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منبع سئواالت تفسیر سوره یاسین از تفسیر نور آقای حجه االسالم و المسلمین محسن قرائتی
سیماى سوره ى یس
این سوره در مكّه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اوّلین آی هاش آه از حروف مقطّعه
است ،نامگذارى شده است.
مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه آردن ثواب قرائت آن به مردگان
سفارش شده است.
این سوره با گواهى خداوند به رسالت پیامبر اسالم آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهى
ادامه م ىیابد.
در بخشى از این سوره ،به برخى از آیات عظمت پروردگار در هستى به عنوان نشان ههاى توحید
اشاره شده و در بخش دیگر ،مسائل مربوط به معاد ،سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگى هاى
بهشت و دوزخ مطرح شده است.
یاد شده است ( .تفسیر مجمع البیان « .قلب قرآن » در روایات از سوره یس به عنوان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
به نام خداوند بخشنده مهربان
نكته ها:
در میان اقوام و ملل مختلف ،رسم است آه آارهاى مهم و با ارزش را به نام بزرگى از بزرگان
خویش آه مورد احترام و عالقه ى آنهاست ،شروع مى آنند تا آن آار میمون و مبارك گردد و به انجام
رسد .البتّه آنان بر اساس اعتقادات صحیح یا فاسد خویش عمل م ىآنند .گاهى به نام بت ها
وطاغوت ها وگاهى با نام خدا و به دست اولیاى خدا ،آار را شروع م ىآنند .چنانكه در جنگ خندق،
.اوّلین آلنگ را رسول خداصلى اهلل علیه وآله بر زمین زد ( .بحار ،ج  ٢٠ص ٢١٨
نه تنها در ابتداى قرآن ،بلكه « بسم اللَّه  » .سر آغاز آتاب الهى است « بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم»
قرار « بسم اللَّه » در آغاز تمام آتا بهاى آسمانى بوده است .در سر لوحه ى آار و عمل همه ى انبیا
داشت .وقتى آشتى حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد ،نوح علیه السالم به یاران خود
.سوره هود ،آیه  ) « ٤١بسم اللَّه مجریها و مرسیها » گفت :سوار شوید آه
یعنى حرآت و توقّف این آشتى با نام خداست .حضرت سلیمان علیه السالم نیز وقتى ملكه سبأ
.سوره نمل ،آیه  ) « ٣٠بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم » را به ایمان فراخواند ،دعوتنامه خود را با جمل هى
آغاز نمود.
مایه برآت آارها و ترك آن موجب نافرجامى است « ،.بسم اللَّه  » :حضرت على علیه السالم فرمود
آنرا نیكو « جَوِّدها  » :را مى نوشت ،فرمود « بسم اللَّه » همچنین آن حضرت به شخصى آه جمله ى
.بنویس ( .آنزالعمّال ،ح ٢٩٥٥٨
در شروع هر آارى سفارش شده است؛ در خوردن ،خوابیدن ،نوشتن « ،بسم اللَّه » بر زبان آوردن
سوارشدن بر مرآب ،مسافرت وبسیارى آارهاى دیگر .حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود،
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مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است آه خوراك انسان هاى هدف دار و موحّد نیز باید
جهت الهى داشته باشد.
را فراموش نكن ،حتّى در نوشتن یك بیت شعر .همچنین « بسم اللَّه  » :در حدیث م ىخوانیم
را به آودك یاد بدهد ،وارد شده است « ( .بسم اللَّه » روایاتى در پاداش آسى آه اوّلین بار
.تفسیربرهان ،ج  ،١ص ٤٣
سفارش شده است؟ « بسم اللَّه » سؤال :چرا در شروع هر آارى
آرم ونشانه ى مسلمانى است وباید همه آارهاى او رنگ الهى داشته باشد « .بسم اللَّه  » :پاسخ
همانگونه آه محصوالت و آاالهاى ساخت یك آارخانه ،آرم و عالمت آن آارخانه را دارد؛ خواه به
صورت جزیى باشد یا آلّى .مثالً یك آارخانه چینى سازى ،عالمت خود را روى تمام ظروف مى زند،
خواه ظر فهاى بزرگ باشد یا ظرف هاى آوچك .یا اینكه پرچم هر آشورى هم بر فراز ادارات ،مدارس
و پادگا نهاى آن آشور است و هم بر فراز آشتى هاى آن آشور در دریاها و هم بر روى میز ادارى
آارمندان.
در مستدرك حاآم آمده است :روزى معاویه در نماز بسم اللَّه نگفت ،مردم به او اعتراض نمودند آه
.آیه را دزدیدى یا فراموش آردى؟( !مستدرك ،ج  ،٣ص « ، ٢٣٣أسرقت أم نَسیتَ»
امامان معصوم علیهم السالم اصرار داشتند آه در نماز ،بسم اللَّه را بلند بگویند .امام باقرعلیه
را در نماز نمى خواندند و یا جزء سوره نمى شمردند « ،بسم اللَّه » السالم در مورد آسانى آه
.بحار ،ج  ، ٨٥ص  ) « ٢٠سَرقوا اآرم آیة  » :مى فرمود
بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند.
تاج سوره هاست .تنها « بسم اللَّه  » :در تفسیر قرطبى از امام صاد قعلیه السالم نقل شده است
در آغاز سوره برائت( سوره توبه )بسم اللَّه نیامده و این به فرموده حضرت على علیه السالم به
آلمه امان و رحمت است ،واعالم برائت از آفّار و مشرآین ،با اظهار « بسم اللَّه » خاطر آن است آه
محبّت ورحمت سازگار نیست ( .تفسیر مجمع البیان و فخررازى.
«بسم اللّه » سیماى
نشانگر رنگ الهى و بیانگر جهت گیرى توحیدى است ( .امام رضاعلیه السالم « بسم اللَّه١ » -
مى فرماید :بسم اللَّه یعنى نشان بندگى خدا را بر خود مى نهم .تفسیر نورالثقلین.
رمز توحید است وذآر نام دیگران به جاى آن رمز آفر ،و قرین آردن نام خدا با نام « بسم اللَّه٢ » -
دیگران ،نشانه ى شرك( .نه در آنار نام خدا ،نام دیگرى را ببریم و نه به جاى نام او ( .نه فقط ذات او،
حتّى شروع آار به نام خدا و « سبّح اسم ربّك االعلى » ؛ بلكه نام او نیز از هر شریكى منزّه است
.محمدصلى اهلل علیه وآله ممنوع است .اثبات الهداة ،ج  ،٧ص ٤٨٢
(
رمز بقا ودوام است .زیرا هرچه رنگ خدایى نداشته باشد ،فانى است ( .آلّ شى ء « بسم اللَّه٣ » -
.سوره قصص ،آیه  « ٨٨هالك االّ وجهه
رمز عشق به خدا وتوآّل به اوست .به آسى آه رحمن و رحیم است عشق « بسم اللَّه٤ » -
مى ورزیم و آارمان را با توآّل به او آغاز م ىآنیم ،آه بردن نام او سبب جلب رحمت است.
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رمز خروج از تكبّر و اظهار عجز به درگاه الهى است « .بسم اللَّه ٥ » -
گام اوّل در مسیر بندگى و عبودیّت است « .بسم اللَّه٦ » -
مایه ى فرار شیطان است .آسى آه خدا را همراه داشت ،شیطان در او مؤثّر « بسم اللَّه٧ » -
نمى افتد.
عامل قداست یافتن آارها و بیمه آردن آنهاست « .بسم اللَّه ٨ » -
ذآر خداست ،یعنى آه خدایا من تو را فراموش نكرده ام « .بسم اللَّه٩ » -
بیانگر انگیزه ماست ،یعنى خدایا هدفم تو هستى نه مردم ،نه طاغو تها و « بسم اللَّه١٠ » -
جلوه ها و هوس ها.
به اسم اعظم الهى ،از سیاهى چشم به سفیدى « بسم اللَّه  - ١١ » :امام رضاعلیه السالم فرمود
آن نزدی كتر است ( .تفسیر راهنما.
در آغاز سوره ،رمز آن است آه مطالب سوره ،از مبدأ حقّ و مظهر « بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم١٢ » -
رحمت نازل شده است.
در آغاز آتاب ،یعنى هدایت تنها با استعانت از او محقّق م ىشود « ( .بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم١٣ » -
شاید معناى اینكه مى گویند :تمام قرآن در سوره حمد ،و تمام سوره حمد در بس ماللَّه ،و تمام
بسم اللَّه در حرف( باء )خالصه مى شود ،این باشد آه آفرینش هستى و هدایت آن ،همه به دست
«اقرأ باسم ربّك  » .اوست .چنانكه رسالت پیامبر اآر مصلى اهلل علیه وآله نیز با نام او آغاز گردید
آالمى آه سخن خدا با مردم وسخن مردم با خدا ،با آن شروع مى شود « .بسم اللَّه١٤ » -
«اللَّه الرّحمن الرّحیم  - ١٥ » .رحمت الهى همچون ذات او ابدى و همیشگى است
« ،رحمن »  - ١٦بیان رحمت الهى در قالب هاى گوناگون ،نشانه ى اصرار بر رحمت است( .هم قالب
«الرّحمن الرّحیم «( » رحیم » هم قالب
در آغاز آتاب ،نشانه این باشد آه قرآن جلوه اى از « رحیم » و « رحمن »  - ١٧شاید آوردن آلمه
الرّحمن  » .رحمت الهى است ،همانگونه آه اصل آفرینش و بعثت جلوه لطف و رحمت اوست
«الرّحیم
«» ١آیه
یس« »١
یا ،سین.
«» ٢آیه
وَ الْقُرْءَانِ الْحَكِیمِ« »٢
سوگند به قرآن( محكم و )حكمت آموز.
«» ٣آیه
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ« »٣
آه همانا تو از پیامبرانى.
«» ٤آیه
عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ« »٤
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آه همانا تو از پیامبرانى .بر راه راست هستى.
نكته ها:
نام مبارك پیامبر اسالم صلى اهلل علیه وآله است ( .تفسیر مجمع « یس » ،به گفت هى روایات
البیان.
در بعضى دعاها نیز خدا را با این نام پیامبر قسم م ىدهیم.
مى تواند به معناى ذوالحكمة( داراى حكمت )باشد و یا به معناى محكم ،نظیر آیه « حكیم » آلمه
آیات قرآن محكم است « .اُحْكمت آیاته  » :اول سوره هود آه م ىفرماید
در برابر انواع تهم تها آه به پیامبر عزیزصلى اهلل علیه وآله ،شاعر ،آاهن ،ساحر و مجنون
مى گفتند ،خداوند حكیم با سوگند به قرآن حكمت آمیز بر رسالت پیامبر تأآید مى آند.
خداوند نیازى به سوگند ندارد و راز سوگندهاى قرآن ممكن است تأآید بر مطلبى خاص و یا
نشان دهنده ى عظمت و اهمیّت آن باشد.
پیام ها:
«والقرآن الحكیم - ١ » .در قرآن مطلب سست و باطل راه ندارد و تمام آن محكم و استوار است
قرآن « ) و القرآن الحكیم - ٢ » .سوگند به قرآن از سوى خداوند ،بیانگر عظمت و قداست آن است
آتاب با عظمت و مقدّسى است آه خداوند به آن سوگند خورده است).
انّك - ٣ » .در برابر هجوم تهمت ها و تضعیف هاى ناروا ،حمایت هاى صحیح و همه جانبه ضرورت دارد
«لمن المرسلین
لمن - ٤ » .مردان خدا در طول تاریخ تنها نیستند و در آنار سایر فرستادگان الهى هستند
آرى ،رسالت پیامبران در طول تاریخ ،جریانى است آه به پیامبر اسالم ختم مى شود « .المرسلین
سوره « ) انّ ربّى على صراط مستقیم  - ٥ » :راه پیامبر همان راه خداست .در سوره هود مى خوانیم
.هود ،آیه ٥٦
راه مستقیم ،راه خدا و رسول « ) انّك ...على صراط مستقیم  ، » :در این سوره نیز مى خوانیم
اوست).
ب :مجرى « القرآن الحكیم - ٦ » .براى موفقیّت سه چیز الزم است :الف :برنامه اى متقن و مستحكم
«صراط مستقیم  » .ج :راه و روشى روشن « لمن المرسلین  » .و رهبر آگاه
انّ اهلل »  ،هم خداوند حكیم است « ) القرآن الحكیم - ٧ » .اساس مكتب و عقیده باید محكم باشد
.سوره بقره ،آیه  ) « ٢٠٩عزیز حكیم
یعلّمهم الكتاب  » .و هم پیامبر آموزگار حكمت است « القرآن الحكیم »  ،هم قرآن حكیم است
.سوره آل عمرن ،آیه  ) « ١٦٤والحكمة
(
در جستجوى راه مستقیم
راه مستقیم چه راهى است؟ ممكن است هر آس با هر سلیقه ،یا پیروى از نیاآان ،طاغوت ها یا
وسوسه هاى شیطان؛ راه خود را درست بداند .ولى حقیقت آدام است؟ راه درست همان دین
درست است آه باید آن را بشناسیم .همان گونه آه صاحب خانه بهتر از دیگران آدرس خانه را
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مى دهد ،آفریدگار بهتر از دیگران راه مستقیم را نشان مى دهد.
دیگران ما را براى خودشان مى خواهند ،ولى خداوند ما را براى خودمان مى خواهد.
دیگران خطا ،سهو ،محدودیت و هوس دارند و ممكن است راهى را آه نشان م ىدهند اشتباه
باشد ،ولى در خداوند خطا ،سهو و هوس نیست.
راه مستقیم را هم باید شناخت ،هم باید پیمود ،هم باید از آن خارج نشد و هم باید دیگران را به آن
راه فراخواند.
انتخاب راه مستقیم هم در فكر است و هم در عمل و گفتار.
هم در آارهاى فردى و شخصى راه درست را باید شناخت هم در آارهاى اجتماعى.
افراط و تفریط ،خارج شدن از راه مستقیم است ،حتى عبادت حدّ و اندازه دارد.
اسالم براى هر آارى راه صحیح را نشان داده است تا جایى آه براى آمك به محرومان( سوره
.فرقان ،آیه ٦٧
.یا بلند و آوتاه آردن صدا هنگام نماز( سوره اسراء ،آیه ١١٠
«.الثناء باآثر مَلق  » :یا مقدار تشویق( نهج البالغه
و انتقاد ،به اعتدال سفارش آرده است .در خوراك و پوشاك و مسكن ،در عالقه به افراد یا دنیا ،در
قصاص و انتقام حتى در برخورد با مخالفان و دشمنان اسالم به دورى از افراط و تفریط و به اعتدال و
میانه روى فرمان داده است.
در قرآن و روایات ،نمون ههاى زیادى آمده آه در آنها به جنبه ى اعتدال ،تأآید و از افراط و تفریط نهى
شده است .به موارد ذیل توجّه آنید:
.سوره مریم ،آیه  ) « ٥١وآان رسوالً نبیّاً » ؛ * پیامبر هم رسالت عمومى دارد
.سوره مریم ،آیه  ) « ١٥و آان یأمر اهله بالصلوة  » .و هم خانواده خویش را دعوت م ىآند
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
و هم زآات را توصیه « اقیموا الصلوة » ؛ * اسالم هم نماز را سفارش م ىآند آه ارتباط با خالق است
.سوره بقره ،آیه  ) « ٤٣آتوا الزآاة  » .مى آند آه ارتباط با مردم است
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوره نساء ) « ،شهداء لِلّه و لو على انفسكم » ؛ * نه محب تها شما را از گواهى حقّ منحرف سازد
.آیه ١٣٥
.سوره مائده ،آیه  ) « ٨و ال یَجرِمنّكم شَنئان  » .و نه دشمن ىها شما را از عدالت دور آند
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوره فتح ،آیه « ) رحماء بینهم  » .و هم جاذبه دارند « أشداء على الكفار » ؛ * مؤمنین هم دافعه دارند
٩.
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوره بقره ،آیه « ) عملوا الصالحات  » .و هم عمل صالح « آمنوا » ؛ * هم ایمان و باور قلبى الزم است
٢٥.
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم

پنجمین مسابقه اینترنتی تفسیر قرآن سایت امام زادگان احمد و جعفر(ع) شهر بهمن
Bahmanemamzadegan.ir
یاسین تفسیر سوره
سوره بقره ،آیه « ) ربّنا افرغ علینا صبراً » ؛ * هم اشك و دعا و درخواست پیروزى از خدا الزم است
٢٥٠.
.سوره انفال ،آیه  ) « ٦٥عشرون صابرون یغلبوا مأتین  » .و هم صبورى وپایدارى در سخت ىها
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
شب عاشورا امام حسین علیه السالم هم مناجات مى آرد و هم شمشیر تیز مى آرد.
*روز عرفه و شب عید قربان ،زائر خان هى خدا دعا مى خواند و روز عید باید در قربانگاه با خون آشنا
شود.
.بحار ،ج  ،٢ص  ) « ٢٧٢الناس مسلّطون على اموالهم »  * ،اسالم مالكیّت را مى پذیرد
 ،آافى ،ج  ) « ٥ال ضَرر و ال ضِرار  » .ولى اجازه ضرر زدن به دیگرى را نم ىدهد و آن را محدود مى سازد
.ص ٢٨
آرى ،اسالم دین یك بعدى نیست آه تنها به جنبه اى توجّه آند و جوانب دیگر را فراموش آند،
بلكه در هر آارى اعتدال ومیانه روى وراه مستقیم را سفارش م ىآند.
«» ٥آیه
تَنزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ« »٥
قرآن از جانب خداوند غالب مهربان نازل شده است.
«» ٢آیه
لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ« »٦
تا به مردم آن چه را به نیاآانشان هشدار داده شده تو نیز هشدار دهى ،پس آنان غافلند.
پیام ها:
- ١سرچشمه ى نزول قرآن ،عزّت و رحمت است و آسى آه به آن تمسك آند به عزّت و رحمت
«تنزیل العزیز الرحیم  » .مى رسد
«تنزیل العزیز الرحیم - ٢ » .نزول آتا بهاى آسمانى ،نشانه محبت و مهرورزى خداوند است
او اثرى را خلق آرده آه « ) تنزیل العزیز الرحیم - ٣ » .نزول آتب آسمانى ،نشانه قدرت خداوند است
هیچ آس توان آوردن حتى آیه اى مثل آن را ندارد).
و اگر « العزیز » - ٤ ،اگر آیات این آتاب را انكار آنید ،با قدرت شكس تناپذیر خدا روبرو مى شوید
«الرحیم  » .سرتسلیم فروآورید ،از رحمتش سیراب خواهید شد
«الرحیم لتنذر  - ٥ » .هشدارهاى قرآن برخاسته از عزّت و رحمت خداست
«تنزیل العزیز الرحیم لتنذر - ٦ » .اساس و پایه تبلیغ و انذار باید تعالیم قرآن باشد
«لتنذر قوماً - ٧ » .انذار یكى از روشهاى تبلیغ است آه مبلغان باید با آن آشنا باشند
«لتنذر قوماً  - ٨ » .انذار و بیدارآردن انسان ،از اهداف بعثت پیامبران است
گرچه با وجود آن باز « ) لتنذر ...ما انذر آباءهم - ٩ » .انذار و هشدار به مردم ،یك سنّت الهى است
هم مردم غافل بمانند).
هشدار و انذار
در میان تمام عالق هها ،عالقه و محبّت انسان نسبت به خود بسیار قوى است و لذا بشر بخش
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مهمى از ثروت و سرمایه و وقت خود را صرف دفاع از خود مى آند تا مبادا به او و آنچه متعلّق به
اوست آسیبى برسد .بودجه هاى اسلحه ،بهداشت ،امور امنیتى ،ساختن ساختمان هاى بتونى
محكم ضد زلزله ،لبا سهاى مخصوص ،سنگرها ،قلعه ها ،دژها ،ماشین هاى ضد گلوله ،حفاظت ها،
حراست ها ،گشت هاى خیابانى ،بیابانى ،مرزى و منطقه اى ،گوش هاى از تدابیر و برنامه هاى انسان
براى جلوگیرى از خطراتى است آه جسم انسان را تهدید م ىآند .امّا خطراتى آه مقام و شخصیت
انسان را تهدید مى آند بیشتر است .در میان خطرها هر چه خطر مه متر و طوالنى تر باشد باید
هشدار نسبت به آن جد ىتر و با دوام تر باشد.
