصالحينو أدخ«: آند عليه السالم دعا مى     سليمان

(  (»ستجدنى ان شاءاللَّه من الّصالحين«: گويد عليه السالم مى عليه السالم به موسى     شعيب

   ) ٢٧قصص، 

   ) ٨٣شعراء، (  (»و ألحقنى بالّصالحين«: عليه السالم به خداوند عرض آرد     ابراهيم

  » و ِاّنه فى اآلخرة َلِمن الّصالحين«: فرمايد ى حضرت ابراهيم مى     و در اينجا خداوند درباره

اّنى جاعلك «: عليه السالم به مقام امامت رسيد و خداوند به او فرمود   همين آه حضرت ابراهيم

: خداوند پاسخ داد. داو از خداوند درخواست آرد آه اين مقام به نسل او هم برس» للّناس امامًا



بنابراين از نسل تو هرآدام . رسد امامت و رهبرى يك پيمان و عهد الهى است آه به ظالمان نمى

   )١٢٤بقره، (  (»قال و من ذّريتى قال الينال عهدى الظالمين«. ظالم باشند امام نخواهند شد

  : ها  پيام

  » بنا لهو وه«. فرزند صالح، موهبتى الهى است -١ 

  » وهبنا له«. پاداش آار براى خداوند را به مردم اعالم آنيم تا براى ديگران انگيزه شود -٢ 

  » ...جعلنا... وهبنا -مهاجر الى رّبى «. زيربناى دريافت الطاف الهى، اخالص است -٣ 

 توّجه به اين آه با(» اسحاق و يعقوب«. هاى الهى است ى انسان مانند فرزند، از موهبت نوه -٤ 

   ) ٧١هود، (  (»و من وراء اسحاق يعقوب«) يعقوب فرزند اسحاق است

» جعلنا فى ذّريته«. شود ى پدر، در نسل او منعكس مى هاى خالصانه ها و نيكى پاداش خدمت - ٥ 

   ) ١٢٤بقره، (  (»قال و من ذّرّيتى قال الينال عهدى الظالمين«. البّته لياقت ذرّيه هم شرط است

ابراهيم در مقابل يك هجرت، چند لطف الهى را دريافت . آنندگان، محدود نيست پاداش هجرت -٦ 

  » ...آتينا... جعلنا... وهبنا -مهاجر الى رّبى «. آرد

  » النبّوة و الكتاب... جعلنا«. شوند پيامبران، از طرف خداوند منصوب مى -٧ 

  » آتيناه اجره فى الّدنيا و اّنه فى االخرة لمن الصالحين«. خرت قابل جمع استاجر دنيا و آ - ٨ 

  

  ) ٢٨( آيه 

  َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة    َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن اْلَعاَلِميَن  » ٢٨ «

پردازيد آه هيچ يك از  همانا شما به آارى زشت مى:  به قوم خود گفتلوط را آنگاه آه) ياد آن( و 

  . مردم جهان در    آن آار بر شما پيشى نگرفته است

  : ها  نكته

از آنجا آه . ، به معناى عمل يا سخنى است آه زشتى آن آشكار و روشن باشد»فاحشة«ى    آلمه

 لوط رواج داشت، قرآن از آن به فاحشه تعبير گرايى در ميان قوم حضرت عمل زشِت لواط و همجنس

  . آرده است

اى  نوآورِى در فساد و گناه، ضد ارزش است، همان گونه آه هر توسعه.   هر ابتكارى ارزش ندارد

گونه  همان. آند شود و دائمًا توسعه پيدا مى زيرا گاهى ميكروب و مرضى وارد بدن مى. ارزش ندارد

   . آه هر عقبگردى بد نيست

جّراحى . آند، هدفش آن است آه به حال سالمتى قبل برگردد     بيمارى آه به پزشك مراجعه مى

اى آه ميراث  بودجه. آند، هدفش آن است آه پوست بدن را به حالت اول در آورد آه جّراحى مى

، اين قبيل آارها با آن آه نوعى عقبگرد است. آند براى حفظ بناى اوليه است فرهنگى خرج مى

  .  ولى در حقيقت رشد و آمال است



توسعه، آزادى، ابتكار، پيشرفت و امثال آنها را بخوريم، بلكه :     بنابراين نبايد فريب الفاظى از قبيل

دهند، مساوات بين  گاهى شعار مساوات سر مى. بايد هر شعارى را با عقل و منطق بسنجيم

گاهى عقل . ا نيز بايد با عقل و منطق بسنجيماين شعار ر. ها يا مساوات بين زن و مرد انسان

  .  داند، نظير حقوق اجتماعى مساوات را الزم مى

    اّما در مواردى مساوات ضد عقل است، نظير پزشكى آه به همه بيماران يك نوع دارو بدهد يا 

 است و نه در اين موارد مساوات هست، اّما نه عادالنه. معّلمى آه به همه شاگردان يك نمره بدهد

  . حكيمانه

  : ها  پيام

ها و خطرهاى عمومى جامعه توّجه آنند و در رفع آنها  رهبران دينى، بايد به مفاسد، ناهنجارى -١ 

  » لتأتون الفاحشة... قال «.) حضرت لوط، در مورد گناه مشهور زمان خود هشدار داد. (بكوشند

ما سبقكم بها من احد من «.  نداشته استاى پيش از قوم لوط، عمل لواط هيچ سابقه -٢ 

  » العالمين

  

  ) ٣٠ و ٢٩( آيه 

َأِئنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َوَتْقَطُعوَن السَِّبيَل َو َتْأُتوَن ِفى َناِديُكُم اْلُمنَكَر َفَما َآاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإلَّا     َأن » ٢٩ «

  ِه ِإن ُآنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن َقاُلوْا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَّ

آشكارا و (آنيد و در مجالس خود  را قطع مى) طبيعى زناشويى(رويد و راه   شما به سراغ مردها مى

در (اگر تو : دهيد؟ پس قومش پاسخى ندادند جز اين آه گفتند اعمال ناپسند انجام مى) پرده بى

  . را براى ما بياوراز    راستگويانى، عذاب خدا ) اّدعاى پيامبرى

   انُصْرِنى َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن    َقاَل َرِب» ٣٠    «

  . تبهكار    پيروز گردان) فاسد و(مرا بر قوم ! پروردگارا: گفت) لوط (

  : ها  نكته

 و خوانيم آه قوم لوط از نظر ادب در تفاسير مى. به معناى مجلس عمومى است» نادى«ى    آلمه

اى آه در مجالس عمومى، به  اخالق آامًال سقوط آرده، در فساد و تباهى غرق بودند؛ به گونه

شدند، به رهگذران  آردند، در حضور جمع برهنه مى گفتند، قماربازى مى يكديگر سخن زشت مى

 و آردند، با مسافران لواط نموده آردند و در حضور مردم، از خود باد معده خارج مى سنگ پرتاب مى

  . گرفتند اموالشان را مى

فائتنا بما «:   درخواست عذاب، از زبان اقوام ساير انبيا نيز بيان شده است؛ قوم نوح و عاد گفتند

، همچنين )٧٠اعراف، (  (»َفاتنا بما تعدنا«: ، قوم ثمود از حضرت صالح خواستند)٣٢هود، (  (»تعدنا

   )٣٢انفال، (  (»ائتنا بعذاب«: اهللا عليه وآله نيز گروهى گفتندصلى  در زمان پيامبراسالم



در آيه، بستن راه بر روى مردم براى غارت اموال آنها و يا لواط با » قطع سبيل«  ممكن است مراد از 

  . آنان باشد

  : ها  پيام

آور  بازى، شگفت اط و همجنسبا وجود راه طبيعى و شرعى ازدواج براى ارضاى غريزه شهوت، لو -١ 

  » ائّنكم لتأتون الّرجال«. است

با اينكه فساد رواج پيدا آرده (» ائّنكم لتأتون الّرجال«. شيوع فساد، نبايد مانع نهى از منكر شود -٢ 

  ) آرد بود، اّما حضرت لوط مردم را نهى از منكر مى

شدن در گناه وناديده گرفتن  غرق. (آشاند فساد اخالقى، انسان را به فساد عقيدتى مى -٣ 

ائتنا بعذاب الّله ِان آنَت  -لتأتون الرجال «.) ارزشهاى اخالقى، باعث شك در نبّوت حضرت لوط شد

  » من الصادقين

. بست نگذاشته است ى جنسى، راه قرار داده و انسان را در بن خداوند براى ارضاى غريزه -٤ 

  » السبيل«

  » فى ناديكم المنكر«. ترين گناهان است  زشتگناه علنى، از - ٥ 

  » فى ناديكم المنكر«. امنّيت و عّفت عمومى، بايد محترم و محفوظ بماند -٦ 

قوم لوط مّدتى آوتاه، گناه علنى داشتند، اّما . (عاقبت گناه علنى، رسوايى  هميشگى است -٧ 

  » ...فى ناديكم المنكر«.) ها قرن بدنام شدند ده

رّب انصرنى على «. و لواط آننده است» لتأتون الفاحشة -المنكر «لواط، منكر و فاحشه است،  - ٨ 

  » القوم المفسدين

حضرت لوط با آنكه تنها بود، اّما در مقابل انحراف . (تنها بودن، نبايد موجب ترك نهى از منكر شود -٩ 

  » انصرنىقال رّب «.) و منحرفان ايستاد و از خداوند استمداد نمود

رّب انصرنى «. همواره بايد در فكر غلبه بر مفسدين باشيم، نه آنكه حكومت آنان را بپذيريم -١٠ 

  » على القوم المفسدين

   گناهان بزرگ  

آند، از   گر چه هر گونه مخالفت با اوامر الهى گناه است، اما مسايلى خطر گناه را بيشتر مى

  : جمله

  . ال خوردن مال مردم حرام است، ولى در مورد يتيم، خطر اين گناه بيشتر استمث: مورد گناه -١ 

ها و مكانهاى مقدس همچون  گناه در هر زمان و مكان بد است، ولى در زمان: زمان و مكان گناه -٢ 

  .  ماه رمضان و مسجد آيفر و توبيخ بيشترى دارد



ه الگو هستند، از حساب گناه افراد عادى حساب گناه آسانى آه در جامع: شخصيت گناهكار -٣ 

اگر شما مرتكب خالفى شويد، دو برابر ساير زنان آيفر : فرمايد خداوند به زنان پيامبر مى. جداست

  .  خواهيد ديد

 آرى، اگر پدر و مادر يا معلم و مرّبى مرتكب خالف شوند، فرزندان و شاگردان آنان نيز به خالفكارى 

  . نزديك خواهند شد

ى جرأت و  زيرا گناه علنى هم نشانه. برد گناه علنى آيفر گناه را باال مى: آشكار بودن گناه -٤ 

اعتنايى به شخصيت مردم و هم جسور  جسارت انسان نسبت به قانون شكنى است و هم بى

زدند  شدند و دست به هر گونه عمل زشتى مى قوم لوط در مجالس علنى برهنه مى. آردن ديگران

شما در مجالس عمومى منكر  )٢٩عنكبوت، (  (»فى ناديكم المنكر«: فرمايد  جا آه قرآن مىتا آن

  .  داديد انجام مى

دهنده آن است آه جامعه نيز براى خود حريمى  را به آار برده، نشان» نادى« اين آه قرآن آلمه 

  .  دآن دارد آه ناديده گرفتن آن، راه فساد را براى ديگران باز مى

آنند، ولى  گرچه بعضى از مردم به خاطر تقوا و ديندارى گناه نمى: آشكار آردن گناه ديگران - ٥ 

آنند و اگر سّد حيا شكسته شود، آن  بسيارى از آنان به خاطر حياى اجتماعى خود را حفظ مى

  . دشو آند آه ديگر سنگ روى سنگ بند نمى چنان سيل ويرانگر فساد همه چيز را ويران مى

 لذا هيچ آس حّق ندارد گناه خود را به ديگرى بگويد و هيچ آس حّق ندارد گناه آسى را براى 

هاى گناه ممنوع است؛ زيرا بازگو آردن گناه يا  بردارى و فيلم بردارى از صحنه عكس. ديگرى نقل آند

 حيا را پاره و رنگ و پرده هاى گناه، زشتى آن را در جامعه آم نشان دادن فيلم و عكس از صحنه

  . آند زمينه فساد را فراهم مى

 اشاعه فساد و فحشاء به قدرى خطرناك است آه حتى عالقه به آن، گناه آبيره شمرده شده 

  . است

اّن اّلذين يحّبون أن تشيع الفاحشة فى اّلذين آمنوا لهم عذاب «: فرمايد  سوره نور مى١٩ قرآن در آيه 

هاى مؤمنين منتشر شود، در  قطعًا براى آسانى آه دوست دارند زشتى» اليم فى الّدنيا و اآلخرة

  . دنيا و آخرت عذاب دردناآى است

 عالقه به نشر فساد، گاهى با زبان، گاهى با قلم، گاهى با ايجاد مراآز فحشاء، گاهى با تشويق 

عليه السالم  م صادقاما. ديگران به گناه و گاهى با قرار دادن امكانات و حتى گاهى با اشاره است

شنود براى ديگران بازگو آند،  بيند يا مى هايى را آه از يك مؤمن مى اگر آسى زشتى: فرمايد مى

آسى آه آار زشت ديگران را افشا آند، : خوانيم در حديث ديگرى مى. جزو مصاديق اين آيه است

    )تفسير آنزالّدقائق(  (.مانند آسى است آه آن را مرتكب شده است



. آبرو آردن ديگران داريم اى است آه در مورد بى ى بعضى از مشكالت ما عالقه  چه بسا سرچشمه

آبرو آردن مردم و ايجاد مشكالت براى خودمان را نفهميم،  گر چه ممكن است خود ما رابطه ميان بى

