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 آيه و ترجمه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 (1) و الفجر

 (2) و لیال عشر

 (3) و الشفع و الوتر

 (4) و الیل إ ذا يسر

 (5) هل فى ذلك قسم لذى حجر

 

 : ترجمه

 

 بنام خداوند بخشنده مهربان 

 .به سپیده دم سوگند - 1

 . و به شبهاى دهگانه - 2

 .و به زوج و فرد - 3

و بـه شـب هـنـگـامـى کـه )بـه سـوى روشـنـايـى روز( حـرکـت مـى کـنـد سـوگـند )که   - 4

 .پروردگارت در کمین ظالمان است (

 !آيا در آنچه گفته شد سوگند مهمى براى صاحبان خرد نیست ؟ - 5

 :تفسیر

 !به سپیده صبح شما سوگند

 : در آغاز اين سوره به پنج سوگند بیدارگر اشاره شده

 .(و الفجر) ( قسم به فجر و شكافتن پرده سیاه شب) :نخست مى فرمايد

 .(و لیال عشر) ( و قسم به شبهاى دهگانه)

در اصل به معنى شكافتن وسیع است ، و از آنجا که نور صبح تاريكى شب را مـى شـكـافـد از آن  (فجر)

 .( صادق) و ( کاذب) شده است ، و مى دانیم فجر بر دو گونه است (فجر) تـعـبـیـر به

نند فـجـر کـاذب هـمـان سـپـیدى طوالنى است که در آسمان ظاهر مى شود و آن را تشبیه به دم روباه مى ک

 . که نقطه باريك آن در طرف افق است و قاعده مخروط آن در وسط آسمان

فجر صادق از همان ابتدا در افق گسترش پیدا مى کند، صفا و نورانیت و شفافیت خاصى دارد، مانند يك نهر آب 

 .زالل افق مشرق را فرا مى گیرد، و بعد در تمام آسمان گسترده مى شود

، و آغاز روز است ، در اين موقع روزهداران بايد امساك کنند، و وقت نماز صبح وارد فجر صادق اعالم پايان شب  

 .مى شود

را در اين آيه به معنى مطلق آن يعنى سپیده صبح تفسیر کرده اند که مـسـلمـا يـكى از نشانه  (فجر) بـعـضى

مـیـنـى ، و آغـاز هاى عظمت خداوند است ، نقطه عطفى است در زندگى انسانها و تمام مـوجـودات ز

و حرکت مـوجـودات زنده ، و پايان يافتن خواب   حـاکـمـیـت نـور و پـايـان گرفتن ظلمت است ، آغاز جنبش  

 . و سكوت است ، و به خاطر اين حیات خداوند به آن سوگند ياد کرده

 .کرده اندولى بـعـضـى آن را بـه مـعـنـى فـجـر آغـاز مـحـرم کـه آغـاز سال جديد است تفسیر  
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که مراسم مهم حج در آن انجام مى گیرد، و مـتـصـل بـه   ( فـجـر روز عـیـد قـربان) و بـعـضـى بـه

 .( فجر صبح جمعه) شـبـهـاى دهگانه است . و باالخره بعضى به صبحگاهان ماه مبارك رمضان و يا

ز مصداقهاى آن از بعضى ديگر ولى آيـه مفهوم وسیعى دارد که همه اينها را شامل مى شود، هر چند بعضى ا

 . روشن تر و پراهمیت تر است

بـعـضـى مـعـنـى آيـه را از ايـن هـم گسترده تر دانسته اند، و گفته اند منظور از فجر هر روشنايى است که 

 .در دل تاريكى مى درخشد

عـصـر جـاهـلیـت يكى    بـنابر اين درخشیدن اسالم و نور پاك محمدى )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( در تاريكى

از مصاديق فجر است ، و همچنین درخشیدن سپیده صبح قیام مهدى )علیه السـالم ( بـه هـنـگام فرو رفتن 

جهان در تاريكى و ظلمت ظلم و ستم ، مصداق ديگرى از آن محسوب مى شود )همانگونه که در بعضى از روايات 

 .به آن اشاره شده است (

ر آن دشت خونین کربال، و شكافتن پرده هاى تاريك ظلم بنى امیه ، و نشان دادن و قیام عاشوراى حسینى د

 .چهره واقعى آن ديوصفتان مصداق ديگر بود

و هـمـچـنـیـن تـمـام انـقـالبـهـاى راسـتـیـنـى کـه بـر ضـد کـفـر و جهل و ظلم و ستم در تاريخ 

 .گذشته و امروز انجام مى گیرد 

هاى بیدارى که در دلهاى تاريك گنهكاران ظاهر مى شود و آنها را به توبه دعوت مى و حـتـى نـخـسـتین جرقه  

 . است (فجر) کند

ولى البـتـه ايـن يك توسعه در مفهوم آيه است در حالى که ظاهر آيه همان فجر به معنى طلوع سپیده صبح 