به عالوه انسان دشمنان نامرئى نیز دارد ،مثالً جهل ها ،غفلت ها ،هوسها ،خودباختگ ىها ،تمایالت
و عشق هاى ناروا از یكسو و وسوسه هاى ابلیس وشیطان هایى از جنس و انس از سوى دیگر
دشمنان بشر هستند و بهترین هشدار دهندگان انبیا هستند .زیرا پیشرفت هاى علمى و تكنولوژى،
نه از هوسها و غفل تها و عش قها جلوگیرى آرده است و نه از وسوسه هاى ابلیسى.
به سراغ عقل برویم تا ببینیم چه م ىگوید ،به یك مثال توجه آنید :فرض آنید هزار نفر براى
مقصدى به ماشین هاى خود سوار مى شوند و مسئولین راه و پلیس هشدارهایى مى دهند .جمعى
از مسافران نیازها و آمك هاى اولیه را با خود برمى دارند و دیگران دست خالى حرآت مى آنند .اگر
در مسیر راه به آم كهاى اولیه نیاز نبود چندان ضرر نكرد هایم فقط مقدارى وسائل اضافه از قبیل
الستیك ،جك ،زنجیر و امثال آن را حمل آرده ایم و این ضررى به جایى نمى زند .ولى اگر در مسیر راه
به هر یك از وسائل و آم كهاى اولیه نیازمند شدیم ،با دست خالى چه خواهیم آرد؟
عقل م ىگوید باید احتیاط آرد و ابزار و وسائل الزم را با خود حمل آرد ،به تذآّرات مأموران راهنمایى
و پلیس و مسئولین جاده توجه آرد.
بعد این مثال به سراغ موضوع خود برویم :انسان مسیرى را طى مى آند و آفریدگار از طریق انبیا به
مسافران هشدار مى دهد آه بعد از مردن ،زنده شدن و حساب و بازجوئى وآیفر و پاداشى در آار
است .مسیر خطرناك است شما باید زاد و توشه بردارید ،اجناس ممنوع را با خود حمل نكنید،
سرعت خود را آنترل نمایید و به تذآرات علماى با تقوى گوش فرادهید.
مردم با شنیدن این پیام ها دو دسته مى شوند :گروهى از طریق نماز ،با خدا ارتباط دارند و از طریق
خمس و زآات و انفاق و صدقه ،رابطه خود را با فقرا حفظ م ىآنند و از گناهان و آسب و آار و لقمه
حرام پرهیز آرده و با تقواى خود زاد و توشه و آمك هاى اولیه را حمل مى آنند.
گروهى با تكبّر و تمسخر ،غرق در هوسها به سر مى برند و از ایمان به خدا و معاد و انجام وظایف و
مسئولیت ها و اداى حقوق محرومان سر باز زده و در برابر توطئه هاى دشمنان غافالنه زندگى
مى آنند.
اآنون ببینیم آه در پایان زندگى چه رخ م ىدهد .در اینجا ما به افراد منحرف و الابالى م ىگوئیم:
حتى اگر معاد ،قیامت ،حساب و آتابى در آار نباشد ،گروه با تقوا آه چند دقیق هاى نماز خوانده و
آمكى به فقرا آرد هاند و در سال چند روزى با روزه گرفتن غذاى وسط روز را در مغرب افطار آرد هاند و
اگر توانائى داشته به سفر حج رفت هاند ،چه ضررى آرده اند .مثال این گروه مانند رانندگانى است آه
آمك هاى اولیه با خود حمل آرده اند ولى در مسیر راه به آن نیاز نداشته اند.
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ولى اگر معاد و برپایى قیامت حقیقى بود( آه به هزار و یك دلیل هست) ،منحرفانى آه نه ایمان
آوردند و نه اهل نماز و زآات و تقوا و اعمال صالح بودند ،با دست خالى در برابر دادگاه عدل الهى در
آن روز چه خواهند گفت و چه عذرى خواهند داشت؟!
بنابراین عقل و بینش صحیح چنین فرمان مى دهد .همان گونه آه تمام عقالى دنیا براى مقابله با
دشمن فرضى ،ارتش و قواى مسلح تشكیل داده و هزین ههایى مى آنند آه اگر جنگى رخ نداد،
آمادگى رزمى ضررى به جائى نمى زند ولى اگر به دفاع نیاز شد و هیچ آمادگى نبود ،با دست خالى
جز بدبختى نتیج هاى نخواهد داشت.
به همین دلیل یكى از مه مترین رسالت انبیا هشدار ،غفلت زدائى ،تذآّر ،موعظه و ارشاد است و
خداوند هیچ قومى را هرگز بدون هشداردهنده نگذاشته است .پس باید در برابر خطرات و
هشدارهایى آه انبیا نسبت به آینده نزدیك و دور به ما گوشزد م ىآنند جدّى باشیم.
«» ٧آیه
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَ ى أَآْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ« »٧
به یقین فرمان( عذاب به خاطر عملكرد بد آنها )بر بیشتر آنان سزاوار گشته است پس ایشان
ایمان نمى آورند.
«» ٨آیه
إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْنَاقِهِمْ أَغْالَالً فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ« »٨
به راستى آه ما در گرد نهاى آنان غل هایى قرار دادیم ،آه تا چانه شان را مى پوشاند ،در نتیجه
سرهاى آنان باال مانده است( و نمى توانند اطراف و پیش پاى خود را ببینند).
نكته ها:
به معناى سر باال آردن شتر « قمح البعیر » از « مقمحون » به معناى چانه و « ذقن » جمع « اذقان»
است .یعنى همان گونه آه به شتر آب عرضه م ىشود ولى او سر خود را باال مى برد ،به این مردم
نا اهل نیز در دنیا حقّ ارائه مى شود ،امّا آنان سر خود را باال گرفته و در برابر آن سر تعظیم فرود
نمى آورند.
سوره « ) اذ االغالل فى اعناقهم » مراد از زدن غل بر گردن آنان ،آیفر آخرت آنهاست ،نظیر آی هى
.غافر ،آیه ٧١
و شاید آن غل ها تجسّم همان عقاید خرافى است آه همچون غ لهاى سنگین در دنیا بر
یضع عنهم اصرهم و االغالل الّتى آانت  » :گردنشان است (،نظیر آیه  ١٥٧اعراف آه مى فرماید
«.علیهم
از وظایف انبیا برداشتن خرافاتى است آه همچون غ لهاى سنگین آنان را به بند آشیده است.
آرى ،انبیا م ىخواهند غل ها را بردارند ولى برخى مردم نمى خواهند.
و لكن حقّ القول منّى الملئنّ جهنّم من  » :به قرینه آیه  ١٣سوره سجده آه فرمود « القول » مراد از
فرمان خداوند درمورد عذاب پیروان شیطان است « ،.الجنّة و النّاس اجمعین
پیام ها:
فهم غافلون - ١ » .اآثر مردم غافل ،به حقّ گرایش ندارند و در مقابل انبیا ،موضع منفى مى گیرند
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«لقد حقّ القول على اآثرهم
«اآثرهم ...الیؤمنون - ٢ » .مخالفت اآثریّت ،نباید مبلّغ و رهبر را دلسرد آند
«فهم غافلون  -فهم ال یؤمنون - ٣ » .غفلت ،زمینه ى آفر است
ال - ٤ » .گرچه خداوند بر گردن آافران غل هایى مى نهد ،ولى زمینه ى آن را خودشان فراهم آرده اند
«یؤمنون انّا جعلنا فى اعناقهم اغالالً
فى  - ٥ » .آسى آه در مقابل دعوت انبیا گردنكشى مى آند ،محكوم به ذلّت و بردگى است
«اعناقهم اغالالً
«فهى الى االذقان فهم مقمحون - ٦ » .انسان منهاى خدا ،یكسونگر است
«» ٩آیه
وَ جَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ« »٩
و پیش روى آنان حائل و سدّى و پشت سرشان نیز حائل و سدّى قرار دادیم ،و به طور فراگیر آنان
را پوشاندیم ،پس هیچ چیز را نمى بینند.
نكته ها:
با این آه قرآن استوار و حكم تآموز است و رسالت پیامبر قطعى و راه دین مستقیم و خداوند
قوى ومهربان است ،لكن چون اآثر مردم ،غافل ،بى ایمان و گرفتار خرافاتند ،از هر سو بروند به
سدّى محكم و بن بست برخورد مى آنند.
سیماى افراد لجوج در این آیات بسیار دقیق و جالب ترسیم شده است:
«فهم ال یؤمنون  » .و در نتیجه ایمان نمى آورند « فهم غافلون »  ،اّوالً :غافل هستند
و همچون شتر چموش از پذیرفتن حقّ « فى اعناقهم اغالال  » .ثانیاً :خرافات آنان را گرفتار آرده است
و بر چشمان آنان « سدّا »  ،از پیش و پس در محاصره هستند « فهم مقمحون  » .سر باز م ىزنند
پرده اى آویخته شده و نمى بینند.
من خلفهم » آرزوهاى طوالنى انسان براى آینده و مراد از « من بین ایدیهم سدّاً » شاید مراد از
غفلت از خالفكارى هاى گذشته باشد آه آن آرزوها و غفلت ها دو مانع بزرگ براى دیدن حقّ « سدّاً
است.
« ،فهم غافلون  -فهم ال یؤمنون  » .در این آیات ،دو آیفر در برابر دو انحراف بزرگ قرار گرفته است
«جعلنا فى اعناقهم اغالالً  -جعلنا من بین ایدیهم سدّا»
خداوند براى هدایت انسان ،به او فرمان سیر انفسى و آفاقى داده است ،امّا انسان آافر به خدا،
با رفتار خود غ لهایى را ایجاد م ىآند آه مانع نگرش به خود و سدهایى را ایجاد آرده آه او را از
نگاه به آفاق محروم آرده است.
پیام ها:
و نه از معجزه و استداللى آه پیش « خلفهم » - ١ ،غافالن بى ایمان ،نه از گذشته عبرت م ىگیرند
صدها چراغ دارد و ب ىراهه مى رود ،بگذار تا بیفتد و بیند سزاى « ) من بین ایدیهم  » .روى آنان است
خویش).
«سدّا ...سدّا - ٢ » .آافر در بن بست است
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«بین ایدیهم سدّا و من خلفهم سدّا - ٣ » .انسان منكر خدا ،میدان مانور محدود دارد
«سدّا - ٤ » .در تبلیغ ،معقوالت را با محسوسات تشبیه آنیم
«فهم ال یبصرون  - ٥ » .انسان آافر به خدا ،دید محدود و تحلیل سطحى دارد
فهم - ٦ » .اگر آئینه عقل وفطرت را غبار بگیرد ،یا واقعیت را نشان نمى دهد یا بد نشان مى دهد
«الیبصرون
«» ١٠آیه
وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَایُؤْمِنُونَ« »١٠
بر آنان تفاوتى نم ىآند آه آنان را بیم دهى یا بیم ندهى ،ایمان نمى آورند.
«» ١١آیه
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّآْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ آَرِیمٍ« »١١
تنها آسى را( مى توانى )هشدار دهى آه از ذآر( قرآن )پیروى آند و در درون و نهان از خداى
رحمان بترسد ،پس او را به آمرزش و پاداشى پر ارزش بشارت ده.
نكته ها:
انّا  » :با توجّه به آیات دیگر ،قرآن است .چنانكه در آیه ى  ٩سوره حِجر مى خوانیم « الذآر » مراد از
«نحن نزّلنا الذّآر و انّا له لحافظون
گروهى از آفّار و مشرآان هرگز قابل هدایت نیستند و هشدار پیامبر در مورد آنان ب ىاثر است ١. . ٢سوره بقره ،آیه  ) « ٦انّ الّذین آفروا سواء علیهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم ال یؤمنون  » :آفّار.سوره اعراف ،آیه  ) « ١٩٣سواء علیكم ادعوتموهم ام انتم صامتون  » :مشرآین
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا ترس از خدا در درون است ،یا ترس از خدا در مكان هاى پنهان از « خشى الرّحمن بالغیب » مراد از
چشم مردم و یا ترس از خدا به خاطر دادگاه قیامت آه از امور غیبى است.
هرگاه انسان در برابر شخصیّتى بزرگ قرار گیرد ،هیبت و شوآت او باعث م ىشود آه به انسان
گویند و این با حالت خوف و ترسى آه ناشى از آیفر و عذاب « خشیت » حالى دست دهد آه به آن
باشد ،متفاوت است.
پیام ها:
بر  ) «...سواء علیهم - ١ » .آسى آه راه استفاده از ابزار شناخت را تعطیل آرده ،تأثیرپذیرى ندارد
سیه دل چه سود خواندن وعظ ،نرود میخ آهنین در سنگ).
سواء - ٢ » .گام اول در تربیت ،پذیرش و تماس متربّى است وگرنه از مربّى آارى ساخته نیست
«...علیهم
- ٣حساب اتمام حجّت ،از حساب تأثیرگذارى سخن و تأثیرپذیرى مردم جداست( .با این آه در مورد
سواء  » (.گروهى ،احتمال تأثیر نیست ولى باید پیامبر با آنان اتمام حجت آند و هشدار دهد
«...علیهم
- ٤قرآن ،مایه ى ذآر است و پیروى از آن ،یادآور فراموش شده ها و بیدارگر فطرت خفته انسان
«اتبّع الذّآر  » .است
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«خشى الرّحمن  - ٥ » .رحمت گسترده ى الهى ،نباید موجب بى پروایى ما شود
«و خشى الرحمن بالغیب - ٦ » .نشانه ى ایمان و خشیت واقعى ،پروا داشتن در نهان است
«و خشى الرحمن بالغیب - ٧ » .مؤمنان ،در پیشگاه خداوند ترسى آمیخته با عظمت( خشیت )دارند
(خداوند رحمان ترسى ندارد ،بلكه مؤمن از انجام وظیفه و آوچكى خود در برابر عظمت خدا
مى ترسد).
هم خشیت است و هم « خشى الرّحمن »  - ٨بیم و امید در آنار هم الزم است( .در جمله
رحمت).
خشى الرّحمن - ٩ » .ترس از خدا در خلوت و درون مهم است ،نه در ظاهر و حضور در برابر مردم
«بالغیب
«و خشى الرحمن بالغیب  - ١٠ » .اظهار خشیت و تظاهر به خداترسى مردود است
انما تنذر من اتّبع  - ١١ » .هشدارهاى انبیا در آسانى مؤثّر است آه گوش شنوا و قلب آماده دارند
«الذآر
مبلغان « ) فبشّره  » .و هم امید وبشارت  «...انّما تنذر »  - ١٢ ،وظیفه انبیا ،هم انذار و هشدار است
دینى نیز باید انذار و تبشیر را با هم داشته باشند).
 - ١٣آسى سزاوار بشارت بهشت است آه تحت تأثیر هشدار پیامبران قرار گرفته و پیرو آن است.
«...تنذر من اتبّع الذّآر ...فبشّره»
«الذآر  - ١٤ » .قرآن ،آتاب یاد و یادآورى و درمان غفلت است
«اتبّع الذّآر و خشى الرحمن  - ١٥ » .نتیجه پیروى از ذآر ،خشیت الهى است
«» ١٢آیه
إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَ ءَاثَارَهُمْ وَآُلَّ شَ ىْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبِینٍ« »١٢
همانا ما مردگان را زنده مى آنیم و آن چه را از پیش فرستاد هاند و آثارشان را مى نویسیم و هر
چیزى را در( آتاب و )پیشوایى روشن برشمرده ایم.
نكته ها:
آنچه از انسان سرمى زند ،در پرونده عمل او ثبت مى شود و در قیامت به شكل آتابى در اختیار او
قرار م ىگیرد.
در قرآن از سه نوع آتاب نام برده شده است:
.سوره اسراء ،آیه  ) « ١٤اقرء آتابك  » .الف :آتاب شخصى
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره جاثیه ،آیه  ) « ٢٨آلّ اُمّة تدعى الى آتابها  » .ب :آتاب امّت ها
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره بروج ،آیه  ) « ٢٢فى لوح محفوظ » « ،آلّ شى ء احصیناه فى امام مبین  » .ج :آتاب جامع
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوره هود ،آیه « ) و من قبله آتاب موسى اماما »  ،هم به آتاب گفته شده « ،امام » در قرآن آلمه
١٧.
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.سوره بقره ،آیه  ) « ١٢٤انّى جاعلك للنّاس اماما  » .و هم به اشخاص
معرّفى « امام مبین » در روایات ،حضرت على بن ابى طالب علیهما السالم به عنوان یكى از مصادیق
شده آه هم هى علوم در نزد اوست ( .تفسیر نورالثقلین.
«اُمّ الكتاب » را لوح محفوظ دانسته اند آه در قرآن به آن « امام مبین » بیشتر مفسرین مراد از
( .سوره زخرف ،آیه ٤
گفته شده است و از آن جایى آه این آتاب دربرگیرنده تمام دانستنى ها است و همه چیز و همه
گفته اند ( .تفسیر راهنما « .امام » آس تابع مقدّراتى است آه در آن نوشته شده ،به آن
پیام ها:
«انّا نحن نُحى - ١ » .در برابر عقاید انحرافى و انكارآمیز آافران ،با صراحت و قاطعیّت سخن بگویید
و زنده شدن مردگان به دست خداى « نحىِ الموتى - ٢ » .همه مردگان در قیامت زنده مى شوند
حىّ قیّوم است.
«نكتب ...و آثارهم - ٣ » .پروند هى عمل انسان ،حتّى پس از مرگ او تا قیامت باز است
نكتب ما - ٤ » .نه فقط اعمال ،بلكه همه آثار آن نیز ثبت مى شود و در حساب قیامت لحاظ مى گردد
خواه آثار خیر نظیر وقف و صدقه جاریه و آموختن علم به مردم و ...یا آثار شرّ مثل « ) قدّموا و آثارهم
تأسیس مراآز گناه).
«قدّموا  - ٥ » .گزارش عملكرد ما زودتر از خود ما به قیامت مى رسد
«انّا ،نحن ،نحى ،نكتب ،احصینا - ٦ » .سر و آار ما در قیامت با خداست
«و آثارهم - ٧ » .انسان ،تنها ضامن اعمال خود نیست ،بلكه مسئول پیامدهاى آن نیز هست
«آلّ شى ء احصیناه  - ٨ » .دستگاه محاسباتى خداوند دقیق و فراگیر است
آلّ شى ء - ٩ » .تمام موجودات تحت نظر هستند و همه چیز و هر آارى به وضوح ضبط مى شود
«احصیناه
ثبت آثار
یعنى نه تنها ما اعمال بندگان بلكه آثارى را آه آن عمل « نكتب ماقدّموا و آثارهم  » :قرآن م ىفرماید
نیز به دنبال دارد ثبت م ىآنیم .براى توضیح مطلب ،مثالى را بیان م ىآنم:
اگر بى ادبى وارد مجلس عروسى شد و برق را قطع آرد و در تاریكى حوادثى رخ داد مثالً افرادى از
پله ها افتادند ،ظر فها شكسته و آفش ها گم شد ،آودآان ترسیدند ،افرادى سوء استفاده آردند،
مجلس بهم ریخت و بستگان عروس و داماد از مهمانان شرمنده شدند ،اینها همه آثار یك عمل
ساده خاموش آردن برق است .در این ماجرا با دستگیرى فرد خطاآار آیا نباید در محاآمه تمام
مفاسدى آه در آن تاریكى رخ داده است به حساب او بیاورند؟
این مثال براى آثار سوء عمل بود ،به یك مثال دیگر در مورد آثار خوبى ها توجه آنید:
از زبان یك مرد و یك زن صادر شده است؛ یكى « نكشید « » التقتلوا » در قرآن دو آلمه در قالب
سوره قصص ،آیه « ) التقتلوه  » :همسر فرعون بود آه دید شوهرش قصد آشتن موسى را دارد ،گفت
٩.