داند و شما  خدا مى» علمونو اهللا يعلم و انتم ال ت«: فرمايد  سوره نور مى١٩چنانكه قرآن در ادامه آيه 

  . دانيد نمى

 آوتاه سخن آن آه در ميان تمام گناهان، تنها گناهى آه دوست داشتن آن هم گناه آبيره است، 

  . آبرو آردن مردم است نقل گناه ديگران و بى

  . هرگونه آمك يا راهنمايى ديگران به گناه، مثل انجام خود گناه است: آمك در گناه -٦ 

خوانيم آه همسر لوط نيز مثل قوم لوط هالك شد و گناه  مى) عنكبوت( همين سوره ٣٣ و ٣٢ر آيه  د

داد آه براى حضرت لوط مهمان  مثال به افراد فاسد اطالع مى. او اين بود آه نقش راهنما را داشت

اش  دهآمده است، به سراغش برويد و لذا هنگامى آه قهر خدا نازل شد، خداوند حضرت لوط و خانوا

آرى، همسر بودن راه نجات نيست، هم فكر . شدگان بود ى هالك را نجات داد، اّما اين زن در زمره

  . بودن، راه نجات است

ها و ستمگران جاسوسى نموده و از جلسات خدا پسندانه مؤمنين به   جاسوسانى آه براى طاغوت

آردند و در اثر آن، مؤمنين گرفتار   مىدادند و نام افراد شرآت آننده را معرفى طاغوتيان گزارش مى

گرفتند، دير يا زود در همين دنيا و آخرت، عذاب دردناك خود را  ها قرار مى ها و شهادت انواع شكنجه

  . خواهند چشيد

  

  ) ٣١( آيه 

   َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة ِإنَّ َأْهَلَها َآاُنوْا َظاِلِميَن  َقاُلوْا    ِإنَّا ُمْهِلُكوْا َوَلمَّا َجآَءْت ُرُسُلَنآ ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى» ٣١ «

ما : آوردند، گفتند) توّلد فرزند(ى  براى ابراهيم مژده) آه از فرشتگان بودند،( و چون فرستادگان ما 

  . ى اهل اين شهر هستيم، زيرا مردم آن ستمگرند نابود    آننده

  : ها  نكته

براى پيروزى بر مفسدان مستجاب شد و خداوند فرشتگاِن عذاب را بر آنان نازل   دعاى حضرت لوط، 

  . آرد

  .  ى حضرت ابراهيم بود و نزديك منطقه» سدوم«ى قوم لوط، به نام    منطقه

  حضرت ابراهيم و همسرش ساره در حدود صد سال داشتند آه خداوند به آنان بشارت توّلد 

   )البيان سير اطيبتف(  (.اسحاق را داد

برد آه هريك  هايى از فرشتگان را نام مى ى سجادّيه، گروه   امام سّجادعليه السالم در صحيفه

مسئولّيت خاّصى دارند، ولى فرشتگانى آه بر حضرت ابراهيم وارد شدند، چند هدف داشتند؛ هم 



 قوم لوط و هم مجريان عذاب مأمور بشارت فرزند به حضرت ابراهيم بودند، هم مأمور اعالم عذاب

  . الهى

شد، ولى همين آه قهر خدا آمد،  ران و منحرف انجام مى   گناه لواط، از سوى يك جمعّيت شهوت

ى آنان  ى اهل منطقه هالك شدند، شايد به خاطر سكوت نابجا و ترك نهى از منكر، به همه همه

  » اّن اهلها آانوا ظالمين«. لقب ظالم داده شد

  : ها م پيا

فرشتگانى آه مأمور بودند تا قوم لوط را هالك آنند، بايد در . (سلسله مراتب بايد مراعات شود -١ 

آغاز، حضرت ابراهيم را آه پيامبرى اولواالعزم و صاحب شريعت بود در جريان بگذارند وسپس حضرت 

  » جائت رسلنا ابراهيم«.) عليه السالم بود لوط را آه مبّلغ دين ابراهيم

  » اّنا مهلكوا... رّب انصرنى «. شود دعاى بندگان صالح خدا، مستجاب مى -٢ 

  » اّنا مهلكوا... بالبشرى... جائت رسلنا«. فرشتگان، مأموران قهر و مهر الهى هستند -٣ 

  » ...بالبشرى قالوا اّنا مهلكوا... و لّما جائت«. ابتدا خبر خوش و سپس خبر ناگوار را بگوييم -٤ 

  » ظالمين... اّنا مهلكوا«. ى هالآت است ظلم، مايه - ٥ 

اّن اهلها «. اى ستمكار شدند، بايد منتظر عذاب الهى باشند ى مردم شهر يا منطقه وقتى همه -٦ 

  » آانوا ظالمين

  

  ) ٣٢( آيه 

     َلُنَنجَِّينَُّه َوَأْهَلُه ِإلَّا اْمَرَأَتُه َآاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن  َقاَل ِإنَّ ِفيَها ُلوطًا َقاُلوْا َنْحُن َأْعَلُم ِبَمن ِفيَها » ٣٢ «

ما به آسانى آه در آنجا هستند ) نترس: (در اين شهر لوط است، فرشتگان گفتند: گفت) ابراهيم (

 قهر در(دهيم، جز همسرش آه    از باقى ماندگان  و خاندانش را نجات مى) لوط(تريم؛ قطعًا او  آگاه

  . است) ما

  : ها  نكته

» فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين«: فرمايد ى ذاريات آه مى  سوره٣٦  از جمع اين آيه و آيه 

شود آه تنها حضرت لوط و  ى با ايمان، هيچ آس را مؤمن نيافتيم، استفاده مى ما جز يك خانواده

  .  شدفرزندانش مؤمن بودند و حّتى همسر او گرفتار عذاب

شود آه حضرت ابراهيم از خداوند تقاضا آرد آه قهر الهى بر  ى هود استفاده مى  سوره٧٤  از آيه 

. از اين امر صرف نظر آن: اّما اين درخواست مورد قبول واقع نشد و پاسخ آمد. قوم لوط نازل نشود

   ) ٧٦ تا ٧٤هود، (  (»يا ابراهيم اعرض عن هذا اّنه قد جاء امر رّبك... يجادلنا فى قوم لوط«

  : ها  پيام



اى را آه  منطقه: حضرت ابراهيم گفت. (وجود اولياى الهى در جامعه، مانع نزول قهر الهى است -١ 

  » اّن فيها لوطًا«) آنيد؟ در آن حضرت لوط است، چگونه عذاب مى

اّن فيها «.  مشروع آنها دفاع آندمدير و مسئول بايستى از احواالت زيردستان مّطلع و از حقوق -٢ 

  » لوطًا

  » قالوا نحن اعلم بَمن فيها«. شناسند فرشتگان، يكايك افراد را مى -٣ 

  » لُننّجيّنه و اهله«. انبيا و پيروانشان، از قهر الهى در امانند -٤ 

!) ايمان داشتندتنها فرزندان لوط به پدرشان . (اند گاهى مردان حّق، در نهايت غربت بوده - ٥ 

  » لُننّجيّنه و اهله«

» و اهله اّال امراته«. توانند راه حّق را انتخاب آنند فرزندان، هنگام تضاّد فكرى ميان والدين، مى -٦ 

  ) فرزندان لوط، راه پدر را بر راه مادر ترجيح دادند(

. رهنگى خانواده تصميم بگيردتواند خارج از تأثير مرد يا نظام ف زن، شخصّيتى مستقل دارد و مى -٧ 

  » اّال امراته«

همسر (» لُننّجيّنه و اهله اّال امراته«. وابستگى رمز نجات نيست؛ وارستگى رمز نجات است - ٨ 

  .) لوط، به او وابسته بود، اّما وارسته نبود

مبر بودن به همسر پيا(» اّال امراته«. عنوان اجتماعى مهم نيست؛ ايمان و عملكرد معيار است -٩ 

  ) تنهايى ارزش نيست، همراهى و تبعّيت از او ارزش است

صلى اهللا عليه  حّتى از ميان زنان پيامبر اسالم(» اّال امراته«. همسران پيامبران، معصوم نيستند -١٠ 

(  (»فاّن اللَّه اعّد للمحسنات منكّن اجرا عظيما«. ى الهى بودند وآله، تنها نيكوآاران مورد الطاف ويژه

  ) ) ٢٩احزاب، 

  

  ) ٣٣( آيه 

َو َلمَّآ َأن َجآَءْت ُرُسُلَنا ُلْوَطًا ِسى َء ِبِهْم َو َضاَق ِبِهْم َذْرعًا َوَقاُلوْا َلاَتَخْف َوَلا َتْحَزْن ِإنَّا ُمَنجُّوَك    َو » ٣٣ «

  َأْهَلَك ِإلَّا اْمَرَأَتَك َآاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن 

از حمايت آنان در (و هنگامى آه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدنشان بد حال شد و دستش  

ات را نجات  نترس و غمگين مباش، ما تو و خانواده: گفتند) فرشتگان(آوتاه گرديد؛ ) برابر بدآاران

  . است) در عذاب(دهيم،    مگر همسرت آه از باقى ماندگان  مى

  : ها  نكته

بدحال شدن حضرت لوط ممكن است به خاطر . به معناى بدحال شدن است» ء ِسى«ى  ه  آلم

ى او باشد و يا به خاطر اطالع از نزول قهر و  ترس از تعّرض بدآاران به فرشتگان ميهمان در خانه

  . عذاب الهى بر قومش



ع، آنايه از ناتوانى تنگ شدن ذرا. شود گفته مى) از آرنج تا انگشتان(، به قسمتى از دست »ذراع  «

و فروماندگى است، زيرا آسى آه آرنجش آوتاه باشد، نسبت به انجام بسيارى از آارها ناتوان 

  .  است

(  (.»ضاق بهم ذرعًا«: گويند افتد و آارى دستش نيست مى     به هر آس آه به نحوى از پا مى

   )البحرين مجمع

ال «و . هاى احتمالى در آينده است ها يا تلخى حوادث و سختىى نگرانى از  درباره» ال تخف  «

ى الهى به لوط اطمينان  در واقع مالئكه. باشد اندوه و غم به خاطر امور گذشته مربوط مى» تحزن

تواند به آنان آسيب برساند و از غّصه خوردن بر گذشته قوم لوط و آارهاى آنان  دادند آه آسى نمى

  . او را برحذر داشتند

  : ها  پيام

ى خود  گيرند و حّتى در مورد حفظ مهمان و ذّريه ى فاسد، مردان خدا در تنگنا قرار مى در جامعه -١ 

  » ء بهم سى«. نيز نگرانند

ى ايمان  غيرت دينى، الزمه(» ء بهم و ضاق بهم سى«. تفاوت آند شيوع فساد، نبايد ما را بى -٢ 

  » ء بهم سى«.) است

ضاق بهم ذرعًا و قالوا ال تخف و «. خبرى از آينده است ها، به خاطر بى  از نگرانىبسيارى -٣ 

  » التحزن

فرشتگان با ديدن آثار نگرانى از سيماى حضرت لوط، به او . گذارد نگرانى درونى، در چهره اثر مى -٤ 

  » ال تخف و التحزن«: گفتند

التخف و التحزن اّنا «.  دلهره و اضطراب نجات دهيمبخش، از هاى حّق و آرام مؤمنان را با وعده - ٥ 

  » منّجوك

ال تخف و «. مردمى آه با ظلم و گناه مستحّق عذاب الهى شوند، سزاوار تأّسف و اندوه نيستند -٦ 

  » ال تحزن

  » اّنا منّجوك«. در بيان حقايق، ابتدا نقاط مثبت را بگوييم -٧ 

  » اّنا منّجوك«. آند  مىخداوند، اولياى خود را حفظ - ٨ 

  » اّال امراتك«. دهد، ايمان و عمل صالح آليد نجات است پيوند خانوادگى، انسان را نجات نمى -٩ 

تواند در برابر نظام فرهنگى خانواده يا جامعه  زن، داراى شخصّيتى مستقل است و مى -١٠ 

  » اّال امراتك«. مقاومت آند

همسر لوط، به افراد فاسد (» اّال امراتك آانت من الغابرين«. سد استراهنماى فساد نيز مف -١١ 

  .) داد آه مهمان به خانه آمده، شما براى گناه به سراغش برويد اطالع مى

  



  ) ٣٥ و ٣٤( آيه 

  وْا َيْفُسُقوَن    َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجزًا مَِّن    السََّمآِء ِبَما َآاُن ِإنَّا ُمنِزُلوَن َعَلى» ٣٤ «

  .  همانا ما بر اهل اين منطقه به خاطر فسقى آه داشتند،    عذابى از آسمان فرو خواهيم ريخت

  َوَلَقد تََّرْآَنا ِمْنَهآ َءاَيًة ِبيَِّنًة لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن  » ٣٥    «

انديشند  آسانى آه مىبراى ) و درس    عبرتى،(ى روشنى  نشانه) غضب شده( و از آن  منطقه 

  . باقى گذاشتيم

  : ها  نكته

زيستند و جمعّيت آثيرى داشته  است آه قوم لوط در آن مى» َسدوم«ى  ، منطقه»قرية«  مراد از 

  . از سرزمين شام است» َحمص«شهرى در منطقه » َسدوم«. است

  . دشو به معناى خروج از طاعت است آه شامل شرك و آفر نيز مى» فسق  «

  : ها  پيام

. شود و هم قهر و عذاب الهى نازل مى) مانند باران و وحى(از آسمان، هم رحمت الهى  -١ 

  » رجزًا من السماء... منزلون«

گونه آه عمل خوب، باعث نزول نعمت و رحمت  همان. عملكرد انسان، در طبيعت تأثيرگذار است -٢ 

 ) ٩٦اعراف، (  (»ّتقوا لفتحنا عليهم برآات من الّسماء واالرضو لو اّن اهل القرى آمنوا وا«شود،  مى

