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ِالطُّورِِ سورۀ
ِ

27ِِءِجز
ِ.چهلِونهِآٌهِودوِرکوعِمیِباشدِِنازلِشدهِودارایِکرمهۀِمدرِمکِالطُّورِِسورۀِ

  ٌه:تسمِِوجه
  است  درخت  یادار  که  وهیک  به  (هلالج لج)  یتعال  حكلسم با   آن افتتاح  سبب  هب  هسور  اٌن
    ندارد، به  درخت  که  کوهی،البته   شجر استم  کوه  نیمع  طور به .دش  نامٌده« طور»
 گوٌند.  می«  جبل«  آن

و فٌض تجلٌات  به انوارو  تگف  نخسعلٌه السالم  با موسی  بر آن  تعالی  حك  که  کوهی
 .آمد لالهى ناٌ
  پس .تشاد  فرستاد، درخت  رسالت  به  را از آن علٌه السالم   عٌسی  که  ورط کوهی
تفسٌر انوار ) برخوردار شد. بزرگی   ، از شرف عظٌمحادثه مهم و  ا اٌنطور ب  کوه

 (:عبد الرإوف مخلص هروی المرآن 

ِ:هیِوهدفِسورامحتو
و  ندهر آٌتى را تكذٌب نمود كه است كسانى به  رانذد و ااٌن سوره تهدٌوعی مهدف مج

خواهد اٌنگونه  مى هۀ مبارکسوررٌن د لمتعاهللا ورزند.  می نیودشمناد عِ حك  اره باهمو
بٌم دهد و به  هشدشان آماده كرده  به سبب اعمال تكفار را به عذابى كه براى روز لٌام

لٌامت خبر  روزدر  ك آنـمُـحَ تَ و  ابىٌن عذ، از ولوع چنٌظغللسم های همٌن منظور با 
و  شود،آنان والع  آن روز، اٌشان را رها نخواهد كرد تا بر ٌد: عذابفرماومی  هدد می
 .ٌچ گرٌزى از آن ندارنده

را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى بٌان  وٌلاز صفات آن عذاب و آن  ۀسپس پار
مٌن هستند شرح مته همان را كروز نعٌم آن تهاى اهل ز نعممتى ادر ممابل، لس .مٌكند
را  ی الهللا تعد، و نكرد كه در دنٌا در مٌان اهل خود به شفمت رفتار می یهمانها هد،د می

 .ستودند ، و به ٌكتاٌى میٌخواندندبه اٌمان م
هللا  ل نارواٌى به رسو ی اتهاماتكه  گوٌانغرود و ذبٌنکَ و آن گاه شروع مٌكند به توبٌخ م

 بستند . ه میل شدى كه بر آن جناب نازو دٌن حمو به لرآن   ملسو هیلع هللا یلص
خود را دستور اکرم ، رسول ٌدها ختم نمودهدهتو در پاٌان، سوره را با تكرار همان 

 .گوٌدمٌدهد به اٌنكه پروردگار خود را تسبٌح 

 
 :،ِکلماتِوحروفتعدادِآٌات

آٌه ( ۴٩) و نه به چهل « الطور» ۀآٌات سورعداد  ورشدٌم تآطورٌکه در فوق هم ٌاد 
 علماء  الولاکه ذکر است تالزم به بوده ) ه کلمه دوازد سٌصدو: نوتعداد کلمات آ، سدمٌر
 .(مختلف است ،های لرآن  ۀکلمات سورعداد در ت

بوده : )بادرنظرداشت  الوال علماء در  حرفهزاروپانصد لطور ۀ اسور  تعداد حروف
 . (تف اسمختل  ، لرآنه های سورتعداد حروف 
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ِ:ِمعلوماتِدرموردِتعدادِآٌاتِ،ِکلماتِوحروفِلرآن
 می نوٌسد:تفسٌر کبٌر  خوٌش در تفسٌر مجهان اسالشهٌر ومفسر عالم امام ابن کثٌر 

کند که گفته تعدادحروف لرآنکرٌم که ما آنرا شمارش  عبدهللا بن کثٌراز مجاهد رواٌت می
( حرف، و فضل از عطا 320015ٌصد و بٌست هزارو پانزده )کردٌم برابر است با : س

انی حم دالم، ابومحمّ حرف است. و س 323015کند که حروف لرآن  بن ٌسار رواٌت می
ٌان و حافظان وکاتبان لرآن را جمع کرد و گفت به من می فرماٌد : حجاج بن ٌوسف لار

حرف  340740ردٌم بگوٌٌد: لرآن چند حرف است؟ گوٌد: تمام حروف لرآن را بر شم
بود. )حجاج گفت : به من بگوبٌد در کدام حرف، لرآن به نٌمه می رسد؟ گفتٌم : حرف 

ٌَتَ  »ه )فاء( در کلم من بگوبٌد ثلث اول و دو و  از سوره کهف، حجاج گفت : به« ْف طه لَ َوْل
م سوره توبه، ثلث دو 100سوم لرآن در کجا به انتهاء می رسد؟ گفتٌم : ثلث اول در آٌه 

بنمل  )از سوره شعراء، و مابمی تا انتهاء ٌک سوم آخر لرآن است. 101ٌا  100در آٌه 
 از تفسٌر لرطبی(.

ات لرآن کرٌم برابر است کند که تعداد کلم ن ٌسار رواٌت میب اطفضل بن شاذان از ع -
 ( کلمه.77439با : هفتادو هفت هزار و چهارصد سی و نه )

بعضی ها گفتند بٌشتر ( آٌه، 6000است با : شش هزار )تعداد آٌات لرآن کرٌم برابر  -
د را عد نوجود دارد که بٌشتر از اٌ نٌزاز شش هزار آٌه نٌست، اما چندٌن لول دٌگر

( آٌه، و گفته شده : شش هزار 6204فتند: شش هزارو دوٌست و چهار )گفتند، از جمله گ
( آٌه، و گفته 6219زده )( آٌه، و گفته شده : شش هزار و دوٌست و نو6014و چهارده )

و ( ٌا شش هزار و دوٌست و بٌست 6225شده : شش هزار و دوٌست و بٌست و پنج )
( آٌه است، 6236و شش ) شش هزار و دوٌست و سی : هد( آٌه، و گفته ش6226شش )

 ذکرکرده است.« البٌان»تمام موارد را ابوعمرو دانی در کتاب 
 ( سوره.114با : ٌکصدوچهارده ) تعداد سوره های لرآن کرٌم برابر است -

صفحه  10 در ضمن لرآن سی جزء دارد و هر جزء چهار حزب است، و هر حزب غالبا  
 است.

ِچٌستِ؟ظرنِعلتِاختالف

، وحروف  لرآن عظٌم الشؤن اتمفسران  برای تحمٌك در مورد تعداد آٌات، کلم وعلماء 
بنابر عوامل و محاسبات آنها  ورده اند ولی تا هنوز در بٌنآبعمل راای هتحمٌمات گرانب

 د. ننظر وجود دار لابل فهم و لابل توجٌه تفاوت
حمٌمی، و مات لفظی است نه کل وش تعداد حروف و آٌات رشما علت اختالف علما در

بخاطر اجتهاد آنان در لرابتهای مختلفی است که به طرق گوناگون نمل شده اند، و ٌا در 
 در انتهای هر آٌه ولف می کردند، بنابراٌن ٌامبر ملسو هیلع هللا یلصبر آٌات است، زٌرا پ «ولف»مسبله 

می شوند، عداد آٌات جابجا ت ،تاء گاها اختالفاتی هسدر تشخٌص ولف بر آٌات که بٌن لُر
را ٌک آٌه دانسته اند اما دٌگران آنرا ٌک آٌه « فالحك والحك أَلُولُ »مثال لارٌان کوفه 

اص   »کهه ومدٌنه وکوفه وشهام حساب نکردند، و ٌا مثال اهل م « َوالشهٌَاِطٌَن ُکله َبنهاء َوَغوه
ِنٌنَ وَ  »را ٌک آٌه دانسته اند و  را آٌه بعد آن شمرده اند، اما « ی اْْلَْصفَادِ فِ  آَخِرٌَن ُممَره

نٌَِن فِی اْْلَْصفَ  »لارٌان بصره  اص  َوآَخِرٌَن ُممَره را روی هم « ادِ َوالشهٌَاِطٌَن ُکله َبنهاء َوَغوه
 ٌک آٌه محسوب کردند.. 
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ا ر «مهللا الّرحمن الّرحٌ بسم»توبه( ۀ سوردر تمام سوره ها )به غٌر از ـ برخی از علماء 
حمد  ۀ را در ابتداى سور« بسم هللا»و برخى تنها از همٌن سوره ها آٌه اى مستمل ٌک 
 تعداداختالف دروی تفاوت و به نحباعث  هلؤمی دارند که مسمستمل محسوب  ۀ ٌک آٌ

 د.نمى شو یآٌات، کلمات و حروف لرآن
حساب اد ٌا زٌم ک لرابت ها،تنوع در به دلٌل  را تعداد حروف ـ برخی از علماء احٌانا  

که  خوانده اند.« الدٌن مِ وٌَ  ِلکِ م  »را « الدٌن مِ وٌ ِلکِ ما»ّراء، لُ چنانکه برخى از مٌکنند. 
 می آٌد.به اٌن ترتٌب در تعداد حروف تفاوت 

خّطى كه لرآن با آن نوشته وٌا نوع ها رسم الخط تفاوت تعداد را در  برخی از علماء  -
تفاوت ها از هم، از دالٌل مهم  كردن آٌهگونگى جدا چ و در تعٌٌن كلماتتفاوت شود،  مى

 « شٌطـن»و « شٌطان»، «ملـبکه»، «مالبکه» بطور مثال ؛نظر دانشمندان است. 
ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»ف در نوعِ کلمات: مثال: تالاخـ برخی از علماء 

 . شمارندمٌ را ٌک کلمه و عده اى دو کلمه 
در بعضی از حروف هفتگانه  »می گوٌد:  «مان فی علوم المرآنتالا»امام سٌوطی در

ه فتهللا( هست پذٌر ها نازل شده، کسانی که آن حرف را که در آن )بسم هللا( با سوره )بسم
اند  کنند، ولی دٌگران که حروف دٌگر را لبول کرده باشند، آن را ٌک آٌه حساب می

)الم( را هر جای لرآن والع باشد ٌک آٌه به  فهوکشمرند. )ٌا( اهل  هللا را ٌک آٌه نمی بسم
 اند، همچنٌن )المص( و )طه( و )کهٌعص( و )طسم( و )ٌس( و )حم( را، حساب آورده

 اند. اند، و غٌر آنها هٌچ ٌک را آٌه ندانسته شمردهه آٌولی )حم عسك( را دو 
و ص و س ط ،«المر»اند که الر هر جا ٌک آٌه نٌست، همٌنطور:  اهل عدد اجماع کرده

اند: اٌن  ن، ولی در استدالل اختالف دارند که بعضی رواٌاتی را دلٌل آورده و گفته ،ق 
راه  باٌد نمل باشد ولی  س درآنو اسا راه ندارد و انالوګی امری است که در آن لٌاس 

اند اٌن است  را ٌک آٌه حساب نکرده( ق  ،ن  ،ص )اند: علت اٌنکه  ندارد، و برخی گفته
تند، و طس برای اٌنکه برخالف دو همتاٌش )طسم( مٌم آن حذف ک حرفی هسٌ اهکه اٌن

ی چون و اما ٌس هرچند که به همٌن وزن است ول ل،ابٌلشده و نٌز شبٌه مفرد است نظٌر 
؛ زٌرا که ما مفردی ندارٌم که با ٌاء آغاز شده باشد، اولش ٌاء است به جمع شباهت ٌافته

که شباهت آن به فواصل « الم »که برخالف برای اٌن ندا را ٌک آٌه نشمرده «الر»و اما 
ٌک آٌه است چون مشابه  «ٌا اٌها المدثر»آٌات بٌشتر است، همچنانکه اجماع دارند که 

 اند. اختالف کرده «ٌا اٌها المزمل»باشد، ولی در  سوره میفواصل بعدی 
اند: سبب  گفته :دامام سٌوطی در ادامه درمورد علت اختالف شمارش کلمات لرآن می گوٌ

باشد  ی کلمات اٌن است که کلمه دارای حمٌمت و مجاز و لفظ و رسم می اختالف در شماره
و هر ٌک از علما ٌکی از آنها را  که هر کدام را در نظر بگٌرند درست و جاٌز است،

 گرفته است.
ار ک بٌنم؛ زٌرا اٌن ای نمی گوٌد: برای شمارش کلمات و حروف لرآن فاٌده و سخاوی می

ای داشته باشد در مورد کتابی درست است که کم و زٌاد شدن در آن راه داشته  اگر فاٌده
جمله احادٌث دربارة اعتبار باشد، در حالی که اٌن احتمال دربارة لرآن ممکن نٌست و از 
هرکس ٌک حرف از کتاب »حروف اٌنکه: ترمذی از ابن مسعود مرفوعا  نمل کرده که: 

گوٌم الم حرف  دهند، نمی حسنه هست، و حسنه را ده برابر به او می وخدا بخواند برای ا
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 .«است بلکه الف ٌک حرف، الم ٌک حرف، و مٌم ٌک حرف است
می لابل ستاٌش است ولی کوشش بعمل  تن همچو دلت هادلت است که داشتوجه ولابل 

لشؤن ا عظٌملرآن ومعنی باطنی بخش ٌعنی به معانى و تفسٌر ٌد ، که توجه اساسی درآ
 ٌد.آاهتمام بعمل 

نان به  حفظ و راسخ بودن مامسلچنانچه گفته آمدٌم به اساس آموزه های لرآنی  و دٌنی ما 
اندکترٌن شک و تردٌد درکامل بودن و محفوظ م و دارٌکل لرآن کرٌم اٌمان وباور کامل 

می ن زمجابودن لرآن کرٌم وجود ندارد و مسلمان هٌچ ګونه شک و تردٌد را درٌن راستا 
 دهد و لرآن کرٌم چنٌن شک و تردٌد ندارد.

ْلنَا الِذّْكَر َو ِإنها»خود وعده کرده که: هللا تعالی اعتماد راسخ دارٌم که  لَهُ  إِنها نَْحُن نَزه
،  9 ۀ( )آٌ. دارٌم ل كردٌم و لطعا  ما خود آن را نگاههمانا ما خود لرآن را ناز«)لَحافُِظوَن 

 حجر ( ۀ سور

ِ:لبلیِباِسورۀِالطُّورِِۀِروسِارتباط
طور را  ۀ سورب ختم نمود، ذاٌات را با وعده هاى عذارلاو ۀ سور متعال هللا پس از آنكه 

  .استها افتتاح كرده  به ولوع عذاب

ِ:َوالطُّورِِِۀورفضٌلتِس
  که  است  هشد  واٌتر  م عَ طمُ  بن  ٌرــبَ جُ از   ، کهحدٌثی دارٌم هسور  اٌن  فضٌلت  در بٌان

ی ولت . کنم رتمشو    کرِ مش  اسٌران  در باب  تا با اٌشان  آمدم هللا ملسو هیلع هللا یلص  د رسولنز» مود:رف
و   صبح  بودهنماز   ادای  مشغول  که  ٌافتم  را درحالی  اٌشان، آمدمضرت حضور آنبه ح
ِمن ا لَهُۥ مه  ٧لِع  بَِّن لََو  رَ  ابَ َعذَ  إِنه »:ۀ آٌ  به  چون  خواندند پس را می« والطور»ۀ سور
و «  وردمآ  شود، اسالم  لزان عذاب   که آن  رسٌدند، از بٌم» (8-7لطور: )سورۀ ا «٨َدافِع  
ِر شَ أَۡم ُخِلمُواْ مِ »: ۀآٌ  به  چون ٌۡ ِلمُونَ ۡن َغ ء  أَۡم ُهُم ٱۡلَخ  ِت َوٱْۡلَۡرَضَۚ َبل اله  ًٖ٘ۡ َو  أَۡم َخلَمُواْ ٱلسهَم 

 «. شود  از جا برکنده  للبم  بود که  رسٌدند، نزدٌک» [36-35 ]الطور: « ٖٙولِنُونَ ٌُ 
  ۀ کنند تمثٌل سوره   اٌن» می فرماٌد : «  آنالمر  ظالل فی »ٌر تفس  ، صاحب جهت  از اٌن
  للبی  هٌچ  که  گذارد، هجومی می  ژرفی  تؤثٌر بس  در آن  که  است  یبشر  ر للبب  هجومی
 «.شود وادار می  تسلٌم  به ا  نهاٌت  پس ،دکن  ریاپاٌد  رابر آناند در بتو نمی
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ِِِرِالطُّوِسورۀٌرِتفسرجمهِوت
ِ ال حِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره  ٌمِ ره
ِانربخشاٌندۀِومهبهِنامِخدایِب

 

 ﴾ٔ﴿َِوالطُّورِِ
 (ٔ! )به ]کوِه[ طور لسم 

: مإمنون ورۀ:سد وش حظهالمولعٌت دارد .)م منطمه  سٌنانام کوهی که در «:  رالطُّو»
 . (تٌنوسورۀ 

عظٌم الشؤن تذکر رفته ن لرآبار در  ده «طور» ۀ كلم: بصورت کل گفته می توانٌم که
حضرت موسى علٌه السالم و محل مٌمات له همان کوه است که ازجمکوه طوروهدف از 

  .باشد مى نزول تورات 
 تعالی با حضرت هللا  وهکن همٌ یوبر بااللسم  ٌاد کرده؛ « ورط»کوه خداوند متعال به 
ه لسم  خورد  آن  ، به   اشتد گرامیو   تشرٌفوبخاطر  .گفته استسخن  ،موسی علٌه السالم

 .است
را طور  یاست، و هر کوهمطلك کوه  یعنا: طور به ممفسرٌن بدٌن نظر اند کهبرخی از

گفت سخن   یالمتع علٌه السالم با هللا یکه موس یگوٌند، و لٌکن استعمالش در آن کوه یم
 .ور باشده منظوکمورد بحث هم مناسبتر آن است که همان  ۀ لبه ٌافته، و در آٌغ

 :ٌات ذٌل از آن نام برده استآن در ؤلرآن عظٌم الش
ٌْنَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّ نَوَ » ۀ:ٌآدر از جمله ْبنَاهُ اَد ٌَْمِن َولَره  (سوره مرٌم 52آٌه )«ِجًٌّانَ وِر اْْلَ

ٌَْک إِنهَک بِاْلوَ نَا َربُّ إِنًِّ أَ :»ه ٌدر آو  ه،برد ماز آن نا  ىاِد اْلُممَده َک فَاْخلَْع نَْعلَ آٌه )«ِس ُطو 
اِطِا اْلَواِد ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن شَ مه لَ فَ »   :ۀممدس خواند، و در آٌ یآن را واد(  طسوره   12

ٌَْمِن ِفً  ُ َربُّ اْلعَالَِمٌنَ أَ  ُموَسى إِنًِّا ٌَ  نْ أَ ةِ رَ َکِة ِمَن الشهجَ اْلُمبَارَ بُْمعَِة الْ اْْلَ  30 ۀ) آٌ« نَا َّللاه
، لرار  ی مبارک دانسته که در کرانه دست راست واد یبمعه اآن را  (لصص ( ۀسور
 .دارد

مه و خدا به همطلك کوهها است  ؛«طور»ازهدف  :ز مفسٌرٌن بدٌن نظر اند کهبرخی ا
اده و درباره نواع نعمت ها را لرار دها اوهکر که د اٌن جهت ٌاد کرده از ا سوگندکوهه

ًَ َو َجعََل فِ  »د:  آنها فرمو ِة أٌَهام  عَ ها َو لَدهَر فٌِها أَْلواتَها فًِ أَْربَ ْن فَْوِلها َو باَرَن فٌِمِ  ٌها َرواِس
 را بر فرازش لرار داد وهاٌى  كوه مٌن)و در ز( سورۀ فصلت  10آٌه «)َن َسواء  ِللسهابِِلٌ