و با این بیان و نهى از منكر ،موسى را نجات داد .آثار این زنده ماندن این شد آه موسى پیامبر
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بزرگوارى شد و بنى اسرائیل را از شرّ فرعون نجات داد( این آثار خوب عملى از یك بانو).
مورد دیگر زمانى بود آه برادران یوسف قصد آشتن یوسف را داشتند .یكى از برادران آنان را نهى و
جلو آشته شدن یوسف را گرفت و آنان یوسف را در چاه گذاردند .زنده ماندن « التقتلوا » با گفتن
یوسف ،آثارى داشت و آن اینكه در آینده یوسف به حكومت رسید و با تدبیر و برنامه اى ماهرانه
جامعه را از قحطى نجات داد ( این آثار خوب از یك نهى از منكر نیز ثبت مى شود).
«نكتب ما قدّموا و آثارهم  » :و این همان چیزى است آه قرآن مى فرماید
«» ١٣آیه
وَ اضْرِبْ لَهُم مَّثَالً أَصْحَابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ« »١٣
براى آنها اصحاب قریه را مثال بزن آه فرستادگان خدا به سوى آنها آمدند.
نكته ها:
از این آیه تا هفده آی هى دیگر سرگذشت تعدادى از انبیا نقل شده آه مأمور هدایت مردم منطقه ى
خود بودند.
در این آیه ،منطقه انطاآیه است آه از شهرهاى قدیم روم « قریه » در تفاسیر گفت هاند آه مراد از
بوده و هم اآنون جزو خاك ترآیه و از شهرهاى تجارى آن م ىباشد.
از مجموع این هجده آیه بر مى آید آه مردم این شهر بت پرست بودند و پیامبران براى دعوت آنها
به توحید و مبارزه با شرك آمده بودند.
پیام ها:
«واضرب لهم - ١ » .یكى از وظایف انبیا ،بازگو آردن سرگذشت پیشینیان است
بیان سرنوشت مردمان « ) واضرب لهم - ٢ » .تاریخ گذشتگان ،بهترین درس براى آیندگان است
گذشته ،عامل عبرتى براى منحرفان و مایه ى دلگرمى خداپرستان است).
«واضرب لهم - ٣ » .مربى و مبلغ باید با تاریخ آشنا باشد و آن را بكار بندد
- ٤بر جامعه ،اصول و قوانین ثابتى حاآم است آه سرنوشتِ انسان ها و جوامع را بر اساس آن
مى توان تعیین نمود .آرى ،سنّت هاى الهى ثابت است و با تفاوت اقوام ،افراد ،زمان و مكان ،تفاوتى
«واضرب لهم مثالً  » .نمى آند
«واضرب لهم مثالً اصحاب القریة  - ٥ » .بهترین مثال ،مثا لهاى واقعى و عینى است نه تخیّلى
اصحاب - ٦ » .در بیان داستان ،عبر تها مهم است ،نام قریه ،نژاد ،زبان و تعداد افراد مهم نیست
«القریة
«جاءها المرسلون - ٧ » .انبیا به سراغ مردم م ىرفتند و منتظر نبودند تا مردم به سراغ آنان بیایند
«» ١٤آیه
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَیْكُم مُّرْسَلُونَ« »١٤
آن گاه آه دو نفر( از پیامبران خود )را به سوى آنان فرستادیم ،پس تكذیبشان آردند ،سپس با
شخص سوّمى( آن دو را )پشتیبانى آردیم ،پس گفتند :همانا ما( از طرف خدا )به سوى شما
فرستاده شده ایم.
«» ١٥آیه
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قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَ ىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ« »١٥
آفّار گفتند :شما جز بشرى مثل ما نیستید و خداى رحمان چیزى( بر شما )نازل نكرده است،
شما در این ادّعا جز دروغ نم ىگویید.
«» ١٦آیه
قَالُواْ رَبُّنَا یَعْلَمُ إِنَّآ إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُونَ« »١٦
پیامبران گفتند :پروردگار ما مى داند آه ما به سوى شما فرستاده شد هایم.
«» ١٧آیه
وَمَا عَلَیْنَآ إِلَّا الْبَالَغُ الْمُبِینُ« »١٧
و بر ما ،جز تبلیغ آشكار و روشن ،وظیف هى دیگرى نیست.
نكته ها:
برخى انسا نها به وجود خدا اعتقاد دارند ،ولى مسأله ى نبوّت را نمى پذیرند و مى گویند خداوند
به ما عقل داده و نیازى به وحى نداریم .این اعتقاد ناشى از عدم شناخت صحیح خداست ،چنانكه
در آی هاى دیگر مى فرماید:
.سوره انعام ،آیه  ) « ٩١و ما قدروا اللّه حقّ قدره اذ قالوا ما انزل اللّه على بشر من شى ء»
آسانى آه گفتند خداوند آتابى را بر هیچ بشرى نازل نكرده ،خدا را آنگونه آه باید نشناختند.
پیام ها:
ارسلنا ...اثنین فعزّزنا - ١ » .گاهى باید دعوت به حقّ و امر به معروف به صورت گروهى باشد
«بثالث
«آذبوهما - ٢ » (.لجاجت ،درد بى درمان است( .حتى انبیا را تكذیب آردند
فكذّبوهما فعزّزنا - ٣ » .با تكذیب دشمن ،دست از آار و هدف نكشید ،نفرات خود را تقویت آنید
«بثالث
«اثنین ...بثالث - ٤ » .گاهى چند پیامبر ،هم زمان به سوى یك قوم اعزام مى شدند
شاخص در امر به « ) ارسلنا الیهم اثنین فعزّزنا بثالث  - ٥ » .تعداد مبلّغان ،به نیاز جامعه بستگى دارد
معروف نتیجه است ،براى رسیدن به نتیجه باید عوامل تبلیغى زیادتر شوند).
- ٦در مدیریّت ،وقتى آسى را به مأموریّتى مى فرستیم رهایش نكنیم و او را پشتیبانى و تقویت
«فعزّزنا بثالث  » .آنیم
«فعزّزنا بثالث - ٧ » .آثرت افراد الیق ،سبب عزّت است
«فكذّبوهما فعزّزنا بثالث  - ٨ » .برنامه ریزان و مدیران فرهنگى باید در جریان بازتاب اعزام ها باشند
«فعزّزنا - ٩ » .عزّت و ذلّت به دست خداست ،گرچه فرد یا چیزى واسطه شود
«بثالث  - ١٠ » .در مدیریّت ،همیشه نیروى ذخیره داشته باشیم
 - ١١آفّار ،عقل و اندیشه خود و آماالت پیامبران را نادیده گرفته و همه چیز را با دید ظاهرى
«بشر مثلنا  » .مى نگرند
 - ١٢بعضى ،تكلیف و امر و نهى را مخالف رحمت الهى م ىدانند و گمان مى آنند معناى رحمت،
«ما انزل الرّحمن من شى ء  » .آزادى ب ىقید و شرط و رها بودن انسان است
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«...ربّنا یعلم  - ١٣ » .در برابر انكارهاى پى در پى دشمن ،دل خود را با یاد خدا آرامش دهیم
و ما علینا االّ  - ١٤ » .وظیف هى انبیا ،روشنگرى و تبلیغ آگاهى بخش است و ضامن نتیجه نیستند
«البالغ
«البالغ المبین  - ١٥ » .تبلیغ باید روشن و روشنگر باشد
«» ١٨آیه
قَالُواْ إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَیَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ« »١٨
(آفّار به انبیا )گفتند :ما( حضور )شما را به فال بد گرفت هایم( وجود شما شوم است و مایه ى
بدبختى ما )و اگر از حرفتان دست بر ندارید قطعاً شما را طرد و سنگسار خواهیم آرد و از طرف ما
عذاب دردناآى به شما خواهد رسید.
«» ١٩آیه
قَالُواْ طَآئِرُآُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُآِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ« »١٩
(انبیا در پاسخ )گفتند( :اگر شومى و نكبتى وجود دارد )شومى شما از( عملكرد )خود شماست،
آیا اگر پند داده شدید( باید فال بد بزنید)؟ بلكه شما قومى اسرافكارید.
نكته ها:
فال بد یكى از خرافاتى است آه در قدیم بوده و امروزه نیز در شرق و غرب هست و هر منطقه و
 ،بحار ،ج  ) « ٥٥الطیرة شرك » قومى به چیزى فال بد م ىزنند .اسالم آن را شرك دانسته و با جمله
.ص ٣٢٢
«آفّارة الطیرة التوآّل  » .بر آن خط بطالن آشیده و جایگزین آن را توآّل بر خداوند دانسته است
( .آافى ،ج  ،٨ص ١٩٨
فال بد آثار شومى دارد ،از جمله :سوء ظن به افراد ،رآود در آارها ،تلقین شكست و احساس
حقّارت .بدترین آن ،فال بد به مقدّسات و اولیاى الهى است.
پیام ها:
قالوا انّا تطیّرنا بكم- ١ » . ،در برابر هر سخن انحرافى باید شجاعانه پاسخى روشن عرضه داشت
«قالوا طائرآم معكم
از حربه هاى آفّار است « .لنرجمنّكم » و تهدید « تطیّرنا بكم » تحقیر « ،فكذّبوهما » - ٢تكذیب
«تطیّرنا بكم - ٣ ».فال بد ،از آداب ورسوم جاهلى است
«تطیّرنا بكم - ٤ » .آسى آه منطق ندارد به خرافات متوسّل م ىشود
«تطیّرنا بكم ...لنرجمنّكم  - ٥ » .انحراف فكرى مقدّمه ى انحراف عملى است
«لنرجمنّكم - ٦ » .آفر ،مایه ى سنگدلى و جسارت به انبیا است
- ٧آفّار آه در برابر منطق و روش پیامبران منطقى ندارند ،پس از تكذیب ،دست به تهدید م ىزنند.
«...لنرجمنّكم و»
«ذآّرتم  - ٨ » .آار انبیا ،غفلت زدایى و توجّه دادن مردم به فطرت سالم است
«بل انتم قوم مسرفون - ٩ » .یكى از جلو ههاى اسراف ،سرآشى و طغیان است
«بل انتم قوم مسرفون  - ١٠ » .ریش هى بدبختى ها طغیان و اسراف است ،نه ایمان به خدا و پیامبران
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فال بد
یعنى فال بد زدن آه نوعى خرافه است « .طیره»
فال بد ،سوءظن و بدگمانى است آه هیچ پشتوانه عقلى ندارد و در حدیث نوعى شرك و آفر
میزان الحكمة «. .خوانده شده است ( .الطیرة شرك
از رسول خداصلى اهلل علیه وآله نقل شده است :آسانى آه به این نوع فال گرفتارند از ما
میزان الحكمة «. .نیستند ( .لیس منّا مَن تَطیّر
فال بد ،وسیله دلسردى و افسردگى است .بیشتر گرفتاران این مرض ،افراد ترسو وضعیفى
هستند آه به خدا توآل ندارند.
در حدیث م ىخوانیم آه فال بد را با توآّل بر خدا جبران آنید و هرگاه به آن گرفتار شدید با دلگرمى
به آار خود ادامه دهید ( .میزان الحكمة.
در مقابل فال بد ،فال نیك است آه سبب امید و دلگرمى است و پیامبرصلى اهلل علیه وآله فال
.خوب را دوست م ىداشت ( .بحار ،ج  ، ٧٧ص ١٥٣
از آنجا آه فال بد از قدیم االیام در میان بسیارى از اقوام به عنوان یك خرافه بوده و اآنون نیز وجود
دارد ،چند آلم هاى درباره خرافات بیان مى آنیم.
خطر خرافات
.سوره آل عمران ،آیه  ) « ١٨١ان اهلل فقیر  » .خرافات م ىتواند در عقیده و توحید انسان اثر گذارد
آیست آه به خداوند قرض بدهد تا خداوند به او پاداش چند برابر عنایت  » :همین آه آیه نازل شد
جمعى( به جاى آنكه بگویند تعبیر به قرض گرفتن نوعى تشویق براى انفاق مردم است )« ،آند
گفتند :خداوند فقیر است و به وام گرفتن از ما نیاز دارد.
فرشته ها هم از تیر رس خرافات بشر دور نماندند ،زیرا مردم جاهلیت آنها را دختران خدا
مى پنداشتند.
عبادت هم با خرافات توأم گشت تا آنجا آه در آنار آعبه به جاى نماز آف م ىزدند و سوت
.مى آشیدند ( .سوره انفال ،آیه ٣
نسل بشر در طول تاریخ به خاطر خرافات ،بسیار تاوان داده است .زمانى دختران را زنده بگور
مى آردند و چه خانواد ههایى به خاطر خراف هها از هم پاشیده شده است.
خرافات در بستر جهل ،نادانى ،تلقین ،آداب و رسوم غلط ،افكار نابجاى نیاآان ،تبلیغات دروغین،
توطئه استعمارگران و رندان ،سادگى مردم ،دور بودن از علماى ربّانى و نداشتن تكیه گاه اعتقادى
رشد م ىآند.
یكى از وظایف انبیا برداشتن خرافات است آه افكار مردم را همچون غل و زنجیر قفل آرده است( .
.سوره اعراف ،آیه ١٥٧
اگر خرافات به نام دین باشد ،نوعى بدعت است آه در حدیث مى خوانیم :احترام به بدعت گذار،
.اقدام به تخریب و نابودى اسالم است ( .بحار ،ج  ، ٧٢ص ٢٦٥
وظیفه ما چیست؟
هرگاه با مسئله ،فكر ،شعار ،پیشنهاد یا عادت و رسومى برخورد آردیم ،آن را از طریق دانشمندان
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باتقوا و بى هوس ،با قرآن و حدیث و عقل و علم و تجربه بسنجیم.
در حدیث م ىخوانیم :از آنجا آه روایات غلطى را به ما( معصومین )نسبت مى دهند ،آنچه را به نام
حدیث از ما شنیدید ،اگر موافق با قرآن بود بپذیرید و اگر مخالف آن بود ،آن را به شدّت رد آنید( .
.بحار ،ج  ،٢ص ٢٣٥
.بارها قرآن دستور داده آه از لغو دورى آنید( سوره مؤمنون ،آیه ٣
و اگر در جلس هاى سخن یاوه اى شنیدید ،به عنوان اعتراض جلسه را ترك آنید ( .سوره انعام ،آیه
٦٨.
اگر ستایش نابجا شنیدید ،عك سالعمل نشان دهید .همان گونه آه پیامبرصلى اهلل علیه وآله در
مرگ فرزند دو سال هاش( ابراهیم )به منبر رفت و فرمود :شنیده ام مى گوئید خورشید گرفتگى امروز،
به خاطر مرگ فرزند من بود !بدانید خورشید و ماه از نشانه هاى قدرت الهى است آه در مدارى آه
خداوند براى آنها قرار داده در حرآتند و به خاطر مرگ و زندگى آسى تغییر مسیر نمى دهند( .
.آافى ،ج  ،٣ص ٢٠٨
امروزه نیز برخى عدد  ١٣را خوب نم ىدانند و از آار در این روز پرهیز مى آنند ،در حالى آه حضرت
على علیه السالم در سیزدهم رجب به دنیا آمد و این عدد با سایر اعداد تفاوتى ندارد.
اگر یك نگاه آارشناسانه به خرافاتى آه در جامعه بشرى وجود دارد داشته باشیم ،خواهیم فهمید
چه بودجه ها و عمرهایى بیهوده صرف م ىشود و چه خانواد ههایى در اثر چه آین ههاى متالشى
شده اند .هر ساله جمعى از جوانان ما به خاطر مراسم چهارشنبه سورى ،چشم و دیگر اعضاى
خود و احیاناً جان خود را از دست م ىدهند.
«» ٢٠آیه
وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَ ى قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِینَ« »٢٠
و از دورترین منطقه شهر ،مردى با شتاب آمد( و )گفت :اى قوم من !از این انبیا پیروى آنید.
«» ٢١آیه
اتَّبِعُواْ مَن لَّا یَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ« »٢١
از آسانى آه پاداشى از شما درخواست نم ىآنند و خود هدایت یافته اند پیروى آنید.
نكته ها:
مى خواند .شاید « المدینة » معرّفى آرده و این آیه ،آن را « القریة » آیه  ، ١٣محلّ حضور پیامبران را
بتوان گفت :مدنیّت و رشد جوامع از دیدگاه قرآن ،بستگى به ایمان مردم دارد؛ شهرى آه
شهروندانش آافر باشند ،روستاست وروستایى آه حتّى یك مؤمن در آن حضور یابد ،رشد یافته
وشهر مى شود.
پیام ها:
«و جاءَ من أقصا المدینة رجل - ١ » .دور بودن از مرآز شهر ،نشانه دورى از فرهنگ نیست
«جاء من أقصا المدینة رجل - ٢ » .حمایت از حقّ ،مرز و منطقه ندارد
حضرت على علیه « جاء من أقصا المدینة رجل - ٣ » .گاهى یك تنه باید حرآت آرد و فریاد آشید
.السالم مى فرماید :در راه حقّ از اندك بودن پیروان نهراسید ( .نهج البالغه ،خطبه ٢٠١
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«أقصا المدینة - ٤ » .براى حمایت از حقّ ،طوالنى بودن راه نباید مانع باشد
«رجلٌ  - ٥ » .طرفدارى از حقّ ،انگیزه و سوز الزم دارد نه نشان و عنوان
«رجل یسعى - ٦ » .اگر جان مردان خدا را در خطر دیدیم باید با شتاب براى آمك اقدام آنیم
«رجل یسعى - ٧ » .پیامبران ،حامیان پرشور و جسور نیز داشت هاند
«قال یا قوم  - ٨ » .مؤمن ،عاشق هدایت مردم است و از گمراهى آنان رنج مى برد
- ٩شكستن سكوت و فریاد زدن در محیطهاى انحرافى براى حمایت از رهبرى حقّ مورد ستایش
«قال یا قوم  » .خداوند است
یسعى  -یا قوم  -هم  - ١٠ » .حمایت از حقّ ،باید با شدّت ،سرعت ،منطق و عاطفه همراه باشد
«مهتدون
منادیان حقّ نباید از « اتّبعوا من ال یسئلكم أجراً  - ١١ » .اخالص در تبلیغ ،شرط جذب مردم است
مردم مزدى بخواهند.
ذات نایافته از هستى بخش ،آى « ) اتّبعوا ...مهتدون  - ١٢ » .هدایت گر باید خود هدایت شده باشد
تواند آه شود هستى باشد)
«اتبعوا من ال یسئلكم اجراً  - ١٣ » .از عالم ب ىهوس باید پیروى و تبعیت آرد
سیماى امر به معروف
*امر به معروف ،نشان هى عشق انسان به مكتب است.
*امر به معروف ،نشانه ى عشق انسان به مردم است.
*امر به معروف ،نشانه ى تعهد و سوز و عالق هى انسان به سالمتى جامعه است.
*امر به معروف ،نشان هى تولّى و تبرّى است.
*امر به معروف ،نشان هى آزادى در جامعه است.
*امر به معروف ،نشان هى ارتباط میان آحاد مردم است.
*امر به معروف ،نشانه ى فطرت بیدار است.
*امر به معروف ،حضور و غیاب واجبات است ؛ چرا نماز نخواندى؟ چرا روزه نگرفتى؟
*امر به معروف ،ضامن اجراى تمام واجبات و نهى از منكر ،ضامن ترك همه محرمات است.
*امر به معروف ،تشویق نیكوآاران در جامعه است.
*امر به معروف ،تذآر و آگاه آردن افراد جاهل است.
*نهى از منكر ،تلخ آردن آام خالفكاران است.