  » رجزًا من الّسماء بما آانوا يفسقون«. آند ها را تبديل به عذاب مى گناهان، نعمت

ى  نشانه» آانوا«آلمه (» آانوا يفسقون«. تكرار گناه و اصرار بر آن، سبب نزول قهر الهى است -٣ 

   .)استمرار آار است

. هاى باستانى را حفظ آنيم و از نابودى آنها جلوگيرى آنيم گاهى الزم است آثار گذشته و خرابه -٤ 

  » و لقد ترآنا منها آية«

. ى تاريخ و شناخت اقوام گذشته و سرنوشت آنان، مورد توّجه قرآن است آشنايى با فلسفه - ٥ 

  » آية بّينة لقوم يعقلون«

  » لقوم يعقلون... آية«. توان درس گرفت ثار باستانى نيز مىها و آ از خرابه -٦ 

توانند حقايق را درك آرده  افراد غافل با ديد سطحى نمى. عبرت گرفتن، به دّقت و تعّقل نياز دارد -٧ 

  » لقوم يعقلون«. و عبرت بگيرند

  » لقوم يعقلون«. گيرى است تعّقل و انديشه، شرط هدايت و عبرت - ٨ 

گروهى از فرهيختگان جامعه بايستى در زمينه تجزيه و تحليل تاريخ و آثار باستانى و درسهاى  -٩ 

  » لقوم يعقلون«. رسانى آنند آن آار و اطالع

  

  ) ٣٦( آيه 



اْلَأِخَر َوَلا َتْعَثْوْا ِفى    اْلَأْرِض  َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َو اْرُجوْا اْلَيْوَم  َو ِإَلى» ٣٦ «

  ُمْفِسِديَن  

خدا ! اى قوم من: ؛ پس گفت)به رسالت فرستاديم(َمدين، برادرشان شعيب را ) مردم( و به سوى 

  . فساد نكنيد) انگيزى و فتنه(را بپرستيد، و به روز قيامت اميدوار باشيد، و در زمين    

  : ها  نكته

  . معروف است» معان«شهرى است در جنوب غربى اردن و اآنون به » َمدَين  «

  . به معناى ايجاد فساد است» عثى«از » تعثوا«ى    آلمه

  :   حضرت شعيب، مسئول راهنمايى دو قبيله بود

  . ى آسمانى هالك شدند اصحاب َمدين آه با صيحه:     الف

تفسير (  (.خيز گرفتار شدند ، سايبانى از ابر صاعقه»لظّلهيوم ا«اصحاب َايكه، آه به عذاب :     ب

   )البيان اطيب

  : ها  پيام

تعبير (» يا قوِم اعبدوا اللَّه... اخاهم«. در دعوت مردم به سوى خداوند، عواطف را فراموش نكنيم -١ 

  ) نوعى عاطفه محّبت است» !اى قوم من«

  » اعبدوا اللَّه و ارجوا اليوم اآلخر«. دعوت انبياستى  توحيد و معاد، سرلوحه -٢ 

اعبدوا اللَّه و ارجوا اليوم االخر «. ى دورى از فساد است بندگى خدا و ايمان به مبدأ و معاد، زمينه -٣ 

  » و ال تعثوا

   مفسد آيست؟ 

ه و به خداوند  در ماجراى خلقت و خالفت انسان، فرشتگان از آفرينش انسان اظهار نگرانى آرد

آيا آسى را در زمين قرار  )٣٠بقره، (  (»اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء«: گفتند

دانم آه  من چيزى را مى: دهى آه اهل فساد و خونريزى است؟ خداوند در پاسخ آنها فرمود مى

  . دانيد شما نمى

 فساد و ِافساد است، اّما قرآن موارد ديگرى را نيز هاى بارز  قتل و خونريزى و ايجاد ناامنى از نمونه

  . فساد شمرده آه يكى از آنها فساد مالى و اقتصادى است

آرد آه آم فروشى در ميان آنها رواج داشت، لذا آن   حضرت شعيب در ميان قومى زندگى مى

 ٨٥چنانكه در آيه . داشت حضرت در آنار دعوت مردم به يكتا پرستى، آنها را از اين آار زشت باز مى

َفَاوفوا الكيل و الميزان و ال تبخسوا الّناس اشيائهم و ال تفسدوا فى «: خوانيم ى اعراف مى سوره

حّق پيمانه و ترازو را آامل ادا آنيد و از اموال مردم چيزى نكاهيد و در زمين فساد ! اى مردم» االرض

  . نكنيد



فروشى، يك نوع فساد مالى و اقتصادى است آه عواقب  آارى و آم  آرى، ضايع آردن حّق مردم، آم

لقمه حرام انسان را فاجر . بسيارى را براى فرد و جامعه بدنبال دارد و از جمله آنها لقمه حرام است

  . زند خوارى جبران نشود، انسان دست به آفر و انكار مى سازد و اگر اين حرام و بدآار مى

سپس در آيه هفتم، از آنان به عنوان ! فروشان واى بر آم: فرمايد  قرآن در ابتداى سوره مطففين مى

شود آه انسان به  از اين سه آيه معلوم مى. آند ياد مى» مكّذبين«و در آيه دهم، به عنوان » فّجار«

گام دوم فاسد و فاجر و تبهكار . خوارى است فروشى و حرام آند؛ گام اول آم تدريج سقوط مى

  .  ر حّق ايستادن استشدن، و عاقبت در براب

عليه السالم را      شاهد اين حرف ماجراى آربال است آه لشكر آوفه و شام، امام حسين

دليل اين جنايت بزرگ آن : عليه السالم فرمود شناختند ولى آمر به قتل او بستند و امام حسين مى

، ٤٥ بحار، ج. »من الحرامفقد ُملئت بطونكم (  (.هاى شما از حرام پر شده است است آه شكم

   )٧ ص

اّن الحرام ال ينمى و (  (.آند و اگر رشد آند، برآت ندارد مال حرام رشد نمى: خوانيم  در حديث مى

   )٨٢ ، ص١٧ وسائل، ج. »ان نمى لم يبارك

ب الحرام يبين آس(  (.گذارد خواهيم، مال حرام، حتى در نسل انسان اثر مى  در حديث ديگرى مى

   )١٢٤ ، ص٥ آافى، ج. »فى الّذرية

آنيم،  گيريم يا غسل مى  شرط صحت نماز آن است آه مكان و لباس و آبى آه با آن وضو مى

  . غصبى نباشد

ايم، بايد به نحوى صاحب آن را راضى آنيم و اگر از   حّتى اگر در آودآى مال آسى را تصرف آرده

  . و را راضى آنيمدنيا رفته، وارثان ا

 اگر طلبكار در حين نماز، اصرار بر مطالبه خود داشت، بايد نماز را بشكنيم و بدهى خود را بدهيم و 

  . دوباره نماز را از اول شروع آنيم

 اگر آسى از اول تصميم داشته باشد، مهريه همسر خود را نپردازد، هر گاه با او هم بستر 

  . ويا زنا آرده استشود، به گفته روايات گ مى

  

  ) ٣٧( آيه 

  َفَكذَُّبوُه َفَأَخْذْتُهُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوْا ِفى    َداِرِهْم َجاِثِميَن  » ٣٧ «

هاى خود به  زلزله آنان را فرا گرفت، و بامدادان در خانه) به اين سبب( پس شعيب را تكذيب آردند و 

  . ندبود) و مرده(رو در    افتاده 

  : ها  نكته



اخبار و سخنانى است آه سبب تزلزل » اراجيف«. به معناى لرزش زمين است» َرجفة«ى    آلمه

به آسانى گويند آه چنين مطالبى را بگويند يا » ُمرجفون«شود و  ى مردم مى عقيده و روحّيه

  . بنويسند

 است؛ گويا عذاب شدگان، با زلزله از به معناى نشستن روى زانو و يا افتادن روى زمين» جاثمين  «

  . خيز بودند آه عذاب به آنان مهلت نداد و نقش زمين شدند خواب بيدار شدند و به حالت نيم

  : ها  پيام

  » فكّذبوه فاخذتهم«. ى نزول قهر الهى است تكذيب انبيا، زمينه -١ 

... فاصبحوا... فكّذبوه«آند؟   را تكذيب مىانسانى آه قدرت فرار از قهر خدا را ندارد، چگونه حّق -٢ 

  » جاثمين

خانه آه محّل آسايش و سكون انسان است، با قهر الهى ممكن است محّل نابودى و عذاب  -٣ 

  » فى دارهم جاثمين«. شود

  

  ) ٣٨( آيه 

يََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َو    َوَعادًا َوَثُموَدْا َوَقد تََّبيََّن َلُكم مِّن مََّساِآِنِهْم َو َز» ٣٨ «

  َآاُنوْا ُمْسَتْبِصِريَن  

آنان براى شما ) ى مخروبه(از مساآن ) بعضى(شك  ؛ و بى)هالك آرديم(عاد و ثمود را نيز ) قوم( و 

باز داشت، در ) خدا(از راه آشكار است؛ و شيطان اعمالشان را براى آنان زينت داد، پس آنان را 

  . بصيرت داشتند) براى    شناخت حّق و باطل(حالى آه 

  : ها  پيام

  » تبّين لكم من مساآنهم«. حفظ برخى آثار تاريخى، براى عبرت مردم الزم است -١ 

 غرور و خود(» زّين لهم الشيطان اعمالهم«. آارهاى زشت خود را خوب ديدن، دام شيطان است -٢ 

  .) هايى از تزيين شيطانى است بزرگ بينى و افتخار به ثروت و قدرت، جلوه

. تبليغات و توجيهات مسموم فرهنگى براى تزيين گناهان، يكى از عوامل انحراف از حّق است -٣ 

  » فصّدهم... زّين لهم الشيطان«

درونى، سوء استفاده انسان فطرتًا زينت و زيبايى را دوست دارد و شيطان از اين گرايش  -٤ 

  » فصّدهم... زّين لهم الشيطان«. آند مى

و آانوا ... زّين لهم الشيطان«. هاى بصير و آگاه نيز در معرض اغفال شيطانند انسان - ٥ 

  » مستبصرين

... عادًا و ثمود«. آند خداوند هيچ قومى را بدون دليل و بّينه و بصيرت و آگاهى دادن، عذاب نمى -٦ 

  » وا مستبصرينو آان



ولى شيطان هم » آانوا مستبصرين«شوند،  مردم از طريق فطرت، عقل و ارشاد انبيا آگاه مى -٧ 

  » فصّدهم... زّين لهم الشيطان«. بيكار نيست

  

  ) ٣٩( آيه 

َتْكَبُروْا ِفى اْلَأْرِض َو َما    َآاُنوْا  ِباْلَبيَِّناِت َفاْس َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َو َلَقْد َجآَءُهم مُّوَسى» ٣٩ «

  َساِبِقيَن  

) و معجزات(؛ و به راستى موسى همراه داليل روشن )نيز هالك آرديم( و قارون و فرعون و هامان را 

) بر خدا(نتوانستند ) با اين همه(آنان در زمين تكّبر و سرآشى آردند، و ) ولى(به سوى آنان آمد، 

  ). و از عذاب الهى فرار آنند( پيشى گيرند   

  : ها  پيام

و قارون و فرعون و «. عاقبت استكبار، نابودى است وسرنوشت شوم آنان، درس عبرت است -١ 

  » ...هامان 

  » جاءهم موسى بالبّينات«. سّنت خداوند، اتمام حّجت و سپس مؤاخذه است -٢ 

پرستى بود و فرعون و هامان مظهر  ظهر مالقارون م(هاى استكبار مختلف است،  جلوه -٣ 

و قارون و «. ى آنان در طغيان، سرآشى و لجاجت با حّق مشترك بودند ولى همه) پرستى، قدرت

  » فاستكبروا -فرعون و هامان 

  » و ما آانوا سابقين«. اثر است زر و زور، در برابر قدرت خداوند بى -٤ 

 قهر الهى تاب مقاومت دارند و نه افراد قدرتمند و داراى زر و زور و ها در برابر نه اقوام و اّمت - ٥ 

  » ...و قارون و فرعون و هامان... و عادًا و ثمودًا«. تزوير

  

  ) ٤٠( آيه 

ْيَحُة َوِمْنُهم مَّن َخَسْفَنا َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهم مَّْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّ» ٤٠ «

  ِبِه اْلَأْرَض َوِمْنُهْم مَّْن َأْغَرْقَنا َو َما َآاَن اللَُّه    ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكن َآاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن  

آرديم، پس بر بعضى از آنان باد شديد ريگ ) عذاب(گناهش گرفتار ) جرم(را به ) از آنان( پس هر يك 

فرا گرفت، و برخى را در ) و بانگ مرگبار(ى آسمانى  شان فرستاديم، و بعضى از آنان را صيحهاف

زمين فرو برديم، و بعضى ديگر را غرق آرديم؛ وچنان نبود آه خداوند    بر آنان ستم آند، بلكه 

  . خودشان بر خود ستم آردند

  : ها  نكته

، به معناى فرو رفتن در »َخسف«ا سنگريزه يا تگرگ و ، به معناى طوفان همراه ب»حاِصب«ى    آلمه

  . زمين است



ى آسمانى، قارون با فرو رفتن در زمين و فرعون و هامان با    قوم عاد با طوفان، قوم ثمود با صيحه

  . آرى، گاهى آيفر الهى از مسير همين عوامل طبيعى است. غرق شدن در آب به هالآت رسيدند

  : ها  پيام

فكالًّ «. ها، جمع بندى و فهرست گويى، مفيد و مؤّثر است در تبليغ، بعد از بيان مطالب و نمونه -١ 

  » ...اخذنا بذنبه

.) اند برخى اقوام در همين دنيا به آيفر گرفتار شده. (تمام آيفرها به قيامت واگذار نشده است -٢ 