روز رزق و روزى اهِل زمٌن را ممّدر كرد كه  وان نهاد، و در چهارراف ٌرخن در آ
 .ندان كافى استراى تمام نٌازمب

ِ﴾ٕ﴿َِوِكتَاٍبَِمْسُطورٍِ
 (ٕ)ِشده ( نوشتهکتاب مسطور)   کتاب  ولسم  به

ٌا  . است   موسی  حفوظ، ٌا الواحم  ، ٌا لوح . مراد از کتاب: لرآن شده  نوشته  مسطور: ٌعنی
ِ. و زبور است  انجٌل  چون  آسمانی  ها از کتب ها و غٌر آن اٌن  ههمد امر
 ٌاد نموده است. لسم شده  های نوشته م در صفحات و ورقکتابش لرآن کرٌهللا متعال به  
ً به معناي مطلك چٌزهاٌ« رق»[ کتاب مسطور فً رق منشور بعضً گفته اند: کلمه ما]ا

 .غذکاد ناند، مواست که در آن چٌزي نوشته ش
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 .ورق است یگفته اند: به معنا برخی مفسران 
است که از پوست حٌوانات درست  یص ورلهاٌصوخ یمعناند: به گفته ا وبرخی دٌگری 

 .ندکرد یم
خی از مفسرٌن بدٌن عمٌده انسان است ، وبر نامه ی اعمال « ر کتاب مسطو»هدف از 
لف عالمه مفتی إممرآن ف الارعم)( بیطتفسٌر لر) .آن کرٌم استآن لرد از اند که مرا

 .(وبندیدمحم شفٌع عثمانی دٌ
 .گستردن و متفرق کردن است یشور است به معنالمه منه مصدر کک« نشر» ۀو کلم
ضً لوح محفوظ است که منشور است به گفته بع یو در رلکه مسطور  یز کتاباد او مر

نوشته، و مالبکه  آنر د دبواهد ولم را آنچه بوده و هست و خعاث حواد یتمامهللا تعالی 
 .کنند( یاء مراجآسمان، آن را مً خوانند )و 

 توانٌم :کل گفته می رت بصو
 «ْحِر اْلَمْسُجورِ َو اْلبَ »دهد.  ىها سوق م ، به نادٌدنىها لرآن كرٌم، توّجه انسان را از دٌدنى

َِمْنُشورٍِفِِ  ﴾ٖ﴿ًَِِرّقٍ
 (ٖ). دهدرورلی گستر

 وشته مىوست نازکى است که بر آن چٌزى نپ نىمع به« اءر»با فتح و کسر  «ِقرِ»
 .  است  و نازک  رلٌك  پوست  رق عبارت، وٌایای، پوست صحٌفه:ٌعنی ِشود 

« رق»ر صحاح آمده است که صفحه است. دبه معنى « قر»  فرماٌد:ٌٌده مــبَ عُ ابو 
 « .(رق»ى  صحاح ماده) شود. ى است که بر روى آن نوشته مىپوست نازک

د لغوی ونحویبَ مُ س ابّ لعوابا می «رق »مورد عربی درلرن سوم در ومشهور معروف  ره
را   مطالب  در گذشته  که  حٌواناتاز پوست   نازک از پوست   است  رتباع » رق»که: ٌسدنو

 نوشتند.  می  بر آن  طومارگونه
  اعترخا راذ غابشر لبل از اٌنکه ک است که . لابل تذکر  گشاده و  ستردهگ  ٌعنی «منشور»

 .می نمودند ای خوٌش را در پوست حٌوانات تحرٌرنماٌند ، نوشته 

 ﴾۴﴿ِْعُمورٌِِِْتِاْلمَِْلبََِوا
 (۴)المعمور بٌت  به ولسم 

   :بٌتِالمعمور
ِت ٱۡلمَ » ٌۡ  .«ی آبادان، بٌت المعمور خانه» «ۡعُمورِ ٱۡلبَ
هفتم مولعٌت ان سمآ در کهمور عالم ه در مکه است. بٌتشرفه ککعبه م«: ِت اْلَمْعُمورِ بٌَْ الْ »

 می باشند  تعالی مشغول  س و تسبٌح هللاروه گروه به تمدٌدارد ، و دابما  فرشتگان در آن گ
ٌِْت اْلَمْعُمورِ »   عزوجل  و خدایدنٌا است ، که در ممابل کعبه یکعبه فرشتگان بوده  «اْلبَ
دارند  می خود آباد  ٌشٌانو   دتارا با عب  آن  رشتگانٌرد و فگ لرار می  رد پرستشمو ر آن د

نند، هرگاه از آن کرا بندگی می  ن پروردگارشانر آو د ه دور آن طواف می کنندو ب
 ا روز لٌامت نوبت بازگشت به آنها نمی رسد.خارج شود ت

طالح وٌا به اصروبروی  ممابل و  هب« معمورال بٌت» ور شدٌم آٌاد  در فوق  طورٌکه
که شٌخٌن از حدٌث  طوالنی اسراء   در حدٌث ه کٌوروط تهاشد رلرا  کعبه  خانه زی موا
ُت ثُمه ُرفَِع ِلی اْلبٌَْ »...:  فرمودندد که پٌامبرملسو هیلع هللا یلصرواٌت کرده ان )رض( ک بن صعصعه مال

ٌُْت اا لَاَل َهَذا الْ ِجْبِرٌُل َما َهذَ  اْلَمْعُموُر فَمُْلُت ٌَا إَِذا  وَن أَْلَف َملَک  عُ بْ سَ  م  ٌَوْ  وُر ٌَْدُخلُهُ ُکله ْلَمْعمُ بَ
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سپس بٌت المعمور را به من نشان دادند گفتم: » «ِهمْ ٌْ لَ آِخُر َما عَ ٌَعُوُدوا فٌِِه َخَرُجوا ِمْنهُ لَْم 
مالبکه داخل  هر روز هفتاد هزارت؟ گفت: اٌن بٌت المعمور است. ای جبرٌل اٌن چٌس

ر دٌگر در آن باز بای رابر دٌگ ده از آن خارج می شونهنگامی کی شوند و آن م
  (164)سلم( ، وم3207بخاری )«. گردند مین

بٌت المعمور در ممابل و  » فرماٌد:المعمور میی ولوع بٌت ی نمطههر در باربن کثٌامام ا
که در  ، و ٌادآور شدهمکه می افتدی اگر بٌفتد روی کعبهات کعبه لرار دارد، و زموابه 
ای که در و خانه ،کنندمی ان آسمان در آن عبادتکنساه کد دار دای وجوانهآسمانی خ هر

 رد.م دا( ناةزّ بٌت العا است )آسمان دنٌ
در والع از  ،ر داردکعبه لرا موازات رواٌت ابن کثٌر مبنی بر اٌنکه بٌت المعمور در

عرعره نمل  خالد بن ابن جرٌر از طرٌك .ستشده ا رواٌت رضی هللا عنه لیحضرت ع
مور بٌت المع آٌا ال کرد:إس رضی هللا عنه ز حضرت علیا صیشخ د:گوٌیکرده و م
  چٌست؟
 ،کعبة من فولهاماء ٌمال له الضراح بحٌال البٌت فی الس »جواب فرمود:درحضرت 

ملک و ال الف  سبعون لّی فٌه کّل ٌومٌص رضهذا فی اْل ةء کحرمحرمته فی السما
 (.2/083 :: فتح الباریابن حجر) «. دا  أب ٌعودون الٌه

بٌت معمور  – دارد و به لرارکع ۀخان وازاتای است که در آسمان هفتم در منه: خاٌعنی
هر روز کعبه در زمٌن مورد احترام است.  ۀمورد احترام است که خانر آسمان چنان د

د ار وارک بو تا پاٌان عمر فرشتگانی که ٌ ،دکنشته آن را زٌارت میهفتاد هزار فر
 ا نمی رسد.آنه به رتزٌا تدٌگر نوب دندش آن

و در  ،تاس دانسته ثمه رجال اٌن سند راسابر  عرعره زشٌخ ناصر الدٌن البانی ج
رواٌت آور شده که ٌاد بانیآل شٌخو  ...گوٌد: او مستور الحال است.با عرعره می طهراب

نمل شده که ما  رایگوٌد: بٌد: لتاده میفرمااست و می شاهد اٌن رواٌت صحٌح مرسل
صحابه ٌست؟ دانٌد بٌت المعمور چیآٌا م » پرسٌد:از اصحاب   ملسو هیلع هللا یلصا خد ولی رسزرو

است  دانند. فرمود: بٌت المعمور مسجدی در آسمانرسولش بهتر میدا وکردند: خ عرض
 .«...افتدتد روی کعبه میبٌفگرای که ابگونه ،ٌر آن لرار داردکه کعبه ز

با توجه به « حٌال الکعبه»ی جملهٌنکه ن اخس یهخالص » محمّك )البانی( گفت: سپس
 «.علم حدٌث مورد تاٌٌد است اصول صحت آن از لحاظثرت طرق حدٌث ثابت است و ک

 .(.477شماره  حٌحةسلسلة اْلحادٌث الص)د به: مراجعه کنٌ

 
ِ﴾۵﴿َِوالسَّْمِفِاْلَمْرفُوعِِ

 (۵)  برافراشته  سمف  ولسم  به
ء ( انبٌا ۀسور 32 ۀ )آٌسمان است طورٌکه درآ ناماه هکتبرم  ۀآٌسمف باال درهدف از

 و آسمان را .)« ْم َعْن آٌاتِها ُمْعِرُضوَن َسْمفا  َمْحفُوظا  َو هُ ماَء نَا السه َو َجعَلْ  »:خوانٌم می
 گردانند.(  هاٌش روی می هلرار دادٌم، )ولی( آنان از نشان سمف محفوظ

ُ » :اٌدم( می فر رعد ۀسور 2)آٌه  در همچنان ٌْرِ الهذِ  َّللاه .)هللا «  َعَمد   ي َرفََع السهماواِت بِغَ
 ..(را ببٌنٌد برافراشت هاٌى كه آن دون ستونها را ب نآسما آنكه است 
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 ﴾۶﴿َِواْلبَْحِرِاْلَمْسُجورِِ
 (۶) به آن درٌای مملو و برافروخته ولسم 

آن ،  نیعام زا ٌکی هبه چندٌن معنا آمده است ک  هک  استمشتك شده مسجور: از سجر 
درٌاها   که  تاس  شده  رواٌت شعله ور ساختن آتش است .هم  وٌا در تنور   برافروخته  آتش
  گردند. می  تبدٌل  فروختهبر ا  آتشی  و به  شده  آتشفشان  ٌکپارچه  ر روز لٌامتد
 .«کندهآمملو، » «ٱۡلَمۡسُجورِ »
بن جرٌر  دمحم. شد ربمضط ومتحرک « الشیء ارم»ور تم ور.  شعله «المسجور»

أشکل)تفسٌر  دجلةة حتى ماء ماإها بدجلمتلى تمور و الت الو ما ز :می فرماٌد  طبری
 (.٧/۶ٖٔلرطبى 

ٌعنی  ،را به مملو ترجمه کرده اند« مسجور »حضرت لتاده وتعداد دٌگری از مفسرٌن 
 ـ مرٌلکان لمرآاتفسٌر تفسٌر  نموده است .)ر ، وابن جرٌر همٌن معنا را اختٌابپر از آ
  (ابن کثٌر

ِ:منفجرِشدنِابحارِدرِروزِلٌامت
ن بخش از جمد شدده وبعد از منا پوشانزمٌن ر خشکه ایل عٌن کمان مز در :ابحار که
ٌخ ٌخبندان ۀ آب شدن برف ها و ، اٌن پروساند ن را پوشاندهای از زمٌ عمده خشب، ابحار

بٌن وجودات درم ازی گرزب انهج ، ن و آب شدن استم شدال گری زمٌن در حهای رو
د دارند، در روز ها رفت و آم آنوی ها ر کشتی  ،کنند زندگی می لعر ابحارآبها و اٌن 

 شوند.  منفجر میلٌامت 
 ذّراتی که ازاٌم  دهفجار ذرات اتم بوشاهد انما  ضرعصر حا گفته آمدٌم و درانچه نچ
باشند،  درتیٌن لچن ایدار یبه اٌن کوچک ستند. اگر ذراتیتر ه آب خٌلی کوچک  تذرا
جهان را  آفرٌنند؟ و می دادی خرُ با آن همه عظمت، چه  بحر ها  انفجار ر صورتد

ی تبدٌل فروزا ه آتشجهان، بۀ بحر ها آورند؟ تصور کنٌد که هم لرزه در میچگونه به 
به آسمان  های آتش ا شعلهخواهد بود؟ آٌ ۀدند، چه منظرٌک لحظه منفجر گرشوند و در 

اُر ٱۡلبِحَ إَِذا وَ  »:کشد گونه به تصوٌر می را اٌن ه هاعال، چنٌن صحن متهللا د؟شنک یه نمنزبا
 هم میه ب دارند )و شکاف برمیبحر ها هنگامی که و  (.)3االنفطار: )سورۀ« َرتۡ فُجِّ 
فرهنگی  گروه ه:، ترجمر عمر سلٌمان اشمرتؤلٌف:دکت )سٌمای روز رستاخٌز: . (پٌوندند 

 لمری ( 1437هجری،  1436شمسی، 1394 ب(رعمن، )ٌانتشارات حرم
رَ » سراسر برافروخته  بحر ها و هنگامی که  ) .(6التکوٌر: سورۀ )« تۡ َوإَِذا ٱۡلبَِحاُر ُسّجِ
 . (گردند می

را مٌن معنا ، وه ن مٌدان محشر را احاطه می کننداز چهار طرف مرمٌعنی بحر ها ا
باس حضرت ابن عز نٌو ،ت ه اسدعلی نمل فرمو ن مسٌب از حضرتحضرت سعٌد ب

 تفسٌر ابن کثٌر ( )اند .  نموده تفسٌر وسعٌد بن مسٌب ومجاهد وعبد هللا بن عمر چنٌن
د که جهنم هللا وجهه پرسٌ تی آمده است که شخصی  ٌهودی از حضرت علی کرمدر رواٌ
 او که ،در بحر استجهنم : که جواب فرمودنددر  وجهه ؟ حضرت علی کرم هللاکجا است

لف إرآن م) معارف الم. ) تفسٌر لرطبی ( ت آن را تصدٌك نموداطالع داشه بمسا تباز ک
 .ندی ـ سوره طور(عثمانی دٌوب دمحم شفٌعمه مفتی عال
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َرتِْ» ِ«:ُسِجّ

َرتْ » . پُر و لبرٌز 3وستن ه هم پٌ. ب2. به جوش آمدن 1)  :است ند معنا آمدهبه چ« ُسِجّ
و درٌاها به  از جا كنده شدها ه كوه سون ٌ زا زٌرا ،ٌاها كه همه آنها طبٌعى استشدن در

زمٌن را بٌرون می رون شدٌد، ذوب  دزلزله  ى دٌگر و از سوشوند  ٌكدٌگر متصل مى
 .(دتبدٌل می شونکشد ، و آبها به جوش آمده وبه بخار 

ِ:ٌنِشدهِاندچراِامکانِسهِگانهِموردِلسمِتع
( لسم و بحر مسجور لمعمورا ٌتب ،ور) ط هامکان ثالثهللا تعالی به را در مورد اٌنکه چ
  سه  اٌن  :می فرماٌدت ن بابدر اٌ   رازی  . امامم مفسر جهان اسال: ٌاد فرموده است

  خلوتها نآبا پروردگار خود در  اخالص به   ناٌشا  که اند از انبٌابی  تن  سه  های ، مکآن مکان
 طور، دمحم کوه در  السالمه لٌع  یوسم  ٌعنی ،اند راز و نٌازنشسته  ها به و با او در آن  کرده
 «.بحر  در اعماقم سالعلٌه ال   سٌون و  بهدر کع ملسو هیلع هللا یلص
  لًعلٌنا وع  السالم» :و گفتند ز و نٌاز نشستندرا  هب  بهدر کعهللا ملسو هیلع هللا یلص   رسول  که  است  نمل

بر ما و بر   سالم» «.ننفس  علً  ٌتثنأا كم  تأن  لٌنثناء ع  . ال أحصً ٌنالصالح  عبادهللا
،  ای ثنا گفته  تو خود بر خوٌشتن  که  چنانآن  وانمت نمی  من روردگارا!خداوند. پ  صالح  بندگان
 .» تو را برشمارم  ثنای
ٓ أَ »  :سر داد  ءندا السالم در عمك بحر  ٌهعل  سٌون هَ إاِله ٓ إِلَ  نََن إِنًِّ كُ اله  ِمنَ  نتُ نَت ُسۡبَح 
 ٱ

 ورداربرخ  و کرامت  از شرف ب سب  اٌن  به  اماکن  اٌن  پس ( 87انبٌاء:)سورۀ  «ِمٌنَ لِ لظه 
)حوت(  سوم( لد)ج  رویهنوشته : عبد الرإوف مخلص  تفسٌر انوار المرآن) گردٌدند.
 .( جریه 1437شمسی جمادی االول  1394

َِعَذاَبَِربَِّنِلَِ  ﴾۷﴿َِوالِعِ إِنَّ
ِ(۷) !شودمی    لعوا  تدگاررپرو  عذاب  که 

آمدنی  واهیخکافرش خواهی نرگ بر دشمنان به راستی که عذاب هللا تعالی  بزٌعنیِ

 است و والع می شود.

 ﴾۸﴿َِماِلَهُِِمْنَِدافِعٍِ
ِ(۸)ِبازدارنده ای نٌست.مانع و  و آن را هٌچ

 .«دورکننده، دفع کننده» «َدافِع  »
طوالنی را تالوت ی   رۀوس ض()ر مررت عضروزی ح: تی می نوٌسددر رواٌ ابن کثٌر

 («٨) ( َما لَهُ ِمْن َدافِع  ٧) لََوالِع  َن َذاَب َربِّ إِنه عَ :» ٌه می نمود ،ولتی که به اٌن آ
اومی ، مردم جهت عٌادت شدبٌست روز مرٌض آن تا  رسٌد آه سردی کشٌد که پس از

 .او چٌستوعلت مرٌضی حتی انارمی دانست که آمدند ولی کسی ن
 اٌنکه بهلبل ازبن مطعم می گوٌد که ٌک بار  می نوٌسد که جبٌر  طبیلرخ شٌ انهمچن

به  (بندٌاننی عراء ٌاُسَ ) ءآمدم تا در خصوص اسرا ، به مدٌنه ف شومم مشردٌن اسال
 در نماز مغرب که آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص، چون رسٌدم بحث کنم معلٌه وسل هللا صلی  هللال  رسو

ناگهان «  (٨) ع  ِمْن َدافِ  ( َما لَهُ ٧) َن لََوالِع  إِنه َعَذاَب َربِّ » د ناخوی ما ر ورط ۀبود وسور
ر آن زمان مسلمان شدم ودفورا  ی شد که فکر کردم که للبم انفجار می کند ،التم طورح
که عذاب مرا م ، مگر اٌن دم که نمی توانم از جای خود حرکت کنن احساس می کرچنٌ
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ه شفٌع عثمانی دٌوبندی ـ سور دمحم مفتی آن مولف عالمهمرالف رعا) م .فرا خواهد گرفت 
 .طور(

 ﴾۹﴿َِماُءَِمْوًراوُرِالسَِّتَمٌَُِِْومَِ
ِ(۹)روزی که آسمان به شدت پٌچٌده شود و بچرخد. 