 . است

حجه است که شاهد بزرگترين و )شبهاى دهگانه ( مشهور همان شبهاى دهگانه ذى ال (لیال عشر ) و امـا

 . تكاندهنده ترين اجتماعات عبادى سیاسى مسلمین جهان است

 . از پیغمبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( نقل شده است ( جابر بن عبداهلل انصارى) اين معنى در حديثى از

 .تفسیر کرده اند  بـعـضـى نـیز آن را به ده شب آخر ماه مبارك رمضان که شبهاى قدر در آن است

 . و بعضى آن را به شبهاى آغاز ماه محرم 

 . جمع میان اين تفسیرهاى سه گانه نیز کامال ممكن است

در بـعـضـى از روايـاتى که اشاره به بطون قرآن مى کند فجر به وجود حضرت مهدى )علیه السالم ( و لیال عشر 

)علیهاالسالم ( تفسیر  (فاطمه زهرا ) و ( على) د به حضرتکه در آيه بعد مى آي ( شفع) به ده امام قبل از او، و

 . شده است

بـه هـر حـال سـوگـنـد بـه ايـن شـبـهـاى دهـگـانـه بـه هـر تـفـسـیـرى کـه بـاشـد دلیل بر اهمیت 

 . فوق العاده آنها است چرا که همیشه سوگند به امور مهمه ياد مى کنند جمع میان معانى نیز ممكن است

 .(و الشفع و الوتر) (قسم به زوج و فرد) :وگندها را ادامه داده مى افزايدسپس س

)زوج و فـرد( در ايـن آيـه چـیـست ؟ مفسران اقـوال و  (وتـر) و ( شـفـع) در ايـنـكـه مـنـظـور از

احـتـمـاالت فـراوانـى ذکـر کـرده انـد: بـعـضـى بـالغ بـر بـیـسـت قـول و بـعـضـى از آن هـم فـراتـر 

 .!رفـتـه و بـالغ بـر سـى و شـش قول نقل کرده اند

 . و مهم ترين آنها اقوال زير است

ـرد اسـت ، مـطـابـق ايـن تـفـسـیـر خـداونـد بـه کـل اعـداد کـه از زوج مـنـظـور اعـداد زوج و ف - 1

و فرد تشكیل شده است سوگند ياد کرده ، اعدادى که همه محاسبات و نظامها بر محور آن مى چرخد، و سراسر 
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جهان   عالم هستى را فرا مى گیرد، گويى فرموده است قـسم به نظم و حساب ، و در حقیقت مهم ترين مطلب در

هستى همین مساءله نظم و حساب و عـدد اسـت و در زنـدگـى انـسـانـهـا نـیـز پـايـه اصـلى را تشكیل مى 

 .دهد

خـدا  (وتـر) مخلوقات است چرا که همه آنها داراى زوج و قرينى هستند و منظور از ( شفع) منظور از - 2

هستند که  (وجود) و ( ماهیت) ت همگى مرکب ازاسـت کـه هـیـچ شبیه و نظیر و مانند ندارد، بعالوه ممكنا 

مى شود، تـنـهـا هـسـتـى بـى انـتها و بدون ماهیت ذات پاك خدا  ( زوج ترکیبى) در فلسفه از آن تعبیر به

 .است )اين تفسیر در بعضى از روايات معصومین به آن اشاره شده است (

 .ز يك نظر بعضى زوجند و بعضى فردمـنـظـور از زوج و فـرد کـل مخلوقات جهان است که ا  - 3

منظور نمازها است که بعضى از نظر تعداد رکعات زوج است و بعضى فرد )اين معنى نـیز در روايتى از  - 4

معصومین )علیهم السالم ( نقل شده است ( يا اينكه منظور همان نماز شفع و وتر است که در آخر نافله شب 

 .خوانده مى شود

)هشتم ماه ذى الحجة که حاجیان آماده کوچ به عـرفـات مـى  ( ترويه) روز ( ـفعش) مـنـظـور از - 5

است که زائران خانه خدا در عـرفـاتند، يا اينكه منظور از شفع روز عید  ( عرفه) روز (وتر) شـوند( و منظور از

 .صومین آمده است (است )اين تفسیر نیز در روايات مع ( عرفه) قربان )دهم ذى الحجه ( و منظور از وتر روز

عـمده آن است اگر الف و الم در اين دو کلمه براى عموم باشد همه اين معانى در آن جمع مى گردد، چرا که هر 

، و ذکـر هر يك به خصوص (وتـر ) و ( شفع) کدام از اين تفسیرها و غیر اينها بیان مصداقى است از مصداقهاى

 . ز قبیل تطبیق بر يك مصداق روشن استبه معنى انحصار در آن مفهوم نیست ، بلكه ا

ولى اگـر الف و الم در آنـهـا بـراى عـهد باشد اشاره به زوج و فرد خاصى است ، و در ايـنـجـا بـه تـنـاسب  