  » ...فكالًّ اخذنا «

  » فكالًّ اخذنا بذنبه«. يم آه عاقبت گناه، آيفر استاز مهلت دادن خدا مغرور نشو -٣ 

  » اغرقنا -خسفنا  -حاصبًا «. دست خداوند براى انواع عذاب باز است -٤ 

  » خسفنا -حاصبًا «. خداوند هم عذاب فردى دارد و هم عذاب جمعى - ٥ 

  » ن اللَّه ليظلمهمو ما آا«. نزول قهر و عذاب الهى، بر مبناى نظام عادالنه الهى است -٦ 

  » آانوا انفسهم يظلمون«. سرنوشت هر آس در گرو اعمال خود اوست -٧ 

  » آانوا انفسهم يظلمون«. تكّبر در برابر حّق، ظلم به خويشتن است - ٨ 

  » آانوا انفسهم يظلمون«. تر از ظلم، استمرار در ظلم آردن است زشت -٩ 

  

  ) ٤١( آيه 

َثُل الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوِلَيآَء َآَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْيتًا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت    َم» ٤١ «

  اْلَعنَكُبوِت َلْو َآاُنوْا َيْعَلُموَن  

) براى خود(ت آه  َمَثِل آسانى آه غير خدا را سرپرست خود برگزيدند، همانند َمَثل عنكبوت اس

  . دانستند ى عنكبوت    است اگر مى ها خانه ترين خانه اى ساخته؛ و البّته سست خانه

  : ها  نكته

  .   به مناسبت اين آيه، اين سوره، عنكبوت نام گرفته است

ترين حشره است آه براى معاش خود روى ترشى،    از افالطون نقل شده آه مگس حريص

تند وقناعت دارد، جالب اين است  اى مى نشيند؛ ولى عنكبوت در گوشه ى وزخم مىشيرينى، آلودگ

دهد، مگس با پاى  گيرترين حيوان قرار مى ترين حيوان را طعمه گوشه ترين وحريص آه خداوند فّعال

  . آند رود و او با تارهاى خود مگس را شكار مى خود به سراغ عنكبوت مى

  : ها  پيام

و بهترين » ...مثل اّلذين «ها در تعليم و تربيت است،  از مثل، يكى از بهترين شيوهاستفاده  -١ 

. ى اقشار مردم ملموس باشد ها و براى همه ها و مكان ى زمان ها، مثالى است آه در همه مثال

  » آمثل العنكبوت«



  » ...العنكبوتآمثل ... مثل اّلذين«. اساس است ى عنكبوت سست و بى بناى شرك، مانند خانه -٢ 

هاى دور از خدا جا گرفته و تأثير  سازد؛ شرك نيز در روح عنكبوت، در اماآن متروآه خانه مى -٣ 

  » آمثل العنكبوت -دون اللَّه «. گذارد مى

اوهن  -دون اللَّه «. هايى بيش نيستند ى عنكبوت، تنها اسم خانه را دارد؛ غير خدا نيز اسم خانه -٤ 

  » البيوت

اش در برابر حوادث مقاوم است؛  آند آه خانه دارد و خانه عنكبوت، در عالم خود خيال مى - ٥ 

  » اوهن البيوت«. مشرك نيز به چنين توّهمى دچار است

اّما واليت  ) ٤صف، (  (»آاّنهم بنيان مرصوص«واليت الهى، بنيانى مرصوص و مستحكم دارد،  -٦ 

  » اوهن البيوت« .غير خدا، بسيار سست است

چنانكه (» لو آانوا يعلمون«. ها، مانع فهميدن حّق است ها، خياالت و دوستى گاهى انگيزه -٧ 

  .) آند ها انسان را آور و آر مى ، برخى عالقه»ء يعمى و يصّم حّب الشى«: گويند مى

  » لمونلو آانوا يع«.  روند خبرى به سراغ غير خدا مى مشرآان از سر جهل و بى - ٨ 

  » لو آانوا يعلمون«. برخى به قدرى در تباهى هستند آه هيچ اميدى به فهم آنان نيست -٩ 

   خانه عنكبوت 

  . اى دارد، اّما هيچ يك به سستى خانه عنكبوت نيست اى براى خود خانه و النه  هر حيوان و حشره

 در واقع دامى است آه عنكبوت براى صيد  اين خانه آه از تارهاى بسيار ظريف و نازك تشكيل يافته

  . آند شكار خود بافته و خود نيز در آن استراحت مى

آند،   قرآن، پناه بردن به غير خدا را به آار عنكبوتى تشبيه آرده آه به خانه سست خود تكيه مى

  . شود اى آه با آوچكترين حرآت باد از هم پاشيده و نابود مى خانه

به آار رفته آه يكى از آن موارد، » دونه«و » دون الّله« يكصد و بيست مرتبه عبارت  در قرآن، حدود

  .  همين آيه چهل و يكم سوره عنكبوت است

است و شرك يعنى آنكه انسان، غير خدا را هرچه و هرآس آه » غير خدا«به معناى » دون الّله «

جماد باشد، » غير خدا«آند آه اين  ىباشد به جاى خدا و يا در عرض خدا قرار دهد و تفاوتى نم

چنانكه ستاره پرستان و بت پرستان براى ستاره و بت ارزش قائل بودند و يا حيوان باشد، مثل 

آسانى آه براى گاو قداست خاصى قائل هستند و يا جّن يا فرشته باشد، چنانكه برخى اين 

اهل آتاب آه حضرت عيسى را در دانستند و يا انسان باشد مثل برخى  موجودات را فرزند خدا مى

  . دانند برند و او را فوق بشر مى حد خدايى باال مى

دهند، چنانكه قرآن  قيد و شرط قرار مى  برخى نيز راهبانى را آه تارك دنيا هستند، مورد اطاعت بى

ى اهل آتاب علما )٣١توبه، (  (»اّتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الّله«: فرمايد مى

  .  آردند هايى را حرام آرده بودند و مردم نيز از آنان پيروى مى هايى را حالل و حالل حرام



ها و  ها و دوستى عشق. قيد و شرط از غيرخدا، نوعى بندگى غير خدا است  آرى، اطاعت بى

التى و هاى تشكي اطاعت از قطب، مراد، مرشد، اطاعت. ها بايد حّد و مرز داشته باشد اطاعت

  . حزبى، اگر به سرچشمه وحى متصل نشود، در حقيقت نوعى پيروى از غيرخدا و شرك است

عليهم السالم چون   ناگفته نماند پيروى از غير خدا، شرك است، اّما پيروى از انبيا و امامان معصوم

سول فقد اطاع َمن يطع الّر«. باشد، مجاز است و در حقيقت پيروى از خداوند است به امر خداوند مى

نساء، (  (»يا اّيها اّلذين آمنوا اطيعوا الّله و اطيعوا الّرسول و اولى االمر منكم«، )٨٠نساء، (  (»الّله

  . خدا را اطاعت آنيد و از رسول و اولى االمر اطاعت آنيد! ايد اى آسانى آه ايمان آورده )٥٩

چون و چرا از آنان  دا و رسول واجب االطاعة هستند و مردم بايد بىاالمرى آه در آنار خ  البّته اولى

چون و چرا از انساِن در معرض  پيروى آنند، بايد معصوم باشند وگرنه خداوند حكيم دستور پيروى بى

آوتاه سخن آن آه اطاعت بشر فقط بايد از خداوند باشد آه آفريدگار او . دهد خطا و گناه را نمى

ها را بدهد و گر نه دست بشر را در دست غير معصوم   خدا دستور اطاعت از آناست، يا آسانى آه

  . گذاشتن ظلم به انسانّيت است

ها بر اساس نوعى تحقير و توهين و تهديد و ارعاب و جهل و حماقت و تبليغات و   اطاعت از طاغوت

آرد تا از او   بى شخصّيت مىخوانيم آه فرعون مردم را در قرآن مى. ها و زر و زيورها است زرق و برق

   )٥٤زخرف، (  (»فاستخّف قومه و اطاعوه«. اطاعت آنند

   چرا به سراغ غير خدا برويم؟ 

   )١٦٥بقره، (  (»اّن القّوة لّله جميعا«. ها از آن خداست  اگر بدنبال قدرت هستيم، تمام قدرت

   )١٣٩نساء، (  (»فاّن العّزة لّله جميعا«. ا از آن خداسته  اگر بدنبال عزت هستيم، تمام عّزت

اليملك لهم رزقا من السموات و االرض شيئا «: فرمايد ى رزق هستيم، قرآن مى  اگر به خيال توسعه

  . اى را ندارد غير خدا توان رزق رسانى ذّره )٧٣نحل، (  (»و ال يستطيعون

ال ينفعهم و ال «:  هستيم، بايد بدانيم آه غير خداوند نه سودى دارد و نه زيانى اگر به اميد حمايتى

(  (»ما لكم من دون الّله من ولّى و النصير«: نه نصرتى دارد و نه واليتى )٥٥فرقان، (  (»يضّرهم

   )٢٢عنكبوت، 

(  (»ارونى ماذا خلقوا«: آفريده استبه من نشان دهيد آه غير خدا چه : گويد  خداوند با صراحت مى

   )٤٠ ؛ فاطر، ٤احقاف، 

: توانند مگسى را خلق آنند ايد، جمع شوند نمى ها دوخته  اگر همه ابرقدرت هايى آه چشم به آن

   )٧٣حج، (  (»لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له«

شاه و صدام و طالبان را ديديم آه . گونه متالشى شد راه دور نرويم، ابرقدرت شوروى را ديديم آه چ

ها و نمرودها اين گونه بوده و خواهد بود،  ها و قارون آرى، سرنوشت تمام فرعون. چگونه هالك شدند

شكافد و خود را نشان  ولى فرياد انبيا با آن همه محاصره و تهمت و آزار، هنوز فضاى تاريخ را مى



دهد و چنگ زدن به تارهاى سست عنكبوتى،  ت به انسان عّزت مىاتصال به آن منبع عز. دهد مى

  . آند انسان را ساقط مى

  

  ) ٤٣ و ٤٢( آيه 

  ٍء َو    ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم   ِإنَّ اللََّه َيْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِمن َشْى» ٤٢ «

  . داند، او عزيز و حكيم است ه باشد    مىخوانند، هر چ  همانا خدا آنچه را غير از او مى

  َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَهآ ِإلَّا    اْلَعاِلُموَن  » ٤٣ «

  . آند زنيم، اّما جز دانشمندان و    آگاهان، آسى آن را درك نمى ها را براى مردم مى  و اين مثل

  : ها  پيام

اّن الّله «. هاى غير الهى انسان، زير نظر خداست، خود را براى پاسخگويى آماده آنيم شگراي -١ 

  » ...يعلم ما يدعون

اساس است، به خداوند قوى و  ى عنكبوت سست و بى به جاى تكيه بر غير خدا آه مانند خانه -٢ 

  » و هوالعزيز الحكيم«. ناپذير توّآل آنيم شكست

  » و هوالعزيز«. رساند ، به خداوند ضررى نمىورزيدن انسان شرك -٣ 

العزيز «.) منطق باشد نه اين آه يك قدرت و صالبت بى. (عّزت خداوند همراه با حكمت است -٤ 

  » الحكيم

. هاى قرآن، عميق است و بايد عالوه بر عموم مردم، دانشمندان نيز در عمق آن بيانديشند َمَثل - ٥ 

  » قلها اّال العالموننضربها للّناس و ما يع«

و ما يعقلها اّال «. آند خداوند براى دريافت نكات دقيق قرآن، مردم را به تحصيل علم تشويق مى -٦ 

  » العالمون

و ما ... تلك االمثال«. هاى قرآن و بيان آن براى ديگران هستند دار تأّمل در مثل دانشمندان، وظيفه -٧ 

  » يعقلها اّال العالمون

  

  ) ٤٤( آيه 

   ِإنَّ ِفى    َذ ِلَك َلَأَيًة لِّْلُمْؤِمِنيَن    َخَلَق اللَُّه السََّمَواِت َواْلَأْرَض ِباْلَحِق» ٤٤ «

ى قطعى  ها و زمين را به حّق آفريد، همانا در اين    آفرينش، براى اهل ايمان نشانه  خداوند آسمان

  . است

  : ها  نكته

  :  هر آس و هر چيز، مانند خانه عنكبوت، سست، ناپايدار و فانى است؛ اّما خداوند  غير از خدا،

  ) آيه قبل(» يعلم ما يدعون«.     هم عالم است



  » و هو العزيز الحكيم«.     هم عزيز و حكيم است

  » ...خلق اللَّه «.     هم آفريدگار هستى است

  : ها  پيام

نگاه ما به جهان نيز بايد هدفدار » بالحّق«دار است و بيهوده و باطل نيست؛ آفرينش جهان، هدف -١ 

  » آليًة«. باشد

آنند و به شناخت خدا  ها عبور مى شوند، ولى مؤمنان از پديده ها متوّقف مى ماّديون در پديده -٢ 

  » آليًة للمؤمنين«. رسند مى

  » لحّق اّن فى ذلك آلية للمؤمنينبا«. ايمان، از شرايط درك حّقانّيت هستى است -٣ 

  

  ) ٤٥( آيه 

 َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َوَلِذْآُر اللَِّه     ُاْتُل َمآ ُأْوِحَى ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّلوَة ِإنَّ الصََّلوَة َتْنَهى» ٤٥ «

  َأْآَبُر َواللَُّه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن 

انسان (پادار، آه همانا نماز  به تو وحى شده تالوت آن و نماز را به) آسمانى قرآن(چه را از آتاب  آن

دهيد  تر است و    خداوند آنچه را انجام مى دارد و البّته ياد خدا بزرگ از فحشا و منكر باز مى) را