انى، اّما حركت سرٌع و دور ب ، اطالق می شود ،در لغت به حرکت با اضطرا «ر مو»
ند گپرا هوا مىدر مال ، گرد و غبار را ش کهرٌوط ، آنتوار اس  گرداببشکل م و امنظّ ن

 روزمضطرب آسمان درحرکت  ۀ دربارمانا ه،مبارکه  ۀ ٌآ درهدف اما .چدپٌ و درهم مى
 .لٌامت بٌان شده است

ِ:سمانپارهِشدنِآ

وبعد از آن  شود و بچرخدروزی که آسمان به شدت پٌچٌده : دٌممتبرکه فوق خوان ۀدر آٌ
 . ( شود کافته میهنگامی که آسمان ش ) .(1ار: االنفط)سورۀ « َطَرتۡ ٱنفَ  ءُ آ سهمَ لإَِذا ٱ»  نسماآ
هنگامی که آسمان  (.)2-1 االنشماق:)سورۀ « َوأَِذَنۡت ِلَربَِّها َوُحمهتۡ  ،ُء ٱنَشمهتۡ َمآ ٱلسه إَِذا »
هم  )و حك سزد چنٌن هم میو  کنداطاعت مین پروردگارش را و فرما  شود افته میشک
 .((تسامٌن ه
ری های استوا ه روی پاٌهکم کمستحماند، بزرگ و  ختمانی مین هنگام آسمان به ساآ در
ن همه گردد، پس از آ دهد، ساختمان سست می ای رخ می شده است، ناگاه زلزلهرپا ب

ٌَۡوَمبِذ  َمآُء ِت ٱلسه َشمه َوٱن»  ست بنٌاد و متالشی خواهد شد:استحکام و استواری، س  ًَ فَِه
وار ز، سست و نااستشکافد و در آن رو ین از هم مو آسما » [.16الحالة: ] « ٙٔة  اِهٌَ وَ 
در رود، آسمان  شود و از بٌن می رنگ زٌبا و نٌلگون آسمان نٌز دگرگون می. «  دگرد می

ی هی سبز و گاهشود، گاهی لرمز، گاهی زرد، گا ته میآن روز، مانند روغن گداخ
َهانِ َمآُء فََكانَۡت َورۡ ٱلسه  تِ نَشمه ٱفَإَِذا »:هد شدنٌلگون خوا ه نگابدا » [.37من: ]الرح «٧َٖدٗة َكٱلّدِ
  «.ون روغن گداخته گلگون گرددچ شکافته شود و همکه آسمان 

 می «الفرسِالورد»، مانند ست که آسمان در آن روزشده انمل  )رض(از ابن عباس 
.  ه ۴ٖ۶ٌا  ۴ٖٖی )دالٌم ۴۴ٓٔ ٌا ۴ٔٓٔمتولد بغوِیِ)مسعودِِحسٌنِبنِابودمحم شود. 

رنگ است و در  ستان سرخدر زمرنگ،   زردار الفرس الورد، در به»: فرماٌد( می  ق
 « گردد. شدٌد، رنگش دگرگون میسرمای 

َهانِ »ی:  ٌهحسن بصری در تفسٌر أ های  ها و رنگ فرماٌد: به شکل  می «َوۡرَدٗة َكٱلّدِ
 ( 6/494 ٌد .)تفسٌر ابن کثٌر )آمی ناگون درگو

ًٌْراُرِاْلجِِِسٌتَِوَِ  ﴾ٓٔ﴿ِبَاُلَِس
 (ٓٔ) متحرک مً شوند!و کوهها از جا کنده و 

 :هاِوُِخردِشدنِکوهدنِزمٌنِکوبٌدهِش
رجا و د:که اٌن زمٌِن ثابت و پابرماٌف میپروردگار با عظمت در لرآن عظٌم الشؤن 

 وه وبٌدکدر هم  کباره صور، ٌ درمٌدن و هنگام د لٌامت های استواردر روز  کوه
ِحَدة  فًِ ٱلصُّوِر نَۡفخَ  نُِفخَ  فَإَِذا» گردند. ی میالشتم ٱۡلِجبَاُل فَُدكهتَا َدكهٗة ۡرُض وَ لَِت ٱْۡلَ َوُحمِ  ٖٔة  َو 

ِحَدةٗ  ٌَۡوَمبِذ  َولَ  َٗٔو  ٌَۡوَمبِذ  َوٱنَشمه  ٘ٔعَِت ٱۡلَوالِعَةُ فَ  ًَ -13]الحالة:  «َٙٔواِهٌَة   ِت ٱلسهَمآُء فَِه
برداشته ها از جا  ٌن و کوهو زم   دمٌده شود ) توله (صور ر د که م،هنگا در آن »[.16
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دهد و آسمان  خ میرُ در آن هنگام، روٌداد )رستاخٌز(  د.وبٌده شونه در هم کرٌکباشوند و 
 . « گردد ت و نااستوار میشود و در آن روز، سس می شکافته

 إَِذا ُدكهِت »
ٓۖٓ اْۡلَ ٱَكاله ا َدّكٗ  هرگزا هرگز! زمانی که زمٌن سخت » [.21 ر:الفج] «ٕٔۡرُض َدّكٗ

 . «رددح گو صاف و مسطّ  درهم کوبٌده شود
  د:رماٌف میتعالی شوند. هللا  های نرم تبدٌل می های سخت، به رٌگ ن کوهنگام اٌدر آن ه

ِهٌال  ٌٱۡلِجبَاُل َكثِ ِجبَاُل َوَكانَِت ٌَۡوَم تَۡرُجُف ٱْۡلَۡرُض َوٱلۡ »  [.14 ]المزمل: ﴾ٗٔٗبا مه
رٌگ  ی ندهگاپرهای  ا به تودهه درآٌند و کوهها سخت به لرزه  زمٌن و کوه زی کهرو رد » 

  «.ل شوندان تبدٌرو
َوتَُكوُن ٱۡلِجبَاُل  »شود: می ها مانند پشم رنگٌن کوه ی آمده است که :در جاٌی دٌگر

    «.گردد ان پشم رنگٌن میه سها ب و کوه » [.9]المعارج:   «٩َكٱۡلِعۡهنِ 
ِعۡهِن لۡ ِجبَاُل َكٱَوتَُكوُن ٱلۡ » :دکن ده مانند میبه پشم رنگٌن حالجی شها را  گرکوهدٌی ا هآٌدر 

 . «شوند جی شده میها به سان پشِم رنگٌِن حالّ  و کوه » .[5]المارعة:  «٘ٱۡلَمنفُوِش 
 هٌچ های ک ونهگرداند، بگ ار میهموند و زمٌن را ک ها را از جا می هسپس هللا متعال اٌن کو

روان  » ٌرس ها، گاهی به وهٌم از نابودی کد. لرآن کرشو رازی در آن دٌده نمیو ف ٌبشن
 «ٕٓب ااُل فََكانَۡت َسَراَوُسٌَِّرِت ٱۡلِجبَ » تعبٌر کرده است:  « ندنکپرا » به نسف و گاهی   « شدن
  «.دندگر شوند و سراب می میها روان  و کوه » [.20]النبؤ: 

  . «گردند می هدنکها پرا کوهو هنگامی که  » [.10]المرسالت:   «ٓٔتۡ فَ سِ نُ  لُ َوإَِذا ٱۡلِجبَا»
  .«  شوند ها رانده می و هنگامی که کوه » [.3]التکوٌر:  «ٖاُل ُسٌَِّرتۡ إَِذا ٱۡلِجبَ وَ »

ۡوَمٌَِِوَِ»ِکند: ونه بٌان میگ ها، اٌن کوه ندگیکپراحرکت وسپس وضعٌت زمٌن را پس از
ُهمِِۡۡرَ ِبَاِرَز ِ ۡلَِٱِىرَِتَِوَِِلَِنَُسٌُِّرِٱۡلِجبَا افَلَۡمِنُغَاِدۡرِِمۡنُهۡمِأَحََِِوَحَشۡرنََٰ  [.47: ]الکهفِ«۷ٗد 

رٌزٌم و  ٌن، درهم میای برای نظام نو روزی ما )نظام جهان هستی را به عنوان ممّدمه »
  میح زمٌن را از مٌان برسطورٌم و )همه موانع آ ه حرکت در میها را ب از جمله( کوه

ن را بٌنی و همگا ا در آن( نماٌان میچٌز ر موار و همههی که( زمٌن را )ا نهگو بهم رٌاد
 . «گذارٌم آورٌم و کسی از اٌشان را فرو نمی رد میــِ گاب( ب و کت)برای حسا

ٌَنِسفُهَ   سۡ َوٌَ » ا فٌِهَ  ى  رَ  تَ اله  ٙٓٔاٗعا َصۡفَصٗفاَها لَ فٌَََذرُ  َ٘ٓٔربًِّ نَۡسٗفاا لُونََن َعِن ٱۡلِجبَاِل فَمُۡل 
د، بگو: پرسن ها می کوهی  از تو درباره») [.107-105]طه:  ﴾٧ٓٔ أَۡمٗتاِعَوٗجا َوالَٓ 

سپس زمٌن را مانند زمٌنی    کند. کند و )در هوا( پراکنده می ا میها را از ج پروردگارم آن
  .«بٌنی شٌب و فرازی نمیگونه ن در آن هٌچ زد )زمٌنی که( سا ر رها میصاف و هموا

بٌِنَِِللِْْوَمئٍِذٌَِِِلِ ٌِْوَِفَِ   ﴾ٔٔ﴿ُِمَكذِّ
 (ٔٔ)  در آن روز بر تکذٌب کنندگان یوا

بنا  توضٌح حوادث روز ، منکر صحت و درستی خبری می شوندکسانی اند که  :مکذبٌن

دست از تکذٌب ولجاجت   درس وعبرت خوبی است که منکرٌن ،ستاخٌر ولٌامتر
 .بردارند

 ﴾ٕٔ﴿ِنَِوبُِعٌََِلِِِْذٌَنُِهْمِفًَِِخْوٍ ِالَِّ
ِ(ٕٔ)ِسرگرمند.( ه گوٌی ٌهودو ب به ٌاوه گوٌی )کسانی که 

: توبه  و های و کودکانه )مالحظه شود سورۀ به کارهای بٌهوده  : فرو رفتن«ض  َخوْ »
 .عام (سوره  ان
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 ﴾ٖٔ﴿َِدعًّاٌَِْوَمٌَُِدعُّوَنِإِلَىِنَاِرَِجَهنَّمَِ
ِ(ٖٔ) د.رانن یمخ دوز شو زور به سوی آت  تیسخرا با روزی که آنان 

 .«فرو انداختن راندنی، با خشونت» «َدعًّا»

بُونَِنُِْرِالَّتًِِكَُِهِذِهِالنَّا  ﴾۴ٔ﴿ِتُْمِبَِهاِتَُكذِّ
 (۴ٔکردٌد! ) یانکار مکه آن را  اٌن همان آتشی استگوٌند:(  ی)به آنها م

ى زچٌآتش  جز ،لجاجت آنان است زامبتنی جزای انکارکه ناشی و: ند کهنباٌد فراموش کن
  نٌست. ی دٌگر

َِهَذاِأَمِِْسحِْأَفَِ  ﴾۵ٔ﴿ُِرونَِأَْنتُْمََِلِتُْبِصِِر 
 (۵ٔ)بٌنٌد؟.  ٌن که شما نمیادو(  است ٌا اآٌا اٌن سحر )ج

م  را زمانٌکه آنان آتش جهن، سرزنش برای مکذبٌن استروز لٌامت بحٌث روز تنبه و 
م هٌا اٌن آ، شوندمی  تهفگ آنان ، بههنم انداخته می شوندتش جبه دورن آ ، وٌامی بٌنند

وع از سرزنش اٌه ودر ضمن ناٌن نوع از کن «:أَْم أَنتُْم ال تُْبِصُرونَ » !است سحر وجادو
 .است برای کفار
ح بر چشمان ما پٌامبر ساحرٌن وجادوگران اند وبه اصطال  گفتند: دنٌا میزٌرا کفار در 
 آتش هماٌن آٌا ن عذاب اٌ آٌا :دوش ه میتا  در روز لٌامت برای شان گف. بنپرده می اندازند

 .ه شده وٌا هم والعٌت استاختاندشما چشمان  پرده برحاال بگوٌد که است؟  جادو سحر و
ابر ها را در بر روز  لٌامت، تكذٌب شده در :به اثبات می رسد کهدر اٌن آٌه ٌک والعٌت 

 .چشم انسان لرار داده می شود
 نٌستند،وردار صحٌح برخاز دٌد وبصٌرت ن ناآ هک ٌکندممل تکذٌب کفار بر اٌن داللت اع
مشركان، همٌشه به پٌامبران تهمت ، می نماٌندناپذٌر الدام  به انکار ٌک والعٌت انکار و

را از کار می سحر و جادوست، پٌامبران عمل انسانها   وارد می گردند که کار آنان
ما عجزه و وحى به م امن هب ى رارافكند تا امو اى مى ها پردهنااندازند وبر چشمان انس

در نظر گرفته  لٌامت در روزومشرکٌن منکرٌن  ،بنا  جزای که برای کفارانكند،  معّرفى
کار وفعالٌت خود شان می  ۀ و ثمر شاپاد، شده وبه آن محکوم می گردند ، جزای عادالنه

 .باشد

ٌُْكمِْصِْاْصلَْوَهاِفَاْصبُِرواِأَْوََِلِتَِ َِعلَ ِ﴾۶ٔ﴿ِنََِملُوْنتُْمِتَعِْاِكَُِزْوَنِمَِجِْتُِاِمَِإِنَِِّبُِرواَِسَواء 
براٌتان ٌكسان است، فمط در برابر آنچه ، ٌدنکن نٌد ٌا صبر، چه صبر کدر آن وارد شوٌد

  (۶ٌٔابٌد. ) اٌد جزا مى  كرده

: حظه فرماٌدالم)  .ان بسوزٌد و حرارت آن را بچشٌدآتش شوٌد و بد داخل «:إِْصلَْوَها»

 (.صرۀ  سوو اتفصا ورۀس، در سورۀ نساء
هم عالی ٌات لرآنی ٌک فآخوانندگان را جلب نماٌم که از ک نمطه توجه مٌخواهم بر ٌ

واصطالحات که آنان در  ذبٌن با همان تعبٌراتىکه تر از موارد مدٌد که در زٌاآی بدست م
 بٌخ لرار می گٌرند :آنان دروتال لرار می دهند به شٌوه وسبک مورد دنٌا مورد استعم

د روز لٌامت همان لسمت از انکار شان موردر كار انبٌا سحر است،  :  ندفتگ یم دنٌا
ِهذا» :رفته وبرای شان می گوٌندتحمٌك لرار گ (  آٌا اٌن سحر )جادو(  است) «أَِفَِسْحر 

موعظه كنٌد  ار مااگر  :نٌا خطاب نموده می گفتندد در ءنبٌاأه به ٌا بطور مثال کسانی ک
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ٌْنا أَ َوعَ اوسَ » .دکن میلی نربما فٌا نكنٌد  )آٌه  «ْن ِمَن اْلواِعِظٌنَ ْظَت أَْم لَْم تَكُ ء  َعلَ

) تو اٌن همه وعظ و نصٌحت را کنی وٌا هم نکنی  به حال ما شعراء(  ۀسور 136
ال ْو أَ  ُروافَاْصبِ »: رای شان گفته می شود( در روز لٌامت به همان شٌوه ب.ان استٌکس

  ندارد.ا نكنٌد، تفاوتى ٌ ٌدنك برص «مْ ٌْكُ تَْصبُِروا َسواء  َعلَ 

ِاْلُمتَِّمٌَنِفًَِِجنَّاٍتِ  ﴾۷ٔ﴿َِونَِعٌمٍِإِنَّ
 (٧ٔبی تردٌد پرهٌزکاران در بهشت ها و نعمتی فراوان اند. )

ِِ!ترممحِۀخوانند

ه است. مدآ «لاٌةو»و « ولی»ی  اتماء که از رٌشهدر لغت اسمی است از مصدر  اتموِ
ه کند و بر دفع چٌزی ب ت میبا آن از خود محافظان انس که ودش می ولاٌه به چٌزی گفته

 ظ کند.خداوند او را از بدی حف ٌعنی« ولاه هللا السوء!» کند، داللت می چٌزی دٌگر ۀوسٌل

ِ:ِِرعدرِش ااماِتمو
ت، پرده حرام کرده اس  هللا تعالی هلالج لجخود و آن چه  مٌان اٌنکهدرشرع عبارت است از تموا

 .ٌدکن اداٌج یو مانع
از بار آمده است.  ٕٓٓبار و مشتمات آن بٌش از  ٧ٔ در لرآن عظٌم الشؤن  «تموا»کلمه 
ان آن براساس تموا نباشد ، فمط اعمال متمٌان پذٌرفته است و به کاری که بنٌلرآن منظر
  .« اِنهما ٌتََمبهُل َّللّاُ ِمَن الُمتهمٌن»: ودش ینماٌی ناعت
 . بعمل اری اش و پرهٌز از نواهی عالی  تهللارهای اعت از دستواط داری وفرمانبر -

: می فرماٌد هـ( 100از سال لبل  یمتوفهل بصره  )تابعی االعنزي طلك بن حبٌب 
چگونه است؟ گفت:  اموت د:نتفگد، ٌکنآن را خاموش  اشود، با تموهرگاه آشوبی برپا » 

امٌدوار باشٌد و در داش او ثواب و پا ، بهم دهٌداو را انجااٌنکه در پرتو نور هللا طاعت 
تعرٌفی است اٌن سخن بهترٌن «. ترسٌدش حذر کنٌد و از کٌفرش بپرتو نورش از معصٌت

 بنا و( 1343)ی  ( به شماره1/474ر الزهد )ابن مبارک دبٌان شده است.) اکه برای تمو
 اند.( ( رواٌت کرده3-356شماره ی ) به( 6/164بی شٌبه )ا

ِِ:ٌنمتم
ر بٌند که خود دستو ها را چنان می آن الیتعهللا کسانی هستند که  زکاران(متمٌن )پرهٌ ا  بن

 کنند. نهی کرده، الدام نمیداده است و هرگز به آن چه از آن 
رای روز و آمادگی بک ندا هب اعتنلجالل و شکوه، عمل به لرآن،  ترس از صاحب -

 .ل گاه  منزو رخت بربستن از اٌن  رفتن
ترسد  و هر چه از آن می  هللا تعالیندی و کٌفر ود و خشم، ناخرسمٌان خ مسلمان اٌنکه -

 لرار دهد که خود را با آن حفظ کند، و اٌن امر با انجام  گٌریپٌشولاٌه و    ای ماٌه
 ت.اس ٌرپذ ناامک معاصیو پرهٌز از  طاعات

 یبَ اُ ؟ چٌستاوسٌد: تمپرب ـعْ ـَ ک ـنِ بِ ی بَ اُ  صحابی جلٌل المدراز ( مر )رضرت عضح
ی بَ اُ ، بلی گفت:  ای که خار در آن باشد؟ فتهرمإمنٌن آٌا از راهی ای امٌرالجواب فرمود : 

خواستم لدم  جاٌی که می گرفتم و به گفت: چه کار کردی؟ عمر گفت: لباسم را باال می
تموی  گفت: کعب ابی بنبه پاٌم اصابت کند. کردم، مبادا خاری  می اهنگت لد م بهابگذر
( و ابن 1/162(، لرطبی در تفسٌرش )1/41بن کثٌر در تفسٌرش )ا.... )مٌن استه

 .اند.( ( اٌن رواٌت را آورده1/160) ر جامع العلوم و الحکمرجب حنبلی د

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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زشِوِـوِدوریِازِلغمِراحِولِحالِرمتِبستنِبرایِطاعتِودلتِدرِهکمِابنابراٌنِتمو
 بزرگِاست.ِخشٌتِازِخداوندِترسِو

از  و روحهاست،للب ی ا  ان به مراتب ٌمٌن رسٌد، توشهتو با آن می است س دٌناسا اتمو
 کنند.  گٌرند، و در راه وصال و رهاٌی بر آن تکٌه می می د، و نٌروکنن ٌه میآن تغذ