*امر به معروف و نهى از منكر ،گاز و ترمزى است آه ماشین جامعه را هدایت م ىآند.
*امر به معروف و نهى از منكر والدین است آه اساس تربیت آودك را تشكیل مى دهد.
*امر به معروف ،سبب دلگرمى و تقویت افراد آم اراده مى شود.
*امر به معروف ،نشان هى حضور در صحنه است.
*امر به معروف ،مقام و حقى است آه خداوند به اهل ایمان داده تا بر اعمال یكدیگر نظارت داشته
باشند.
*امر به معروف و نهى از منكر ،جبران آنند هى آمبود تقواى بعضى از افراد جامعه است.
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*امر به معروف ،جامعه را رشد م ىدهد و نهى از منكر ،جامعه را از سقوط نجات مى دهد.
*امر به معروف ،حافظ مرزها و حقوق افراد است.
*امر به معروف ،نشانه پویایى است و جامع هى بى فریاد ،جامعه اى مرده است و افراد ساآت،
جماداتى متنفّس بیش نیستند.
*امر به معروف و نهى از منكر ،نشان هى غیرت دینى ،احساس مسئولیت و مشكالت مردم را
مشكالت خود دانستن است.
*امر به معروف و نهى از منكر ،نوعى بازداشتگاه و قرنطینه ى روحى در برابر عیب ها و گناهانِ
مُسرى است.
*امر به معروف و نهى از منكر ،نوعى انضباط اجتماعى است؛ یعنى محدود آردن تمایالت اشخاص
در برابر مصالح جامعه ؛ در واقع نوعى آنترل افراد الابالى است.
*امر به معروف و نهى از منكر ،نشان هى رشد است .حضرت لوط در برابر گروه گناهكار پرسید :آیا
سوره هود .« ،در میان شما یك نفر رشید هست تا مانع این آار شما شود؟( ألیس منكم رَجُلٌ رَشید
.آیه ٧٨
*با امر به معروف و نهى از منكر ،مسائل داخلى جامعه حل م ىشود و مى تواند با دشمنان
خارجى مقابله آند.
در اهمیت امر به معروف همین بس آه علما به دلیل ارتباط قلبى انسان با آن( یعنى تنفر قلبى از
منكر) ،آن را در اصول دین؛ و به دلیل برخوردهاى عملى و اینكه یكى از واجبات است ،آن را در ردیف
فروع دین مطرح آرد هاند.
شهید ثانى مى فرماید :آیات و روایات امر به معروف و نهى از منكر آنقدر زیاد است آه آمر را
.مى شكند ( .گفتار ماه ،ص ٨٠
همین امروز اگر یك ابر قدرت یا قلدرى آه منطقه اى را بمباران م ىآند و بزرگ ترین منكرات را انجام
مى دهد ،خود را در برابر فریاد همه ى آشورها ببیند ،هرگز دست به این جنایات نمى زند .سكوت
جوامع بین المللى و ترس سردمداران و بى تفاوتى و بى خبرى تود ههاى مردم سبب شده است
آه مستكبران جهانى در برابر بزرگ ترین منكرات خود هیچ احساس خطرى نكنند.
اگر آارخان هاى نیاز به بازرسى و نظارت مهندسان متخصص دارد ،جامع هى بشرى هم نیاز به نظارت
و بازرسى دانشمندان اسالم شناس دارد.
در حدیث م ىخوانیم :بهترین دوست آن است آه هنگام خالف ،مانع تو شود و بدترین دوست آن
است آه به تو تذآر ندهد .امام صادق علیه السالم مى فرماید :بهترین دوست من آسى است آه
.عیب هاى مرا به من هدیه آند ( .آافى ،ج  ،٢ص ٦٣٩
یعنى از خودش حساب پس « مؤمن همیشه مراقب آارهاى خود است  » :در روایات م ىخوانیم
مى گیرد.
آرى ! اگر ما از درون مراقب خود باشیم و مردم از برون مراقب ما باشند و در رأس ،نظامى سیاسى
و حكومتى مشوق خوب ىها و مانع بدى ها باشد ،بهترین امت خواهیم بود.
«آُنْتُم خَیرَ اُمَّةٍ اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعروفِ و تَنْهَوْن عن الْمُنكَرِ تُؤمِنُونَ بِاللّه  » :قرآن م ىفرماید
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( .سوره آل عمران ،آیه ١١٠
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
«» ٢٢آیه
وَ مَا لِىَ لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ« »٢٢
و چیست مرا آه نپرستم آنكه مرا آفریده است و همگى به سوى او بازگشت داده م ىشوید.
«» ٢٣آیه
ءَأَتِّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً إِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَیْئاً وَلَا یُنقِذُونِ« »٢٣
آیا به جاى او خدایانى را برگزینم آه اگر خداوند رحمان اراده ى گزندى به من نماید ،شفاعت آنها
آمترین سودى براى من ندارد و مرا نمى رهانند؟
«» ٢٤آیه
إِنِّى إِذاً لَّفِى ضَالَلٍ مُّبِینٍ« »٢٤
در این صورت من در گمراهى آشكارى خواهم بود.
«» ٢٥آیه
إِنِّى ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ« »٢٥
(اى مردم !بدانید )من به پروردگارتان ایمان آوردم ،پس( شما نیز سخن مرا )بشنوید( و ایمان آورید).
«» ٢٦آیه
قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یَا لَیْتَ قَوْمِى یَعْلَمُونَ« »٢٦
(سرانجام او را شهید آردند )به او گفته شد :به بهشت وارد شو .گفت :اى آاش قوم من
مى دانستند.
«» ٢٧آیه
بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَ جَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِینَ« »٢٧
آه پروردگارم مرا بخشید و از گرامى داشتگان قرارم داد.
نكته ها:
بر اساس روایات ،فردى آه براى حمایت از فرستادگان الهى به شهر انطاآیه آمد ،حبیب نجّار بود
نیز تعبیر شده و سرانجام در این راه به شهادت رسید و در ردیف مؤمنِ آل « صاحب یس » آه از او به
فرعون آه به حمایت حضرت موسى برخاست ،شمرده شده است ( .تفاسیر مجمع البیان و
نورالثقلین.
امروزه شهر انطاآیه آه میان حَلب و اسكندریه واقع است و جزو خاك ترآیه م ىباشد ،پس از
دوّمین شهر مورد توجّه مسیحیان است « .بیت المقدّس»
پیام ها:
«و مالى ال اعبد - ١ » .آسانى آه در برابر آفریدگار خود بندگى نكنند ،در دادگاه وجدان محكومند
«و مالى ال اعبد - ٢ » .یكى از شیو ههاى امر به معروف ،مخاطب قرار دادن خود است
و - ٣ » .اعراض از خدا و شر كورزى جاى انتقاد و سؤال دارد ،نه توحید و خداپرستى آه فطرى است
«مالى ال اعبد الذى فطرنى
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«...مالى ال اعبد الّذى - ٤ » .یكى از راه هاى دعوت دیگران ،بیان اعتقادات منطقى خود است
«الذى فطرنى  - ٥ » .یكى از فلسفه هاى عبادت ،تشكر از ولى نعمت است
آسى « ) فطرنى و الیه ترجعون - ٦ » .توجّه به مبدأ و معاد ،سرچشمه ى توحید و بندگى است
شایسته پرستش است آه آفرینش جهان و اداره آردن و بازگشت آن به دست اوست)
«الیه ترجعون - ٧ » .مرگ پایان زندگى نیست ،بازگشت به سوى خداست
 - ٨مقایسه ،از بهترین راههاى آموزش است .خدا مرا آفریده ،ولى بت ها برایم ذرّه اى فایده ندارند.
«فطرنى  -ال تغن عنّى شفاعتهم»
«من دونه ...التغن - ٩ » .از غیر خدا هیچ آارى ساخته نیست
اِن یردن الرّحمن  - ١٠ » .سختى هایى را آه انسان م ىبیند ،با اراده خداوند و در مدار رحمت اوست
«بضُرّ
 - ١١براى توجّه به خداوند ،آافى است شرایط سخت و فوق العاده را در پیش خود مجسّم سازیم.
«اِن یردن الرّحمن بضُرّ»
«...اِن یردن الرّحمن بضُرّ  - ١٢ » .براى جریحه دار نكردن عواطف مردم ،از خود مثال بزنیم
 - ١٣گاهى گمراه ىها عامل مخفى و پنهانى ندارد ،بلكه ضالل مبین است مانند ب تپرستى.
«ضالل مبین»
«ضالل مبین  - ١٤ » .در مقابل ضالل مبین ،بالغ مبین و دعوت آشكار الزم است
«انّى آمنت  - ١٥ » .بهترین راه دعوت ،عمل است
قیل ادخل  - ١٦ » .شهادت در راه حمایت از رهبران آسمانى و امر به معروف سابقه بس طوالنى دارد
«الجنّة
«قیل ادخل الجنّة  - ١٧ » .میان شهادت و بهشت فاصل هاى نیست
یا لیت قومى  - ١٨ » .مردان خدا حتّى بعد از مرگ و شهادت نیز در فكر هدایت مردم هستند
«یعلمون
«قیل ادخل الجنّة  - ١٩ » .حیات و بهشت برزخى قبل از بهشت موعود است
«بما غفر لى  - ٢٠ » .شهادت سبب مغفرت است
ابتدا خدا انسان « ) غفر لى ربّى و جعلنى من المكرمین  - ٢١ » .ابتدا گذشت و مغفرت سپس آرامت
را مى بخشد آنگاه او را در جوار رحمت خود جاى مى دهد).
«» ٢٨آیه
وَ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَ ى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا آُنَّا مُنزِلِینَ« »٢٨
و ما بعد از( شهادت آن مرد خدا )هیچ لشگرى از آسمان براى هالك قوم او نفرستادیم و اصوالً
سنّت ما قبل از این هم چنین نبود( آه براى عذاب اهل زمین سپاهى از آسمان بفرستیم).
«» ٢٩آیه
إِن آَانَتْ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ« »٢٩
تنها یك صیحه( آسمانى ،صیحه اى تكان دهنده و مرگبار آه )ناگهان همگى خاموش شدند.
نكته ها:
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در آیات قبل ماجراى مردى بیان شد آه به تنهایى به حمایت از پیامبران الهى قیام آرد و فریاد زد
و در این راه شهید شد .این آیه در مقام بیان هالآت آفّار سرسختى است آه انبیا را تكذیب آردند
و این مرد خدا را آشتند.
یعنى خاموش شدن شعله آتش و در اینجا مراد هالآت و مردن است « .خمود » از « خامد»
پیام ها:
ما - ١ » .فرشتگان ،مأموران قهر یا مهر الهى هستند و فرود آمدن یا نیامدن آنها به امر خداوند است
«انزلنا ...جند من السماء
«صیحة واحدة - ٢ » .قهر الهى ناگهانى است ،غافل نباشیم
- ٣گاهى به خاطر تكذیب و ریختن خون یك مؤمن بى گناه و یك مجاهد و مبلّغ دینى ،مردم یك
آنها عالوه بر تكذیب و آشتن یك مؤمن ،چند پیامبر را نیز « ) هم خامدون  » .منطقه نابود مى شوند
آشته بودند).
لنرجمنّكم و لیمسّنكم منا عذاب » - ٤ ،قدرت هایى آه دیروز صالحان را شكنجه آرده و م ىآشتند
«هم خامدون  » .امروز با یك صیحه نابود شدند « الیم
«فاذا هم خامدون  - ٥ » .با اراده خداوند به یكباره تمام هیاهوها و عربد هآشى ها خاموش م ىشود
«» ٣٠آیه
یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إلَّا آَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ« »٣٠
اى دریغ بر بندگان !آه هیچ پیامبرى بر آنان نیامد مگر آن آه او را به استهزا مى گرفتند.
پیام ها:
- ١انسانى آه با موضع گیرى حقّ ،مى تواند فریادگر حقّ باشد و با پیروى از انبیا سعادتمند شود،
«...یا حسرة » ؟ چگونه با لجاجت خود را مورد قهر قرار م ىدهد « جعلنى من المكرمین»
- ٢چه حسرتى از این باالتر آه انسان درهاى هدایت را به خاطر غرور و لجاجت به روى خود ببندد.
«یا حسرة على العباد»
«یا حسرة ...ما یأتیهم - ٣ » .آگاهى از حوادث تلخ تاریخ ،انسان را بیدار مى آند
«آانوا به یستهزؤون - ٤ » .استهزاى انبیا ،شیوه دائمى آفّار در طول تاریخ بوده است
پس مبلّغان دینى از زخم زبان و نیش و « ) من رسولٍ  - ٥ » .تمام انبیا مورد استهزا قرار گرفت هاند
نوش دیگران دلسرد نشوند).
«یا حسرة ...یستهزؤون - ٦ » .استهزاى اولیاى الهى حسرت ابدى و بزرگى را در پى دارد
«» ٣١آیه
أَلَمْ یَرَوْاْ آَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لَا یَرْجِعُونَ« »٣١
آیا ندیدند چه بسیار مردمانى را آه قبل از آنان هالك آردیم و آنان به سوى این آفّار بر
نمى گردند؟
«» ٣٢آیه
وَإِن آُلٌّ لَّمَّا جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُونَ« »٣٢
و همگى نزد ما احضار م ىشوند.
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نكته ها:
هم به زمان طوالنى گفته مى شود و هم به مردمى آه در یك زمان زندگى « قَرن » آلم هى
مى آنند ( .تفسیر نمونه.
پیام ها:
أ لَم - ١ » .آسانى آه در تاریخ تحقیق نكنند و از سرنوشت گذشتگان عبرت نگیرند ،مورد انتقادند
«یروْا
- ٢سنّ تهاى الهى در تاریخ ثابت است و سرنوشت ها به یكدیگر شباهت دارد و دیدن یك صحنه
«...أ لَم یروْا  » .مى تواند الگوى صحنه هاى دیگر باشد
«ألَم یروْا آم اهلكنا - ٣ » .نقل تاریخ ،سبب تهدید مجرمان و تسلّى پویندگان راه حقّ است
«آانوا به یستهزؤون ...اهلكنا - ٤ » .نتیجه ى استهزاى انبیا هالآت است
 - ٥هنگام فرارسیدن قهر الهى ،راهى براى برگشت و جبران نیست ،پس فرصت ها را از دست
«انّهم الیهم ال یرجعون  » .ندهیم
«لدینا محضرون - ٦ » .هالآت آفّار پایان آارشان نیست ،بلكه آغاز عذاب آنهاست
«آلٌّ ...جمیع لدینا محضرون - ٧ » .تمام مردم در قیامت یكجا حاضر م ىشوند
«» ٣٣آیه
وَءَایَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ یَأْآُلُونَ« »٣٣
و زمین مرده آه ما آن را زنده آردیم و دانه اى از آن خارج ساختیم آه از آن مى خورند ،براى آنان
نشانه اى است( بر امكان معاد).
نكته ها:
در آیه قبل خواندیم آه هم هى مردم در قیامت زنده شده ،نزد خداوند حاضر خواهند شد؛ این آیه
فصل بهار و رویش گیاهان را دلیل معاد و زنده شدن مردگان م ىداند.
بخشى از دانه هاى گیاهى صرف تغذیه انسان و بخشى به مصرف حیوانات و یا براى مصارف غیر
خوراآى مثل تهیه رنگ و یا دارو استفاده مى شود ( .تفسیر نمونه.
پیام ها:
و آیة - ١ » .هر مرده اى آه در قیامت از گور بر مى خیزد ،مانند دانه اى است آه از زمین مى روید
«لهم
«و آیة لهم - ٢ » .براى اثبات حقّانیّت سخن خود به نمون هها استدالل آنیم
- ٣بهترین دلیل براى عموم مردم ،آن است آه دائمى ،عمومى ،غیر قابل انكار ،ساده و همه جایى
«و آیة لهم االرض  » .باشد
«االرض المیتة احییناها - ٤ » .بهترین راه ایمان به معاد ،دقّت در آفرید ههاست
«احییناها  - ٥ » .حیات و زندگى و فصل بهار و رویش گیاهان از مه مترین دالئل توحید است
- ٦بخش عمد هاى از غذاى انسان را دان ههاى گیاهى تشكیل مى دهد آه دقّت در آنها راهى براى
«و آیة ....حبّاً فمنه تأآلون  » .خداشناسى است
«» ٣٤آیه
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وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَ فَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ الْعُیُونِ« »٣٤
و در آن ،باغ هایى از درختان خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشم هها شكافته و روان ساختیم.
«» ٣٥آیه
لِیَأْآُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَفَلَا یَشْكُرُونَ« »٣٥
تا از میو هى آن و آن چه دستانشان به عمل آورده است ،بخورند ،پس آیا سپاسگزارى نمى آنند؟
نكته ها:
در قرآن از میان میوه ها نام انگور و خرما بی شتر به آار رفته و این یا به خاطر نقش غذایى این دو
میوه است و یا به خاطر در دسترس بودن آنها یا تنوّع گون ههاى آنها یا بهره گیرى از خشك و تر آن دو
و یا جهات دیگر.
به صورت جمع بكار رفته است ،زیرا هر یك « عنب » جمع « اعناب » و « نخل » جمع « نخیل » دو آلمه
از خرما و انگور داراى انواع زیادى هستند.
نام مى برد ،شاید به این دلیل آه درخت نخل همه چیزش « نخیل » در مورد خرما از درخت خرما
قابل استفاده است.
موصوله باشد و ممكن است نافیه باشد ،یعنى بشر در آن « ما عملته » در « ما » ممكن است لفظ
هیچ دستى ندارد ( .تفسیر نمونه.
پیام ها:
اخرجنا منها حَبّاً ...جعلنا فیها - ١ » .در تغذیه نقش اول با حبوبات و دان ههاست و سپس میوه ها
«جنّات
«لیأآلوا من ثمره - ٢ » .اصل آفرینشِ درختان و میو هها براى انسان است
- ٣وظیفه انسان در برابر نعم تها ،معرفت و شكر است( .خداوند زمین مرده را زنده مى آند و
لیأآلوا من ثمره ...أفال  » (.گیاهان و میو هها را در دسترس قرار مى دهد تا انسان بخورد و شكر آند
«یشكرون
«و ما عملته ایدیهم - ٤ » .تولید فرآورده هاى مختلف از میوه ها ،مورد پذیرش قرآن است
«أفال یشكرون  - ٥ » .بیان نعم تها ،سبب ایجاد روح شكرگزارى در انسان است
«أفال یشكرون - ٦ » .انسان ناسپاس مورد نكوهش خداوند است
«» ٣٦آیه
سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ آُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ« »٣٦
منزّه است خدایى آه تمام زو جها را آفرید ،از آن چه زمین م ىرویاند و از خود مردم و از آن چه
نمى دانند.
نكته ها:
یكى از معجزات علمى قرآن ،بیان قانون زوجیّت در همه چیز است ،گیاهان ،انسان ها و آن چه آه
مردم در آن زمان نمى دانستند و امروز مى دانند .در عصر نزول قرآن ،مردم با زوجیّت در نخل خرما
آشنا بودند ،امّا امروزه مشخّص شده آه مسأله ى زوجیّت در عالم عمومیّت دارد ،حتى ذرّات
جمادات نیز از دو بخش تشكیل شده است.
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پیام ها:
«أفال یشكرون سبحان الّذى - ١ » .تشكر ما نشانه رشد ما است ،او نیازى به شكر ما ندارد
سبحان الّذى - ٢ » .قانون زوجیّت در مخلوقات را به ذات الهى سرایت ندهیم ،او یكتا و بى نظیر است
«خلق االزواج
- ٣آفریدن ها و آفرید هها ،نشان هى قدرت ،اراده و حكمت اوست ،نه نشانه ى نیاز و وابستگى او.