  . داند مى

  : ها  نكته

قرآن و نماز را در آنار هم داده و اين به خاطر آن است   در اين آيه خداوند به پيامبرش دستور تالوت 

خداوند آه به پيامبرش از يك مسئولّيت سنگين خبر . باشند آه قرآن و نماز دو منبع نيروبخش مى

براى انجام اين مسئولّيت : فرمايد به او مى )٥مزّمل، (  (»اّنا سنلقى عليك قوًال ثقيًال«دهد،  مى

  :  بع نيروبخش آمك بگيرسنگين، از دو من

   ) ٤مزمل، (  (»و َرّتل القرآن ترتيال«.     يكى تالوت قرآن

   ) ٦مزمل، (  (»ِاّن ناشئة الليل هى َاشّد َوطًا و أقوم قيًال«.     و ديگرى نماز شب

ارد تا بار سنگين تعادل او هاى استوارترى الزم د     آرى، آسى آه بار سنگين بر دوش دارد، هم گام

ى قرآن براى گام  نسخه. خواهد تا زير بار، آالم ناروايى نگويد را متزلزل نكند و هم حلم بيشترى مى

استوارتر و حلم بيشتر، تالوت آرام و دلنشين قرآن و نمازشب در زمانى آه همه مردم در خواب 

  . باشد هستند مى

اى قرآن را تالوت آنيد آه  به گونه: خوانيم آند و در روايات مى   اين آيه به تالوت قرآن سفارش مى

اگر به آيات بهشت . دلهاى خفته را بيدار آند، نه آنكه هدف شما رسيدن به آخر سوره باشد

تفسير (  (.رسيديد، توّقف آنيد و آن را از خدا بخواهيد و اگر به آيات دوزخ رسيديد به خدا پناه ببريد

   )البيان مجمع



يتلون آتاب الّله و اقاموا «:   عالوه بر اين آيه، نماز و قرآن، بارها در آنار هم آمده است؛ از جمله

   ) ١٧٠اعراف، (  (»يمّسكون بالكتاب و اقاموا الصلوة«و  ) ٢٩فاطر، (  (»الصلوة

  : چند معنا بيان شده است» لذآر الّله اآبر«  براى جمله 

آه نماز را  )١٤طه، (  (»اقم الصلوة لذآرى«ى  به دليل آيه. ترين ذآر الهى است نماز، بزرگ:     الف

  . داند ذآر خداوند مى

  . ، باالتر از ظاهر نماز است)و حضور قلب(ياد خدا :     ب

  . ياد خدا براى انسان از همه آارها برتر است:     ج

  . راى جلوگيرى از فحشا و منكر باالتر از هر اهرم ديگر استياد خدا، ب:     د

البّته اين معنا با توّجه به روايات در ذيل آيه . (ياد خدا از شما، بزرگتر از ياد شما از خدا است:     ه

  ) )تفسير نورالثقلين(  (.برداشت شده است ) ١٥٢بقره، (  (»اذآرونى اذآرآم«

آند،  خواند و هم خالف مى فالنى هم نماز مى: پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله گفته شد  به 

  . باالخره نماز او روزى نجاتش خواهد داد )البيان تفسير مجمع(  (»اّن صالته تنهاه يومًا«:فرمود

اند، ببيند نمازش هر آسى دوست دارد قبولى يا رّد نمازش را بد:   امام صادق عليه السالم فرمود

فبقدر ما منعته قبلت «: سپس امام عليه السالم فرمود. او را از فحشا و منكر باز داشته است يا نه

دارد، به همان اندازه  اى آه نماز، انسان را از منكرات باز مى به اندازه )البيان تفسير مجمع(  (»منه

  . شود قبول مى

  : ها  پيام

ُاتُل ما «. ايى با مفاهيم، تالوت و آموزش قرآن آافى نيست، بلكه عمل الزم استتنها آشن -١ 

  » و أِقم الصلوة... اوحى اليك

  » أِقم -ُاتُل «. هاى تربيتى است ى نماز، در رأس برنامه تالوت قرآن و اقامه -٢ 

د به آنان، و رابطه او با خدا رابطه پيامبر با مردم از طريق تالوت آيات قرآن و ابالغ دستورات خداون -٣ 

  » أِقم -ُاتُل «. از طريق عبادت و نماز است

أِقم الصلوة اّن الصلوة تنهى عن «. در تبليغ و ارشاد، حكمت و آثار دستورات دينى را بيان آنيم -٤ 

  » الفحشائ و المنكر

» م الصلوة ِاّن الصلوةاق«. در پيشگاه خداوند، نماز از عظمت و جايگاه خاّصى برخودار است - ٥ 

  ) ى عظمت آن است ، نشانه»صلوة«ى  تكرار آلمه(

» ِاّن الصلوة«. نقش اصالحى نماز در فرد و جامعه حدسى و احتمالى نيست، بلكه قطعى است -٦ 

  .) ى جّدى بودن آثار نماز است ى اسمّيه، نشانه و جمله» اّن«ى  آلمه(

ِاّن الصلوة «.ا و منكر باز نداشت، بايد در قبولى نماز خود شك آنداگر نماِز انسان، او را از فحش -٧ 

  » تنهى



» ِاّن الصلوة تنهى«. گسترش آارهاى نيك و معروف، به طور طبيعى مانع رشد منكر است - ٨ 

شود و پرداخت زآات و سير آردن فقرا مانع  همان گونه آه ازدواج مانع بسيارى از گناهان مى(

  .) دهد هايى است آه به خاطر فشار فقر و گرسنگى رخ مى رىبسيارى از خالفكا

  » والّله يعلم ما تصنعون«. توّجه به علم خداوند، پشتوانه اجراى صحيح دستورات اوست -٩ 

   نماز و بازدارندگى از منكرات 

  دارد؟  چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منكر باز مى:  سؤال

ى اعراف، انسان غافل را از   سوره١٧٩ى تمام منكرات غفلت است و خداوند در آيه  ريشه -١:  پاسخ

و نماز چون ياد خدا و » اولئك آاالنعام بل هم اضّل اولئك هم الغافلون«. حيوان بدتر شمرده است

  . برد ى منكرات را از بين مى زدايى است، پس زمينه ى غفلت بهترين وسيله

چنانكه آسى آه لباس . تن رنگ الهى، مانع گرفتن رنگ شيطانى استى نماز و داش اقامه -٢ 

  . سفيد بپوشد، حاضر نيست در جاى آثيف و آلوده بنشيند

تفاوتى در برابر  در آنار نماز، معموًال توصيه به زآات شده است، آه فرد را از منكر بخل و بى -٣ 

  . سازد  منكرات است، رها مىى رويكرد به محرومان و جامعه را از منكر فقر آه زمينه

نماز، داراى احكام و دستوراتى است آه رعايت هر يك از آنها انسان را از بسيارى گناهان باز  -٤ 

  : دارد، مثًال مى

  . دارد شرط حالل بودن مكان و لباس نمازگزار، انسان را از تجاوز به حقوق ديگران باز مى    * 

مباالتى   آب وضو، مكان، لباس و بدن نمازگزار، انسان را از آلودگى و بىرعايت شرط پاك بودن    * 

  . آند دور مى

  . دارد شرط اخالص، انسان را از منكر شرك، ريا و ُسمعه باز مى    * 

  . دارد هدفى و به هر سو توّجه آردن باز مى شرط قبله، انسان را از منكر بى    * 

  . دارد  را از منكر تكّبر باز مىرآوع و سجده، انسان    * 

  . آند توّجه به پوشش مناسب در نماز، انسان را از منكر برهنگى و بى حيايى حفظ مى    * 

  . شود توّجه به عدالت امام جماعت، سبب دورى افراد از فسق و خالف مى    * 

  . دهد گيرى نابجا نجات مى نماز جماعت، انسان را از گوشه    * 

مردمى بودن، جلو : آند از جمله ها را زنده مى احكام و شرايط نماز جماعت، بسيارى از ارزش    * 

نيافتادن از رهبر، عقب نماندن از جامعه، سكوت در برابر سخن حّق امام جماعت، نظم و انضباط، 

نژادى، هاى مذموم  هاى با تقوا، دورى از تفرقه، دورى از گرايش گذارى نسبت به انسان ارزش

  . اقليمى، سياسى وحضور در صحنه آه ترك هريك از آنها منكر است

، با تشّكر، »رّب العالمين«ى جهان،  ى انسان را با آفريننده تالوت سوره حمد در هر نماز، رابطه    * 

و يادآورى ، با توّجه »اّياك نستعين«، با توّآل و استمداد از او، »اّياك نعبد«تعّبد و خضوع در برابر او، 



، با برائت از رهبران »انعمت عليهم«، با رهبران معصوم و اولياى الهى، »مالك يوم الّدين«معاد، 

آند آه غفلت از هريك از  بيان مى» نعبد و نستعين«و با ديگر مردم جامعه » غيرالمغضوب«فاسد، 

  . ساز منكرى بزرگ است آنها منكر، يا زمينه

  

  ) ٤٦( آيه 

َوَلا ُتَجاِدُلوْا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتى ِهَى َأْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َوُقوُلوْا َءاَمنَّا ِبالَِّذى ُأنِزَل ِإَلْيَنا  »٤٦ «

  َو ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َو ِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه    ُمْسِلُموَن  

ما به : بگوييد) به آنان(اب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد، مگر ستمگران از آنان، و  و با اهل آت

بر ما و شما نازل شده ايمان داريم، و خداى    ما و خداى شما يكى است و ما ) از سوى خدا(آنچه 

  . تسليم او هستيم

  : ها  نكته

هاى دو نفر آه با هم درگيرى لفظى پيدا به گفتگو. در لغت به معناى به هم تابيدن است» جدال  «

  . گويند آنند تا بر يكديگر پيروز شوند، جدال مى مى

شوند آه همراه آن طعنه، استهزا، ناسزا و اهانت نباشد،  به گفتگويى گفته مى» جدال احسن    «

از سفارش بعد » قولوا«ى  از آلمه. هاى اصالحى باشد بلكه بر اساس استدالل و محّبت و با انگيزه

  . ى جدال احسن است شود آه اين لحن آيه، خود نمونه به جدال احسن، استفاده مى

ى يس معّرفى فرمودند آه شخصى    امام صادق عليه السالم نمونه جدال احسن را آيات آخر سوره

خ قرآن پاس! آيست اين را زنده آند؟» َمن يحيى العظام«: اى را پودر آرد و گفت استخوان پوسيده

(  (.آند همان آه اّول به آن روح داد بعد هم آن را زنده مى» قل ُيحييها اّلذى انشأها اّول مّرة«داد آه 

   )تفسير نورالثقلين

  : ها  پيام

  » ال تجادلوا اهل الكتاب اّال باّلتى هى احسن«. گفتگو با اهل آتاب بايد به بهترين شيوه باشد -١ 

  » باّلتى هى احسن«.  پذيرش است آه محتواى آن و شيوه و الفاظش احسن باشدجدالى مورد -٢ 

ى اسالم  ها مورد قبول و توصيه ها و اّمت ها، فرهنگ تبادل نظر و گفتگوى صحيح ميان مكتب -٣ 

  » باّلتى هى احسن«. است

ا براى ستمگران، زير. مخاطباِن خود را بشناسيم و با هر دسته به نوعى مناسب برخورد آنيم -٤ 

  » اّال اّلذين ظلموا«. منطق، گفتگو و نرمش آارساز نيست

برخى منصف و اهل منطقند، ولى (» اّال اّلذين ظلموا منهم«. ى اهل آتاب، ستمگر نيستند همه - ٥ 

آنند آه اين گروه  اى ديگر تابع عقل و منطق نبوده و تنها از روى تعّصب و جهل برخورد مى عّده

  ) .ظالمند



الهنا و الهكم «. در گفتگوها، قبل از اظهار عقيده و نظر، آنچه را آه مورد اتفاق است مطرح آنيم -٦ 

  » واحد

  » نحن له مسلمون... آمّنا«. ايمان به تنهايى آافى نيست، تسليم و اطاعت نيز الزم است -٧ 

  

  ) ٤٧( آيه 

اْلِكَتاَب َفالَِّذيَن َءاَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوِمْن َهُؤَلآِء َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َوَما    َوَآَذ ِلَك َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك » ٤٧ «

  َيْجَحُد بَِاَياِتَنآ ِإلَّا اْلَكاِفُروَن  

آسانى آه آتاب آسمانى به ايشان داديم به ) بعضى از(پس .  و اين گونه، آتاب را بر تو نازل آرديم

آورند و جز آافران  آسانى به آن ايمان    مى) مشرآان نيز(آورند، و از اين  ايمان مى) آنقر(آن 

 .آند آيات ما را انكار نمى) آسى(

  : ها  نكته

به عبارت ديگر . آند پذيرد و يا پذيرش چيزى آه دل نفى مى ، نفى چيزى است آه دل مى»جحود  «

  . همان لجاجت است» جحود«

  : ها  پيام

  » فاّلذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به«. آند ى اديان پيشين را به اسالم دعوت مى قرآن، پيروان همه -١ 

فاّلذين «. ى بيشترى براى پذيرش قرآن و اسالم دارند اهل آتاب نسبت به مشرآان، زمينه -٢ 

  » آتيناهم الكتاب يؤمنون به

و ِمن  -انزلنا «. ى مردم هدايت پذير نباشند همهگرى الهى حتمى و الزم است، گرچه  هدايت -٣ 

  » هؤالء َمن يؤمن به

و ما يجحد بآياتنا اّال «. پذيرند، گرفتار آفرند شوند ولى آن را نمى آسانى آه با قرآن آشنا مى -٤ 

  » الكافرون

  