ٌن خود و آن چه که از آن ابم در انانس هدر اصل چنان است ک وٌد: تمویابن رجب گ
 فظ کند.را حبا آن خود  که دهدکند، چٌزی لرار ب ترسد و پرهٌز می یم

ا کامل است و چه بس ها بخشی از تموای ههانجام واجبات، فرو گذاشتن محرمات و شب
هللا تعالی  ی  ، و فرمودهی آن در آٌد انجام مستحبات و ترک مکروهات نٌز در محدوده

ُب اَل  نَ لِ َذ   ٔمٓ لٓ ا» َبَۛ فِ ٱۡلِكتَ  ٌۡ ۡلُمتهِمٌنَ َر م. مٌم. . الالف» (2-1: مرةالب)سورۀ «ٌِٕهَۛ ُهٗدى لِّ
 شود. ا شامل میها ر تمام اٌن« است تردٌد اٌن کتاب راهنمای پرهٌزکاران بی
عبارت است از عمل به حمٌمت تموی »ی تموی و تعرٌف شرعی آن گوٌد:  بن لٌم دربارهاِ 

هللا اجرای امر و نهی الهی. هر چه  ، امٌد به حساب،ٌمان راستٌنا باه امره  هللاطاعت 
او نهی کرده،  هر چهازاش انجام دهد، و ان به او تصدٌك وعدهبا اٌمهد د یور مدست الیتع
 «.اٌش، دوری کندز ترس هشدارهاٌمان به او و ا با

 :ماٌدمی فری تموی  ابودرداء درباره
کند، کمترٌن گزندی حفظ  بترسد تا او را از تعالی  هللا از انانس هتموای کامل ٌعنی اٌنک»

 «.ندت، از ترس اٌنکه حرام باشد، رها کل اسحال کند میر فکه و چٌزی را ک
( و شوکانی در نٌل 1/48فظ در فتح الباری )آورده، حا (1/19زهد )رک در ال)ابن مبا

ز ابودرداء به نمل ا یمولتاب کتا رذکرکرده و به ابن ابی دنٌا د( آن را 5/323اْلوطار )
 اند.( دهنسبت دا
کند مورد  می  ءاار بگذراد، اما احتٌاط التضنکرا ها  لحالی  هاٌن نٌست که هم هدف البته 

نامٌده  ری(ا گبه معنای پرهٌز َوَرعِْ)ن ورع رام رها شود و اٌترس افتادن در ح مباحی از
بد داشته باشد، ٌک ذره عمل  ی هازدانبه  ستوضٌح داده است که هرک عالی شود. هللا ت می
ی  های بدی بپرهٌزٌد، داٌره از ذره ی اٌنکهبراٌد اذا گاهی ناچار ببٌند، ل ر آن را میکٌف

أال و إنه ِلكّلِ ملن »ر شد، و طمع آن در دل بٌفتد: دود کرد تا از گزنها را گسترده پرهٌز
بدانٌد هر » :«أن ٌمَع فٌه شنأو میالح َمن الَترَب ِمنَ  محارمه، و إنه حمی هللاحمی  و 
کس به آن نزدٌک ، هراست ماتشحرم ل(تعا) م م خداوندهی حرٌمی دارد، حرٌپادشا

رواٌتی اشاره داد که بخاری  ست: بهصحٌح ا«.)ٌفتدشود، هر لحظه ممکن است در آن ب
ب ا( بخش المسالاة، ب1599مسلم )( بخش اإلٌمان، باب فضل من استبرأ لدٌنه، و 52)
 .اند.( و ترک الشبهات آورده لاللحاذ أخ

ترس کند تا اٌنکه از  ینگ مان تارکهٌزر پرتموی عرصه را ب» :اٌدفرممی حسن بصری 
ابن رجب حنبلی در جامع «.)ندکن می را رهاها  دامنگٌر حرم شدن، بسٌاری از حالل

 «.به حسن بصری نسبت داده است ( نمل کرده و آن را1/159العلوم و الحکم )
اٌی ٌزهکه از چ اند نام مشهور شده به اٌن خاطر به اٌنمتمٌان : »می فرماٌد ریثو انسفٌ
تر ا بٌششود و ٌ آن پرهٌز نمی ٌعنی معموال  از« شود که از آن پرهٌز نمی کنند یرهٌز مپ

سفٌان ثوری  اما آن را به 1/159ابن رجب حنبلی، همان، مردم آن را ترک نمی کند. )
 .نسبت داده است.(
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شرٌک دٌگرش خود را بازخواست شرٌک از  محاسبه و تر از و سخت ترٌشبی متم
 گذارد. اهان را کنار میام گنذا تمکند، ل میمحاسبه 

و شناخت در بحث تموی است. ابتدا باٌد علم ی  فاٌده د در نظر داشتمهمی که باٌ ۀمسؤل
چه را که  هرا رزٌست، ای علم و شناخت  و اٌن فاٌده بدانٌد از چه چٌز باٌد پرهٌز کرد،

حرام حالل و دٌن و  احکام دزد، و باٌسا براٌتان روشن میاز آن پرهٌز کنٌد، الزم است 
به گمان حرام بودن، لص ٌک حالل خاروی جهل از زرا بشناسٌد، به عالوه گاهی انسان ا

ت و نه رنگ و بوٌی از تموی، ٌی از ورع هس کند، که در اٌن کار نه ماٌه خودداری می
نکنند، ٌا اند ازدواج  گرفته ود. گروهی که تصمٌمش بٌهوده محروم می فسن هنکز اٌج

  دٌن بهره آگاهی از امورند تمام عمرشان روزه باشند، از علم و ا گرفته که تصمٌمگروهی 
 اند. نبرده  ای

ی انسانی  ه روی جامعهها را ب ی بالها و آشوب جهل و عدم شناخت دلٌك مساٌل دروازه
داخلی مٌان خود شرکت های  مسلمانان زٌادی در جنگ و جدالرٌخ ات ولطر د، دٌگشا می
ن شا شدند و دست ت و اطالعی از دٌن داشتند در آن وارد نمیو شناخر علم گکه ا ندا کرده

، کردند شد، هر چند برخی ازآنان در موراد بسٌار جزبی تموا پٌشه می نمی آغشته به خون
 کردند. پرهٌز نمیٌزی رونخ ون ه خوباما از روی جهل از آلودگی 

داری  که به نگهن است د انسادر وجوی لتی و پارساٌی، حاپرهٌزکار به معنای َوَرعِْ)
زٌرا که  ؛تموا استزممام باالتر اع ممامی شود. ور ز لغزش منجر میکامل نفس و ترس ا

 ،ودش جرنم حاللی که ممکن است به گناهدر اٌن حالت انسان از شبهات و حتی کارهای 
( ربعم)دمحمِبنِصالحِمنجد،نده:نوٌس :للب کردارهای:ذهاؤخم) (.کند یاب منجتا

ِری(هج 1436مسی، ش1394

 ﴾۸ٔ﴿ِاْلَجِحٌمَِِِعَذابََِِربُُّهمِْفَاِكِهٌَنِبَِماِآتَاُهْمَِربُُّهْمَِوَولَاُهْمِ
 عذاب نکه[ پروردگارشان آنان را ازبه آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده و ]برای آ

 (٨ٔ) داشته، شادمان و مسرورند. ظ و مصبونفومح زخود
لباس و مرکب و دٌگر  نى و آشامٌدنى وخورد اٌذ وانواع لذ از خٌر و کرامت وٌعنی 

 استفاده ولذت می جوٌند .است،  عطا کردهبه آنها لذاٌذ بهشتى که خدا 
اَب اَ »  اُهْم َربُُّهْم َعذ  دارد و  ب جهنم محفوظ مىاعذز اا ان رنوهللا تعالی  آ« ْلَجِحٌِم َو َول 

 کند. از آنان دور مى وترس اش را وخوف
 «وارد شدن به بهشت»نعمتى است مستمل و جداگانه و ماوراى  : اٌنه استکثٌر گفت ابن 

طورى ممرر است که به چشم هٌچ کس نٌامده و به  مسرت در آن ذاٌذ وشتى که لاست. به
 .( ٩ٕٓ/ٖمختصر  ) .استده رنکر وخطکس  چهٌچ کس نخورده و به خاطر هٌ گوش

 ﴾۹ٔ﴿ِنََِملُوتُْمِتَعِْاِبَِماُِكنِْبُواَِهنٌِئًُِكلُواَِواْشرَِ
اعمالً است که انجام ابر ا در برنهاٌگوارا  )به آنها گفته مً شود:( بخورٌد و بٌاشامٌد 

 (٩ٔمً دادٌد! )

ْجنَاُهْمِبُِحوُمتَِّكئٌَِنَِعلَىُِسُرٍرَِمْصفُو  ﴾ٕٓ﴿ٌِنٍِعِِِرٍِفٍَةَِوَزوَّ
را  (نالعٌ)حورچشم  اند و زنان زٌبا و سٌاه دهربر تختهای که کنار هم چٌده شده تکٌه ک

ِ(ٕٓ)ِگردانٌم. همسرشان می
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هاى زرٌن و آراسته شده به مروارٌد و ٌالوت،  بر تخت«  َمْصفُوفَة  ُمتهِکِبٌَن َعلى  ُسُرر  »
 شوند. مى لغومش دنشامٌآنشٌنند و به خوردن و  هم مى تکٌه داده و در کنار

 .لٌنمتمابسرر  انند: علىاند، م نى روبروى هم نشستهعابن کثٌر گفته است: مصفوفة ٌ
 .(٩ٕٓ/ٖمختصر  )

دهد و آن را  متکاٌى تکٌه مىسال به  به مدت چهلانسان »آمده است:  شرٌف  در حدٌث
 ،ردبب ذتآن ل ه را نفسش آرزو کند و چشم ازشود. و هر چ کند و خسته هم نمى ترک نمى

 حاتم.( ىاخراج از ابن اب )«شود براٌش فراهم مى

  را به  جنتٌان از   ٌعنی: هرٌک ( اٌم دهٌگردان  نانآ  ا جفتر  چشم  درشت  حورٌان):حورِالعٌن

  . مگردانٌ می  و پٌوسته  اند، همدم نـٌـحور ع  که  ای شتیبه  زنان

 خود باشد.   حسن  تٌهان رد هردو  چشمش  و سٌاهی  ٌدیسپ  که  است  زنیحوراء: 

ٌباٌى و جمال ت زهاٌبزرگى چشم نسفٌدى پوست و  ،است  یچشم  درشت  هر زن: نـٌـع

 است.

ٌَّتَُِواتَّبَعَتُْهْمَِوالَِّذٌَنِآَمنُواِ ٌَّتَُهْمُِهْمِبِِذُّرِ ْنَِعَمِلِهْمَِوَماِأَلَتْنَاُهْمِمِِِإٌَماٍنِأَْلَحْمنَاِبِِهْمِذُّرِ
ٍءِِمْنِشَِ ِ﴾ٕٔ﴿ٌِنِ بَِماَِكَسَبَِرهِِِئٍِرِِمِْاِلُِّكًُِْ

ان از آنان پٌروی کرده اند، اٌمدر  ]به نوعی[ فرزندانشانمان آوردند و و کسانی که اٌ
ز اعمالشان را نمی کاهٌم؛ هٌچ چٌز ا می کنٌم ونان ملحك فرزندانشان را ]در بهشت[ به آ

 (ٕٔاست. )رو اعمال خوٌش نی در گهر انسا
 .«ٌم، نکاستٌمهکا یمن چٌزی» «َمآ أَلَۡتَن  »
 .«گرو، گروگان» «َرِهٌن  »
ٌهتُُهْم ذُ  مْ تهَبَعتْهُ اَلهِذٌَن آَمنُوا َو اِ » ان  ّرِ ن در فرزندانشاآورند و  آنان که خود اٌمان مى« بِإٌِم 
ا »کنند،  مىو از آنان پٌروى  ن آوردن با آنان شرٌک شدهاٌما ٌه أَْلَحْمن  دان نفرز« تَُهْم ِبِهْم ذُّرِ
م و روشن شود. هرچند به مما نٌم تا چشمشان به دٌدن همک رانشان ملحك مىپد به را

 نرسند. هم نهامنزلت آ
ى او  زان درجهرا به مٌ ندان مإمنعباس گفته است: هللا تعالی در بهشت ممام فرزابن  

ه آٌه چشمشان روشن گردد. آنگا د. تانباش ها به مٌزان او همد هرچند که عمل آنبر باال مى
 .(٧/۶۶ٔلرطبى تفسٌر . )بت کردلرا را

 زمخشرى گفته است:
سعادتمندى خودشان، و  کند، با شت فراهم مىبه ى را براى اهلنتمام سرور و شادما

الد و فرزندان نشٌنى برادران اٌمانى و گردهم آمدن اوهم ، وازدواج با حوران بهشتى
 کند.  ل مىنها، سعادت آنها را تکمٌار آناسه گان شان در کونو
ا» اُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشیْ أَلَتْ  َو م  کنٌم. در البحر  نمىکم ا عمل پدران ر چٌزى از ثواب«  ء  ن 

کند بدون اٌن که چٌزى از پاداش  مىحك مل آمده است: ٌعنى هللا تعالی  ممصر را به محسن
 .(٧ٕٕ/۴کشاف تفسٌر) .را کم کنداو 
ا َکَسَب رَ اِ  لُّ کُ » د و گناه دٌگرى را باش عمل خود مى هر شخصی  در گرو« ِهٌن  ْمِرئ  ِبم 

 ٌا فرزند.در باشد پ عم از اٌن کهگٌرد. ا نمى به گردن
ر دارند و بهشتٌان به سوى راگفته است: ٌعنى دوزخٌان در گرو عمل خود ل ابن عباس 

 بن عباس است.(ا تؤوٌل، اٌن ۴٩ٔ/٨.) البحر شوند مى هاٌشان روانه نعمت
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در ل شرک خود ر است؛ ٌعنى هر کافرى در گرو عمت: منظور آٌه کافگفته اسو خازن 
مإمن «  نة إال أصحاب الٌمٌنکل نفس بما کسبت رهٌ»ى  مودهفررد. و مطابك آتش جا دا

 .(٧/۶٨ٔلرطبى تفسٌر.) گٌرد نمى اردر گرو عمل لر
 !محترم ۀخوانند

لذت های وفامٌل  از جمله ر بهشت با فرزند بودن د کجا ءت که ٌدر اٌن جای شکی نٌس
د نه الله به اوالد که عفهم دار ه به اٌنی  بشمار می رود ، ودر اٌه مبارکه ، اشاربهشت

ندی در آخرت نٌز نزد انسانها  عاللم، بلکه اٌن تنها در دٌن نزد  انسان با لوت وجود دارد
 باشد. وجود می داشته
حضرت ابن عباس )رض( ه ، کجبٌر رواٌت نموده است د بنضرت سعٌطبرانی از ح

خود   نزن  و فرزندا ،ز پدر و مادر، اجنت داخل شود  به  شخص  چون» :استفرموده 
گوٌد:  اند. می تو نرسٌده  درجه  به  شود: آنان می  او گفته  در کجاٌند؟ به  آنان  کند که می  السإ

  اٌشان  ساختن  ملحك  به  گاآن !  ام کرده  عمل  نناآ  ایبر  هم خود و  برای  هم  من دگارا!پرور
 کرد.  را تالوت  آٌه  ض(  اٌن)ر  عباس ابن  سپس«. دشو می داده   فرمان  وی  به
  و الربای  فرزندان  ساختن  حكٌعنی: با مل«  کاهٌم شان را نمی عمل  از جزای  و چٌزی»
ر در گرو کا  کسیهر «  کاهٌم میرا نٌز ن  دشانخو  اعمال  از ثواب  ، چٌزی ناٌشا  ها به آن

او   عالمتخداوند   که کرد  عمل  هیاگر بر وج  پس  در روز لٌامت«  است  و کردار خوٌش
کند  او را آزاد می  اوند متعال، خد پرداخت  خود نٌک  وجاٌب  بود و به  داده  فرمان  را بدان

  آن  را نٌز به  مرگ  حتی  که  انگٌزی هراس   نابودی  کند و چه می  ابودشن  و در غٌر آن
 ( ر فسٌر ابن کثٌبگذارد!.)ت  پاٌانی  نمطه  تواند بر آن و نمی  ستنٌ  راهی  هٌچ

ثابت می شود   ابن کثٌر پس از نمل اٌن رواٌت فرموده است ، از اٌن رواٌت چنٌنحافظ 
اٌه ی آنها در عمل ، دن  پرزندان آنها با وجود پاٌٌن بوکه از برکات  پدران صالح ، به ف

ٌز برعکس دران  صالح خود رسانٌده می شوند ، ونده ای  می رسد ،وبه در جه ی پفاٌ
فاٌده ای خواهد  رسٌد ، واٌن از احادٌث  ثابت است ، چنان  به پدرانح فرزندان  صالاز 
 اٌت است که رسول هللا صلی هللادر مسند امام آحمد  از حضرت ابو هرٌره )رض( روکه 
نسبت به اعمالشان باال می ر جات بعضی از بندگان خود را ه وسلم فرمود : خداوند دعلٌ

به از کجا به ما رسٌد ؟جواب می رسد مام  ورتم خداوندا اٌن می پرسند که برد ، آنان
.) رواه آحمد واستغفار کردند ، وآنچه می بٌنٌد آثر آن است  فرزندان تان در حك شما دعا

 شاهد  فی صحٌح مسلم عن ابی هرٌره(  صحٌح ولم ٌخرجوه ولکن لهولال ابن کثٌراسناده 
ء  » ًْ )تفسٌر .کاستن است« الت واٌالت»ظی معنای لف« َوَما أَلَتْنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َش

دن  ردانٌ، وملحك گت اوالدهت متعالی  ساختن  در جاومعنا آٌه چنٌن است که ج (لرطبی
ود ، تا به اعمال آنها اضافه پدران چٌزی کاسته نمی ش ، از اعمال آنها به پدران صالح

)تفسٌر معارف .ساندجه می رکه خداوند آنان را به فضل وکرم خوٌش بدان درد، بلگرد
  .(المرآن مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی ـ  سوره الطور

ِ:نٌکوِکاریِانبٌاِءِباِوالدٌن
ه ٌافته که ب لٌه  سلم با والدٌن تذکرشان دستان های متعددی از انبٌا ء علعظٌم ا درلرآن

 :ورٌمآی عمل مبرخی ازآن  اشاره ب
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 :داستانِحضرتِنوحِعلٌهِالسالم
نوح  علٌه السالم را در نٌکی واحسان به والدٌن  به روش دعا واستغفار نؤلشآن عظٌم الر
ّبِ  » :نٌن بٌان می فرماٌدچ تِ لِ ٱۡغِفۡر ِلً وَ ره ٌۡ ِلَديه َوِلَمن َدَخَل بَ ِمِنٌَن ًَ ُمۡإِمٗنا َوِلۡلُمإۡ َو 

تِ  ن به اٌماهر که با بار الها مرا و پدر و مادر من و ) .( 28  نوح:رۀ )سو «َوٱۡلُمۡإِمنَ 
 ی مردان و زنان با اٌمان را ببخشای(. ی من داخل شود و همه خانه
ِ:محضرتِابراهٌمِعلٌهِالسالستانِاد

لطف و  ی و هالکت پدرش او را باعلٌه السالم به خاطر ترس از گمراه هٌمحضرت ابرا
دهد  یمٌد برای هداٌت و نجات مورد خطاب لرار مرغبت و ا مهربانی و حرص شدٌد و

ٌ»: خواهد که به خدا اٌمان بٌاورد می اوو از  ِهٌَمَۚ ِإنههُۥ َكاَن ِصّدِ ِب ِإۡبَر  ٗما َوٱۡذُكۡر فًِ ٱۡلِكتَ 
ٓؤََبِت ِلمَ إِ  ٔٗنهِبًٌّا ٓؤَبَِت إِنًِّ لَدۡ  ٕٗا  ٗ نَن شٌَۡ ٌُۡغنًِ عَ َمُع َواَل ٌُۡبِصُر َواَل تَۡعبُُد َما اَل ٌَسۡ  ۡذ لَاَل ِْلَِبٌِه ٌَ   ٌَ 