«سبحان الّذى خلق االزواج»
«من ثمره ...خلق االزواج آلها - ٤ » .پیدایش دانه و میوه ،از طریق قانون زوجیّت است
خلق االزواج  - ٥ » .در هستى موجوداتى است آه نحوه ى زوجیّت آنها براى بشر ناشناخته است
«آلها ...مما الیعلمون
«» ٣٧آیه
وَءَایَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ« »٣٧
و نشان هاى( دیگر )براى آنان شب است آه ما روز را( مانند پوست )از آن بر مى آنیم ،پس در
تاریكى فرو مى روند.
«» ٣٨آیه
وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَ لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ« »٣٨
و خورشید به( سوى )قرارگاه خود روان است ،این نظام تقدیر خداوند عزیز داناست.
«» ٣٩آیه
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ ى عَادَ آَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ« »٣٩
و براى ماه نیز منزلگاه هایى معین آرده ایم ،تا به شكل شاخه خرماى خشكیده در خرما برگردد.
«» ٤٠آیه
لَا الشَّمْسُ یَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَآُلٌّ فِى فَلَكٍ یَسْبَحُونَ« »٤٠
نه خورشید را سزاست آه به ماه رسد و نه شب را سزد آه بر روز پیشى گیرد ،هر آدام در مدار
معیّنى شناورند.
نكته ها:
به آن قسمت از شاخه خوشه ى خرما گفته مى شود آه به درخت وصل است و پس از « عُرجون»
گذشت زمان به شكل قوس در مى آید .زمانى آه ماه منزلگاه هاى بیست و هشت گانه را طى
مى آند ،به صورت هالل باریك و زرد رنگ و آم فروغ در م ىآید آه دقیقاً شبیه شاخه خرماى زرد
شده است .جالب آنكه ماه در شب هاى روشن به شكل قوسى است آه دو سرش به سمت باال
است و در شب هاى آخر دقیقاً بر عكس است ،یعنى دو سر قوسى آن رو به پایین و شبیه شاخه
خرما م ىشود.
از آین آیات برهان نظم استفاده م ىشود آه یكى از برهان هاى اثبات وجود خداوند است.
توجّه دادن مردم به حرآت خورشید و ماه و پیدایش شب و روز ،تغییراتى آه در ماه دیده مى شود،
شناور بودن آرات در آسمان ،مدار آرات ،عدم اصطكاك آرات و انداز هگیرى و نظم دقیق و حكیمانه،
عالوه بر آنكه نشان هاى از آفریدگار دانا و تواناست ،نشان هى توجّه اسالم به علم هیئت و ایجاد
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بسترى مناسب براى تحقیقات دانشمندان در طول تاریخ بوده است.
در این دو آیه ،هم به نظام سال شمسى و هم به نظام سال قمرى اشاره شده است.
حرآت زمین و خورشید و نظام سال شمسى به قدرى دقیق است آه ثانیه هاى زمان تحویل
سال را نیز اعالم م ىآنند حتى تحویل صدها سال بعد و بیشتر از آن را.
تمام هستى در حرآتند ،زمین به دور خورشید مى چرخد آه از آن فصل و سالها بوجود مى آید و
زمین و منظومه شمسى و مجموعه آرات آسمانى به دور محورى معین در حرآت هستند آه
اخترشناسان آن نقطه را ستاره وگا مى نامند.
پیام ها:
وقتى تاریكى شب « ) آیة لهم اللیل - ١ » .شب ،از نشان ههاى قدرت و حكمت الهى است
فرامى رسد ،قدر نور و روشنایى شناخته مى شود).
- ٢یك برنامه ثابت در طول تاریخ آن هم بدون خلل ،نشان هى وجود حسابگرى حكیم و علیم است.
«ذلك تقدیر العزیز العلیم»
«نسلخ منه النهار - ٣ » .پیدایش شب و روز تصادفى نیست ،آار خداست
- ٤مدار حرآت خورشید و ماه طورى طراحى شده آه هرگز به یكدیگر برخورد نمى آنند و در ایجاد
«ال الشمس ینبغى لها ان تدرك القمر  » .شب و روز خللى وارد نم ىشود
 - ٥بر خالف نظریه ثابت بودن خورشید ،قرآن خورشید را داراى حرآت م ىداند ،آن هم حرآت جهت
«تجرى لمستقرّ لها  » .دار
«...تقدیر العزیز - ٦ » .در نظم حاآم بر هستى احدى نمى تواند اخالل آند
- ٧تشبیهات قرآن آهنه شدنى نیست .ماه در بخشى از زمان ،به قوس شاخه خرما تشبیه شده
«عاد آالعرجون القدیم  » .است
حرآت آرات در مدار خود با « آلّ فى فلك یسبحون  - ٨ » .همه ى آرات در مدار خود در حرآتند
یعنى شناى سریع « )یسبحون  ») .سرعت است
«» ٤١آیه
وَءَایَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ« »٤١
و نشان هاى( دیگر )براى آنان ،آن است آه ما فرزندانشان را در آشتى هاى پر از بار سوار آردیم.
«» ٤٢آیه
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا یَرْآَبُونَ« »٤٢
و براى آنان مرآب هاى دیگرى همانند آن (،از قبیل اسب و شتر )...آفریدیم.
«» ٤٣آیه
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِیخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ یُنقَذُونَ« »٤٣
و اگر بخواهیم آنان را غرق م ىآنیم ،به گونه اى آه نه فریادرسى برایشان باشد و نه( از دریا)
نجات داده شوند.
«» ٤٤آیه
إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِینٍ« »٤٤

پنجمین مسابقه اینترنتی تفسیر قرآن سایت امام زادگان احمد و جعفر(ع) شهر بهمن
Bahmanemamzadegan.ir
یاسین تفسیر سوره
مگر آنكه بار دیگر رحمت ما شامل حالشان شود و تا مدّتى( دیگر از زندگى )بر خوردار باشند.
نكته ها:
بهره گیرى از آشتى ها و حیوانات ،بارها در قرآن به عنوان نعم تهاى الهى مطرح شده است،
ولى در این آیه به عنوان وسیل هاى براى حمل آمده تا انسان با عقل و عاطفه نعمت الهى را درك
«حملنا ذریّتهم  » .آند
همین امروز نیز اگر آشتى هاى نفت آش و بارى و حمل گندم و مواد غذایى در اقیانوس ها به
حرآت در نیایند ،زندگى بشر فلج مى شود .عالوه برآنكه حمل و نقل از طریق دریا ،ارزان ترین راه
براى انتقال آاالهاى حجیم وسنگین است.
به دنبال آیات قبل آه حرآت آرات آسمانى در آن بیان شد ،در این آیات به بیان حرآت آشتى ها
در دریا م ىپردازد آه بیانگر آن است آه حرآت آرات آسمانى بى شباهت با حرآت آشتى ها در
دریا نیست.
انسان نباید به توانایى هاى خود مغرور شود آه او بسیار آسیب پذیر است و تنها پناهگاه او خداوند
است .همان گونه آه امروزه نیز بشر با تمام پیشرفت هاى شگفت آورى آه دارد ،طاقت مقابله با
حوادث طبیعى را ندارد.
پیام ها:
- ١این خداوند است آه آب را به گون هاى قرار داده آه انسان مى تواند با ساخت آشتى بر روى آن
«و آیة ...فى الفلك  » .حرآت آند و این از نشان ههاى قدرت الهى است
- ٢مَرآب و وسیله نقلیه آه از ضروریّات زندگى بشر است ،یك نعمت ویژه و نشان هاى از لطف و
«خلقنا لهم من مثله ما یرآبون  » .تدبیر الهى است
«اِن نشأ نغرقهم - ٣ » .دست خدا در قهر و غضب باز است .به خود مغرور نشویم
- ٤اگر قهر خدا سرازیر شود احدى فریادرس نیست .پس نباید احساس امنیّت صد در صد داشته
«اِن نشأ نغرقهم فال صریخ لهم  » .باشیم
«رحمةً منّا  - ٥ » .هرگز نجات خود را در سای هى عوامل مادّى نپنداریم
«متاعاً الى حین - ٦ » .هر آس اجلى دارد و زندگى ما محدود است
«» ٤٥آیه
وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَیْنَ أَیْدِیكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ« »٤٥
و هرگاه به آنان گفته شود از( مجازات دنیا )آه پیش روى شماست و از( مجازات آخرت )آه به
دنبال شماست پروا آنید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید( اِعراض مى آنند).
«» ٤٦آیه
وَمَا تَأْتِیهِم مِّنْ ءَایَةٍ مِّنْ ءَایَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا آَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِینَ« »٤٦
و هیچ نشان هاى از نشانه هاى پروردگارشان براى آنان نمى آید مگر آن آه از آنها روى گردانند.
نكته ها:
در آیات قبل به نعم تهاى الهى اشاره شد آه اگر دقّت آنند همه آنها نشانه اى از قدرت و حكمت
و لطف اوست .در این آیات مى فرماید :لجاجت آنان به قدرى است آه نه از نشان هها درس مى گیرند
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و نه به موعظ هها گوش مى دهند آه به آنها گفته مى شود :از انجام آارهایى آه عقوبت دنیا و
عذاب آخرت را به دنبال دارد بپرهیزید ،تا خداوند گذشته شما را ببخشد و شما را مورد لطف خود
قرار دهد.
پیام ها:
«قیل لهم اتّقوا - ١ » .با امر به معروف ،حجّت را بر افراد تمام آنید
«اتّقوا ...لعلّكم ترحمون - ٢ » .تقوا ،رمز دریافت رحمت الهى است
«آیه من آیات ربّهم - ٣ » .براى اتمام حجّت با دیگران ،انواع استدالل ها را مطرح آنید
نشان را باید « ) آیات ربّهم ...عنها معرضین - ٤ » .نشانه هاى خدا بسیار است ،امّا پذیرش مردم اندك
دید و به سراغ صاحب نشان رفت ،نه آنكه به نشان پشت آرد)
«آانوا عنها معرضین  - ٥ » .آافر عنود ،نه از موعظه استقبال مى آند و نه به آیات الهى اعتنا دارد
«» ٤٧آیه
وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ آَفَرُواْ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَآءُ اللَّهُ« »٤٧
أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَالَلٍ مُّبِینٍ
و هرگاه به آنان گفته شود :از آن چه خداوند روزى شما آرده بخشش آنید ،آسانى آه آفر
ورزیدند به آسانى آه ایمان آورده اند مى گویند :آیا به آسانى غذا دهیم آه اگر خداوند مى خواست
خودش به آنها غذا مى داد؟( براستى آه )شما در گمراهى آشكارى هستید.
نكته ها:
افرادى آه بینش صحیح ندارند ،یا م ىخواهند از زیر بار مسئولیّت شانه خالى آنند ،یا تمام
انحرافات و عملكرد زشت خود را به گردن دیگران مى اندازند:
لو شاء اللّه ما - ١ » :گاهى م ىگویند :مقصّر خداست ،اگر او نمى خواست ما مشرك نبودیم
.سوره انعام ،آیه  ) « ١٤٨اشرآنا
.سوره زخرف ،آیه  ) « ٢٠لو شاء الرحمن ما عبدناهم » ،
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
لوال انتم لكنّا - ٢ » .گاهى م ىگویند :مقصّر جامعه است ،اگر این بزرگان نبودند ،ما مؤمن بودیم
.سوره سبأ ،آیه  ) « ٣١مؤمنین
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره زخرف ،آیه  ) « ٢٢انّا وجدنا آبائنا - ٣ » .گاهى م ىگویند :مقصّر نیاآان ما هستند
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
در این آیه نیز م ىگویند :اگر الزم بود خدا خودش به فقرا روزى مى داد .غافل از آن آه خداوند
مسئولیّت سیر آردن فقرا را به دوش اغنیا گذاشته است.
سؤال :چرا خداوند خود فقرا را رزق نمى دهد و به مردم دستور انفاق م ىدهد؟!
پاسخ :رشد انسان ،در سایه ى گذشت و ایثار و سخاوت و نوع دوستى و دلسوزى و صرفه جویى و
اُلفت و تعاون و محبّت و تفقّد است .اگر همه ى مردم از امكانات یكسان برخوردار باشند ،نه زمینه اى
براى بروز این آماالت باقى م ىماند و نه بسترى براى صبر و زهد و قناعت محرومان.
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پیام ها:
انفاق و بخشش را آسان مى آند « .آن چه داریم رزق الهى است نه ملك ما » - ١توجّه به این آه
«انفقوا ممّا رزقكم اللّه»
«قال الّذین آفروا ...انطعم - ٢ » .آفر ،سبب خوددارى از انفاق است
«لو یشاء اللّه اطعمه - ٣ » .آافر ،رازق بودن خدا را مسخره م ىآند
لو یشاء اللّه - ٤ » .یكى از بهان ههاى افراد بخیل براى آمك نكردن به دیگران ،مشیت الهى است
«اطعمه
قال الّذین ( - ٥ » .انفاق ،نشانه ایمان است( .زیرا ترك انفاق از ویژگى هاى آفّار شمرده شده است
«...آفروا ...انطعم
- ٦آار انسان به جایى م ىرسد آه آفر و بخل را راه درست و ایمان و انفاق را انحراف م ىشمرد.
«اِن انتم االّ فى ضالل مبین»
«» ٤٨آیه
وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِینَ« »٤٨
(آفّار )مى گویند :اگر راست مى گوئید ،این وعده( قیامت )چه وقت فرا مى رسد؟
«» ٤٩آیه
مَا یَنظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ یَخِصِّمُونَ« »٤٩
آنان جز یك صیحه( مرگبار )را انتظار نمى آشند آه آنان را فرا خواهد گرفت ،در حالى آه به
مخاصمه و جدال سرگرمند.
«» ٥٠آیه
فَلَا یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ« »٥٠
پس در آن حال ،نه توان وصیّتى دارند و نه م ىتوانند به سوى خانواده هایشان باز گردند.
پیام ها:
- ١آفّار ،دلیلى بر انكار قیامت ندارند و تنها با طرح این سؤال آه قیامت چه زمانى است ،آن را به
«متى هذا الوعد اِن آنتم صادقین  » .استهزا م ىگیرند
«متى هذا الوعد - ٢ » .معیّن نبودن زمان امرى ،دلیل بر واقع نشدن آن نیست
«هذا الوعد - ٣ » .برپایى قیامت ،وعده الهى است
«اِن آنتم صادقین - ٤ » .آفّار ،انبیا و مؤمنین را دروغگو م ىپندارند
«صیحة واحدة » ؟  - ٥قیامت خبر نم ىآند ،این همه غفلت و استهزا چرا
«فال یستطیعون توصیة و ال ...یرجعون - ٦ » .قیامت آه بیاید ،نه زبان تاب سخن دارد و نه پا توان فرار
«صیحة واحدة - ٧ » .برپایى قیامت پس از یك صیحه مرگبار است
 - ٨پایان دنیا و آغاز قیامت در حالى خواهد بود آه مردم سرگرم جدال و آشمكش روزان هاند.
«تأخذهم و هم یخصّمون»
- ٩وابستگى ها و دل بستگى ها در دنیا آارساز است و با برپایى قیامت ،همه آنها گسسته
«و ال الى اهلهم یرجعون  » .مى شود

پنجمین مسابقه اینترنتی تفسیر قرآن سایت امام زادگان احمد و جعفر(ع) شهر بهمن
Bahmanemamzadegan.ir
یاسین تفسیر سوره
«» ٥١آیه
وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَ ى رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ« »٥١
و در صور دمیده شود ،پس ناگاه آنان از گورها( برخاسته) ،شتابان به سوى پروردگارشان
مى آیند.
«» ٥٢آیه
قَالُواْ یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ« »٥٢
گویند :واى بر ما ،چه آسى ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان است آه خداى رحمان
وعده داد و پیامبران راست گفتند.
«» ٥٣آیه
إِن آَانَتْ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُونَ« »٥٣
جز یك بانگ نبود آه ناگهان همگى نزد ما احضار شدند.
نكته ها:
به معناى رفتن با سرعت و « نسالن » از « ینسلون »  ،به معناى قبر « جَدَث » جمع « اَجداث»
به معناى محلّ استراحت آه در اینجا مراد قبر است « .رقاد » اسم مكان از « مَرقد»
در قرآن ،دو نوع دمیدن در صور مطرح شده است؛ یكى براى انقراض دنیا و یكى براى برپایى
قیامت .مراد از نفخ صور در این آیه ،دمیده شدن در صور براى بار دوّم و زنده شدن مردگان است.
آرى نه میراندن براى خداوند مشكل است و نه زنده آردن ،او با یك صیحه مى میراند و با یك صدا
همه را زنده م ىآند.
آالم فرشتگان « ،هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون » امام باقر علیه السالم مى فرماید :جمله
به اهل قیامت است ( .تفسیر نورالثقلین.
پیام ها:
و نفخ فى - ١ » .آغاز قیامت با صداى مهیبى است آه با دمیده شدن در صور شنیده مى شود
«...الصور فاذا
من االجداث ...ینسلون ...بعثنا - ٢ » .معاد جسمانى است و بدن ها از همین قبرها خارج مى شوند
«من مرقدنا
«...نفخ فاذا هم - ٣ » .زنده شدن انسا نها در قیامت بسیار سریع و با آسانى خواهد بود
«ینسلون - ٤ » .حرآت شتابان ،نشانه ى اضطراب و هیجان مردم در قیامت است
«یا ویلنا  - ٥ » .قیامت ،روز حسرت آفّار است
«هذا ما وَعد الرّحمن و صدق المرسلون - ٦ » .قیامت ،صحنه ى بیدارى و اقرار و اعتراف است
«هذا ما وَعد الرّحمن - ٧ » .برپایى قیامت و حسابرسى ،الزمه رحمان بودن خداست
 - ٨آفّار آن چه را در دنیا انكار مى آردند در آن روز مى بینند( .در دنیا همین آه نام رحمن برده
.سوره فرقان ،آیه  ) « ٦٠و ما الرّحمن  » :مى شد ،مى گفتند
«هذا ما وعد الرّحمن  » (.ولى در آن روز مشاهده م ىآنند
«جمیع لدینا محضرون - ٩ » .در قیامت همه مردم در یك جا حاضر م ىشوند
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«مُحضرون  - ١٠ » .حضور در قیامت با اختیار نیست
«» ٥٤آیه
فَالْیَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ« »٥٤
پس در چنین روزى بر هیچ آس هیچ ستمى نم ىشود ،و جز آن چه عمل آردید جزایى داده
نمى شوید.
پیام ها:
حتى « ) فالیوم ال تظلم نفسٌ - ١ » .خداوند عادل است و قیامت روز ظهور و جلوه ى عدل الهى است
سخت ترین عذاب ها نیز عادالنه است).
ما - ٢ » .اساس آیفر و پاداش در قیامت عملكرد ما در دنیاست و ذرّه اى به آسى ستم نخواهد شد
آیفر و پاداش استحقاقى با پاداش هایى آه خداوند از روى تفضّل مى دهد منافات « ) آنتم تعملون
ندارد).
«» ٥٥آیه
إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِى شُغُلٍ فَاآِهُونَ« »٥٥
بى شك اهل بهشت در آن روز به آارهایى مشغولند آه از آن شادمانند.
«» ٥٦آیه
هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِى ظِالَلٍ عَلَى الْأَرَآئِكَ مُتَّكِئُونَ« »٥٦
آنان و همسرانشان در زیر سای هها بر تخت هاى زینتى تكیه مى زنند.
«» ٥٧آیه
لَهُمْ فِیهَا فَاآِهَةٌ وَلَهُم مَّا یَدَّعُونَ« »٥٧
در آن جا( هر گونه )میوه براى آنان مهیّا است و هر آن چه بخواهند برایشان موجود است.
«» ٥٨آیه
سَالَمٌ قَوْالً مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ« »٥٨
سالم ،سخن پروردگار مهربان به آنان است.
نكته ها:
به معناى امرى است آه انسان را به خود مشغول آند و چون در اینجا با تنوین و به « شُغُل»
اصطالح نكره آمده به معناى مشغله اى است آه آنه و عمق آن ناشناخته و وصف ناپذیر است.