  ) ٤٨( آيه 

  َتُخطُُّه    ِبَيِميِنَك ِإذًا لَّاْرَتاَب اْلُمْبِطُلوَن  َوَما ُآنَت َتْتُلوْا ِمن َقْبِلِه ِمن ِآَتاٍب َوَلا » ٤٨ «

نويسى،  را نمى) قرآن(خواندى، و با دست خود آن  هيچ آتابى نمى) قرآن(اين ) نزول( و تو قبل از 

  . تو هستند، شك و ترديد آنند) سخنان(مبادا آنان آه    در صدد ابطال 

  : ها  پيام

ى الهى، يك فرد ُاّمى و درس نخوانده،  ن خود مغرور نشويم، گاهى به ارادهبه خواندن و نوشت -١ 

  » و ما آنَت تتلوا«. آند فرهنگ بشرّيت را عوض مى

   نگار من آه به مكتب نرفت و خط ننوشت



  . به غمزه مسأله آموز صد مدّرس شد

  » ...ال تخّطُهو «. يكى از داليل حّقانّيت قرآن، اّمى بودن پيامبر اسالم است -٢ 

» اذًا الرتاب المبطلون«. تراشى مخالفان الزم است هوشيارى و جلوگيرى از سوءاستفاده و بهانه -٣ 

  .) آردند داشت، مردم در اينكه قرآن از سوى خداست شك مى اگر پيامبر اسالم سوادى مى(

اى اتمام حّجت خداوند بر مردم داند، از راهه نزول قرآن بر پيامبر اّمى آه خواندن و نوشتن نمى -٤ 

  » اذًا الرتاب المبطلون«. است

هاى ناصحيح  ى بيمارى و انگيزه هاى شك و ترديد رفتن، نشانه رها آردن حّق و به سراغ زمينه - ٥ 

  » الرتاب المبطلون«. انسان است

  

  ) ٤٩( آيه 

  ِذيَن ُأوُتوْا    اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد بَِاَياِتَنآ ِإلَّا الظَّاِلُموَن  َبْل ُهَو َءاَياٌت َبيَِّناٌت ِفى ُصُدوِر الَّ» ٤٩ «

هاى آسانى آه به آنان معرفت داده شده جاى  آياتى است روشن آه در سينه) قرآن( بلكه آن 

  . آنند دارد؛ و جز    ستمگران آيات ما را انكار نمى

  : ها  نكته

و » و ما يجحد باياتنا اّال الكافرون«داند،  نها آافران را منكر آيات الهى مى آه ت٤٧ى آيه    از مقايسه

توان استفاده نمود  مى» و ما يجحد باياتنا اّال الظالمون«داند،  اين آيه آه تنها ظالمان را منكر آيات مى

  . آه آفر، نوعى ظلم و يا بالعكس است

در اين آيه، امامان » اوتوا العلم«راد از   حدود بيست حديث در آتب تفسيرى وارد شده آه م

  . عليهم السالم هستند معصوم

  : ها  پيام

  » آياٌت بّينات«. ى آيات قرآن، روشن و روشنگر است مجموعه -١ 

بل هو «. قرآن خود گواه آسمانى بودن خويش و دخالت نداشتن هيچ آس در تنظيم آن است -٢ 

  » آيات بّينات

بل هو آيات بّينات فى صدور اّلذين اوتوا «. م واقعى، پذيرش آيات روشن الهى استنشانه عل -٣ 

  » العلم

ى الهى  گرچه انسان براى رسيدن به مقصود، مأمور به تالش و آوشش است، لكن علم هديه -٤ 

  » اوتوا العلم«. است

ت آن را با تمام وجود درك نشيند و اين گروه هستند آه حقانّي آيات قرآن، بر دل اهل علم مى - ٥ 

  » اّلذين اوتوا العلم«. آنند مى

  » و ما يجحد باياتنا اّال الظلمون«. ى روشن ظلم، ظلم فرهنگى و انكار نابجاست نمونه -٦ 



  » اّال الظالمون«. فهمد، اگر انكار آند، ظلم است آنچه را آه انسان مى -٧ 

  » و ما يجحد بآياتنا اّال الظالمون... ت بّيناتبل هو آيا«. منكر قرآن، ظالم است - ٨ 

  

  ) ٥٠( آيه 

  َوَقاُلوْا َلْوَلا  ُأنِزَل َعَلْيِه َءاَياٌت مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنََّما    اْلَأَياُت ِعنَد اللَِّه َو ِإنََّمآ َأَنْا َنِذيٌر مُِّبيٌن  » ٥٠ «

معجزات : شود؟ بگو نازل نمى) مانند عصاى موسى(عجزاتى چرا بر او از طرف پروردگارش م:  و گفتند

اى آشكار  ؛ و من فقط هشدار دهنده)شود نه ميل    ديگران و به فرمان او نازل مى(تنها نزد خداست 

  . هستم

  : ها  نكته

 مانند عصاى موسى، يد بيضا(خواستند    مردم از پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله معجزات ماّدى مى

انبيا از  ى خاتم غافل از آن آه معجزه هر عصرى بايد متناسب با همان عصر باشد، لذا معجزه...) و

  .  جنس سخن و آالم است

  ى ديگر ناسپاسى نيست؟  اى همچون قرآن، تقاضاى معجزه     به راستى با وجود معجزه

  : ها  پيام

ى ديگرى   ديدن انواع معجزه، باز هم معجزهبا. (جويى افراد لجوج، تمام شدنى نيست بهانه -١ 

  » لوال انزل«.) خواهند مى

  » قل اّنما االيات عند الّله«. ى بهانه جويان معجزه آارى حكيمانه و الهى است نه بازيچه -٢ 

ا اّنم«: و نفرمود» اّنما انا نذير«. زدايى، مؤّثرتر از بشارت و اميد است هشدار و انذار، براى غفلت -٣ 

  » انا بشير

  » نذير مبين«. هشدار انبيا، صريح و شّفاف است و ابهام ندارد -٤ 

  

  ) ٥١( آيه 

   ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن       َعَلْيِهْم ِإنَّ ِفى َذ ِلَك َلَرْحَمًة َوِذْآَرى َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّآ َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى» ٥١ «

را بر تو نازل آرديم تا پيوسته بر آنان ) آسمانى(براى آنان آافى نيست آه ما آتاب ) اين معجزه(يا  آ

  . تالوت شود؟ همانا در اين آتاب، براى گروهى آه ايمان آورند،    رحمت و تذّآرى قطعى است

  : ها  نكته

ى  هايى شبيه معجزه يه وآله معجزهصلى اهللا عل ى قبل خوانديم آه آافران، از پيامبر اسالم   در آيه

آردند؛ اين آيه، با توّجه دادن به قرآن و آافى  عليهما السالم درخواست مى حضرت موسى و عيسى

  . دهد جويى آنان پاسخ مى بودن آن براى اثبات حّقانّيت پيامبرصلى اهللا عليه وآله به بهانه

  : ها  پيام



أولم «. آند ى نيازهاى هدايتى را پاسخ داده و تأمين مى همهقرآن، آتابى جامع و آامل است و  -١ 

  » يكفهم

قرآن براى هدايت و اثبات حّقانّيت رسالت پيامبرصلى اهللا عليه وآله آافى، بلكه فوق آفايت  -٢ 

  » أولم يكفهم«. است

. مت بزرگى استاست و هم آتابش رح )١٠٧انبياء، (  (»رحمة للعالمين«هم پيامبِر خدا،  -٣ 

  )  نكره و با تنوين آمده، آه بيانگر بزرگى و عظمت قرآن است» رحمًة«(

  » لرحمًة و ذآرى«. ى، رحمت و دورى از غفلت است قرآن، مايه -٤ 

  » لقوم يؤمنون«. شرط دريافت رحمت و پذيرش تذّآرات الهى، ايمان است - ٥ 

  

  ) ٥٢( آيه 

ِباللَِّه َبْيِنى َوَبْيَنُكْم َشِهيدًا َيْعَلُم َما ِفى السََّمَواِت َو اْلَأْرِض َو الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِباْلَباِطِل َو      ُقْل َآَفى» ٥٢ «

  َآَفُروْا ِباللَِّه ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 

داند؛  ست مىها و زمين ا همين بس آه خداوند ميان من و شما گواه است؛ آنچه را در آسمان:  بگو

به باطل ايمان آوردند و به خدا    آفر ورزيدند، آنان همان ) به جاى پيروى از حّق،(و آسانى آه 

  . زيانكارانند

  : ها  نكته

  اين آيه، موجب تسّلى خاطر براى پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله و تهديدى براى بهانه جويان 

گذرد، گواه است و به حساب  آنچه ميان پيامبر و آافران مىلجوج و سرسخت است، زيرا خداوند بر 

  . رسد همه چيز مى

ها، گواهى خداوند است، زيرا او بر همه چيز آگاه است و شهادت او مّتكى بر  ترين شهادت   آافى

  . علم وآگاهى آامل است

  : ها  پيام

قل آفى بالّله «. او را به خدا واگذاريداگر استدالل با مخالف سودى نداشت، بحث را قطع آنيد و  -١ 

  » بينى و بينكم

هاى آسمانى پيشين، صداقت پيامبر را  خداوند با نزول قرآن و بشارت آمدن پيامبر اسالم در آتاب -٢ 

  » شهيدا«. دهد تأييد آرده و بر آن گواهى مى

  » ...يعلم ما فى السموات«! خداوند، به همه چيز آگاه است، پس لجاجت و بهانه تراشى چرا؟ -٣ 

  » ...شهيدًا يعلم ما فى السموات... قل آفى بالّله«. شهادت بايد مّتكى بر علم باشد -٤ 

رها آردن ايمان و معنوّيت و دلبستگى به غير او، قدم گذاردن در راه آفر، باطل، پوچى و انحراف  - ٥ 

  » هم الخاسرون... طل آمنوا بالبا«. باشد آه سرانجامش خسارت واقعى است مى



  » آفروا بالّله اولئك هم الخاسرون«. اند آافران، زيانكاران واقعى -٦ 

  

  ) ٥٤ و ٥٣( آيه 

  ُعُروَن َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْوَلا  َأَجٌل مَُّسّمًى    لََّجآَءُهُم اْلَعَذاُب َوَلَيْأِتَينَُّهم َبْغَتًة َوُهْم َلا َيْش» ٥٣ «

نبود، قطعًا عذاب ) براى آنان مقّرر(خواهند و اگر مهلت معّين  مى) الهى را( آنان با عجله از تو عذاب 

عذاب ناگهانى به    سراغشان خواهد آمد در حالى آه از آن ) ولى بدانند(آمد،  به سراغشان مى

  . غافلند

  نََّم َلُمِحيَطٌة    ِباْلَكاِفِريَن  َيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَه» ٥٤ «

  . خواهند، و حال آن آه جهنم    بر آافران احاطه دارد  آنان از تو عذاب فورى مى

  

  : ها  نكته

شدند، به خاطر ناباورى يا  آّفارى آه به عذاب الهى تهديد مى:   در قرآن چندين بار آمده است

ى موارد  ى آّفار در همه آردند؛ از اين عجله ب فورى تقاضا مىاستهزا، پيوسته از پيامبرشان عذا

  . انتقاد شده است

  :   در تأخير عذاب و قهر الهى برآاتى است از جمله

  . فرصتى است براى توبه:     الف

  . پيدايش فرزندان صالح از پدران منحرف:     ب

  . آزمايش مردم در ديندارى و مقاومت:     ج

زيرا اگر عذابى فورى بود، همه مردم از ترس ايمان . حفظ اختيار مردم در انتخاب عقيده و عمل:   د  

  . آوردند مى

  : ها  پيام

همه امور عالم و از جمله لطف يا قهر الهى، حكيمانه، حساب شده و داراى برنامه و زمانبندى  -١ 

  » اجل مسّمًى... يستعجلونك«. آند ى اين و آن تغيير نمى معّين است و با عجله

  » بغتًة«. زمان نزول قهر ناگهانى خداوند براى آمادگى دائمى ماست -٢ 

  » ال يشعرون«. بينى نيست قهر الهى قابل پيش -٣ 

گرچه آّفار به خاطر ناباورى يا استهزا، عذاب فورى را از پيامبر درخواست دارند، ولى بدانند  -٤ 

  » لمحيطة بالكافرين«. فران قطعى استى دوزخ بر آا احاطه

  

  ) ٥٥( آيه 

  َيْوَم َيْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْحِت    َأْرُجِلِهْم َوَيُقوُل ُذوُقوْا َما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن  » ٥٥ «



) در آن روز خداوند(يرد؛ آه عذاب از باالى سرشان و از زير پاهايشان آنان را فرا گ) فرا رسد( روزى 

  . ايد انجام داده)    در دنيا(آارهايى را آه ) جزاى(بچشيد : فرمايد مى

  : ها  پيام

  » تحت ارجلهم... فوقهم«. عذاب دوزخ فراگير است -١ 

  » ذوقوا ما آنتم تعملون«. عذاب دوزخ، تجّسم عملكرد خود ماست -٢ 

  » ما آنتم تعملون«. تانسان، مسئول سرنوشت خود اس -٣ 

» آنتم«آلمه (» ما آنتم تعملون«. عذاب فراگير دوزخ، به خاطر تداوم اعمال نارواى ما است -٤ 

  ) ى آار مداوم است نشانه

  

  ) ٥٦( آيه 

  َيا ِعَباِدَى الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإنَّ َأْرِضى َواِسَعٌة    َفِإيَّاَى َفاْعُبُدوِن » ٥٦ «

  . همانا زمين من وسيع است، پس    تنها مرا بپرستيد! ى بندگاِن با ايماِن من ا

  : ها  نكته

آسانى آه در مناطق آفر و طاغوت زده .   اسالم هجرت را براى گروهى از مردم واجب آرده است

ت آنند؛ يابند بايد هجر آنند و گرفتار ستم و خفقانند و رشد و نجات خود را در هجرت مى زندگى مى