اَن ٱۡلِعۡلِم َما لَۡم ٌَۡؤِتَن فَٱته َجآَءنًِ مِ  ٗطا َسِوٌّٗ ًٓ أَۡهِدَن ِصَر  ٓؤَبَِت اَل تَۡعبُ  ٖٗبِۡعنِ َنۖٓ ٌَ  َط  ٌۡ َن إِ  ِد ٱلشه َط  ٌۡ نه ٱلشه
ۡحَم   اَكاَن ِللره ٓؤَبَ  ِٗٗن َعِصٌّٗ ًٓ أََخاُف أَن ٌَ ٌَ  ِن َفتَُكوَن لِ َمسهَن عَ ِت إِنِّ ۡحَم  َن ٱلره ِن َذاب  ّمِ َط  ٌۡ لشه

اوَ  خود ٌاد کن شرح حال ابراهٌم را که بسٌار و در کتاب »[.45-41]مرٌم:  «ِ٘ٗلٌّٗ
را که پدر خود گفت: ای پدر چرا بتی جماد به بود هنگامی که  راستگو و پٌامبری بزرگ

پرستی؟ ای پدر! به من  رفع کند میتواند حاجتی را از تو  نمی چشم و گوش ندارد و
به راه راست هداٌتت اند، پس تو از من پٌروی کن تا  اموختهٌد که به تو نان دانشی آموخته

فت و عصٌان کرد خالبا خدای رحمان مکنم ای پدر هرگز شٌطان را نپرست که او سخت 
شٌطان ٌار ر و عذاب رسد و در دوزخ با از خدای مهربان بر تو لهترسم که  ای پدر می
 «.و ٌاور باشی

ِ:هِالسالمداستانِحضرتِاسماعٌلِعلٌ
ًه إِ »گامی که پدرش به او گفت: هن بُنَ ًٓ أَۡذَبُحنَ ٌَ  ًٓ أََرى  فًِ ٱۡلَمنَاِم أَنِّ  [.102]الصافات: « نِّ
 «.کنم ام که تو را ذبح می واب دٌدهدر خفرزندم! »

ؤََبِت ٱۡفعَ »:دفرزند در جواب می فرماٌ
ٓ ُ ۡل َما تُإۡ لَاَل ٌَ  ًٓ إِن َشآَء ٱّلله  َستَِجُدِن

  «بِِرٌنَ  ِمَن ٱلصه  َمُرۖٓ
ای انجام بده و ان شاءهللا مرا از بندگان صبور و  ری شدهای پدر! کاری را که بدان ام»

 «.شکٌبا خواهی ٌافت
ر خواب دٌده بود، از آنچه د علٌهم السالم  شده است، هنگامی که حضرت ابراهٌم واٌتر

ا بردار رکرد، به فرزندش گفت: ای اسماعٌل، رٌسمان و تٌشه  لمطمبن شد و ٌمٌن حاص
 ٌزم بٌاورٌم. ا هم به آن وادی بروٌم و هتا ب

: من لصد انجام فتگ علٌهم السالم  هنگامی که با هم به وادی )شبٌد( رفتند، به اسماعٌل
م جواب  داد: ای پدر دست و پای مرا محک ارم اسماعٌل علٌه السالمٌت خود را دمؤمور

مادرم آن را نگردد مبادا  به خون آلودههاٌت را جمع کن تا  و پا نزنم و لباسببند تا دست 
ببٌند کاردت را خوب تٌز کن و در هنگام برٌدن شتاب نما تا زودتر راحت شوم و 

 د نکنم. دراحساس 
و سالم بگو. پدر در جواب فرمود: برگشتی از جانب من به ا ه نزد مادرمهنگامی که ب

 .( در حالی کهمرا ٌاری کنیمک تو نٌاز دارم تو باٌد در اٌن کار فرزندم من به کآری )
شروع به انجام مؤمورٌت خود کرد کارد را الم علٌهم الس کردند ابراهٌم میهر دو گرٌه 
نبرٌد در آن هنگام آن را تٌز کرد باز هم  رما کارد نبرٌد سه باسماعٌل گذاشت ابر حلموم ا
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  من میگاهت به چهره زٌرا ولتی ن زمٌن لرار دهبرت صورت مرااسماعٌل به پدرش گف
الصلوة علٌه ) اسماعٌل ۀچهرعلٌه السالم  ی ابراهٌمنک ه من رحم میاختٌار ب افتد بی
د در ٌربُ ه ناما کارد  گردن او کشٌد و چند بار کارد را بربر زمٌن لرار داد را  ( موالسال

کارد به سوی آن  .و کارد را بر زمٌن کوبٌدعصبانی شد  ) ع(ٌن لحظه حضرت ابراهٌم ا
دهد.( آنگاه به او ندا  ستور نمیاٌن کار د اجرای ه ت و گفت: )خداوندأ بحضرت برگش

ٓإِبۡ »شد: داده  ِهٌمُ ٌَ  ۡءٌَآ لَۡد َصدهۡلَت ٱل َٗٓٔر  ابراهٌم تو  ای»[.105-104 ]الصافات:« رُّ
 «.را انجام دادیم رإٌا مؤمورٌت عال

ِ:علٌهِالسالمٌِسیحضرتِعداستانِ
وردگار هواره نٌز پرکرد و درگ احسان و نٌکی میحضرت عٌسی علٌه السالم  به مادرش 

ِلَدتِ َوَبره  »نمود:  خوٌش عبادت می ٌَۡجعَۡلِنً َجبهارٗ ا بَِو  اً َولَۡم   .(32مرٌم: )سورۀ «ٕٖا َشِمٌّٗ
 «.نمود و مرا شمی و ستمکار لرار ندادنٌکوٌی با مادر سفارشم  به»

ِ:والدٌن«ِرـب»مفهومِ
ابن انی والدٌن است. ، ممابل عموق ٌا نافرمالدٌن بّر وفهوم م ر  به تشدٌد سر با و بر به ک
پدر و مادر و  زفرمان برداری ارا ضد عموق دانسته است( ٌعنی، « برّ )»  منظور
 ها.  ن و نٌکی به آناحسا

به اٌن متعال داوند عمر)رض(  رواٌت شده که فرموده است: خ دهللا بناز حضرت عب
نٌکی و احسان به پدر و مادر و فرزندان خود  نهاکه آ برار نامٌده استأها را  دلٌل آن

که تو بر ٌطور ه است همانکنند و همچنٌن گفته شد فرمانبرداری می آنها و از کنند  می
 ِحك و حموق دارد.تو اری فرزند تو نٌز بر دت حك و حمولی دفرزن

ِموقِپدرِوِمادر:عازِساختنِفرزندانِِآگاه
 است. و برٌدن از اٌشان و سرکشی از پدر ومادرعموق والدٌن به معنی نافرمانی 

ِ باشد .می  ٌل اخاللیاذکبٌره وروالدٌن از جمله گناهان ق نافرامانی ازعمو
سوِلِهللِاِِِفماَل:ٌِاِىِرجاَءِرُجل ِإل» :ماٌدبً هرٌرة )رض( در حدٌثی می فررت  أحض

ِالنَّاسِبُِحْسنَِصَحابَتًِ؟ِلاَل:ِأمُِّرسوَلِهللِاِمَِ َِمْن؟ِلال:ِثمِأمن.ِلالْنِأَحكُّ ثمَِِن،ِلال:ِثُمَّ
ِ.)متفكِعلٌهِ(«ِلِثمِمن؟ِلالِثمِأبونِلامن؟ِلال:ِثُمِأمن.ِ

نِثمِأمِ؟ِلال:ِأمنِثمِأمنِثمِمنِأحكِالناسِبحسنِالصحبةسولِهللاٌاِر»ٌة:ِوِفًِروا
گفت: ٌارسول  مردى نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص  آمده»: م(.) صحٌح مسل«أبونِثمِأدنانِأدنانِ

ان کنم کٌست؟ آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص حسه با او خوش رفتارى و اهللا! شاٌسته ترٌن شخصى ک
  ؟بعد از آن گفت: ادرت.د: مفرمودن

 آن هم مادرت. فرمودند بعد از 
 دام؟ کگفت باز 

 فرمودند: مادرت، 
 کٌست؟  گفت بعد از آن

 فرمودند: بعد از آن پدرت.
چه کسی شاٌستۀ آن است که  آمده است که آن مرد گفت: ٌا رسول هللا!و در رواٌت دٌگر 

ت، باز رت، باز مادرت، باز مادرمودند: مادفر  ش احسان و نٌکى کنم؟ آنحضرت ملسو هیلع هللا یلصاٌبر
 «.که نزدٌکتر و نزدٌکتر به توستسٌپدرت بعد از آن ک
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اٌَِْشتََِوأَِ  ﴾ٕٕ﴿ُِهونَِْمَدْدنَاُهْمِبِفَاِكَهٍةَِولَْحٍمِِممَّ
 (ٕٕ)ِكنٌم دد ]و تموٌت[ مى مكه دلخواه آنهاست آنان را  ها با ]هر نوع[ مٌوه و گوشت

ِفٌَِهاَِوََلِتَأِْأًْساََِلِاِكٌَِهٌََِتَنَاَزُعوَنِفِِ  ﴾ٖٕ﴿ِثٌِمِ لَْغو 
د که در )نوشٌدن( آن هٌچ بٌهودگی گٌرن جامی را از دست هم دٌگر می شت ( آنها در به)

ِ(ٖٕ)ِو گناهی نٌست.
 گٌرند.  کدٌگر می: مشتالانه از دست ٌ«ٌَتَنَاَزُعونَ »
 گوبی.  سرابی. بٌهوده  ٌاوه: «لَْغو  »
ان پرٌشسرابی و  موجب ٌاوه : شراب آخرت، نهاست که به اٌن معنای. ورز : گناه«تَؤْثٌِم  »

 دد.گر شود، و نه موجب گناه می گوبی می
الشؤن به معنای نوشٌدنی آمده است.  لفظ و لغت شراب در لرآن عظٌم: که است تذکر لابل
فُرات   ْذب  عَ  َو ما ٌَْستَِوي اْلبَْحراِن هذا»خوانٌم:  ( میسورۀ فاطر  12جمله در ) آٌه از 
وى نٌستند، اٌن شٌرٌن و شوراست و آبش رمسا)دوبح «ْلح  أُجاج ابِغ  َشرابُهُ َو هذا مِ س

سورۀ نحل (  آمده است:  10 همچنان در ) آٌه« نوشٌدنى است و اٌن شور و تلخ است.
ْنهُ َشَراب    َماء  ى أَنَزَل ِمَن السهَماِء ُهَو الهذِ » ان نازل راٌتان باران بسماوست كه از آ )«لهكُم ّمِ

ر به معنای اصلی آن ٌعنی نوشٌدنی به کا شرابدر اٌن آٌات « وشٌد.ن كرد. از آن می
 گرفته شده است.

:  نوع استو شراب بهشتی مورد استعمال لرار گرفته اّما خمر در دو معنای حرام دنٌوی 
ا الهذٌَن ا أٌَُّهَ ٌ»ت: سانی معرفی شده و هللا تعالی  درباره آن فرموده احرام آن عملی شٌط

ٌْطانِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم ٌْ ْلمَ َما اْلَخْمُر َو اآَمنُوا إِنه  )سورۀ مابده  «ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشه
كارهاى و وساٌل لمار پلٌدند و از اى اهل اٌمان! شراب و لمار و بتها ( ) 90آٌه 

در نهرهای جنت بٌان شده و جاری ر آو ذتلحالی که نوع شراب بهشتی آن شٌطانند.( در
و نهرهاٌى از خمر كه  ( ) 15حمد آٌه  )سورۀ« ْمر  لهذهة  لِّلشهاِربٌِن خَ  نْ َو أَنْهار  مِّ »: است

 (.لذت است براى نوشندگان
رضوان الهی است که ٌکی از ب نٌل و رسٌدن به بهشت و ترک نوع حرام آن در دنٌا سب

رام آن شود؛ و اگر شخصی مبتال به نوع ح ضرر است یک و باهای آنجا شرابی پ نعمت
عذابی که ٌک نوع آن ت عموبت سخت و جهنمی در انتظار اوست. آخررای در س

ٌِْه ِمَن الَحِمٌِم فََشافََشا»های دردآور است:  نوشٌدنی ) سورۀ  «ِربُوَن ُشْرَب اْلِهٌم ِربُوَن َعلَ
آشامند. بدانسان از  آن می بر روى نمرم جهگآن گاه همه از آب  () 55و 54والعه آٌات 

حال، دو نوع خمر به هر « آشامند. كه شتران تشنه آب می شٌدنو  عطش، آن آب را می
و  ت بسٌاری دارند که ٌکی نعمتی بهشتی استناپاک و حرام با نوع بهشتی آن تفاو

 .نسان استدٌگری سبب جهنمی شدن ا

 :بهشتیِخمرِخصوصٌتِسه

 :ضررِیبِمالًِکاِوِکاملِلذتیِ-ٔ

فٌها أَْنهار  ِمْن  ُوِعَد اْلُمتهمُونَ   نهِة الهتًجَ َمثَُل الْ »فرموده است:  در تعرٌف بهشتمتعال اوند خد
ٌِْر آِسن  َو أَْنهار   ة  ِللشهاِربٌَن َو أَْنهار  ِمْن هُ َو أَْنهار  ِمْن َخْمر  لَذه ِمْن لَبَن  لَْم ٌَتَغٌَهْر َطْعمُ  ماء  َغ

ند در آن ا  هن وعده شدبهشتى كه متمٌاصفت  ( ) 15 ۀ  آٌ)سورۀ دمحم« ى فًّ ل  ُمصَ َعسَ 
ٌى تغٌر و نهرهاٌى از شٌرى كه طعم آن عوض نشده و نهرهانهرهاٌى است از آب غٌر م
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ه، خمر در اٌن آٌ« نهرهاٌى از عسل صاف شدهاز خمر كه براى نوشندگان لذت است و 
ٌن به ن ذکر شده است و ای برای نوشندگاذتل ده و آنبهشتی در کنار شٌر و عسل ذکر ش

 .ل آن استکام ضرر بودن معنای بی
 :مستیِازِعاریِلذتیِ-ٕ

دند که در عٌن لذت بخش خاصی معرفی کر  شراب بهشتی را نوشٌدنیمتعال خداوند 
داوند درباره آن فرموده کند. خ گوٌی نمی  ٌست و انسان را دچار هرزهبودن مستی آور ن

م  ٌَُطافُ »است:  ِِ ن َعلٌَْه ِعٌن بَ ِبَكؤْس  ّمِ ْم َعنَها  ِفٌَها َغْول  َو اَل هُ اِربٌَِن الَ ٌَْضاَء لَذهة  لِّلشه مه
بى شود. شرا اى جارى بر آنها گردانده می ه شرابى از چشمه[ ۴۵-۴٧]صافات/ ٌُنَزفُون

ى ستو نه منه در آن می، خمار و دردسرى  سپٌد و روشن كه آشامندگان لذت كامل برند.
عرفی ای م هر مستی ری ازعاآن نوشٌدنی را متعال دٌه خداوندر اٌن آ« است.و مدهوشى 

ند و نوش ا میشود و آنه بٌن بهشتٌان گردش داده میٌدنی خاصی که درکرده است. نوش
 .شوند ملی نمیدچار هٌچ بدگوٌی و زوال ع

 :ظمتهعِلِّجِالهیِشرابی  -ٖ
ن آن را دت برای اهل جنت دانسته بلکه نوشانعمرا ٌک ن بهشتینه تنها شراب  کرٌملرآن 
و [ ٕٔ]انسان/بُُّهْم َشرابا  َطُهورا  رَ  َو َسماُهمْ »است: نسبت داده و فرموده  متعال اوندبه خد

به علت پاکی محض شراب بهشتی  اٌن« نوشاند. شان به آنها شراب طهور میپروردگار
های آنجا باشد بی  هشتی و نعمتب زء لذاتجاست که خداوند آن را به نوعی خلك کرده که 

 .اشدر و زاٌل کننده عمل بررآوعمال شٌطانی، ضاز ا آنکه

ِمَِلََِوٌَُطوُفِعَِ ِلَُهْمَِكأَنَُّهْمِلُْؤلُؤ   ﴾۴ٕ﴿ِْكنُونِ ٌِْهْمِِغْلَمان 
ِ(۴ٕ)اند گردند كه گوٌى اٌشان مروارٌد نهفته ن ]خدمتكار[شان مىو بر گرداگرد آنان جوانا

هللا!  پرسٌدند: ٌا رسول   ملسو هیلع هللا یلص   رماک  لاز رسو»است:   آمده  لتاده  رواٌت  هب  شرٌف  در حدٌث
  وی  خدمتکار به  آن  که  کسی  است  چگونه  پس  خود[ مانند مروارٌد است  ]بهشت ارخدمتک
  نٌادر م  یترو بر  ، فضل در اختٌار اوست  جانم  که  ذاتی  کند؟ فرمودند: لسم  به یم  خدمت
 .« است  رگانبر ساٌر ستا  هچهارد  شب  ماه  ، همانند فضٌلت آنان

ارى بهشتٌان کن فرزندان مشرکٌن هستند، که به خدمتمالرطبى گفته است: گوٌا آن غال
به  هللا تعالی نٌازى به خدمتگزارى باشد، ولى  پردازند. اما در بهشت خستگى نٌست تا مى

 خبر داده است.ل بهشت از آن برخوردارند، از آنها هافراوانى که  عنوان نماٌاندن نعمت
 ..( ٧/۶٩ٔلرطبى تفسٌر ـ   جامع الحکام المرآنتفسٌر ال)

ِ﴾۵ٕ﴿ِاَءلُونَِتَسََِوأَْلبََلِبَْعُضُهْمَِعلَىِبَْعٍ ٌَِِ
 (۵ٕ)پرسند )که سبب کامٌابی ما در اٌنجا چٌست؟(. میگر و بعضى  آنان از بعضى دٌ

 کنند، و از گر سإال مىدٌل دنٌا از همى اعما کرده و درباره روبهشتٌان به ٌکدٌگر  ٌعنی 
ى که خداوند به آنها داده است اعتراف هاٌ نعمتو به  برند، بحث و گپ زدن لذت مى

 نند.ک مى

 ﴾۶ٕ﴿ِِلنَاُِمْشِفِمٌنَِلَالُواِإِنَّاُِكنَّاِلَْبُلِفًِِأَهِْ
 (۶ٕ)ترسٌدٌم.  میهللا تنها ازو با هم گوٌند: ما از پٌش مٌان اهل و لبٌله خود 

ُِ ِّللاَّ ٌْنَاَِوَولَانَاِفََمنَّ  ﴾۷ٕ﴿ِالسَُّمومَِِعَذاَبَِِعلَ
ِ(۷ٕ)ِ.حفظ كردعذاب گرم ]مرگبار[ منت گذاشت و ما را از ما پس هللا بر 
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آٌد.  وجود می  به  آن  از گرمای  که  است  ای دمه  جهنم  موم. س است  آتش  سموم: عذاب  عذاب
 می  منافذ بدنو   باد وارد مسامات  نآشد زٌرا   مٌدهنا  سموم  آتش جهنم ادلولی: شمال وب  به
 شود. 