به معناى سخن مسرّ تآمیز است « .فكاهة » از « فاآهون»
به معناى تخت مزیّن در حجله عروس است « .اریكة » جمع « ارائك»
«سالم قوال من ربّ رحیم  » :در بهشت از هر سو سالم است .خدا به بهشتیان سالم مى آند
.سوره رعد ،آیه  ) « ٢٤والمالئكة یدخلون علیهم من آلّ باب سالم علیكم  » :فرشتگان سالم مى آنند
.سوره یونس ،آیه  ) « ١٠تحیّتهم فیها سالم  » .اهل بهشت نیز به یكدیگر سالم مى آنند
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام ها:
در بهشت اوقات فراغت بى هدف « اصحاب الجنّة فى شغل - ١ » .در بهشت ،بیكارى نیست
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نیست ،بلكه در سایه نعمت هاى خداوند بهشتیان مشغولی تهاى شادى بخش دارند.
بهشتیان آرامش خاطر داشته و هیچ گونه نگرانى « ) فاآهون - ٢ » .در بهشت ،غم و اندوه نیست
ندارند).
«شغل فاآهون - ٣ » .شغل خوب شغلى است آه انسان از آن راضى و شاد باشد
- ٤در بهشت ،زندگى بدون مرگ ،سالمتى بى مرض ،جوانى بى پیرى ،عزّت بى ذلّت ،نعمت بى
«فى شغل فاآهون  » .محنت ،بقا بى فنا ،خشنودى بى خشم و اُنس بى وحشت است
«هم و ازواجهم  - ٥ » .در بهشت ،نظام خانواده از هم نم ىپاشد و تنهایى نیست
«فى ظالل على االرائك - ٦ » .مسكن بهشتى دلپسند و آرامش بخش است
«على االرائك متّكئون - ٧ » .نشستن بر تخت و صندلى ،به نشستن روى زمین برترى دارد
به صورت نكره آمده تا عالمت « فاآهة « )» لهم فیها فاآهة  - ٨ » .در بهشت بهترین تغذیه وجود دارد
آن باشد آه با میوه هاى آنچنانى پذیرایى مى شوند).
به معناى آن است آه هر چه « یدعون « )» و لهم ما یدّعون - ٩ » .در بهشت محدودیّت نیست
مى خواهند و تمنّا م ىآنند برایشان فراهم است و آرزویى در دل ندارند آه انجام نشدنى باشد).
 - ١٠معاد جسمانى است( .میوه و همسر و تخت نشانه ى آن است آه در قیامت با همین جسم
زندگى خواهیم آرد).
«فاآهة ...سالم  - ١١ » .در آنار تشوی قهاى مادى ،تشویق هاى روحى و روانى الزم است
سالمٌ قوالً من ربّ  - ١٢ » .در بهشت رضا و سالمى با عظمت از خداوند مهربان دریافت مى شود
«رحیم
(رحمت خداوند نه تنها در دنیا آه تا بلنداى بهشت تداوم دارد).
«...و لهم ما یدعون سالمٌ  - ١٣ » .دریافت سالم الهى ،برترین آرزو و خواسته بهشتیان است
«» ٥٩آیه
وَامْتَازُواْ الْیَوْمَ أَیُّهَا الْمُجْرِمُونَ« »٥٩
و( گفته مى شود ):اى گناهكاران و مجرمین !امروز( از نیكوآاران )جدا شوید.
«» ٦٠آیه
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِى ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ« »٦٠
اى فرزندان آدم !مگر به شما سفارش نكردم آه شیطان را اطاعت نكنید آه همانا او براى شما
دشمنى آشكار است.
«» ٦١آیه
وَأَنِ اعْبُدُونِى هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ« »٦١
و تنها مرا بپرستید ،آه راه مستقیم همین است.
«» ٦٢آیه
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِل ا آَثِیراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ« »٦٢
امّا شیطان گروه زیادى از شما را گمراه آرد ،پس آیا شما تعقّل نمى آردید؟
نكته ها:
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جدایى گناهكاران از نیكوآاران طبق قانون عدل الهى است ،آه فرمود :مؤمن و آافر یكسان
.سوره سجده ،آیه  ) « ١٨أفمن آان مؤمنا آمن آان فاسقاً ال یستوون  » :نیستند
شاید هم مراد از جدا شدن ،جدایى مجرمین از یكدیگر و تنها شدن و به درد فراق گرفتار شدن
باشد ،همچون زندان انفرادى در دنیا آه مجرمان را از یكدیگر جدا مى آند.
بیاید ،به معناى توصیه و سفارش است « .الى » هرگاه با حرف « عهد » آلمه
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه  » .تنها عدّه اى از مؤمنان به عهد الهى خود عمل آرده اند
.سوره احزاب ،آیه  ) « ٢٣علیه
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
به جمعیّت زیادى گفته مى شود آه همچون آوه عظمت داشته باشد ( .مفردات « جِبّالً آثیراً»
راغب.
مَن اطاع رجالً فى  » :مراد از عبادت شیطان ،اطاعت شیطان است ،چنانكه در حدیث مى خوانیم
.وسائل ،ج  ، ١٨ص  ) « ٧٩معصیة فقد عَبَده
هر آس در گناه از آسى اطاعت آند ،بندگى او را آرده است.
پیام ها:
«وامتازوا الیوم - ١ » .قیامت ،روز فیصله و جدایى مجرمان از دیگران است
«ألم اعهد الیكم - ٢ » .قیامت ،روز توبیخ مجرمان است
«ألم اعهد - ٣ » .آیفر الهى پس از اتمام حجّت است
ال تعبدوا الشیطان - ٤... » .انسان ،از دو حال خارج نیست ،یا بنده خداست یا بنده شیطان
«اعبدونى
فكرى آه سنگ و چوب را به جاى خدا براى « ) عدوّ مبین  - ٥ » .دشمن بودن شیطان آشكار است
انسان جلوه مى دهد در انحراف آن هیچ گونه ابهامى نیست)
همان « اهدنا الصراط المستقیم » - ٦ ،راه مستقیم آه هر شبانه روز در نماز از خدا مى خواهیم
«اُعبدونى هذا صراط مستقیم  » .اطاعت و عبادت اوست
اُعبدونى هذا صراط - ٧ » .مهم ترین فلسفه عبادت خداوند ،انتخاب راه درست در زندگى است
«مستقیم
«اضلّ ...جِبّالً آثیراً افلم تكونوا تعقلون  - ٨ » .از سرنوشت فریب خوردگان عبرت بگیریم
- ٩اندیشه در سرنوشت تلخ قربانیان فریب شیطان ،راه نجات از وسوسه ها و دام هاى اوست.
«أفلم تكونوا تعقلون»
«أفلم تكونوا تعقلون  - ١٠ » .آسى آه از فكر و اندیشه خود استفاده نكند ،قابل سرزنش است
گفتگویى درباره شیطان
*سؤال :آیا شیطان وجود دارد؟
پاسخ :در وجود شیطان شكى نیست زیرا هم خداوند از وجود آن خبر داده است و هم هر آس
مى تواند با تجربه و توجه به وسوسه هایى آه در عمرش شده است ،به وجود آن پى ببرد .یعنى اگر
تصمیم بگیریم نمازى با حضور قلب آامل بخوانیم ،نمى توانیم و این دلیل بر آن است آه غیر از ما،
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مخالف دیگرى نیز وجود دارد آه ما را از توجه به خداوند باز م ىدارد.
*سؤال :چرا خداوند شیطان را آفرید؟
پاسخ :شیطان مانند سایر موجودات از قبیل انسان ،فرشتگان و جن ،موجودى بود آه به عبادت
مشغول بود ،ولى در یك آزمایش الهى فرمان خدا را انكار آرد و به خاطر حس نژاد پرستى ،نظر به
اینكه نژاد او از آتش و برتر از انسانى است آه از خاك آفرید شده است ،و به خاطر تكبر و تعصب و
حسد ،عالوه بر عمل نكردن به فرمان خداوند ،به جاى عذر خواهى و توبه اعتراض آرد .بنابراین
خداوند او را بد نیافریده است بلكه شیطان بد عمل آرده است و با این آه مى توانست توبه آند .از
خداوند عمر طوالنى تا دامنه قیامت براى گمراه آردن مردم درخواست آرد .خداوند هم یا به خاطر
پاداش عباد تهاى قبلى یا آزمایش انسان ،براى مدت طوالنى به او مهلت داد و در مقابل
وسوسه ها و الهامات شیطانى انسان را با فرستادن انبیا مجهز ساخت و در برابر لغزش هایى
انسان ،درب توبه را به روى او گشود.
*سؤال :آیا ابلیس و شیطان یكى است یا دو موجودند؟
پاسخ :ابلیس نام مخصوص همان موجودى است آه در برابر فرمان خداوند سرآشى نمود ولى
آلمه شیطان نام مخصوص او نیست و به غیر از او نیز گفته م ىشود .مثالً در روایات به موجودات
مضرّ و موذى ،و در قرآن به بعضى از انسان ها شیطان گفته شده است ( .در قرآن مى خوانیم:
و در روایات مى خوانیم :زباله را از خانه بیرون آنید زیرا آه در آن شیطان « شیاطین الجن و االنس»
جمع م ىشود آه شاید مراد از شیطان ،میكروبها و آلودگى هاست.
*سؤال :سیاست شیطان چیست؟
به « خطوه » برخورد مى آنیم آه این آلمه جمع « خطوات الشیطان » پاسخ :در قرآن بارها به آلمه
معناى گام است .سیاست شیطان نفوذ گام به گام است مثالً ابتدا انسان را به نگاه آردن وادار
مى آند و او را عالقمند مى آند ،گام دوم او را به فكر وام ىدارد و در گام بعد به اقدام.
بسیارى از گناهان از شوخى شروع مى شود و به جدى پایان م ىپذیرد .و در بسیارى از سرقت ها،
از سرقت اشیاى آم قیمت شروع و به سرق تهاى آالن م ىرسد.
حضرت عل ىصلى اهلل علیه وآله در خطبه هفتم نهج البالغه مى فرماید :شیطان اول تخم گذارى
و به دنباله آن در « و دبّ » سپس راه مى افتد « ،و فرخ » پس از آن جوجه باز مى آند « ،فباض » مى آند
و به آنجا مى رسد آه نگاه ها و گفتارها همه شیطانى « درج فى حجورهم » دامن مردم رشد م ىآند
مى شود.
در قرآن و روایات براى شیطان تورهایى بیان شده است از قبیل :لقمه حرام ،شراب و قمار،
شایعات ،تفرقه ها ،تماس و هم نشینى با نااهالن اعم از دوست ،همسایه ،معلم ،شاگرد ،عجب و
غرور ،آرزوهاى نابجا ،تبلیغات سوء ،زرق و برق طاغو تها ،شاید بتوان گفت :بزرگ ترین راه ورودى
شیطان ،چشم و گوش و زبان و شهوت است .با دیدن یك صحنه یا شنیدن یك شایعه یا سخن
باطل ،و یا با گفتن یك آلمه ،یا آامیابى جنسى ،راه را براى مراحل بعدى و عمق بخشیدن به
وسوسه ها باز مى آند .البته شیطان همچون سگ است آه به اهل خانه حمله نم ىآند .خداوند به
ابلیس فرمود :تو بر بندگان مخلص من آه به منزله اهل من هستند تسلطى ندارى ( .انّ عبادى
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سوره حجر ،آیه  . ٤٢نفوذ تو بر بیگانه هاست ،همان گونه آه سگ به « لیس لك علیهم سلطان
غریبه ها مى پرد.
*سؤال :با این همه وسوسه هاى شیطانى گناه بشر چیست؟
پاسخ :در قرآن مى خوانیم آه در قیامت مجرمین خالفكارى هاى خود را به گردن ابلیس انداخته و او
را مالمت م ىآنند ولى او مى گوید :مرا مالمت نكنید بلكه خودتان را مالمت آنید ،من بر شما قدرت
سلطه( و اجبار )نداشتم ،من فقط شما را دعوت آردم و این شما بودید آه دعوت مرا اجابت آردید.
شما چرا به سراغ وعده هاى خدا و دعوت انبیا نرفتید .وعده هاى حق الهى را آنار گذاشتید و به
.دنبال وعد ههاى پوچ من آمدید ( .سوره ابراهیم ،آیه ٢٢
*سؤال :راههاى نفوذ شیطان آدامند؟
پاسخ - ١:همین آه انسان به فكر آمك به دیگران م ىافتد ،شیطان او را به فقر در آینده تهدید
.سوره بقره ،آیه  ) « ٢٦٨الشیطان یعدآم الفقر  » .مى آند
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
- ٢همین آه میان دو نفر عالقه وجود دارد ،آنها را در جلسه قمار مى نشاند و عالقه میان برنده و
انّما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة و البغضاء فى  » .بازنده را به آینه و بغض تبدیل م ىآند
.سوره مائده ،آیه  ) «... ٩١الخمر و المیسر
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
- ٣همین آه به فكر ازدواج مى افتد ،تلقین مى آند آه اآنون زود است.
- ٤همین آه به فكر نماز اول وقت م ىافتد ،مى گوید هنوز وقت داریم.
 - ٥همین آه به فكر توبه م ىافتد ،مى گوید در پیرى توبه خواهیم آرد.
- ٦گاهى شیطان با تغییر اسم ،انسان را به گناه وا م ىدارد ،ولخرجى در امور دینى را به اسم
شعائر مذهبى ،ولخرجى در خانه را به اسم آبرودارى ،ولخرجى در میان دوستان را به اسم
سخاوت ،غفلت از خدا و معاد و مسئولیت را به اسم رفاه ،حرص در ثروت و جمع آورى مال را به
اسم تأمین زندگى خود و فرزندان ،حیله را به اسم زرنگى ،شیطنت را به اسم تدبیر ،نفاق را به
اسم سیاست ،عیاشى را به اسم استراحت ،ب ىاعتنایى به مقدّسات را به اسم روشنفكرى ،از
بین بردن سن تهاى خوب را به اسم تمدن ،بى اعتنایى به پدر و مادر را به اسم همسر دارى ،خود
باختگى و از دست دادن هویت ملى و فكرى و اعتقادى رابه اسم همرنگ جماعت شدن قرار
مى دهد و این است معناى آنچه را در قرآن مى خوانیم آه شیطان آارهاى بد را( با همین عناوین و
.سوره انعام ،آیه  ) « ٤٣زین لهم الشیطان ما آانوا یعملون  » .اسم ها )زیبا جلوه مى دهد
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پایان باید بگویم :انسان مى تواند با توآل بر خداوند و پناه بردن به او و یاد او بخصوص اذان و نماز
و رابطه دوستانِ با تقوا و دورى از مجالس و صحن ههاى فساد و توجه به تاریخ گول خوردگان و عبرت
از آنان ،خود را از دا مهاى شیطان رهایى بخشید و هرگاه به نحوى گرفتار شد ،با توبه و عذرخواهى
سوره « ) انّ الحسنات یذهبن السئیات  » :از خداوند و انجام نماز ،خود را پاك آند .قرآن مى فرماید
.هود ،آیه ١١٤
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یعنى با انجام آارهاى نیك ،بد ىها از بین مى روند.
«» ٦٣آیه
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِى آُنتُمْ تُوعَدُونَ« »٦٣
این همان جهنّمى است آه به شما وعده داده مى شد.
«» ٦٤آیه
اصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا آُنتُمْ تَكْفُرُونَ« »٦٤
امروز وارد آن شوید و به خاطر آفرى آه داشتید ،به آتش آن بسوزید.
نكته ها:
به معناى آتش افروختن و در آتش وارد گشتن و مالزم آن بودن است « .صلى » از « اِصلوها»
پیام ها:
«...هذه جهنم التى - ١ » .یكى از آیفرهاى خداوند ،سرزنش تبهكاران است
«افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم - ٢ » .سرانجام اندیشه نكردن ،جهنم و بدبختى است
«توعدون  -تكفرون - ٣ » .خداوند بارها وعده جهنّم داد ،ولى آافران باور نكردند
آنتم - ٤ » .خداوند بر دوزخیان اتمام حجّت نموده و پیوسته خطر دوزخ را به آنان ابالغ آرده است
«توعدون
«اِصلوها بما آنتم تكفرون  - ٥ » .آیفر امروز به خاطر آفر دیروز است
«اِصلوها الیوم - ٦ » .آفّار و دوزخیان هرگز از آتش جدا نخواهند شد
«» ٦٥آیه
ألْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُواْ یَكْسِبُونَ« »٦٥
امروز بر دهانشان مُهر م ىنهیم و دست هایشان با ما سخن مى گویند وپاهایشان به آنچه آسب
آرده اند گواهى مى دهند.
نكته ها:
گواهان در قیامت متعددند و عبارتند از :خدا ،پیامبر ،امام ،زمان ،مكان ،فرشتگان ،اعمال و اعضاى
انسان ( .براى توضیح بیشتر به آتاب معاد مؤلف مراجعه شود.
ذآر نام دست و پا از باب نمونه است ،زیرا در آیات دیگر م ىخوانیم آه گوش و چشم و دل نیز مورد
.سؤال قرار م ىگیرند( سوره اسراء ،آیه ٣٦
.و حتّى پوست گواهى مى دهد ( .سوره سجده ،آیه ٢٠
به هر حال هر عضوى به آن چه عمل آرده گواهى م ىدهد.
امام باقرعلیه السالم فرمود :گواهى اعضا بر علیه انسان ،درباره ى آافران است امّا مؤمن
آارنامه اش را به دست راست گرفته و با افتخار مى خواند ( .تفسیر نمونه.
پیام ها:
- ١خداوند ،سبب سوز و سبب ساز است .دهانى را آه وسیله سخن گفتن است مى بندد و
«نختم على افواههم و تكلّمنا ایدیهم و ...ارجلهم  » .دست و پا را وسیله سخن گفتن قرار م ىدهد
«تكلّمنا ایدیهم - ٢ » .معاد ،جسمانى است
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«نختم - ٣ » .در قیامت اعضاى بدن ،تابع اراده انسان نیست
«تشهد ارجلهم - ٤ » .قوى ترین گواه در دادگاه ،اقرار و اعتراف عامل جرم است
تكلّمنا ایدیهم و  - ٥ » .اعضاى بدن داراى نوعى درك و شعورند آه م ىتوانند در قیامت شهادت دهند
«تشهد ارجلهم
«» ٦٦آیه
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَاطَ فَأَنَّى یُبْصِرُونَ« »٦٦
و اگر بخواهیم فروغ دیدگانشان را محو م ىآنیم ،پس آنگاه آه در راه سبقت مى گیرند ،چگونه
خواهند دید؟
«» ٦٧آیه
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِیّاً وَ لَا یَرْجِعُونَ« »٦٧
و اگر بخواهیم آنان را در جاى خود مسخ مى آنیم( و به مجسّم ههایى بى روح مبدّل مى سازیم)،
به گون هاى آه نه بتوانند به راه خود ادامه دهند و نه بر گردند.
نكته ها:
به معناى از بین بردن آثار و شواهد چیزى است « .طَمس»
اگر این دو آیه را ادامه آیات قبل در مورد عذاب آفّار در قیامت بدانیم ،بیانگر ناتوانى آفّار در
جستجوى راه بهشت و حیرت و سرگردانى آنها در صحراى محشر است .امّا اآثر مفسّران این دو را
مربوط به آیفر دنیوى آفّار دانسته و آن را نوعى تهدید در از دست دادن قوّه بینایى و یافتن راه خانه
و آسب و آار دانست هاند ( .تفسیر نمونه.