شود آه در آيات بعد پاسخ  هايى از درون و بيرون به انسان القا مى لكن در برابر اين وظيفه، وسوسه

  : ها داده شده است از جمله اين وسوسه

ى بعد  آيه. اگر هجرت آنم، ممكن است مرگ به سراغم بيايد: گويد انسان مى. خطر مرگ    * 

  . يدچش هر آجا باشيد مرگ را مى: گويد مى

 ٥٨شود آه هجرت نكند، آيه  دل آندن از مسكن؛ آه براى انسان سخت است و وسوسه مى    * 

  . دهيم هاى بهشتى پاداش مى آنندگان، غرفه جاى مسكن دنيا به هجرت دهد آه به پاسخ مى

اين : فرمايد  مى٥٩ى  در آيه. هاى هجرت؛ آه گاهى مانع هجرت اهل ايمان است سختى    * 

  . سه را بايد با صبر و توّآل بر خداوند حل آردوسو

هجرت، مرا از درآمد و روزى : آسى آه در فكر هجرت است، ممكن است بگويد. تأمين معاش    * 

دهنده خداست وحّتى به موجوداتى آه قدرت حمل  روزى: دهد  پاسخ مى٦٠در آيه . آند محروم مى

  . ه مهاجرانى آه اهل آار و تالشنددهد، چه رسد ب روزى خود را ندارند روزى مى

آنند و خود را وابسته به فرد،  آسانى آه هجرت نمى. ى پيدايش اخالص است   هجرت، زمينه

اى، نژادى،  دانند، خواه ناخواه مسائل منطقه حزب، منطقه، قبيله، امكانات و توّقعات اين و آن مى

ها و بيگانگان، انسان را از  هاى منفى خودى بتها و رقا هاى برخاسته از حسادت نظرى اى، تنگ قبيله



آند، و هجرت به مناطقى آه مسائل فوق در آن نيست، بهترين زمينه براى  اخالص خارج مى

  . پيدايش اخالص است

  :    امام باقرعليه السالم ذيل اين آيه فرمودند

انحراف در دين شما شوند،     از حاآم فاسق پيروى نكنيد و اگر ترسيديد آه آنان سبب فتنه و 

التطيعوا اهل الفسق من الملوك فان خفتموهم َان يفتنكم عن دينكم فاّن ارضى «. هجرت آنيد

   )تفسير نورالثقلين(  (»واسعة

  : ها  پيام

هاى هجرت را با نداى محّبت آميز الهى تحّمل آنيم آه خداوند به اين  ها و تلخى سختى -١ 

  » يا عبادى«. يت خاص داردمؤمنان، عنا

  » اّن ارضى واسعة فاّياى فاعبدون«. در انتخاب مسكن، محور را توفيق عبادت قرار دهيم -٢ 

شما آه بنده هستيد، بازهم بندگى ( » فاعبدون... يا عبادى«. بندگى خدا بايد مستمّر باشد -٣ 

  .) آنيد تا به درجات واالترى برسيد

  » اّلذين آمنوا اّن ارضى واسعة«. ى ايمان باشد رد آه در سايههجرتى ارزش دا -٤ 

  » اّن ارضى واسعة فاّياى فاعبدون«. سير و سفر بايد هدفدار باشد - ٥ 

  » ارضى واسعة فاّياى فاعبدون«. ها هجرت آنيم براى حفظ دين و نجات از طاغوت -٦ 

. ها و دل بستن به خداست از انواع وابستگىى آنده شدن  آنده شدن از شهر و ديار، مقّدمه -٧ 

  » واسعة فاّياى«

شوند، عذرشان پذيرفته  اى، منحرف مى آسانى آه به خاطر وابستگى به مكان يا منطقه - ٨ 

ارضى واسعة فاّياى «. نيست، زيرا همواره در زمين، فضايى مناسب براى انجام تكاليف دينى هست

  » فاعبدون

  

  ) ٥٧( آيه 

  ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن » ٥٧    «

  . شويد ى مرگ است؛ سپس به سوى ما    بازگردانده مى  هر نفسى، چشنده

  : ها  نكته

  شايد اين آيه در ارتباط با آيه قبل باشد آه اگر در هجرت مرگ انسان فرارسد، در آن صورت تكليف 

   چيست؟ 

دهد، آنجا آه هجرت الزم است از مرگ نترسيد، زيرا مرگ سرنوشت حتمى      اين آيه پاسخ مى

آييد و ما پاداش هجرت و مرگ در راه هجرت را به  همه است، ولى پايان آار نيست، به سوى ما مى

  . شما عطا خواهيم آرد و ستمكارانى آه شما را مجبور به هجرت آردند آيفر خواهيم داد



  : ها  پيام

  » آّل نفس ذائقة الموت«. مرگ، استثنا ندارد و همه آن را خواند چشيد -١ 

  » الينا ترجعون«. مرگ، پايان آار نيست، بازگشت به مبدأ است -٢ 

آّل نفس ... ارضى واسعة«.حال آه مرگ حتمى است، چرا در راه خدا و هجرت براى او نباشد -٣ 

  » ذائقةالموت

  

  ) ٥٨( آيه 

َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َلُنَبوَِّئنَُّهم ّمَن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن    ِفيَها » ٥٨ «

  ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن  

هايى از بهشت جاى  عًا آنان را در غرفه و آسانى آه ايمان آورده و آارهاى شايسته انجام دادند، قط

دهيم آه نهرها از زير آنها جارى است؛ هميشه در    آنجا خواهند بود؛ چه خوب است پاداش  مى

  . عمل آنندگان

  : ها  نكته

شمرد؛ يعنى  ى روشن از عمل صالح مى  اشاره دارد آه هجرت را يك نمونه٥٦  شايد اين آيه به آيه 

كن خود در دنيا به خاطر اهداف مقّدس هجرت آنند، خداوند مسكن آخرت آنان را آسانى آه از مس

  . آند تأمين مى

شود آه روى  به بنايى گفته مى» غرفه«و . به معناى دادن مسكن دائمى است» َتَبّوء«  آلمه 

  . طبقات پايين بنا شده و بر اطراف، ِاشراف داشته باشد

  .  الف و الم آمده، يعنى همه گونه آارهاى نيك انجام دهد، جمعى است آه با»الصالحات  «

  : ها  پيام

  » آمنوا و عملوا الصالحات«. آارهاى شايسته، در آنار ايمان ارزشمند است -١ 

آمنوا و عملوا الصالحات لنبّوئنهم من «. شرط دستيابى به بهشت، ايمان و عمل صالح است -٢ 

  » الجّنة

با الم و نون تأآيد آمده آه » لنبّوئنهم«. (شت را براى مؤمنان ضمانت آرده استخداوند، به -٣ 

  .) نشانگر قطعى بودن است

ى  نكره و همراه با تنوين، نشانه» غرفًا«. (هاى بهشت، بسيار عالى است ها و عمارت خانه -٤ 

  ) عظمت و بزرگى است

  ) ى دوام و استمرار است فعل مضارع، نشانه» تجرى«. (نهرهاى بهشتى دائمًا در جريان است - ٥ 

  » نعم اجر العاملين«. هاى آن، در گرو عمل است دستيابى به بهشت و نعمت -٦ 

  



  ) ٦٠ و ٥٩( آيه 

   َربِِّهْم َيَتَوآَُّلوَن   ألَِّذيَن َصَبُروْا َوَعلى» ٥٩    «

آرده و بر پروردگارشان ) و استقامت(صبر     )در برابر مشكالت(آسانى هستند آه ) مؤمنان صالح (

 .آنند توّآل مى

  َوَآأيِّن مِّن َدآبٍَّة لَّا َتْحِمُل ِرْزَقَها اللَُّه َيْرُزُقَها َو    ِإيَّاُآْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  » ٦٠ «

به شما روزى تواند روزى خود را تأمين آند، خداست آه به او و  اى آه نمى  و چه بسا جنبنده

  . دهد و اوست    شنواى دانا مى

  : ها  نكته

، به معناى آفالت و برعهده گرفتن است و ممكن است مراد »حمالة«ى  از ريشه» تحمل«ى    آلمه

  . سازى براى آينده باشد از حمل رزق، ذخيره

خدا نگران رزق و معاش مهاجراِن در راه : فرمايد  به هجرت سفارش شد، در اين آيه مى٥٦  در آيه 

دهد، رزق شما را هم خواهد  هاى ناتوان رزق و روزى مى خود نباشند، خدايى آه به انبوه جنبنده

  . داد

و هم بدون درخواست، از حال و نياز » السميع«خواهان است،    خداوند هم شنواى درخواست روزى

  » العليم«. آنان مطّلع است

  : ها  پيام

... اّلذين صبروا و... عملوا الصالحات«. ى روشن از عمل صالح است وّآل، دو نمونهصبر و ت -١ 

  » يتوّآلون

  » على رّبهم يتوّآلون«. ى توّآل بر اوست ربوبّيت خداوند، زمينه -٢ 

فشارهاى روحى و مشكالت زندگى از موانع راه مؤمنان است، آه بايد با صبر و توّآل آنها را  -٣ 

  » يتوّآلون -صبروا « .برطرف آرد

  : رمز موفقّيت و سعادت در چهار چيز است -٤ 

  » آمنوا«. ايمان و انگيزه:     الف

  » عملوا«. آار و آوشش:     ب

  » صبروا«. استمرار و استقامت:     ج

  » على رّبهم يتوّآلون«. ها ها و نگرانى توّآل بر خدا، در برابر وسوسه:     د

به صورت » صبروا«. (توّآل بر خداوند، بايد همراه بكارگيرى تمام توان و استقامت درونى باشد - ٥ 

به صورت » يتوّآلون«اند و  ماضى و خبر از گذشته است آه آنان تمام توان خود را قبًال به آار گرفته

ده، بر خداوند بينى نش دهد، يعنى در برابر خطرات و حوادث آينده و پيش مضارع و خبر از آينده مى

  .) نمايند توّآل مى



. براى تقويت ايمان و توّآل بر خداوند، به الطاف الهى آه به موجودات ديگر عطا شده توّجه آنيم -٦ 

  » و آاّين من داّبة«

هاى ناتوان و عاجز، رزق خود را دريافت  بسيارى از جنبنده. رزق و روزى به زرنگى نيست -٧ 

  » قها الّله يرزقها و اّياآمال تحمل رز«. آنند مى

. هاى سالم و آاردان، يكسان است هاى ناتوان و انسان براى خداوند، رزق دادن به جنبنده - ٨ 

  » يرزقها و اّياآم«

  » السميع العليم«. علم و آگاهى خداوند ضامن تأمين روزى موجودات است -٩ 

  

  ) ٦١( آيه 

   ُيْؤَفُكوَن   مَّْن َخَلَق السََّمَواِت َواْلَأْرَض    َوَسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَُّه َفَأنَّىَوَلِئن َسَأْلَتُهم» ٦١ «

ها و زمين را آفريد و خورشيد و ماه را تسخير  چه آسى آسمان: سؤال آنى) مشرآان( و اگر از آنان 

 شوند؟ به آجا منحرف مى) ّقاز راه ح(پس، . خدا: آرد؟ حتمًا خواهند    گفت

  

  : ها  نكته

   )مجمع البحرين(  (.به معناى برگرداندن آسى از چيزى است» ِافك  «

تفسير (  (.  مراد از تسخير خورشيد و ماه، تسخير آنها در مدارى است آه براى ما مفيد باشد

   )راهنما

  : ها  پيام

  » ولئن سألتهم«. ها را بيدار آنيم ر مورد مبدأ هستى و تدبير آن، وجدانبا طرح سؤال د -١ 

آسمان، زمين، خورشيد و . (هاى روشن و ملموس استفاده آنيم در مباحث اعتقادى، از نمونه -٢ 

  » ...السموات واالرض «) ماه

سرنوشت خود، دانستند ولى براى چيزهاى ديگر نيز در  مى» خدا«مشرآان، خالق هستى را  -٣ 

  » ليقولن اللَّه«. نقش قائل بودند

. گرايش به حّق، فطرى است و انحراف مشرآان خالف فطرت و به خاطر القائات بيرونى است -٤ 

به صورت مجهول آمده آه به معناى به انحراف آشيده شدن است، گويا القاى خارجى » يؤفكون«

  . آشد آنان را به انحراف مى

  » سّخر الشمس و القمر... خلق السموات«. م خالق جهان است و هم مدّبر امور آنخداوند ه - ٥ 

  

  ) ٦٢( آيه 

  ٍء َعِليٌم    َشْى  َأللَُّه َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َو    َيْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكِل» ٦٢ «



آند، همانا خداوند  تنگ مى) يا(گسترد و  بخواهد روزى را مى خداوند براى هر آس از بندگانش آه 

  . به هر چيزى    آگاه است

  : ها  نكته

ى خداوند، عالمانه و حكيمانه و بر اساس معيارهاى پيدا و    آم يا زياد آردن روزى افراد به وسيله

است و اگر در مصلحت بعضى از بندگان خدا، گسترش روزى : خوانيم در حديث مى. ناپيداست

شوند و بر عكِس اين گروه، صالح گروهى ديگر در تنگنا بودن  تنگناى معيشت قرار گيرند، فاسد مى

   )البيان تفسير اطيب(  (.شوند است آه اگر در توسعه واقع شوند، به فساد آشيده مى

  .  آن نيز به دست اوست  نه تنها خداوند خالق جهان و مدّبر آن است، بلكه رزق و روزى و ميزان

  : ها  پيام

  » و يقدر... الّله يبسط«. آم يا زياد شدن رزق و روزى، تصادفى نيست -١ 

  .) گرچه ما موّظف به تالش و آار هستيم(» الّله يبسط«. ميزاِن رزق و روزى در اختيار ما نيست -٢ 