  نفوذ مىپوست  موسوم است و در« سموم»رم و مرگبار که به اب گا را از عذٌعنی م
 کند، حفظ کرد. 
دهد که بهشتٌان از ماجراى دنٌاى خود باخبرند و آن  است: آٌه نشان مى فخر رازى گفته

ٌى در اختٌار ها که در دنٌا چه نعمت نندک فراموش نمىآورند، و کافران نٌز  مىرا به ٌاد 
به فراخى  تنگى بٌند که از شود؛ زٌرا خود را مى افزون مىمإمن راٌن لذت داشتند، بناب

بٌند که از بهشت به دوزخ  بهشت آمده است. و کافر ولتى مىانتمال ٌافته و از زندان به 
ٌر تفسـ  ، التفسٌر الکبٌر تفسٌر مفاتٌح الغٌب ).ٌابد زاٌش مىافآمده است، درد و آزارش 

 .(٧/٧ٓ۵کبٌر رازى 

ِلَْبُلِنَْدُعوهُِإِنَّهُِْنِإِنَّاُِكنَّاِمِِ حُِِهَوِاْلبَرُّ  ﴾۸ٕ﴿ٌِمُِالرَّ
 (٨ٕ) که اوست نٌکوکار و مهربان!والعا  )و مً پرستٌدٌم(، ندٌم خوا یما از پٌش او را م

ْرِفََماِأَْنتَِ  ﴾۹ٕ﴿َِمْجنُونٍِِنِْعَمِتَِربَِّنِبَِكاِهٍنَِوَلَِبِِِفََذّكِ
 (٩ٕكاهن و مجنون نٌستً. ) ،ت به لطف پروردگارتو  مردم( پند بده که پس )به 

ی پٌامبر! لوم خوٌش را د :آی فرماٌمه پٌامبر صلی  هللا علٌه وسلم خطاب ب در آٌه مبارکه
نعمتهاٌی چون رسالت، حکمت، ا به لرآن کرٌم پند بده و آنان را بدان نصٌحت کن؛ تو ب

لم و بر اساس ی که مردم را بدون عطا شده کاهنی نٌستکه براٌت عع و عمل برتر علم ناف
 ٌی.سخن گو انه بٌخردی نمی باشی که ندانستهنٌز دٌونده خبر دهی و گمان به امور آٌ

ٌَْبِاْلَمنُونِِ ِنَتََربَُّصِبِِهَِر ِ﴾ٖٓ﴿ِأَْمٌَِمُولُوَنَِشاِعر 
 (ٌٖٓم! )كش  یمرگش را م است كه ما انتظار ی شاعرد: )دمحم( ٌنگو ٌا می

َب ٱۡلَمنُونِ » ٌۡ  .«مرگ، گمان مرگحوادث روزگار، » «َر

ِ:زولـشأنِن
اند  کرده  رواٌت )رض(   عباس  ناز اب  آٌه  اٌن  نزول شؤن   در بٌان  اسحاق جرٌر و ابن   ابن
 فٌصله وجروبحث هللا ملسو هیلع هللا یلص  ا در کار رسولت شدند  جمع  در دارالندوه  چون  فرمود: لرٌش  که
ا ر«  منون»او   به  و دربند کنٌد، سپس  زندانی گفت: او را  آنان از نطاق وسخنگوی  ،دننک
ـ   و اعشی  عراء ـ مانند زهٌر، نابغهاز ش  وی  نٌانپٌشٌ  هک  ظار بکشٌد تا نابود شود چنانانت

 )د.موفر  را نازل  آٌه  اٌن  خداوند متعال  . پس است  از آنان  شدند زٌرا او نٌز ٌکی  هالک
رده است  بن ابونجٌح از مجاهد رواٌت کبن اسحاق از عبدهللااز ا 32380طبری 
 ثمه اند.( ای آنه راوی

 ﴾ٖٔ﴿ِاْلُمتََربِِّصٌنََِمعَُكْمِِمَنِِإنًِِّلُْلِتََربَُّصواِفَِ
انتظار )شما انتظار مرگ مرا و من  ی کشم .رمبگو: انتظار بکشٌد که من هم با شما انتظا

 (ٖٔشما را!(. )دي پٌروزي و نابو
ار می انتظ من مرگ شما را بگو: شما مرگ مرا انتظار کشٌد وٌامبر! برای آنان ای پ

عذاب خداوند برای شما را چشم به راه شٌد و من ه راه باکشم، شما وفات مرا چشم ب
 ه عالبت نٌکو و پسندٌده برای کٌست.ک خواهم بود و به زودی خواهٌد دانست
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 ﴾ٕٖ﴿ِاُغونَِْمُِهْمِلَْوم ِطَِاَلُمُهْمِبَِهَذاِأَِأَحِْأَْمِتَأُْمُرُهْمِ
 (ٕٖ)اند؟!  شدهد ٌا آنها لوم سرک دستور می عمال ها را به اٌن اهاٌشان آن آٌا عمل

مُ »  .«جمع حلم، خردها، عملها» «أَۡحلَ 
 .«طغٌانگر، گردن کش» «َطاُغونَ »

لَهُِبَْلََِلٌُِِِأَمِْ  ﴾ٖٖ﴿ِْؤِمنُونٌََِمُولُوَنِتَمَوَّ
آنها اٌمان هللا نسبت داده است ؟ نه، بلکه دمحم( ساخته و به وٌند: لرآن را خود )گ می ٌا

 (ٖٖ)د. آورن نمی
لَ »  .«د ساخته استز پٌش خوبافته، ا» «تَمَوه

 ﴾۴ٖ﴿ِفَْلٌَأْتُواِبَِحِدٌٍثِِمثِْلِهِإِْنَِكانُواَِصاِدلٌِنَِ
 (۴ٖاورند.)اگر راستگو هستند سخنى مانند آن بٌس پ

ءٍُِخِلمُوأَْمِ ًْ ٌِْرَِش ِ﴾۵ٖ﴿ِاِلمُونَِأَْمُِهُمِاْلخَِِاِِمْنَِغ
 (۵ٖ)اند؟ ا خود آفرٌننده خوداند ٌ می آفرٌده شدهآٌا بدون هٌچ خال

تن اٌن عمٌده ومفکوره درست نٌست، نه آنان را عدم به وجود آورده و نه هم اصال  داش
رٌده پس واجب ن را آفخداوند ٌگانه آنان را آفرٌده اند. درست اٌن است که شتخود خوٌ
 بدون شرٌک عبادت کنند.فمط او تعالی را  است که

 ﴾۶ٖ﴿ِنُونََِواْلَْرَ ِبَْلََِلٌُِولَِِِواتِِمُواِالسََّماأَْمَِخلَِ
  (۶ٖ)کنند.  اند؟ نه، بلکه حك اٌن است که ٌمٌن نمی ها و زمٌن را آفرٌده ٌا آسمان

ٌْطِِأَْمُِهُمِالِِْأَْمِِعْنَدُهْمَِخَزائُِنَِربِّنَِ  ﴾۷ٖ﴿ُِرونَُِمَص
 (٧ٌٖطره دارند؟ )نها است ؟ ٌا بر همه چٌز عالم سن پروردگارت نزد آآٌا خزاب

از باران و روزى. و عکرمه گفته است  استک. عبارت ن عباس گفته است: خزابن رباب
 ( ٧/٧۴ٔلرطبى تفسٌر. )عبارت است از نبوت

ٌِْطُرونَ ْم أَ »    .«فرماٌان، تسلط دارند رمانصٌطر، غالب وچٌره، فجمع م»« ُهُم اَْلُمَص
دخل و تصرف داشته  در خلك و اٌجادتوانند به مٌل خود  ط و ممتدرند و مىٌا آنها مسل 

 بلکه خداى عز و جل خالك و مالک و متصرف است. که نه. باشند؟ البته
ر چه را آٌا آنها صاحب ومالک اند که  ه عنىٌ« أم هم المسٌطرون»عطا گفته است:  

 .(٨/۵٧ابن الجوزى ؟ )ندارندهٌچ کس لرار دهند؟ و تحت امر و نهى  ىام مبخواهند انج
مالک نٌستند. آٌا آنان چٌزی را راف براٌن والعٌت است که آنان تآٌه مبارکه اع از فحوی

اٌشان باشد؟ اٌن همه  آندر جهان دارای نٌرو و سلطه ٌی هستند که غلبه و زورمندی از 
 .و زور آور استف اند و خداوند نٌرومند و ضعٌبلکه آنان ناتوان  درست نٌست،

 ﴾۸ٖ﴿ٍِنُِمبٌِنٍِِتُِمْستَِمعُُهْمِبُِسْلَطاأِْفٌِِهِفَْلٌَِِأَْمِلَُهْمُِسلَّم ٌَِْستَِمعُونَِ
شنوند؟  مً راو به وسٌله آن اسرار وحً آٌا زٌنه ای دارند که  )به آسمان باال می روند ( 

 (٨ٖبٌاورد! )روشنً دعا را دارد دلٌل كسً كه از آنها اٌن ا

 ﴾۹ٖ﴿ِلَُكُمِاْلبَنُونَِاْلبَنَاُتِوَِلَهُِأَْمِ
 (٩ٖشما پسران است ؟ )و سهم  راندخت متعال()وند خداآٌا سهم 

سى نداشته رامبارکه خطاب به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد :اى پٌامبر! از تهمت خوف وه درآٌه 
 . زنند مى هم تهمت متعال()كه آنان به خداوندباش 
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در حالى که خود از داشتن دختر ) ددهٌ ىختران لرار مد هلالج لج وندخداٌعنى چگونه براى 
است؟ لرطبى گفته ؟ آٌا اٌن منطك و انصاف دهٌد ود پسر لرار مىو براى خ(  متنفرٌد

کرده  خردى متصف ش آنان، آنها را به بىزنبه عنوان توبٌخ و سر (متعال)وند است: خدا
دختر متنفرٌد، دختر را به  چنٌن است: آٌا با اٌن که خود از داشتنآٌه است، پس معنى 

اخٌز و ست رست، دور نٌکس داراى چنٌن عمل و خردى باشددهٌد؟ و هر  سبت مىخدا ن
 .(٧/٧۶ٔلرطبى ـ  تفسٌر الجامع الحکام المرآن) .کند زنده شدن را نٌز انکار
ده است عمل معرفى کرده و اعالم کر آنان را ابله و کم تعالوند مابو سعود گفته است: خدا

اٌن  رسد بهآٌد، تا چه  مىر کس داراى چنٌن نظرى باشد، جزو خردمندان به شمار نکه ه
منظور شدت انکار و  مطلع گردد. به لکوت صعود کند و از اسرار نهانىکه به عالم م
م إلی مزاٌا تفسٌر إرشاد العمل السلٌ .)خطاب التفات به عمل آمده است بهغٌبت  توبٌخ، از

 ..(٧۵ٔ/۵ابو سعود   الکتاب الکرٌم
از وساٌل است که طول تارٌخ  مشرکان  اتهام ٌکی لابل تذکرودلت است که وارد کردن

 .می دهدلرار  الهی مورد استعمال یانبٌأٌه عل
ْبِلِهْم ِمْن ِمْن لَ  َن ما أَتَى الهِذٌنَ َكذلِ  » :ٌدمار( می فذارٌات ۀسور 52: ۀطورٌکه در )آٌ

دند( ا تكذٌب كر)اى پٌامبر!( بدٌن گونه )كه تو ر«ْجنُون  َرُسول  إاِله لالُوا ساِحر  أَْو مَ 
 زده است.  نجِ ادوگر ٌا تند: جراٌشان نٌامد مگر آنكه گفپٌشٌنٌان اٌنان نٌز هٌچ پٌامبرى ب

 .بسته انده ٌعنی بر همه اتهامات مختلف

 ﴾۴ٓ﴿ٍِمُِمثْمَلُونَِِمْنَِمْغرًَِِراِفَُهمِْتَْسأَلُُهْمِأَجِِْأَمِْ
 (۴ٓ)ار است؟ که پرداخت آن بر آنها دشوطلبى،  مزدى مىٌا مگر از اٌشان 

ۡغَرم  »  .«تاوان، غرامت» «مه
ۡثمَ »  .«سنگٌن باران» «لُونَ مُّ

ٌُْبِفَُهْمٌَِْكتُبُونَِأَْمِِعنِْ  ﴾۴ٔ﴿َِدُهُمِاْلغَ
 (۴ٔ)ٌسند؟ نو ند( میست که )هر چه بخواهغٌب نزد آنها ملآٌا ع
کنند؟  نوٌسند و ٌاد داشت می ور آگاهی مردم میکافران علم غٌب دارند و آن را به منظ آٌا

مورد امور  علٌه  و سلم درپٌامبر صلّى َّللّا دانند آنچه  ٌنکه  علم غٌب دانسته و مىوٌا ا
ٌنى شناختى ٌملومات را بر مبناى و آنها اٌن معر گوٌد، باطل است و ازاٌن حشر و نشر مى

باشد. پس  نتربص به رٌب المنون مىى شاعر  لتاده گفته است: اٌن رد گفته نوٌسند؟ مى
 .(٨/۵٨ ابن جوزى ؟)ى بدهندمٌرد تا چنٌن حکم دمحم لبل از آنها مى دانند آٌا مىٌعنى 
و آنها محتواى آن ها لرار دارد نآعباس گفته است: ٌعنى آٌا لوح المحفوظ در اختٌار و ابن 

 .(٧/٧۶ٔلرطبى تفسٌر  .)گوٌند دهند و مى مردم خبر مىند و آن را به نوٌس ا مىر
  از ساکنان آسمان و زمٌن غٌب و نهان نمىٌچ ٌک موضوع چنان نٌست؛ چون جز خدا ه

 دانند.

ًٌْداِفَالَِّأَْمِ  ﴾۴ٕ﴿ِِذٌَنَِكفَُرواُِهُمِاْلَمِكٌُدونٌَُِِرٌُدوَنَِك
کافران ]بدانند که[ خود ند؟ ولی رٌبی به کار گٌر[ نٌرنگ و فاهند ]بر ضد تومی خوٌا 

 (۴ٕ)مکر خواهند شد.  گرفتار حٌله و
اند:  کار برند ؟ مفسران گفته به ای را برای پٌامبرملسو هیلع هللا یلص ر و حٌلهد تدبٌبلکه کافران اراده دارن
 دوه اشاره دارد،م در دارالنلٌه و اله و سل عَّللاّ  ى ترور پٌامبر صلّى آٌه به توطبه و دسٌسه
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وا لٌثبتوک أو ٌمتلوک أو ٌخرجوک . إذ ٌمکر بک الذٌن کفر»فرموده است: و  آنجا که
بٌنند؛  اند خود کٌفر مى انکار کرده الت دمحم راآنان که رس« ُروا ُهُم اَْلَمِکٌُدوَن َکفَ  فَالهِذٌنَ 

 اشد.ب د آنها مىآن بر گردن خو وبال د وگرد زٌرا ضرر آن به خود آنها برمى
و ال ٌحٌك المکر السٌا »ٌد: فرما د متعال در جاى دٌگرى از لرآن مىکه خداونگونه  همان

 .«إال بؤهله 
اده است، تا زشتى و ضمٌر لرار داست: اسم ظاهرالذٌن کفروا: را در جاى  ى گفتهصاو

صاوى ـ على تفسٌر الجاللٌن وي حاشٌة الصاکند.)فر را بر آنان ثبت و ضبط ناپسندى ک
۴/ٖٔ۴). 

ُِِسْبَحانَِِلَُهْمِإِلَه ِِأَمِْ ٌُْرِّللاَّ َِِعمََِِّغ  ﴾۴ٖ﴿ِاٌُِْشِرُكونَِّللاَّ
رای او شرٌک ت از آنچه بهللا پاک و منزه استا هست؟ آٌا بر آنها خداٌی جز خدای ٌک

 (۴ٖ) دهند. لرار می

َِمْرُكومِ ٌَِِالًِطاٌََرْواِِكْسفًاِِمَنِالسََّماِءِسََِوإِْنِ  ﴾۴۴﴿ِمُولُواَِسَحاب 
گوٌند: ابری  آورند(، می میاز هم اٌمان نافتد )ب نگی از آسمان میسند که لطعه ای اگر بٌن

 (۴۴)(. متراکم است )نه غضب الهی

 .«یپاره ا» «ِكۡسٗفا»

ۡركُ »  .«متراکم» «وم  مه

لجاجت،  می نماٌد که :ره لی اشادر اٌن آٌه مبارکه به ٌک عا»   َمْرُكوم  ٌَمُولُوا َسحاب  »

جامى  بدفری بد شده ، وانسانهانهاٌت لجاجت سبب وفرك.دارد غلط وامى ه تحلٌلبانسان را
پذٌرد، دٌگر   بٌند نمى چشم مى ند و حتّى آنچه را باك مىانكاربدٌهٌّات را ،انسانها که است 

  مٌن ٌا رب العالمٌنآ .نگاه کندهللا تعالی ما را از جمله همچو اشخاص  لابل هداٌت نٌست. 

 ﴾۴۵﴿ِْصعَمُونَُِمِالَِّذيِفٌِِهٌَُِِمهٌُِاَُللُواٌَِوِِْتَّىفََذْرُهْمِحَِ
 (۴۵لات كنند. )رها كن تا روز مرگ خود را مالل كه چنٌن است آنها را حا
در برابر مخالفان، می فرماٌم که سنت پروردگار با عظمت در آٌه مبارکه مالحظه در 

نسان گام رها كردن ار هنبه لدرى است كه حتّى د هللا تعالی  لطف  ست ،شتاب وعجله نٌ
 دهد.  الزم را مىبه حال خود، هشدار 

لهر ، نٌکهنهاٌت بد شده وزماب فر و لجاجت سبک :لی به ٌک نتٌجه باٌد اعتراف کرد کهو
ذلّت دٌگر اختٌارى از خود ندارند و باٌد آن را با ، دٌگر گناه کاران رسد فرا الهى

  بپذٌرند.

ٌْئًََِلٌُِْغنًَِِعْنُهْمَِكٌٌَِِْْومَِ  ﴾۴۶﴿ِنَِْمٌُِْنَصُرواَِوََلِهُُِدُهْمَِش
 (۴۶)د. شون و مدد و ٌاری نمیوجه به كارشان نٌاٌد  ن به هٌچروزى كه نٌرنگشا

هنگام لهر الهى، نه نٌرنگ درونى كارساز است و  :ای الهی همٌن است کهاز حکمت ه
 .د انسان می خوردبدر نه ٌاور بٌرونى

ِِللَِّذٌَنَِظلَُمواِعَِ ِأَْكثََِذِلَنَِولَِابًاُِدوَنِذََِوإِنَّ  ﴾۴۷﴿َِرُهْمََِلٌَِْعلَُمونَِِكنَّ
و برزخ(، ولی اٌن عذاب )دنٌا  اند عذابی است غٌر از آنان  که ظلم کردهو براى 
 (۴٧)دانند.  نمی بٌشترشان
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،  از آنان  عذاب شدن   فخود بعد از برطر کفار بر کفر  بازگشت  به  راجع  شرٌف  در حدٌث
  فٌما عملوه  الٌدري، البعٌر  كمثل  ذلن  فً  لهمث  وعوفً  إذا مرض  فكالمنا  إن»: ستا  آمده

ٌابد،   عافٌت  خوٌش  شود و از مرض  مرٌض  یولت  منافك  مثل  گمان بی» «.وال فٌما أرسلوه
  رهاٌش  و چرا بعد از آن اند او را بسته  چه  برای  داند که ، نمی شتر است  مثل  چون
 د.رنگٌ نمی عبرت   عذاب  ز اٌنو ا« دانند نمی  شترشانبٌ  ولی. »«!ندا کرده

 ﴾۴۸﴿َِنِتَمُومُِبَِحْمِدَِربَِّنِِحٌِنِنَاَِوَسبِّحَِْواْصبِْرِِلُحْكِمَِربَِّنِفَِإنََّنِبِأَْعٌُِ
هستی، و نظر و مرالبت ما و در برابر حکم پروردگارت شکٌباٌی کن که تو زٌر 

ستاٌش تسبٌح  با سپاس و رت را همراهخٌزی پروردگای هنگامی که ]از خواب[ برم
 (۴٨) گوی.