پیام ها:
- ١فكر نكنید آن چه دارید باید داشته باشید یا جاودانه خواهید داشت ،از قهر و غضب الهى و تغییر
«لو نشاء لطمسنا  » .نعمت ها غافل نباشید
لو نشاء - ٢... » .عالج واقعه را قبل از وقوع باید آرد .قبل از نزول عذاب باید از لجاجت دست برداشت
«...لو نشاء
«على مكانتهم - ٣ » .هر مكانى م ىتواند ظرف قهر خدا باشد
«...فما استطاعوا - ٤ » .قهر خدا آه آمد احدى توان تحمّل ندارد
 - ٥سنّت خداوند ،آزاد گذاشتن انسا نها است تا از راه دیدن و شنیدن حقایق ایمان بیاورند ،نه
نشانه آن است آه « لَو » حرف « ) لو نشاء لمسخناهم  » .آنكه از طریق قهر و اجبار و فشار ایمان آورند
سنّت خداوند ،مسخ و زمین گیر آردن مردم نیست).
«» ٦٨آیه
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ أَفَلَا یَعْقِلُونَ« »٦٨
و هر آه را طول عمر دهیم ،او را در آفرینش واژگونه م ىآنیم( .حافظه اش به فراموشى سپرده
مى شود ،قدرتش به ضعف مى گراید و قامتش خم م ىگردد )آیا تعقّل نمى آنند؟
نكته ها:
در آیات قبل خداوند فرمود :اگر بخواهیم چشم را نابینا و قیافه ها را دگرگون مى آنیم؛ این آیه
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نمونه اى از این دگرگونى را در مورد سالمندان بیان مى آند.
به معناى واژگون آردن و مراد از آن بازگشت انسان به حالت آودآى است « .تنكیس » از « ننكّسه»
علمش به جهل و فراموشى تبدیل م ىشود ،قدرتش رو به ضعف م ىرود و سعه ى صدرش به زود
رنجى م ىرسد ،حسّاسیتش زیاد و اشكش روان مى شود.
فرصت طالیى جوانى را از دست ندهید ،همیشه شاداب و فارغ نخواهید بود و قدرت و توانایى
شما همیشگى نیست .در حدیث مى خوانیم :پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بدان :جوانیت را
قبل از پیرى ،سالمتت را قبل از بیمارى ،ب ىنیازیت را قبل از فقر ،زندگیت را قبل از مرگ و فراغتت را
قبل از گرفتارى ( .تفسیر نمونه.
چنین گفت روزى به پیرى جوان ى
آه چون است با پیریت جوانى
بگفتا در این نامه حرفى است مبهم
آه معنیش جز وقت پیرى ندانى
تو به آز توانایى خویش گوی ى
چه م ىپرسى از دوره ناتوانى
متاعى آه من رایگان دادم از دست
تو گر م ىتوانى مده رایگانى
پیام ها:
«و مَن نعمّره - ١ » .عمر طوالنى به دست خداست
«نعمّره ننكّسه - ٢ » .سنّت خداوند بر آن است آه پیرى همراه با شكستگى باشد
و هم به فكر ضعیف « طمسنا ،مسخنا » - ٣ ،انسان هم باید به فكر از دست رفتن نعم تها باشد
«ننكّسه فى الخلق أفال یعقلون  » .شدن آنها
«» ٦٩آیه
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِآْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِینٌ« »٦٩
و ما به او( پیامبر )شعر نیاموختیم و سزاوار او نیز نیست ،آن( چه به او آموختیم )جز مایه ى ذآر
و قرآن روشن نیست.
نكته ها:
یكى از تهمت هایى آه به پیامبر اآرم صلى اهلل علیه وآله م ىزدند ،عالوه بر ساحر و مجنون و
آاهن بودن ،تهمت شاعر بودن بود ،در حالى آه:
شعر بر خاسته از تخیل است ،بر خالف وحى.
شعر بر خاسته از عواطف و احساسات است ،بر خالف وحى.
شعر معموالً آمیخته با اغراق است ،بر خالف وحى.
گرچه قرآن داراى جمالتِ موزون و مقطّع همچون شعر است ،امّا عنصر اصلى شعر آه تخیّل
است ،در قرآن راهى ندارد.
البتّه در مورد شعر و شاعرى تندروى و بى انصافى شده و توجّهى به شاعران متعهد نشده
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است ،در حالى آه شعر در جاى خود بسیار سازنده و اثر گذار است و عالوه بر آنكه شاعران
متعهدى همچون حسان و فرزدق و دعبل مورد توجّه و عنایت امامان معصوم بوده اند ،از آن بزرگواران
مجموعه شعرهایى نیز به دست ما رسیده است ( .تفسیر نمونه.
ذآر قدرت و قهر خدا ،یاد الطاف و نعمت هاى او ،یاد عفو و « اِن هو االّ ذآر  » .قرآن ،جز ذآر نیست
مغفرت او ،یاد سنّت ها و قوانین او ،یاد انبیا و اوصیا و اولیاى او ،یادى از تاری خهاى پر عبرت ،یادى از
عوامل عزّت و سقوط امّت ها ،یادى از نیكوآاران و هدایت شدگان ،یادى از تب هآاران و آافران و
فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت آنان ،یادى از اخالص ها ،ایثارها ،شجاعت ها ،انفاق ها،
صبرها و پایان نیك آن ،یادى از قت لها ،شكنجه ها ،اذیّت ها ،تهمت ها ،تحقیرها ،حق آشى ها و به
استضعاف آشیدن ها و عاقبت شوم مستكبران ،یادى از اوامر و نواهى و مواعظ و حكمت ها ،یادى از
آفریده هاى آسمانى و زمینى و دریایى ،یادى از آینده تاریخ و پیروزى حكومت حقّ و پر شدن جهان از
عدل و داد و محكومیّت ظلم و ستم ،یادى از برزخ و معاد و حوادث قبل از قیامت و چگونگى
صحنه هاى قیامت و خطرات دوزخ و نعم تهاى بهشتى .آرى ،تمام قرآن به نحوى تذآّر و یادآورى
«اِن هو االّ ذآر  » .است
پیام ها:
- ١در قرآن ،سخن از نفى ارزش شعر براى عموم نیست ،بلكه سخن از نفى شعر از شخص
«و ما علّمناه الشعر  » .پیامبر است
«و ما علّمناه الشعر - ٢ » .خداوند از تهمت به انبیا دفاع مى آند
«و ما علّمناه الشعر - ٣ » .ندانستن شعر به ارشاد مبلّغ ضررى نمى زند
- ٤رشدهاى نابجا و فضاهاى فرهنگى غلط شما را متزلزل نكند( .در زمان پیامبر مسأله شعر
جایگاهى بیش از متعارف داشت و شعر و شاعرى در رأس امور بود .این آیه ابّهت آن را شكست).
«و ما علّمناه الشعر»
«ماعلّمناه الشعر  - ٥ » .طبع شعر از سوى خداوند است
«علّمناه - ٦ » .معلّم پیامبر ،خداوند است
«...و ما ینبغى له - ٧ » .هر علمى ،براى هر آس سزاوار نیست
«اِن هو االّ ذآر  - ٨ » .قرآن ،مایه تذآّر و یادآورى است
- ٩محتواى قرآن مطابق با فطرت انسان است و قرآن وجدان انسان و فطرت غبارآلود او را بیدار
«اِن هو االّ ذآر  » .مى آند
«قرآن مبین  - ١٠ » .قرآن ،آالمى روشن و قابل فهم و استدالل است
«» ٧٠آیه
لِیُنذِرَ مَن آَانَ حَیّاً وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِینَ« »٧٠
(این قرآن براى آن است آه )تا هر آس زنده( دل )است ،هشدارش دهد و( حجّت را بر آافران
تمام آند )و گفتار خدا درباره آنان محقّق گردد.
نكته ها:
حیات چند نوع است:
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.سوره روم ،آیه  ) « ١٩یحیى االرض بعد موتها - ١ » .حیات نباتى
خداوند زمین را( با رویاندن گیاهان )زنده مى آند.
.سوره بقره ،آیه  ) « ٢٨آنتم امواتا فاحیاآم - ٢ » .حیات حیوانى
شما مرده بودید پس او شما را زنده آرد.
.سوره انفال ،آیه  ) « ٢٤دعاآم لما یحییكم - ٣ » .حیات فكرى
پیامبر شما را به چیزى دعوت م ىآند آه( دل هاى مرده )شما زنده مى آند.
.سوره بقره ،آیه  ) « ١٧٩و لكم فى القصاص حیاة - ٤ » .حیات اجتماعى
حیات( سیاسى و اجتماعى شما آه در سایه امنیّت بدست مى آید )در قصاص و انتقام به حقّ
است.
آیه مورد بحث )قرآن افرادى را آه داراى د لهاى زنده « ) لیُنذر مَن آان حیّا  - ٥ » .حیات قلبى و روحى
و روح هاى پاك و آماد هاند هشدار مى دهد.
آرى ،مؤمنان انسان هاى زنده دل و برخوردار از حیات واقعى و معقولند وآافران همچون مردگان
محروم از حیات واقعى.
انسان عاقل است ( .تفسیر نورالثقلین « .حیّاً » بر اساس روایات ،منظور از
آمده ،در « یحقّ القول على الكافرین » مسئله قهر حتمى خداوند بر آافران آه در این آیه با جمله
«و لكن حقّت آلمة العذاب على الكافرین  » :سوره زمر آیه  ٧١نیز مطرح است
هشدارهاى قرآن از سرچشمه علم الهى است .هشدارهاى قرآن متنوّع ،معروف و حكیمانه
است .هشدارهاى قرآن همراه با بشارت و شیوه هاى ابتكارى است .هشدارهاى قرآن همراه با
نمونه هاى عینى در زمین و زمان است.
هم مى تواند قرآن باشد ،هم مى تواند پیامبر اآرم صلى اهلل علیه « ،لینذر » انذار دهنده در این آیه
وآله باشد آه در آیه قبل مطرح بود.
پیام ها:
«اِن هو االّ ذآر ...لینذر - ١ » .هشدارهاى قرآن ،مایه ى تذآّر و تنبّه است
«لینذر من آان حیّا - ٢ » .نشانه ى زنده دلى ،پذیرش هشدارهاى قرآن است
«لینذر مَن آان حیّاً - ٣ » .هدایت پذیرى از قرآن ،در انحصار قوم و نژاد خاصّى نیست
و - ٤ » .هدف از وحى و بعثت انبیا ،بیدارى و هوشیارى زند هدالن و اتمام حجت با مرده دالن است
«یحقّ القول على الكافرین
«مَن آان حیّاً  - ٥ » .در سنگدالن حتّى آالم خداوند اثر ندارد
«الكافرین » « ،مَن آان حیّاً » - ٦آفّار و آسانى آه حقّ را نپذیرند ،مردگانى بیش نیستند( .در برابر
آمده است).
«یحقّ القول على الكافرین - ٧ » .وعده قهر الهى براى آافران ،آالم قطعى خداست
«» ٧١آیه
أَوَلَمْ یَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَآ أَنعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ« »٧١
آیا ندیدند آه ما از آن چه با قدرت خود به عمل آوردیم براى آنان چهارپایانى آفریدیم آه آنان مالك
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آن هستند؟
پیام ها:
- ١انسان مى تواند براى شناخت قدرت خدا ،از توجّه به موجوداتى آه در دسترس اوست آمك
«...أولم یروا  » .بگیرد
- ٢یكى از شیو ههاى تربیتى قرآن ،به فكر واداشتن و متوجه ساختن و حساس آردن انسان به
«...أولم یروا  » .مسائل اطرافش مى باشد
«خلقنا لهم - ٣ » .آفرینش چهارپایان( همچون گاو و گوسفند و شتر و )...براى انسان است
- ٤از نشان ههاى لطف خداوند همین بس آه انسان در پیدایش حیوانات نقشى ندارد ،ولى به
«ایدینا ...فهم لها مالكون  » .راحتى مالك آنها م ىشود
«فهم لها مالكون  - ٥ » .اصل مالكیّت ،مورد قبول اسالم است
«» ٧٢آیه
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَآُوبُهُمْ وَمِنْهَا یَأْآُلُونَ« »٧٢
و چهارپایان را براى آنان رام آردیم ،از برخى سوارى مى گیرند و از برخى تغذیه مى آنند.
«» ٧٣آیه
وَلَهُمْ فِیهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا یَشْكُرُونَ« »٧٣
و در آنها بهره هاى دیگرى نیز( از قبیل پشم و آرك )و نوشیدنى ها براى مردم است .پس چرا( با
این حال )سپاس نمى گزارند؟!
نكته ها:
وجود حیوانات اهلى ،یكى از نعمت هاى الهى است آه امكان استفاده از آنها را براى انسان
فراهم مى سازد .اگر گاو و گوسفند وحشى بودند ،دنیاى لبنیات با همه ى منافعى آه دارد به روى
اگر هم هى حیوانات وحشى بودند ،بسیارى از « ذلّلناها لهم ...و منها یأآلون  » .انسان بسته مى شد
«ذلّلناها لهم فمنها رآوبهم  » .سفرها انجام نمى گرفت
لباس انسان نوعاً از حیوانات است .از پشم ،صنعت قالى و پتوبافى و آارخانجات نساجى به راه
مى افتد .آفش انسان از پوست حیوانات است .براى استفاده از پوست حیوانات آارخانجات چرم
سازى به راه م ىافتد و آیف و آفش و آاله و ...تولید مى شود .غذاى انسان از شیر و گوشت
«و لهم فیها منافع  » .حیوانات است
نقش حیوانات در آشاورزى بسیار مهم است( .شخم زدن ،آب آشى ،آود طبیعى ،مصرف
فیها منافع  » .علف هاى هرز ،حمل بار و محصوالت و آوبیدن خرمن از منافع حیوانات براى بشر است
«و مشارب
.سوره ملك ،آیه  ) « ١٥و االرض ذلوالً »  ،هم زمین ذلول است
انّ االنسان  » .امّا انسان آه به هر دو محتاج است ،طاغى است « ذلّلناها »  ،و هم حیوانات
.سوره علق ،آیه  ) « ٦لیطغى
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام ها:
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«منها رآوبهم و منها یأآلون - ١ » .هر چیزى داراى فایده و براى هدفى آفریده شده است
ومنها - ٢ » .گیاه خوارى مورد مدح اسالم نیست و در مورد مصرف گوشت سفارش شده است
«یأآلون
- ٣شیر ،نعمت ویژه اى است آه باید براى آن شكر آرد( .با اینكه شیر جزو منافع حیوانات است،
و لهم فیها منافع و  » (.تا نشانه ویژگى آن باشد « مشارب » ولى نام آن به خصوص برده شده
«مشارب
- ٤شكر ،نتیجه ى معرفت است .اگر سرچشمه نعمت ها را بشناسیم ،سپاسگزار او خواهیم بود.
«خلقنا ،ذللناها  -أفال یشكرون»
«اولم ... -أفال یشكرون  - ٥ » .با سؤال ،فطر تها و عواطف خفته را بیدار آنیم
«» ٧٤آیه
وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ یُنصَرُونَ« »٧٤
و به جاى خداوند( یگانه )خدایانى را( به پرستش )گرفتند ،به این امید آه یارى شوند.
«» ٧٥آیه
لَایَسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ« »٧٥
(در حالى آه آن )خدایان ،توان یارى آنان را ندارند ولى این بت پرستان براى آن بت ها لشگرى
آماده اند.
«» ٧٦آیه
فَلَا یَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ« »٧٦
پس سخنان مشرآان تو را محزون نكند ،ما آن چه را پنهان م ىدارند و آن چه را آشكار مى آنند
مى دانیم.
پیام ها:
«أفال یشكرون واتّخذوا من دون اللّه آلهةً - ١ » .شرك و بت پرستى آفران نعمت است
«واتّخذوا من دون اللّه آلهة لعلهم ینصرون - ٢ » .بت پرستى ،بر اساس خیال ها و موهومات است
«لعلهم ینصرون - ٣ » .یكى از ریشه هاى پرستش ،احساس مددخواهى و پناه جویى است
«ال یستطیعون نصرهم - ٤ » .در گفتگو با منحرفین ،سرچشمه ى عقاید آنان را نشانه بگیرید
 - ٥آیفر آسى آه به جاى مطالعه در نعم تها و شكر الهى به سراغ ب تها برود ،احضار براى ورود
«محضرون  » .به دوزخ است
«و هم لهم جند محضرون - ٦ » .قیامت نمایشگاه رسوایى انسان هاى آافر و بت پرست است
«فال یحزنك - ٧ » .انبیا نیز به تقویت روحیه نیاز دارند و خداوند به آنان دلدارى م ىدهد
«فال یحزنك قولهم  - ٨ » .معموالً هر آس هدف بلند دارد مورد انواع تهاجم قرار مى گیرد
- ٩سینه فراخ و دل آرام ،نیازمند مدد الهى است .مبلغ با تسكین هاى خداوند روحیه مى گیرد.
«...فالیحزنك قولهم انا نعلم»
 - ١٠توجّه به علم و آگاهى خداوند ،بهترین وسیله آرامش براى مؤمن و تهدید براى منحرف است.
«نعلم ما یسرون و ما یعلنون»
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«یسرّون ،یعلنون  - ١١ » .دشمنان در پنهان و آشكار توطئه ها مى آنند
«» ٧٧آیه
أَوَلَمْ یَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ« »٧٧
آیا انسان ندید( و نیاندیشید )آه ما او را از نطفه اى( بى مقدار )آفریدیم؟ پس اینك ستیزه جویى
آشكار شده است.
«» ٧٨آیه
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِیمٌ« »٧٨
و براى ما مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش آرد؛ گفت :چه آسى این استخوان ها را در حالى
آه پوسیده است زنده خواهد آرد؟
«» ٧٩آیه
قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُ لِ خَلْقٍ عَلِیمٍ« »٧٩
(به او )بگو :همان آسى آه بار اول آنها را آفرید (،بار دیگر )آن را زنده خواهد آرد و او بر هر
آفرینشى آگاه است.
«» ٨٠آیه
الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ« »٨٠
(اوست )آن آه براى شما از درخت سبز ،آتش آفرید پس هرگاه بخواهید از آن آتش مى افروزید.
نكته ها:
یكى از مشرآان ،قطعه استخوان پوسیده اى را در برابر پیامبر اآرم صلى اهلل علیه وآله خورد آرد و
بر زمین ریخت و گفت :چه آسى این استخوان هاى پوسیده را زنده مى آند؟ این آیات در پاسخ این
شبهه و سؤال نازل شد ( .تفسیر نورالثقلین.
مقصود از درخت در این آیه ،دو نوع چوب آتش زنه به نام مَرخ و عَفار است آه عرب ها با زدن یكى
به دیگرى جرقه تولید م ىآردند ،درست مانند آبریت هاى امروزى ( .تفسیر راهنما.
تهیه آتش از درخت سبز ،مثالى است آه عوام م ىفهمند ودانشمندان نیز به خاطر ذخیره شدن
«من الشجر االخضر نارا  » .انرژى در درخت ،راه علمى آن را به دست م ىآورند
هم نشانه قدرت خداوند است آه از نطفه اى پست و آوچك انسانى با اراده و با « خصیم مبین»
شعور و قدرتمند آفریده و هم نشانه فراموشكارى و غرور انسان است آه به صاحب نعمت خود
پشت آرده و با قدرتى آه خداوند در اختیار او قرار داده به مجادله و مخاصمه با او مى پردازد.
خداوند در آیات متعدد قرآن ،انسان را در چند امر اساسى موجودى فراموشكار معرفى م ىآند ،از
جمله:
.سوره توبه ،آیه  ) « ٦٧نسوا اهلل - ١ » .آفریدگار خود
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره یس ،آیه  ) « ٧٨نسى خلقه - ٢ » .آفرینش خود
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره بقره ،آیه  ) « ٤٤تنسون انفسكم - ٣ » .هویت خود
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بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره ص ،آیه  ) « ٢٦نسوا یوم الحساب - ٤ » .روز حساب
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
.سوره مائده ،آیه  ) « ١٣نسوا حظّاً مما ذآروا به  - ٥ » .پند و موعظه دلسوزان
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام ها:
أولم یر االنسان - ١... » .اگر انسان به یاد ضعف و حقارت خود باشد ،هرگز گردنكشى نم ىآند
«خصیم
«من نطفة - ٢ » .توجّه به آفرینش انسان از نطفه ،ایمان به معاد را در انسان تقویت م ىآند
«خصیمٌ مبین - ٣ » .بدتر از اصل خصومت با حق ،آن است آه خصومت شدید و آشكارا باشد
براى « اذا » آلمه « ) فاذا هو خصیمٌ - ٤ » .ستیز هجوئى انسان با خدا ،دور از انتظار و شگف تآور است
آار غیر منتظره به آار م ىرود).