  » ء عليم بكّل شى...  يشاءلمن«. خواست و مشّيت الهى، آگاهانه و عالمانه است -٣ 

  

  ) ٦٣( آيه 

َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّن نَّزََّل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض ِمن َبْعِد َمْوِتَها َلَيُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل اْلَحْمُد ِللَِّه    » ٦٣ «

  َبْل َأْآَثُرُهْم َلا َيْعِقُلوَن  

ى آن زمين را  فرستد و به وسيله چه آسى از آسمان، آبى مى: بپرسى) مشرآان(ن   و اگر از آنا

ستايش    مخصوص خداست، اّما بيشتر : بگو. خدا: آند؟ حتمًا خواهند گفت بعد از مرگش زنده مى

  . انديشند آنان نمى

  : ها  نكته

هاى مطرح  د آه با پرسش  فرمان حمد به پيامبرصلى اهللا عليه وآله ممكن است بدان جهت باش

  . شده در آيات قبل و محاّجه با مشرآان، حّجت بر آنان تمام شده و آنان عذرى ندارند

  : ها  پيام

و لئن «. ها و عقائد گوناگون است اى براى نزديك آردن افكار و اصالح فرهنگ طرح سؤال، وسيله -١ 

  » سألتهم

. هاى مختلف فرهنگى به سراغشان برويم  با شيوهمنحرفان را به حال خود رها نكنيم، -٢ 

  » سألتهم«

  » فاحيا به االرض«. ى حيات زمين است آب، مايه -٣ 

  » بعد موتها«. زمين بدون گياه مرده است -٤ 



ى قرآن  استفاده از رخدادهاى طبيعى و محسوس در اثبات عقايد، از روشهاى مورد استفاده - ٥ 

  » فاحيا به االرض بعد موتها«) ر با نزول بارانآغاز فصل بها. (است

خداشناسى فطرى است و اگر غبارهاى جهل و انحراف، از روى فطرت منحرفان زدوده شود،  -٦ 

  » ليقولّن اللَّه -لئن سألتهم «. اعترافات روشن آنها را خواهيد يافت

قل الحمد «. ور ايمان و فطرت استهاى بزرگى آه بايد شكر آن را به جا آوريم، ن يكى از نعمت -٧ 

  »  لّله

اآثرهم «. دهد آه با تعّقل تقويت شده و رشد آند نور فطرت، زمانى انسان را نجات مى - ٨ 

  » اليعقلون

ها، نظر به اقّليت و اآثرّيت نداشته باشيم، چه بسا اقّليت بر حّق و اآثرّيت بر باطل  در قضاوت -٩ 

  » اآثرهم اليعقلون«. باشند

  » اآثرهم ال يعقلون«. انتخاب راه و عقيده بدون فكر و انديشه، موجب سرزنش است -١٠ 

  

  ) ٦٤( آيه 

  َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيآ ِإلَّا َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ    الدَّاَر اْلَأِخَرَة َلِهَى اْلَحَيَواُن َلْو َآاُنوْا َيْعَلُموَن  » ٦٤ «

اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازيچه نيست و    اگر بدانند، زندگى حقيقى، همان سراى  

  . آخرت است

  : ها  نكته

شود آه انسان را از هدف اصلى و مسائل اساسى باز  هايى گفته مى به سرگرمى» لهو  «

   )مفردات راغب(  (.انجام آارى مثل بازى است آه قصدى در آن نيست» لعب«دارد؛  مى

  . بيان عظمت آخرت است» لهى الحيوان«رمز تحقير دنياست، همان گونه آه » هذه الدنيا  «

مند شدن از  با اين آه قرآن، خود به آار و تالش براى آباد آردن زمين و سير و سفر و بهره:   سؤال

است، پس چگونه در اين آيه ها و آسب درآمد، سفارش نموده  ها، خوراآى طبيعت، همسر، زيبايى

  دنيا جز لهو و لعب نيست؟ : فرمايد مى

ى قانون  هايى آه براى رسيدن به اهداف مقّدس و با روش و ابزار مجاز و در محدوده آاميابى:  پاسخ

ى آخرت است و آنچه در اين آيه تحقير و مذّمت  ى آنها مزرعه و با رعايت ساير شرايط باشد، همه

عب معّرفى شده، مواردى است آه هدف مقّدسى در آنار آن نباشد و با موازين دينى شده و لهو و ل

  . مخالف باشد

  : ها  پيام

آفرينش دنيا، هدفدار و حكيمانه است، لكن غفلت از آخرت، دنيا پرستى و غرق شدن در آن،  -١ 

  » لهو و لعب«. سفيهانه است



دم جايز نيست، گاهى بايد با روشنگرى يا نهيب و هاى مر همه جا سكوت در برابر دلخوشى -٢ 

  » لهو و لعب«. فرياد، به غافالن هشدار داد

اّن الّدار «. آنيد، جايگزين خوبى براى آن ارائه دهيد در تبليغ، هرگاه امر زشتى را نفى مى -٣ 

  » االخرة

  » الّدار االخرة لهى الحيوان«. حياِت واقعى، حيات آخرت است -٤ 

  » لو آانوا يعلمون«. بستند دانند وگرنه به دنيا دل نمى مردم، حقيقت آخرت را نمى - ٥ 

  

  ) ٦٥( آيه 

  َفِإَذا َرِآُبوْا ِفى اْلُفْلِك َدَعُوْا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه    الدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُآوَن  » ٦٥ «

و (خوانند  خدا را با اخالص مى) و خطر را احساس آنند،(نگامى آه در آشتى سوار شوند  پس ه

آنان را به سوى خشكى    رساند و نجات داد، ) خداوند(پس همين آه ) آنند غير او را فراموش مى

 .گردند باز ناگاه به شرك بر مى

  : ها  نكته

: گويند آنند و مى ى ترس را مطرح مى ان، مسألهى ايم ماّديون در تحليل خود، براى ريشه:   سؤال

انسانى آه بترسد، در آودآى به مادر و در بزرگسالى به قدرتى . ى مذهب ترس است سرچشمه

بعضى مردم، هنگام احساس خطر و غرق : گويد آيا اين آيه آه مى. برد موهوم به نام خدا پناه مى

  آند؟   نمىى آنان را تأييد خوانند، نظرّيه شدن، خدا را مى

شود، نه آنكه اصل وجود خدا،  انسان به هنگام ترس، متوّجه خدا مى: فرمايد اين آيه مى:  پاسخ

رويم، اّما اين، بدان  مثًال ما به هنگام ديدن سگ و احساس خطر، رو به سنگ مى. مولود ترس است

ل در هستى، امرى وجود قدرتى اليزا. معنا نيست آه اصل سنگ به خاطر سگ به وجود آمده باشد

  . شود فطرى است آه به هنگام حوادث، مورد توّجه انسان واقع مى

  : ها  پيام

  » ...دعوا الّله... فاذا رآبوا«. آند ترس، غبارهاى غفلت را برطرف و فطرت خداجويى را بيدار مى -١ 

  » يشرآون... فلّما نّجاهم«. ايمان نبايد موسمى و مقطعى باشد -٢ 

سوارى و برخورد با حوادث و خطرهاى  آشتى. (آند هاى قرآن را آهنه نمى زمين و زمان، مثال -٣ 

  » ...فاذا رآبوا فى الفلك«.) آن، در طول تاريخ بشر بوده است

  » اذا هم يشرآون -مخلصين «. تر از اخالص، حفظ آن است مهم -٤ 

» فاء«پس از دعا، حرف (» فلّما نّجاهم... ندعوا الّله مخلصي«. دعاى خالصانه، مستجاب است - ٥ 

  ) باشد ى استجابت دعا مى ، نشانه»فلّما«در 

  » يشرآون اذاهم«.نجات از مشكالت وحوادث، راهى است براى شكر نه شرك -٦ 



  

  ) ٦٦( آيه 

  وَن  ِلَيْكُفُروْا ِبَمآ َءاَتْيَناهْم َوِلَيَتَمتَُّعوْا َفَسْوَف    َيْعَلُم» ٦٦ «

آامياب شوند؛ اّما ) هاى زودگذر زندگى از لّذت(ايم ناسپاسى آنند و  تا به آنچه به آنان داده) بگذار (

  . به زودى    خواهند فهميد

  : ها  نكته

  . يعنى نعمت دادن، آمده است» آتيناهم«آفران نعمت است، زيرا در آنار » يكفروا«  مراد از 

  

  : ها  پيام

  » ليكفروا«. شرك، نوعى ناسپاسى و آفران نعمت است -١ 

  » اتيناهم«. در دنيا راه آاميابى به روى افراد صالح و ناصالح باز است -٢ 

... ليكفروا«. هاى همراه با آفر و آفران دلخوش نشويد آه پايان شومى دارد به آاميابى -٣ 

  » وليتّمتعوا فسوف

  » فسوف يعلمون«. زم استدر تربيت، تهديد هم ال -٤ 

  

  ) ٦٧( آيه 

َأَوَلْم َيَرْوْا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا َءاِمنًا َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة اللَِّه    » ٦٧ «

  َيْكُفُروَن  

پس آيا به !  آن آه مردم از اطرافشان ربوده شوند؟ آيا نديدند آه ما حرمى امن قرار داديم و حال

  ورزند؟  آورند و به نعمت خداوند آفر مى باطل ايمان    مى

  : ها  پيام

  » اولم يروا«. هاى الهى است هاى دعوت مردم به خدا، توّجه دادن آنان به نعمت يكى از راه -١ 

يتخّطف الناس من «. آند ا در نزد او ارزشمند مىهاى پيرامون انسان، امنّيت ر يادآورى ناأمنى -٢ 

  » حولهم

قريش، . »آمنهم من خوف... فليعبدوا رّب هذا البيت اّلذى(  (امنّيت، زمينه و بستر عبادت است؛ -٣ 

أفبالباطل يؤمنون و ... حرمًا آمنًا «. روند دانند و به سوى آفر مى ولى گروهى قدر آن را نمى )٣

  » لَّه يكفرونبنعمة ال

  

  ) ٦٨( آيه 



 َلمَّا َجآَءُه َأَلْيَس ِفى َجَهنََّم َمْثوًى    َعَلى اللَِّه َآِذبًا َأْو َآذََّب    ِباْلَحِق َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى» ٦٨ «

  لِّْلَكاِفِريَن 

 سراغش آمد آن را تكذيب  و آيست ستمكارتر از آسى آه بر خدا دروغ بندد يا هنگامى آه حّق به

  آند؟ آيا    براى آافران، در دوزخ جايگاهى نيست؟ 

  : ها  پيام

  » و من اظلم مّمن افترى«. اضافه آردن هر چيزى به دين، افترا و بدترين ظلم است -١ 

  » او آّذب بالحّق... و من اظلم«. وحى را بايد بدون آم و زياد پذيرفت -٢ 

، )ظلم فرهنگى(خدا و چيزى دروغين را به او نسبت دادن و تسليم نشدن در برابر حّق افترا بر  -٣ 

  » او آّذب... و من اظلم«. هاست باالترين ظلم

  » ...آّذب بالحّق لما جائه أليس فى جهّنم«. عذاب الهى بعد از اتمام حّجت است -٤ 

  

  ) ٦٩( آيه 

  َنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ    اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن َوالَِّذيَن َجاَهُدوْا ِفي» ٦٩ «

خود را به آنان نشان خواهيم داد و ) قرب به(هاى  جهاد آردند، راه) تالش و( و آسانى آه در راه ما 

  . همانا    خداوند با نيكوآاران است

  

  

  : ها  پيام

. ى الهى، تالش الزم است و بايد گام اّول را خود انسان بردارد براى رسيدن به هدايت ويژه -١ 

   )٧حّمد، م(  (»ِان تنصروا اللَّه ينصرآم«: فرمايد ، چنانكه در جاى ديگر مى»لنهديّنهم -جاهدوا «

به » جاهدوا«. (اهى، يك گام و يك لحظه تالش خالصانه، هدايت و نجات دائمى را به دنبال داردگ -٢ 

اى تالش خالصانه  به صورت مضارع و مستمّر آمده است، يعنى لحظه» لنهديّنهم«صورت ماضى و 

  .) آردند و ما براى هميشه آنان را راهنمايى قطعى خواهيم آرد

در مديرّيت و رهبرى، الزم نيست تمام ابعاد آار از روز اّول روشن باشد، همين آه گامى الهى بر  -٣ 

  » لنهديّنهم -جاهدوا «. آيد هاى غيبى مى آن هدايتداشته شد، به دنبال 

  » فينا«. دهد، خلوص است ها ارزش مى آنچه به تالش -٤ 

هاى  و نون تأآيد، نشانه» الم«حرف (» لنهديّنهم«. هاى خداوند اطمينان داشته باشيم به وعده - ٥ 

  .) تأآيد است

  » سبلنا«. دهاى وصول به قرب الهى، محدودّيتى ندار راه -٦ 

  » لمع المحسنين -جاهدوا فينا «. ى نيكوآار بودن، تالش در راه حّق و اخالص است نشانه -٧ 



اّن الّله لمع «. اى ضعيف، يعنى رسيدن او به همه چيز همراه بودن خداى بزرگ با بنده - ٨ 

ذا فقد َمن وجدك و ما«: خوانيم عليه السالم مى ى امام حسين چنانكه در دعاى عرفه(» المحسنين

  ) هر آه تو را يافت، چه آمبودى دارد و هر آه تو را از دست داد، چه دارد؟» ماذا وجد َمن فقدك

و هم تا رسيدن به مقصد، دست ما را » لنهديّنهم«دهد،  خداوند، هم راه قرب را به ما نشان مى -٩ 

  » مع المحسنين«. گيرد مى

  

  » مينو الحمدلّله رّب العال    «
  