 .«چشم ما، زٌر نظر ما، در حفاظت ما» «ۡعٌُِننَاأَ »
علٌه وسلم از   هللاسورۀ به رسول هللا صلی اٌن خرٌن بخش هللا تعالی درا «نِنَاإِنهَن بِؤَْعٌُ فَ »

 ت که بدٌن معنا اسن واٌذٌب ، مکذبٌن تسلی  می دهد ، منان ومخالفت وتکدشمنی دش
ولی پروردگار با عظمت ما به است، تعالی  هللاها زٌر نظر  فكار انساناعمال و ا ى همه

می نوح علٌه السالم  مثال به  ، بطورخاصی داردتوّجه  ن وپٌامبران خودبندگان موم
 ت. اخت كشتى تو زٌر نظر ماسس :فرماٌد

ٌْن » ٌِْه أَِن اْصنَعِ اْلفُلْ فَؤَْوَح ما هم به او وحی  )ن ( سورۀ مإمنو 27)آٌه «ا بِؤَْعٌُنِن نَ ا إِلَ
 پرداز (  م که در حضور ما و به وحی و دستور ما به ساختن کشتیکردٌ
ام تم «بِؤَْعٌُِننا فَإِنهنَ » :با زٌبای خاصی می فرماٌدفرماٌد:  مى دمحم ملسو هیلع هللا یلصپٌامبر اسالم و به 

  وجودت زٌر نظر ماست. 
و در   ا بودهمخاص   دٌد و نظر و عناٌت  رضتو در معٌعنی:  :رماٌدبارکه می فم ۀٌدر آ

ُ وَ  »:ابده ( می فرماٌدم سورۀ  67ۀ )آٌطورٌکه در ما لرار داری   حفظ و حماٌت  َّللاه
 .نگه می دارد.(مردم در حفظ وامنٌت خوٌش  ) هللا تعالی تورا از «َن النهاِس ٌَْعِصُمَن مِ 

بر   که  گامیو هن«  بده  ادامه  خوٌش  راه  به  اکو بی ب  باش  نداشته  ٌیپروا  آناناز   پس 
  رخاستنب  لذا در هنگام«  گوی  تسبٌح  وردگارتپر  با ستاٌش»خود   از مجلس«  خٌزی می

  به  برخاستن  گامو در هن  از خواب  رخاستنب  ، در هنگام نشٌنی می  در آن  که  یاز هر مجلس
 . » وبحمدن  اللهم  سبحانن»ا ٌ ،» هللا وبحمده  حانسب» نماز، بگو:  سوی
  سبحانن» گفتند: می نماز چنٌن    در ابتدایهللا ملسو هیلع هللا یلص  رسول  که  است  آمده  شرٌف  ٌثدر حد
  آمده  شرٌف  در حدٌث  . همچنٌن» غٌرن  ال إلهو  جدن  ، وتعالً اسمن  وتبارن  بحمدنو  اللهم
برخٌزند،   تند از مجلسیخواس می در آخر عمر خود هر ولت   ملسو هیلع هللا یلص  کرما  لرسو  که  تاس
  اٌن  که » إلٌن  وأتوب  تغفرن، أس ال إله إال أنت  ن، أشهد أ وبحمدن  اللهم  سبحانن»گفتند:  می

  . است  مجلس  کفاره  دعای
ال »رخٌزد و بگوٌد: ب  باز خوا  شبدر   هر کس»است:   آمده  شرٌف  در حدٌث  همچنٌن

  هللا  نء لدٌر، سبحا شً  كل  الحمد وهو علً  وله  الملن  ه، ل له  ال شرٌن  وحده إال هللا   هإل
اغفر   وٌد: رببگ  سپس» .«إال باهللا  وال لوة  أكبر وال حول  وهللا  إال هللا  وال إله  هلل والحمد

 ءوضو  کرد که  زمع اگر  شود پس می  ابتاج  وی  ؛ دعایدعا کند  گاه رمودند: آنـ ٌا ف  لی
 .«شود می  پذٌرفته  بخواند، نمازشنماز   گٌرد و سپس
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ِمجلس:ِۀکفار
ذکر و ٌاد پروردگارش در مجالس  برخاست خوٌشنشست ودراٌد بمسلمان همٌشه شخص 

م ٌمومون لوما من » :اٌد می فرمملسو هیلع هللا یلصطورٌکه رسول هللا دهد .لرار را ورد زبان خوٌش 
: یٌعن « وكان لهم حسرةة حمار، ذكرون هللا فٌه إال لاموا عن مثل ِجٌفٌمن مجلس ال 

کنند، جز مانند  ی ا ٌاد نمر هللاخٌزند که در آن   یم بر یاز مجلسنٌست که  یهٌچ گروه»
« ماند. ی رت و افسوس محس شان یاند و برا رخاستهبی نعش االغ یاز رو یآنکه گوب

 (دإاابوداوی حدٌث )ر
دهد.  ی ي مجلس خاتمه م هکفار یدعان در پاٌان مجلس آن را با مامسلشخص همچنٌن 

كفهارة المجالس أن » :نموده می فرماٌدهداٌت ورهنمای دان ما را ب همانطور که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص
: یٌعن ن(أتوب إلٌال إله إال أنت. أستغفرن وأن اللهم وبحمدن. أشهد ٌمول العبد: سبحانن 

. ٌعنً پاکٌست تو را بار خداٌا! سبحانک اللهم..است که بنده بگوٌد: آن مجلس  ی کفاره»
 .(مداح) راوی حدٌث  «ز.ا بٌامربار خداٌا مرستاٌم.  و تو را مً

ٌِْلِفََسبِّْحهَُِوإِْدبَاَرِالنُُّجومِِ  ﴾۴۹﴿َِوِمَنِاللَّ
 (۴٩) به پاکی ٌاد کن. او را ستارگان،و )نٌز( بعد از پنهان شدن شب و در بخشی از 

: تسبٌح و همه انواع ذکر، انسان را در برابر  واٌن والعٌت را باٌد درک نمود که
 می رساند.ٌاری  ٌهای زندگیدشوار

رَ »  .«پشت کردن، ناپدٌد شدن» «إِۡدبَ 
فرا شوند و صبح  گان ناپدٌد مىتارو در آخر شب ولتى س ،«إِْدباَر النُُّجومِ »وهدف  از 

 از بخوان.سد، نمر مى
لبل از نماز فجر. و در حدٌث آمده است:  س گفته است: آنها عبارتند از دو رکعتاابن عب 
المختصر فی تفسٌر  .)«تر استدنٌا و آنچه که در آن است بهاز فجر از دو رکعت نم»

 .(٩۵ٖ/ٖ المعانی(. المرآن، روح 
ِ!محترمِۀخوانند

رت با حضکوهی که  ،ورکوه ط با لسم  بهسوره  زآغاکه هللا متعالی در  ه می فرماٌدحظمال

لسم  هم    آن  ه، ب آن  داشت و گرامی  وبخاطر تشرٌف سخن گفته است  معلٌه السالموسی 
ٌِْل » :ومی فرماٌد فرمان مناجات پاٌان ٌافت ا سوره باختتام ر د .خورده است َو ِمَن الله

 «ُجومِ إِْدباَر النُّ  وَ  فََسبِّْحهُ 
  آمده )رض(  عباس  ابناز   رواٌت  هب  و مسلم  اریبخ  در مٌان  علٌه  متفك  ٌفشر  در حدٌث
الحمد   لن  اللهم»گفتند:  د، میخاستن نماز بر می  به  شب   در دلهللا ملسو هیلع هللا یلص  رسول  زمانٌکهاست: 
ومن   ضواْلر  السموات  لٌوم  الحمد أنت  ولن،  فٌهن  ومن  واْلرض  نور السموات  أنت
  ، ولولن الحك  ووعدن  الحك  ، أنت نفٌه  ومن  ت واْلرضالسموا  رب  نتمد أالح  ، ولن فٌهن 

،  ، ودمحم ص حك حك  ، والنبٌون كح  اعة، والس ، والنار حك ، والجنة حك الحك  ، ولماإن الحك
، فاغفر  حاكمت ن وإلٌ  خاصمت  وبن  بتأن  ، وإلٌن تآمن  وبن  توكلت  وعلٌن  أسلمت  لن  اللهم
، وال  إال أنت  الموخر، ال إله  وأنت  الممدم نت ، أ وأعلنت  وأسررت،  وما أخرت  تلدم ما  لً
  «.غٌرن  لهإ
در   که  هستی  کسانی  و همه  ها و زمٌن ، تو نور آسمان توست  از آن  بار خداٌا! ستاٌش»
  کسانی  همه و  ها و زمٌن آسمان  نده، تو برپا دار توست  د و حمد از آنبرن سر می ها به  آن
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و   ا و زمٌنه ، تو پروردگار آسمان توست برند و حمد از آن  ر میس ها به در آن  که  هستی
  ، سخنت است  حك  ات و وعده  هستی  برند، تو حك سر می بهها  آندر   که  هستی  کسانی  همه
،  است  حك  ، لٌامت است  كح  ، دوزخ است  حك  ت، بهش است حك  رت، دٌدا است  حك
 . است  ودمحم حك اند ٌامبران حكپ
تو   سوی  ، به ام آورده  تو اٌمان  ، به ام کرده  و بر تو توکل  ام شده  تو تسلٌم  بار خداٌا! برای 
  پس  ام فتهر  داوری  به تو  سوی بهو   ام کرده  تو داد خواهی  سوی  ، به ام بازگشته  اخالص  به

  پنهان  را که  ها( و آنچه غزش)از ل  ام افگنده  واپس  را که  هآنچ و  ام فرستاده  پٌش  که را  آنچه
تؤخٌر   به  و توٌی  اندازنده  ٌشپ  وٌیبٌامرز، ت  براٌم  ام آشکار نموده  که را  و آنچه  ام کرده

 .«باشد ٌر از تو نمیغ  و خداٌی  جز تو نٌست  ، معبودی افگننده

ِ!ِاستِدعاِسالحِمؤمن
اند  به شرط آنكه ما انسانها  داجابت  را مى ما  عظمتپروردګار  که: فراموش نباٌد کرد

 ن آنرا  ٌاد بگٌرٌم. طرٌمه  خواندن وخواست
 خصوص در دٌن ممدس اسالم ؛ بّمی که در همه ادٌان ابراهٌمیار مهٌکی از موارد بسٌ
ب ز مإثرترٌن عامل در تهذٌعبادی آنها بوده و نٌ ه برنامه هایلوحوجود داشته و سر

ٌکتا و بی همتا است. دعا و  هللا تعالی به درگاه  ٌش، مسبله دعا و نٌافس و صفای باطنن
پاک که پٌوند انسان را با ذات  ی استٌاٌش صحٌح زٌباترٌن و عمٌك ترٌن شٌوه ان
فضای ز روح به سوی ملکوت و رواساخته و موجب پ برلرار  رب العزت روردگارپ

 .نوی و عرفانی استمعطر مع
 کنندگان نٌز ازآن لذت می برد.د ودعا ا دوست دارروردگار ما آنرپبادتٌست که دعا ع

 تا آخرٌن لحظات زندگی خوٌش، ٌک نت های است که: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلصدعا از جمله س
 . از  طلب آن  دست بر نداشتلحظه هم 

 ح  کار آمد مإمن، سال دعا
من است، ستون دٌن م دعا  و 

  ،را نورمٌبخشدت که دٌن مإمن دعا وسٌله اس
بدٌنوسٌله عمده های دل  ورب العزت دلش  آرام می گٌرد،  ه  ز بارگاطلب دعا ا مإمن با

 .ٌدی نماخوٌش را باز م
( )مرا   152 آٌهالبمره  ۀسور« )  فـاذكرونى أذكـركم»  پروردگار با عظمت ما مٌفرماٌد:

  ( 41: آٌه  )سورۀ  االحزاب «ذكر ٱ كثٌر ا أذكـرو هللا»ٌاد كنم (  ا  شما راٌاد كنٌد  ت
 وردگار را بسٌار  بسٌار  ذكر كنٌد(.پر )

ی  پٌش می اٌد که ضرورت با راز حاالتسٌاری از اولات در روزگار زندگی انسان در ب
 .دٌگری  سزاوار ومحرم نٌستسی ونٌاز دارد، غرض گفتن اٌن راز  جز  هللا ک

ٌت به بنده وبمحبت خاصه  رب واظب بندگان است و بهم که همٌشه الهیالدس ات به جز ذ
َدْعَوةَ الدهاعِ إَِذا  ِجٌبُ ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی لَِرٌب  أُ  َوإَِذا َسؤَلَکَ  »:طاب کرده مٌگوٌد اش خ
هر گاه  ( ) 186 ۀآٌ :ره  البمره) سو. «ی لَعَلهُهْم ٌَْرُشُدونَ بِ  ْلٌَْستَِجٌبُواْ ِلی َوْلٌُْإِمنُواْ َدَعاِن فَ 

 انا  من نزدٌكم وجواب مى دهم به دعاسإال كردند هم  منز تو  در باره بندگان من  ا
تور پس  الزم  است از دس  رٌاد مى خواند.ا  وفوفرٌاد هردعا كنند ه اى كه مرا  به دع
وبه ممصد  بند ورند باشد كه راه راست  را بٌابٌاهاى من اطاعت نماٌد، وسپس اٌمان 
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 رسند.(.
ان آورد و دعوتش را ه خالك ٌکتا اٌمب نست که : اوال  جهت پذٌرش دعا، شرط آبلی، 

 ای للب لبول کرد.بطور ٌمٌن از صف
َن ِذٌَربُُّكُم اْدُعوِنی أَْستَِجْب لَُكْم إِنه اله َوَلاَل » :ا مٌفرماٌد ظمت مهمچنان پروردگار با ع

( شما را  ستواخوانٌد تا )درخمرا ب«.) َداِخِرٌنَ  َسٌْدُخلُوَن َجَهنهمَ  ِتیٌْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَ 
ورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ  ر مى! كسانى كه از عبادت من تكبّ  بت كنماجا
 ( 60 ۀ آٌ ،غافر ۀند! )سورشو مى

 لدسى فرموده است:ٌث پٌامبر بزرگوار دمحم ملسو هیلع هللا یلص در حد
ه بنده  هستم تا زمانٌكمن با بنده خود  « ) ى ذكرنى  و تحركت شفتاه ب ماأنا مع عبدى » 

 (باشد.،  به ذكر من در حرکت مانٌکه لبان بندهباشد ، من با بنده خود هستم تا ز به ٌاد من
ن ذكر  مما عمل ابن آدم من عمل  أنجى له من عذاب هللا» ست:در حدٌثی دٌگری آمده ا

وند  متعال هد  كه مانند ذكر خداعملى  را انجام  نمى د  هٌچ ) بنى آدم «هللا  عزوجل 
هللا: جهاد  هم مثل  ذكر بخشد(. اصحاب كرام  گفتند  ٌا رسول از عـذاب نجات  ا اور

 اال  أن تضرب بسٌفن حتى ٌنمطع ثم تضرب   الجهاد فى  سبٌل هللاوال»  نٌست؟  فرمود:
ر  اٌنكه  با هم ما نند  ذكر  نٌست مگهاد )ج «، ثم تضرب  به حتى  ٌنمطع مطعبه حتى ٌن
ا انهم  اره  با شمشٌر  دٌگرى   جهاد  كنى تسته  مى شود دوبشكجهاد كنى  تا  شمشٌرت 
 (.هم شكسته مى گرددجهاد بپردازى  تاسومى  رى بهمى شود باز با شمشٌر دٌگ شكسته

او ناراض  مى  از   هر كه دعا نكند  هللا تعالى »د: همچنان در حدٌث دٌگری می فرماٌ
 .«گردد
عبادت، دعا بحٌث سالح مغز   بحٌث را  ماء دعاعلن ممدس  اسالم داب دٌآهم  در  ا  لعوا

وزمٌن بحٌث نور آسمان  ءاٌت دعدعا بحٌث ستون دٌن  ممدس اسالم ودر نهامإمن، 
 معرفی نموده اند.

الدعاء هو »  مٌفرماٌد :معرفی  داشته   دعا را بمثابه عبادتعمان پسر بشٌر از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلصنُ 
 (3086-2654-  1312 ح شٌخ آلبانی) جامع الصحٌ است دتهمان عبا ءدعا« العباده 

در مورد اٌنکه کدام دعا مستجاب  ملسو هیلع هللا یلص پٌامبر روزی ٌکی از صحابه از محدثٌن مٌنوٌسند
دعا که  :ٌعنی«  توباتمکجوف الٌل و دبر الصلوات ال:» بٌکه دعا مٌگردد،  فرمودند:

ت لرار مٌگٌرد. ) زٌاتر مورد استجابٌرد فرض صورت گدر دل شب و بعد از نمازهای 
 (   3499ترمذی 

وفراغت  از نماز  ن مسلمان در جوف الٌلرای مإمبنا زمانٌکه چنٌن لحاظاتی ذٌمٌمت ب
بلند نماٌم. ا مولع را مناسب شمارٌده ودست به دع اٌنهای فرضی مساعد مٌگردد، ما باٌد 

ز های فرض کفران لب دعا بعد از نمااز طکه: انکار ٌر ازعلماء بدٌن عمٌده اند تعدادی کث
 نعمت است. 

 «وٌكشف السوء ر إذا دعاه ب المضطأمن ٌجٌ»: روردگار با عظمت ما مٌفرماٌدپ
كند و  وى را بخواند اجابت مى چونكس كه درمانده را  (   آن؟) كٌستٌا » ٌعنی: )

 (  62( )سوره نمل: آٌه  .گرداند ارى را برطرف مىگرفت
 تعالى من الـدعاء( )لٌس شـیء أكرم على هللارماٌد:  علٌه و سلم می فپٌامبر صلى هللا

 «.زی گرامی تر از دعا نٌستزد خداوند چٌن»ی: )ترمذی و احمد( ٌعن
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مجالس ذاكرٌن   ردگارا  هر گاه  مر ا دٌدى  كه ازپرو» د علٌه  السالم مى فرماٌد: وإدا
م  را شكسته گردان ! پاٌ ٌدنم به آنان،سرم . لبل از رالس غافلٌن  لدم بر مٌدابه سوى مج
 «كنى مى   مت بزرگى  است كه آن  را بر  من ارزانىچون  اٌن نع

عزوجل من   لٌس شى ء  اكرم  على هللا»  ٌثی از ابوهرٌرة  )رضی ( آمده است: در حد
 دعا  نٌست (.د خداوند  گرامى تر  از ز) هٌچ چٌزى به ن«الدعا 

خدا  اعتى با هم  جمع  شدند وبه ذكر  هر گاه  جم» گوٌد:ٌٌٌنه ) رح ( مسفٌان بن ع
اى مشغول نظارت مٌگردنند،  م  در گوشه با ه مشغول  شدند ،  شٌطان  ومال دنٌا 
مى گوٌد:   اٌنها به چه كارى مشغول اند ؟  دنٌى اشٌطان  به دنٌا  مى گوٌد:  نمى بٌن

ن را  به سوى  تو را مى گٌرم  وآنا  ه  گرٌبان شاناز هم  جدا  شوند  آنگا بگذار  آنان 
 «مى آورم.

نبوى وهداٌات  اسالمى   نى واحادٌثم لرآ: اگر به مفاهٌدٌث  شرٌف امده  است كـهدر ح
دگى وبنٌع ترٌن   نوع از عبادت  خضوع  وس : دعانظر به اندازٌم در خواهٌم ٌافت كه

تربٌتى   ى  تاثٌر  وسعٌى مٌر عبادات اسالشمار رفته و مانند  سادر برابر خداوند به 
 د .وتكاملى بر انسان  مى بخش

 است كه  دعاى  دعا  كننده  را  موردفرموده   مٌان والعٱ  هم همانطورٌكه پروردگار عال
  .«هم اجابت لرار مٌد

نٌاز ها از و رحمت و گذشت و برآمدن مرزش : دعاء همان درخواست آفرماٌندمٌ علماء
  ی باشد.خداوند م
 سازد.ت که خداوند ، عز وجل، را خوشنود می عبادت هاٌی اس جزودعاء 
كبر با هوى وهوس ،  نٌست ،  بلكه  جهاد ا وح درفمط ٌن درخواست  خشن وبى ر» دعا 
  .باطن لرآن است« دعا »  
مشكالت اٌجاد  راى خود  در مبارزه  با سان  بگاه مطمٌن  معنوى است كه ان كٌهدعا ت
 .ت، دعا  اسفس وجنگ  درونى  اسلحه انسانا هوى وهوس  نه  بماٌد. در مبارزمی ن

  ٌبت  به خطا نمی رود، دعا ذخٌرهمصختی وای است که تٌرش درولتی س دعا، اسلحه
 مإمن در شدت و سختی است.