«ضرب لنا مثالً  - ٥ » .نقل و بیان افكار باطل براى پاسخگوئى به آن مانعى ندارد
- ٦ریش هى پاره اى از اشكاالت در مورد قدرت خداوند ،توجّه نكردن به نمونه هاى مشابه و فراموش
«و نسى خلقه  » .آردن سوابق است
«مَن یحیى العظام - ٧ » .منكران معاد برهان ندارند ،هر چه هست استبعاد است
 - ٨آزادى در اسالم به قدرى است آه منكران خدا و معاد با آمال شهامت در برابر رهبر مسلمین با
«مَن یحیى العظام  » .صراحت حرف خود را مى زنند
«مَن یحیى العظام - ٩ » .سؤال مانعى ندارد و آن چه بد است انگیزه هاى لجوجانه و مغرورانه است
مَن یحیى  - ١٠ » .ریش هى بعضى از اشكاالت عقیدتى ،مقایسه میان قدرت انسان با خداوند است
«العظام
«قال ...قل  - ١١ » .شبهات عقیدتى باید پاسخ داده شود ،گرچه القاى شبهه از یك نفر باشد
«یحیى العظام  - ١٢ » .معاد جسمانى است
 - ١٣زنده شدن مردگان به دو چیز نیاز دارد :قدرتِ خدا در آفریدن دوباره انسان ها و علم او به ذرّات
هو بكلّ » نشانه ى قدرت او و « أنشأها اوّل مرّة  » .پخش شده در خاك .این آیه به هردو اشاره م ىآند
نشانه ى علم اوست « .خلق علیم
امكان معاد
در طول تاریخ ،هیچ آس دلیل علمى بر نبودن معاد نیاورده است .تنها چیزى آه مخالفان معاد
زمزمه م ىآنندآن است آه مگر مى شود انسانِ مرد هاى آه ذرّاتش پوسیده و پخش شده است بار
دیگر زنده شود؟ آیا این محال نیست؟
پاسخ عقل و قرآن آن است آه بدون شك و تردید این آار شدنى است؛ زیرا اوالً دلیلى بر ردّ آن
نیست وثانیاً در هر شبانه روز نمون ههایى از زند هشدن مردگان را به چشم خود مى بینیم.
گرچه استدال لهاى ما از قرآن است ،ولى قرآن فكر و عقل ما را دعوت به اندیشه مى آند و
مى گوید :آیا آسى آه نمونه هاى آارش را روز و شب و در هر فصل و سال مشاهده م ىآنید ،باز
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جایى براى استبعاد و انكار وعده او وجود دارد؟!
امام جواد علیه السالم م ىفرماید :خوابیدن و بیدارشدن ،بهترین نمونه اى است آه مردن و زنده
شدن را براى ما قابل درك مى آند .آرى !مرگ شبیه یك خواب طوالنى و عمیق است.
بهار و پائیز درختان ،نمون هى دیگرى از زنده شدن و مردن گیاهان است ،در سوره فاطر مى خوانیم:
خداست آه بادها را مى فرستد تا ابرها را برانگیزد و آن را به مناطق مرده روانه م ىآند و پس از
.سوره فاطر ،آیه  ) « ٩آذلِكَ النُّشور  » :باریدن ،آن دیار مرده را زنده مى آند ،سپس مى فرماید
یعنى زنده شدن مردگان هم مانند زنده شدن درختان و گیاهان است.
.سوره ق ،آیه  ) « ١١و اَحیَینا بِهِ بَلدَةً مَیّتا آذلِكَ الخُروج  » :در جاى دیگر مى فرماید
ما به واسط هى باران سرزمین مرده را زنده آردیم ،همچنین است خروج شما در قیامت.
بنابراین ،نمونه هاى زنده شدن در آفرینش و جهان هستى هر روز و شب و هر سال و فصل در برابر
چشم ما است و مسأله زند هشدن مرده( با آن همه عظمت )را براى ما ساده و ممكن جلوه
مى دهد.
نمونه هاى دیگر براى امكان معاد
قرآن براى اثبات اینكه زنده شدن مردگان آار محالى نیست ،نمون ههاى فراوانى را بیان مى آند ،از
جمله:
الف :شخصى استخوان پوسیده اى را از دیوار آند و با فشار دست آن را پودر آرد( و با یك دنیا غرور
و نِخوت )به رسول خداصلى اهلل علیه وآله گفت :آیست آه دوباره این استخوان پوسیده متالشى
سوره یس ) « ،قل یُحیِیهَا الّذى أنشَأها اوّلَ مَرّة  » :شده را زنده آند؟ خداوند به پیامبرش م ىفرماید
 - ٧٩.آیه ٧٨
به او بگو :همان خدایى آه مرتبه اوّل او را آفریده ،بعد از متالشى شدن هم مى تواند دوباره آن را
خلق آند.
اگر سازنده آاالیى بگوید آه من قطعات محصول خود را از یكدیگر جدا آرده و دوباره به هم متّصل
مى آنم ،سخن گزافى نگفته ،زیرا ساختن از باز آردن و دوباره بستن مهم تر است.
ب :حضرت عُزیر علیه السالم( بعضى نام آن پیامبر را چیزى دیگرى گفت هاند ،ولى معروف همان عُزیر
است.
در سفرى از آنار آبادى خراب شد هاى عبور مى آرد ،از روى تعجّب( نه انكار )پرسید :چگونه خدا
اینها را پس از مرگ زنده م ىآند؟ !خداوند همانجا جان او را گرفت و بعد از صد سال زنده آرد و از او
پرسید :چقدر در اینجا مانده اى؟ آن پیامبر گفت :یك روز یا نصف روز.
خداوند فرمود :تو صد سال است آه اینجا هستى ،به االغى آه سوارش بودى و غذایى آه همراه
داشتى نگاه آن و قدرت خدا را دریاب آه چگونه االغ ،مرده ،پوسیده و متالشى شده ،ولى غذایى
آه باید بعد از یكى دو روز فاسد شود ،صد سال است آه سالم نگاهدارى شده است ،حاال براى
اینكه زنده شدن مردگان را با چشم خود ببینى نگاهى به همین استخوان هاى پوسیده ى االغ آن
آه در جلو چشم تو آن را از زمین بلند و گوشت ،پوست و روح را به او بر مى گردانیم تا براى آیندگان
نشانه ودرسى باشد.
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آن حضرت زمانى آه زنده شدن االغ و سالم ماندن غذاى صد ساله را دید گفت :مى دانم آه خدا بر
.هر آارى قدرت دارد ( .سوره بقره ،آیه ٢٥٩
ج :حضرت ابراهیم علیه السالم از آنار دریایى مى گذشت ،الشه اى را دید آه گوشه اى از آن در
دریا و قسمت دیگرش در خشكى قرار داشت و حیوانات دریایى و صحرایى و پرندگان بر سر آن
ریخته و هر ذرّ هاى از آن را یك نوع حیوانى مى خورد.
همین آه این منظره را دید از خدا پرسید :روز قیامت چگونه مردگان را زنده مى آنى؟( در حالى آه
ذرّات این الشه در دریا و صحرا و فضا پخش شده و هر قسمت بدنش جزو بدن حیوانى گردیده
است )خداوند از ابراهیم پرسید :آیا ایمان به معاد و قدرت من ندارى؟ گفت :چرا ولى با مشاهده ى
عینى ،آرامش دل پیدا مى آنم.
آرى ،استدالل و منطق تنها مغز و فكر را آرام م ىآند ،ولى تجربه و مشاهده دل را اطمینان
مى بخشد.
خداوند به ابراهیم فرمود :چهار نوع پرنده را بگیر و پس از ذبح و آشتن ،گوشتشان را در هم مخلوط
آن و بر باالى چند آوه بگذار و سپس یك یك آن پرندگان را صدا آن و ببین چگونه ذرّات مخلوط ،از
هم جدا شده و در آنار هم قرار مى گیرد و به شكل پرنده ى اوّل ساخته مى شود.
حضرت ابراهیم علیه السالم خروس ،آبوتر ،طاووس و آالغ را گرفت و ذبح نمود و گوشتشان را
آوبیده و در هم مخلوط آرد و بر سر ده آوه نهاد ،سپس هر یك از آن پرند هها را صدا زد ،تمام ذرّات
گوشت آنها آه بر سر هر قله آوهى بود ،به هم متّصل شد و در برابر چشمان او به صورت همان
.چهار پرنده آامل در آمدند ( .سوره بقره ،آیه ٢٦٠
آرى ،خداوند براى امثال حضرت ابراهیم آه در آالسهاى ابتدایى و متوسطه قبول شده اند ،مرحله ى
باالترى دارد و آنان را به آزمایشگاه هاى مخصوص خود در نظام هستى مى برد ،ولى براى آسانى
امثال ما آه از پلّ ههاى اوّل هم باال نرفته ایم ،از مقام شهود ،حضور ،معراج ،ملكوت( باطن عالم )و
یقین خبرى نیست.
بنابراین وسوسه ى منكران معاد در دو چیز است:
وقالوا ءاِذا آنّا عِظاماً و رُفاتاً ءانّا لَمبعوثون خَلقاً » ؟ اوّل اینكه آیا مى شود استخوان پوسیده زنده شود
سوره اسراء ،آیه  . ٤٩مى گویند :آیا هنگامى آه ما استخوان هاى پوسیده و پراآنده اى « ) جَدیدا
شدیم ،دگر بار آفرینش تازه اى خواهیم یافت؟!
دوّم اینكه بر فرض زنده شدن استخوا نهاىِ پوسیده ممكن باشد ،این آار توسّط چه آسى انجام
سوره اسراء ،آیه  . ٥١مى پرسند « ) فسیَقولونَ مَن یُعیدُنا قُلِ الّذى فَطَرآم اوّلَ مَرّة » ؟ خواهد گرفت
چه آسى دوباره ما را برم ىگرداند؟ به آنها بگو :همان خدایى آه بار اوّل شما را آفرید.
آسانى آه اینقدر بهم پیوستن اجزاى متالشى مردگان و زنده شدن آنها را بعید مى دانند ،چرا در
اصل آفرینش شكى ندارند؟ اصل آفرینش آه از دوباره آفریدن مشك لتر است !اگر یك آارگر ساده
خشت مال بگوید آه من خشت خودم را خرد مى آنم و دوباره از نو از همان خاك ،خشت تازه اى
مى سازم ،آیا اینقدر تعجّب مى آنند؟ !اگر آسى آه هواپیما مى سازد بگوید :من این هواپیما را باز
مى آنم و درهم مى ریزم و دوباره مى سازم ،آیا باید در سخن او شك آرد؟ هرگز ،زیرا بازآردن و
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بستن به مراتب از ساخت اوّل آسانتر است و آسى آه آار مشكلى انجام داد ،آار آسا نتر را هم
مى تواند انجام دهد( .گرچه نزد خدا و قدرت بى نهایت او هیچ چیز مشكل نیست).
به سراغ قرآن م ىرویم آه در این زمینه مى فرماید :او_______ خدایى است آه خلق و آفرینش را پدید
آورد
هُو الّذى یَبدؤا الخَلقَ ثمّ  » .و سپس آن را باز م ىآورد و باز آوردن حتى در نظر شما آسان تر است
.سوره روم ،آی ه  ) « ٢٧یُعیدُه و هُو اَهوَنُ عَلیه
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
باز هم چند مثال ساده دیگر بیاوریم آه چگونه از ذرّات پخش شده و بى جان ،موجودات جاندار و
بى جان ساخته مى شود:
- ١گاو علف م ىخورد و از ذرّات علف شیر بیرون م ىآید.
- ٢انسان قطعه نانى میل م ىآند و از درون آن اشك ،خون ،استخوان ،مو ،ناخن و گوشت و...
ساخته مى شود.
- ٣مَشك دوغى را مكرر تكان مى دهید ،سپس ذرّات پخش شده چربى همه یكجا و بر روى آن
جمع م ىشود.
چگونه قبول مى آنید آه دستگاه گوارش گاو بتواند شیر را از علف بیرون آشد و شما بتوانید با
حرآتى آه به مشك مى دهید ذرّات پخش شده ى چربى را جمع نمایید ،امّا همین آه مى شنوید
 - ٢.سوره زلزال ،آیه  ) « ١اِذا زُلزِلَت االرضُ زِلزالَها » ؛ خدا زمین را حرآت م ىدهد
و ذرّات استخوان هاى پوسیده ى ما را از هر جایى آه باشد یك جا جمع م ىآند ،قبول نمى آنید؟
در پایان این بحث ،چند آیه ى ساده و آوتاه را متذآّر مى شوم ،از جمله:
.سوره اعراف ،آیه  ) « ٢٩آما بَدَأآم تَعُودون* »
همان گونه آه شما را در آغاز پدیدآورد ،زنده مى آند.
.سوره واقعه ،آیه  ) « ٦٢و لَقَد عَلِمتُم النَشأةَ االُول ى فَلوال تَذَآّرون* »
اى منكران معاد !شما آه به آفرینش نخستین آگاهى دارید ،پس چرا پند نمى گیرید و باز لجاجت
مى آنید؟
فَلیَنظُرِ االنسانُ مِمّ خُلِق خُلِقَ من ماءٍ دافِق یَخرُجُ من بَین الصُّلبِ و التّرائِب اِنّه على رَجعِه* »
 - ٨.سوره طارق ،آیه  ) « ٥لَقادِر
باید انسان بنگرد آه از چه خلق شده ،از آبى جهنده آفریده شده آه این آب جهنده از میان آمر و
دنده ها بیرون مى آید .آرى ،خدایى آه شما را از چنین آبى آفرید از برگردانیدن انسان و دوباره زنده
آردنش تواناست.
.سوره قیامت ،آی ه  ) « ٤٠ألَیس ذلِكَ بِقادرٍ على أن یُحیِى المَوتى* »
آیا خدایى آه شما را از نطفه آفرید ،نم ىتواند دوباره مردگان را زنده آند؟
.سوره ق ،آیه  ) « ١٥أفَعَیِینا بِالخَلقِ االوّلِ بل هم فى لَبسٍ من خَلقٍ جَدید* »
مگر ما از خلقت اول وامانده شدیم آه( آه قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم )ولى با این همه
دالئل روشن ،باز از خلقت جدید در شك و شبهه افتاده اند.
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.سوره اسراء ،آیه  ) « ٩٩أوَلَم یَروا انّ اللّه الّذى خَلَق السّمواتِ و االرضَ قادِرٌ على أن یَخلُقَ مِثلَهم* »
آیا مشاهده نم ىآنند خدایى آه آسمان ها و زمین را آفرید ،م ىتواند مثل ایشان را نیز بیافریند؟
.سوره مریم ،آیه  ) « ٦٧أوَال یَذآُر االنسان أنّا خَلقناه من قَبل و لم یَكُ شَیئا* »
آیا آسى آه معاد را باور ندارد به یاد ندارد آه ما از اوّل او را آفریدیم در حالى آه هیچ نبود؟
چون بناى این نوشتار بر فشرده گویى است ،بنابراین از نمونه هاى دیگرى آه در قرآن آمده و از
ماجراهایى نظیر داستان اصحاب آهف آه بیدارشدن یك عدّه جوانمرد خداشناس بعد از  ٣٠٩سال
خواب است ،صر فنظر مى آنیم.
«» ٨١آیه
أَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَ ى وَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِیمُ« »٨١
آیا آسى آه آسما نها و زمین را آفرید ،توانا نیست آه مثل آنها را بیافریند؟ آرى (،مى تواند )و او
آفریدگار بسیار داناست.
نكته ها:
انسان مرآّب از جسم و روح است؛ جسم انسان با مرگ متالشى مى شود و در حال حیات نیز
دائماً در حال تغییر است ،ولى روح و شخصیّت انسان ثابت است.
در قیامت روح انسان همان روح دنیوى است ،ولى جسم انسان در قالبى مشابه قالب جسم
«یخلق مثلهم  » .دنیوى او م ىباشد
پیام ها:
«...مَن یحیى العظام ...أولیس الّذى - ١ » .گاهى باید سؤال را با سؤال و یا با چند جواب ،پاسخ داد
«...أو لیس الّذى - ٢ » .سؤال راهى است براى بیدار آردن وجدان ها
- ٣در گفتگو با منكران ،از مسائل آوچك آغاز آنیم تا به مسائل بزرگ برسیم( .ابتدا نطفه ،سپس
«خلق السموات  » (.درختِ سبز و آنگاه آفرینش آسما نها
- ٤چون آه صد آمد نود هم پیش ماست .آسى آه آسمان ها و زمین را آفرید م ىتواند انسان ها را
«خلق السموات ...بقادر  » .هم بیافریند
«هو الخالّق  - ٥ » .آار او خلق آردن است ،چه در دنیا و چه در قیامت
«هو الخالّق العلیم - ٦ » .دلیل معاد ،عالوه بر حكمت و عدالت الهى ،داشتن قدرت و علم اوست
«» ٨٢آیه
إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَیْئاً أَن یَقُولَ لَهُ آُن فَیَكُونُ« »٨٢
پس بى درنگ موجود م ىشود « .باش  » :چون چیزى را اراده آند ،فرمانش این است آه بگوید
«» ٨٣آیه
فَسُبْحَانَ الَّذِى بِیَدِهِ مَلَكُوتُ آُل شَ ىْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ« »٨٣
پس منزّه است آسى آه حاآمیّت و مالكیّت همه چیزى به دست اوست و به سوى او باز
گردانده مى شوید.
نكته ها:
از آن جا آه ایمان به معاد باید بسیار جدى و قوى باشد ،هر گونه شبهه زدایى از آن باید طورى
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انجام گیرد آه ذر هاى خلل در ذهن باقى نماند .خداوند در پاسخ آسى آه استخوان پوسیده اى را
«...انّما امره اذا  » .خورد آرد و به زمین ریخت ،چندین جواب داد آه آخرین آن این آیه است
وما امرنا االّ واحدة آلمح  » .تحقّق فرمان و اراد هى الهى زمان نمى خواهد ،بلكه مثل یك نگاه است
.سوره قمر ،آیه  ) « ٥٠بالبصر
بسم اهلل الرحمن الرحیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
ندارد ،زیرا این خود نیاز است و در شأن او نیست ،بنابراین « آُن » خداوند حتّى نیاز به گفتن آلمه
ال بصوت » همان اراده و حكم اوست .به فرموده ى حضرت على علیه السالم « آُن » مراد از آلمه
.نهج البالغه ،خطبه  ) « ١٨٦یقرع و البنداء یسمع
.
پیام ها:
«اذا اراد شیئاً - ١ » .براى خداوند ،آفرینش همه اشیا یكسان است
آن - ٢ » .خداوند در آفرینش ،نه وسیله م ىخواهد نه آمك و نه آسى آه موانع را برطرف آند
«فیكون
«آن فیكون - ٣ » .میان اراده ى خدا و انجام آار هیچ فاصله اى نیست
فسبحان - ٤ » .چگونه خدا را در برپایى قیامت عاجز مى دانید؟ او از هر عجز و ناتوانى منزّه است
«الّذى
بیده ملكوت  - ٥ » .هم مالكیت هستى به دست اوست و هم بازگشت همه چیز به سوى اوست
«آلّ ش ىء و الیه ترجعون
«الیه ترجعون - ٦ » .مرگ فنا و نیستى نیست ،بلكه حرآت و بازگشت به سوى خداست
فسبحان الذى ...الیه - ٧ » .خداوند از اینكه موجودى بى فایده و بى هدف بیافریند منزّه است
«ترجعون
«و الحمد للّه ربّ العالمین»
پى نوشت ها__