 روردگار  است وبس .سان بسوى پمهذب ورجعت  عاجزانه ان ساندعا اسلحه ان
نٌست  كه عطا ء اش  ناچٌز   ى  مخلوق به سو   سمت  وتو جه اشكننده  والعى  دعا 

ردگار با عظمت است ،  روسوى پ. بلكه دعا كننده والعى رجعت اش   به  وبخٌالنه باشد
 است .«  مالن  ٌوم الدٌن» بسوى  پروردگارى كه 

ُهَو  الدَُّعاءُ »ند: مروٌست که آن حضرت فرمودتعالی عنه نعمان بن بشٌر رضی هللا از  -
 «دعا همانا عبادت است«. »لَُكمْ  أَ َولَاَل َربُُّكْم اْدُعونِی أَْستَِجبْ مه لَرَ اَدةُ، ثُ اْلِعبَ 
و ابن ماجه و نسابی و ابوداود و احمد آمده است، و در رواٌت مستدرک حاکم رمذی در ت
 . (491، صفحه 1)جلد  « ةُ اْلِعبَادَ  الدَُّعاُء ُهوَ »د است: وجوم
 .«عبادت استدعا همانا »
الدَُّعاُء ُمخُّ »است:  بن مالک رضی هللا تعالی عنه رواٌت گردٌدهذی از انس در ترم و -

 مغز عبادتست. دعاء «ةِ اْلِعبَادَ 
صلی هللا رت آنحض حضرت علی کرم وجهه رواٌت است که :در مستدرک حاکم از -
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ٌِن، َونُوِن، َوِعَماُد اَعاُء ِسالُح اْلُمْإمِ الدُّ »:ند علٌه وسلم فرمود َماَواِت ُر السه لّدِ
 و نور آسمانان و زمٌن است.دعاء سالح مإمن و ستوِن دٌن «.َواْلَْرِض 

جلد اول از انس رضی هللا تعالی عنه رواٌت شده که رسول گرامی تدرک مس نٌز در -
 «.ال ٌهلن مع الدعاء أحدنه فإ»فرمودند: 

 ه رسول هللاه است کی عنه رواٌت شده رضی هللا تعالی و ابن ماجه از ابوهرٌردر ترمذ -
ِ َعزه َلٌَس شَ »فرمودند:  ملسو هیلع هللا یلص  هٌچ چٌزی مکرمتر از «. »ِمَن الدَُّعاءِ له َوجَ یء  أَْكَرَم َعلَى َّللاه

 «.باشد دعا نزد هللا نمی
أفضل »( رواٌت شده است: عباس )رض از ابن 491صفحه  1رک جلد ستدو در م -

 «.مانا دعاستبادات هبهترٌن ع«. »اءالعبادة هو الدع
  واهٌمر خی نبوی تذکر ٌافت ،  توجه نماٌٌم  داگر به مفهوم وجوهر  دعا که در احادٌث

نماٌد   ول ٌافت كه هدف  دعا كننده  اٌنست كه پروردگار ا نسان را  به حضور خوٌش لب
 ماللات نماٌد.   خوٌش  را وانسان  هم  خالك

رجعت  عاجزانه به دعا  یفهوم اساسم. است روح دعا نهفته مفهوم  دعا  در حكمت و
 . ستست بال كٌف  او اه   دكه همه هست وبود  ما بهللا متعال ، به سوى پروردگار  است

ذات  .را بسٌار خوب مى داندما ما ٌحتاج  و  های ، ناتوانهالابلٌت  باری تعالیذات 
 ،هر و باطنالم و دانا به ظاع .است« بكل  شى علٌمء  وهو لك كل شىخا» لى  بارٌتعا

  هاده است.الم الغٌب و الشع
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

  التوفٌكومنِهللاِ
 
 
 
 
 
 
ِ
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ِِالطُّورِِسورۀِموضوعاتِمطالبِوستِفهر
   تسمٌه  وجه

  همحتوای وهدف سور
  تعداد آٌات، کلمات وحروف

  ارتباط سورۀ طور با سورۀ لبلی
 فضٌلت سورۀ َوالطُّوِر:

  منفجر شدن ابحار در روز لٌامت
  چرا امکان سه گانه مورد لسم تعٌن شده اند

  پاره شدن آسمان
  ها کوهزمٌن و ُخرد شدن کوبٌده شدن 

    در شرع ااما تمو
   متمٌن

  نٌکو کاری انبٌا ء با والدٌن
  داستان حضرت نوح علٌه السالم

  داستان حضرت ابراهٌم علٌه السالم
  داستان حضرت اسماعٌل علٌه السالم
  داستان حضرت عٌسی علٌه السالم

  والدٌن« رـب»مفهوم 
  پدر و مادرساختن فرزندان از عموق  آگاه
 یبهشت خمر تخصوصٌ سه

  کفارۀ مجلس
 ! دعا سالح مإمن است

ِهامنابعِوِمأخذِبربعضیِازثیِمک
 

ِ:تفسٌرِوبٌانِکلماتِلرآنِکرٌمِ-1
عالمه جالل الدٌن سٌوطی  ،اسباب نزول،ق(  812ـ  هـ751) شٌخ حسنٌن دمحم مخلوف 

 )انتشارات شٌخ االسالم احمد جام (  .عبد الکرٌم ارشد فارٌابیاز:ترجمه
  :مرآنانوارِالِتفسٌرِ-2

 :گزٌده ای از سه تفسٌر «نآرتفسٌر انوار الم»، هروی مخلص عبدالرإ ف تؤلٌف
  .فتح المدٌر شوکانی، تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد

 هجری لمری  1389سال نشر :

  افغانستانـ  ماحمد جا محل نشر :

 :ـِتفسٌرِمعالمِالتنزٌلِـِبغوی3
)ناشر  (ییِلمرجرـه516ِمتوفیِسالِ)ِوى تؤلٌف حسٌن بن مسعود بغویتفسٌر البغ

ربی زبان عاٌن تفسٌر به ن ( م بٌروت ـ لبنا 200ق  1420احٌا التراث العربی  دار
  .ثر می باشدؤی بسٌار متبلواز تفسٌر الکشف والبٌان ثع نوشته شده ،
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 :ـِتفسٌرِزادِالمسٌرِفیِعلمِالتفسٌر4
 12ـمٌالدی 1116هجری/  510) لفرج عبدالرحمن بن علىابن جوزى ابوا :لٌفؤت

 – 1423 شر:سال ن ، دار ابن حزم -: المكتب اإلسالمً شرنا )هجری ( 592رمضان 
ن وسط اب، تفسٌرمت«زاد المسٌر»مشهور به  « زاد المسٌر فی علم التفسٌر»م( 2002

ی تفسٌر المرآن فر بزرگ وی بنام المغنی ٌساٌن تفسٌر خالصه از تف :کهجوزی مٌباشد 
 .(می باشد

ِ:الندلسیِحٌانِ:ِابوالتفسٌرِالمرآنالبحرِالمحٌطِفًِـ5ِ
ق( مشهور به 745 - 654ی غرناطی )ن حٌان نفربن علی  ب دمحم بن ٌوسف :تؤلٌف

 .می باشد زبان عربىبه « طالبحر المحٌ»تفسٌر  .ابوحٌان غرناطى
 م2010 -هجری 1431:سال نشر

  :رٌمِـِابنِکثٌرکلـِتفسٌرِتفسٌرِالمرآنِا6
 ق(774عمر بن کثٌر دمشمی)متوفى الدٌن اسماعٌل بن عماد  تؤلٌف تفسٌرِالمرآنِالعظٌم
، مکان نشر نشورات دمحم علً بٌضونالعلمٌة، مدار الکتب  ) ناشر :.مشهوربه ابن کثٌر

 :شناس بزرگ اسالمى می فرماٌد ، مفّسر و لرآنجالل الدٌن سٌوطی)  (لبنان –بٌروت 
 .(است.شته نشده انندش نگاروش همتفسٌرى دارد، كه در سبک و  ثٌرابن ک

  :ضاویرِبٌتفسٌـ7ِِ
ن هفتم هجری  به در لر «ىاوٌضتفسٌر ب»أنوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل، مشهور به »ٌا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد هللا بن عمربٌضاوی ناصرالدٌن تؤلٌف  .هعربی نوشته شدزبان 
 لبنان -روت ٌب ـ دار إحٌاء التراث العربًناشر ل مح  م1998 ق ٌا 1418 سال نشر :

ِ:«نفسٌرالجاللٌالتِ»ِجاللٌنتفسٌرِالِـ8ِ
و  864الدٌن محلی سال  سٌوطی )وفات جالل الدٌناگردش جالل وش جالل الدٌن محلی

 . م 1996ق ٌا   1416:سال نشر) هـ( 911سٌوطی سال الدٌن وفات جالل 
لرن دهم  تفسٌر در اٌن (  لبنان -بٌروت مکان نشر :  عاتمإسسة النور للمطبو :ناشر

 .نوشته شده باشد ز معدود تفاسٌری است که توسط چند عالمهجری بزبان عربی وا

  :طبریتفسٌرِِـِتفسٌرِالمرآنامعِالبٌانِفیٌِرِجتفسِـ9
 923ـ  839ٌا )غداد وهجری لمری ( در ب 310وفات  224متولد ) جرٌر طبری دمحمبن 
 کیبٌروت لبنان (شٌخ طبری ٌ :دار المعرفة ، محل نشر :ناشر ،لمری 4لرن )(  مٌالدی

  .سوم لمری است ۀرخ مشهور سدإومفمهی ، رسمحدثٌن ، مفز ا

ِ:تفسٌرِابنِجزیِالتسهٌلِلعلومِالتنزٌلِـ10
 ق( 741ُجَزّى )متوفى هور به جزی غرناطی الکلبی مش حمد بنتؤلٌف دمحم بن ا

وجزترٌن ٌكى از م (لبنان –بٌروت  :مکانِنشرِ، رلم بن أبٌاْلرلمشرکة دار اْل ناشر:) 

  ى است.سٌر مغرب اسالمفراگٌرترٌن تفاحال مفٌدترٌن و  و در عٌن

ِ:و ِالتفاسٌررِصفتفسٌـ11ِ
ق نوشته شده 1399 اٌن تفسٌردر سال م ( 1930)مولود تؤلٌف دمحم علی  صابونی  

ر تفسٌ ازجمله:رٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ت هماز مٌراٌن تفستدوٌن  درنوٌسنده  .است
 . ه استه بعمل اوردفاداستالبحر المحٌط و...  ،بن کثٌر، آلوسی ،اكّشاف، لرطبى ،ىطبر
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 :السعودٌِرِابوـِتفس12ِ
دمحم بن السعودمفسر شٌخ ابو :تؤلٌف « تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم»

 )محل طبع مکتبةد.از علمای ترک نژاد می باش (829فی )متوی عماد دمحم بن مصطفی
 .(  ه بالرٌاضالرٌاض الحدٌث

ِ:تفسٌرِفیِظاللِالمرآنِ-31
 . (هـ 1387ال فی س)متو شاذلیاهٌم  سٌد بن لطب بن ابر :لٌفات

 لبنان -بٌروت  ،ِمکان نشرِ،دار الشروق :شرنا. م 1988ق ٌا  1408سال نشر

 :مرطبیتفسٌرِالِـِتفسٌرِالجامعَِلحکامِالمرآنـ14ِ
  (هجری 671متوفی سال )مرطبی ال  بن احمداالنصاریاالم ابو عبد هللا دمحم:نام مإلف

 (  ة الرسالةمؤسس ناشر:لا م ، 2006ـ  1427سال نشر:
 ِ:لتفسٌرِنورِدکترِمصطفیِخّرمِدِ-15

 :کردستانازدکتر مصطفی خرمدل  :فتؤلٌ« معانی لرآن ۀترجم» :کامل تفسٌر نورم نا
 .(هجری1399  اتوف هجری،  1315 سال  لد)متو

 .احسان :ناشرِناٌرا -تهران  :ِمکان نشرِ، ش 1384 :سال نشر

 :تفسٌرِالمٌّسرـ16ِِ
 ( هجری 1379مطابك م  1959) اول جنوری  ن عبدهللا المرنًب ٌضدکتر عا : تؤلٌف

  ـ .ه 1395انتشارات : شٌخ االسالم احمد جام  سال چاپ : 

  :المرانرِمعارفِفسٌتِ-17
شٌخ الحدٌث حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا  :مولف

 ملی کتابخانه چاپ محل هـ 9137 :،سال نشردمحم ٌوسف حسٌن پورضرت موالنا ح
   .اٌران

ِ:زانتفسٌرِخاـ81ِ
ن علی ب عالء الدٌن:تؤلٌف« خازان )تفسٌرالوٌل فی معانی التنزٌل ؤلباب الت: » نام تفسٌر

 .(دباش هجری می ٧۴ٔو متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المشهور به  دمحم بغدادی 
 .ةدار الكتب العلمٌ محل نشر : 1425ـ  1425:ال نشرس

ِ:(آلوسیِ)یروحِالمعانِـ19
 – 1217)است . اثر محمود أفندى آلوسی« روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم»تفسٌر 
الطباعة المنٌرٌة تصوٌر دار إحٌار ادارة ،حل نشر م 7002 ٌناٌر  01 :سال نشر ق( 1270

 .ًالتراث العرب

  :دٌنِسٌوطیجاللِالِـ20
 «فسٌر با لمؤثور التفی ر المنثورتفسٌر الدا» االتمان فی علوم المرآن »

  م( ۵ٓ۵ٔ -۴۴۵ٔ) طی شافعی .عبد الرحمن بن ابی بکر سٌومإلف : حافظ جالل الدٌن 
 نه المنوره ـ  المدٌه 1426الشرٌف  المصحف اعةبلطملک فهد المجمع 

 :«ٌرتفسٌرِمعانیِالمرآنِفیِالتفسِ»ِ:زجاجـ21ِ

اجزَ لا :مإلف ن دمحم بن السرى بن سهل إبراهٌم ببو إسحاق أ وأ الزّجاج أبو إسحاق أو جه
 ـ مٌالدی ( 239ـ  558هجری  311هجری ـ  241) .است یالزجاج البغداد
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ِِ:تفسٌرِابنِعطٌةـ22ِ
  بوده « وجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز ابن عطٌةالمحرر ال »:ٌرتفسامل نام ک

عطٌة اْلندلسً  بن من بن تمامأبو دمحم عبد الحك بن غالب بن عبد الرح:آن  مإلف 
  هـ(542حاربً )المتوفى: الم

ِ.مدار ابن حز ، 2001 – 1422سنة النشر:  :سال نشر

ِِ:تفسٌرِلَتاد ـ32ِ
 م(٧ٖ۶–۶٨ٓهـ،  ٨ٔٔ -هـ ۶ٔ) ْصریبَ  عکابة الدوسیمة بن أبو الخطاب لتادة بن دعا

 01/01/1980تارٌخ نشر : 
 عالم الكتب :محل نشر

نسب شناسی، حدٌث، شعر  ،عرب  تارٌخ، لغتکه در علوم بوده ،  تابعٌن جملهزی او
 بسربرده ی ندگصره عراق ز، در بحافظ بود دسترسی داشت .ودرضمن  ،عرب، تفسٌر
و  ره بودترٌن اهل بص او با حافظه»گوٌد:  او می ه  دربار حنبل داحمامام بود.ولی نابٌنا 
او  ٌک بار صحٌفه  جابر را برایکرد، من  یکه آن را حفظ مشنٌد مگر اٌن نمیچٌزی 

مرض المثل بود. او در عراق به  رٌخ ضربؤحافظه  او در طول ت« خواندم و او حفظ شد.
 گذشت.در طاعون 

ِ:تفسٌرِبٌضاویـ24ِ
سالم شٌخ جهان امفسر کبٌر  :مإلفوٌل ( ؤزٌل واسرار التوی )انوار التنتفسٌر الٌضا

 . بٌضاویناصرالدٌن عبدهللا
 .بٌروت :، مکان نشر إحٌاء التراث العربًدار  :ناشر:  م 1998ق ٌا  1418نشر سال

ِِِتفسٌرِزمخشرى.ِمشهوربهِِشافتفسٌرِکِـ52
ه مشهور ب « لفی وجوه التؤوٌتفسٌر  الکشاف عن حماٌك التنزٌل و عٌون اْللاوٌل » 

 هـ(  538ذٌحجه 9ـ  746رجب  27) مخشرىجارهللا ز:ِمإلف .افتفسٌر کش

سپس  در کلکته بچاپ رسٌد ، جلددو دی درمٌال ٨۵۶ٔ  :اٌن تفسٌر برای بار اول در سال
در لاهره به  ٨ٖٔٔ، و ٨ٖٓٔ، ٧ٖٓٔهای  سال ال ق مصر ، ودر بودر  ٩ٕٔٔدر سال 

 .ات دار إحٌا التُراث العربیانتشار :حل نشرم .چاپ رسٌده است

ِ:تفسٌرِمختصرـ26ِ

مشهور  طبری غالببن د بن کثٌر ٌوجعفر دمحم بن جرٌربن ٌزابلف: مإِ:کثٌرتفسٌرِابنِ

هجری  301ـ  218هجری لمری در بغداد ) 310وفات   224ی متولد جرٌر طبر به
 .ست او تفسٌر  رٌخر علم و تابه پد شمسی . تارٌخ طبری مشهور

 م 2892 -هـ  2041 : فتم ه سال طبع

 لبنان -روت دار القرآن الكريم، بي محل طبع :
 م 2892 -هـ  2041الطبعة: السابعة، 

ِِ:المالکیِِمفسرِصاوىـ27ِ
احمد بن دمحم  مإلف :«  فی التفسٌر المرآن الکرٌمحاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن »
 .تق( اس1241-1751اوى )ص

ِ.هجرٌة 1318لعامرة الشرفٌة سنة بالمطبعة ا : : سال ومحل طبع
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 :اریحِالبخفٌ ِالباریِشرحِصٌِ-28
 Jan 2016 26سال طبع : ، داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی 

ِ:صحٌحِالبخاریوِـِصحٌحِمسلمِ-29
هجری  261نٌشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال حجاج بن ده : مسلم ورنآگرد

 لمری وفات نمود .
رة بن م بن مغٌعٌل بن ابراهٌن اسماحافظ ابو عبد هللا دمحم بخاری : ورنده صحٌح البآوگرد 

 هجری (  256ـ  194ری )بردزبه بخا

ِ:ِویسعٌدِحـ03ِ
، که از (۴ٓ۵ٔازده جلد؛ لاهره )ٌالتفسٌر االساس فی» ر َحّوی، سعٌد، َحّوی، سعٌد، مفس

 .آٌد ترٌن و اثرگذارترٌن آثار حوی به شمار می مهم
 ، محل نشر لاهره ـ مصر  موسسه دار السالم  م 2003ق ٌا     ل نشر : سا

 :مفرداتِالفاظِالمرآنِ-31
و اهل اصفهان بود گفته : ا «اْلعالم  »تاب خٌر الدٌن زرکلی در ک ) .اصفهانی از راغب

ی وفات هجری لمر 502ادٌب مشهوری بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزٌد،
در علم اصول ذکر کرده که « ٌسسٌس التمدؤت»کتاب الدٌن رازی در مام فخرا «.کرد

اس ، وأس 297/  2بغٌة الوعاة  )اهل سنت است و ممارن با غزالی بود.  ۀراغب از ابم
 .( .7حه صف التمدٌس

ِپاٌان
 
ِ