سوگندهاى گذشته دو معنى از همه مناسب تر است نخست اينكه منظور روز عـیـد و روز عـرفـه بـاشـد کـه  

ـاز ذى الحـجـه مـنـاسـبـت کامل دارد، و مهم ترين قسمتهاى مناسك حج در  بـا شـبـهـاى دهـگـانـه آغ

آنها انجام مى شود، و يا اينكه نمازها است به تـنـاسـب سـوگـند به فجر که وقت سحرگاهان و وقت راز و نیاز به 

مـیـن نقل درگاه پروردگار اسـت بـه خـصـوص ايـنـكـه هـر دو تـفـسـیـر در روايـاتـى کـه از مـعـصـو

 . شده نیز وارد است

و قـسـم بـه شـب هـنـگامى که به سوى ) :و بـاالخـره در آخـريـن سـوگـنـد مـى فـرمـايـد

 .(و اللیل اذا يسر) (صـبـحـگـاهـان و روشـنـايـى روز پـیـش مـى رود

از  (يـسر ) چه تعبیر جالبى که راه رفتن را به خود شب نسبت داده است ؟ آن هم راه رفتن در شب )زيرا

 .( )بر وزن شما( به گفته راغب در مفردات به معنى راه رفتن در شب است ( سرى) ماده

صبحى گويى شب موجود زنده اى است و داراى حس و حرکت که در تاريكى خود گام برمى دارد، و به سوى  

 .روشن حرکت مى کند

آرى قـسـم بـه آن تـاريكى ياد شده که رو به سوى روشنايى است ، تاريكى متحرك نه ايستا و ثابت ، تاريكى 

 . آن گاه وحشتناك است که به صورت ثابت در آيد، اما اگر در آن حرکتى باشد به سوى نور، پرارزش است

بـر صـفـحـه کـره زمـیـن در حـال حـرکـت اسـت و  بـعـضـى نـیـز گـفـتـه انـد کـه ظـلمـت شـب  

اصـوال آنـچـه از شـب مـهـم و مـفـید و حیاتبخش است همین شبى است که در حـال حـرکـت مى باشد، 

يعنى دائما و به طور متناوب جاى خود را با روز عوض مى کند که اگـر شـب در نـیـمـى از کره میخكوب شود  

 ! نیم ديگر که در برابر تابش دائم آفتاب قرار گرفته است  هم آن نیم مى میرد، و هم

در اينكه منظور از شب در اينجا چیست ؟ آيا همه شبهاست يا شب خاصى ؟ باز در میان مفسران گـفـتـگـو  
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اسـت ، اگـر الف و الم آن بـه مـعـنـى عـمـوم بـاشـد تـمـام شـبـهـا را شامل مى شود که خود آيتى است 

 . ا، و پديده اى است از پديده هاى مهم آفرينشاز آيات خد

و اگـر الف و الم آن عـهـد بـاشـد اشـاره بـه شـب مـعـیـنـى است ، و به تناسب سوگندهاى گذشته منظور  

)مشعرالحرام ( و بـعـد از گـذرانـدن شب را در آن  ( مزدلفه) شب عید قربان است که حاجیان از عرفات به

لوع آفتاب به سوى سرزمین منى روان مـى شـونـد )ايـن تـفـسـیـر در روايـاتـى  وادى مقدس به هنگام ط

 .کـه از مـعـصـومـیـن نقل شده نیز آمده است (

کسانى که از نزديك منظره آن شب را در عرفات و مشعر ديده اند مى دانند که چگونه از هر گـوشـه و کـنـار  

س مى کند که شب با تمام وجـودش در آنـجـا حـرکـت مـى  هـزاران هزار نفر در حال حرکتند، گويى احسا

کـنـد، درسـت است که حجاج در حرکتند اما اين حرکت عمومى به قـدرى گسترده است که گويى تمام زمین و 

زمان در حرکت است و اين تنها وقتى احساس مى شـود کـه انـسـان شـب عـیـد را در آن سـرزمـیـن  

 .اذا يسر را با چشم خود ببیند  بـاشـد و مـعـنـى واللیل

بـه هـر حـال شـب بـه هـر مـعنى بوده باشد )عام يا خاص ( از آيات عظمت الهى است ، و از مـوضـوعـات پـر 

اهـمـیـت عـالم هـسـتـى ، شـب حـرارت هـوا را تـعـديـل مـى کـنـد، و بـه هـمـه موجودات آرامش مى 

ه درگـاه خـدا فـراهـم مـى سازد، و اما شب عید قربان که آن را لیله جمع بخشد، و جو آرامى براى راز و نیاز ب

 . مى نامند، آن نیز از عجیب ترين شبهاى سال در آن وادى مقدس مشعرالحرام است

به هر حال پیوند اين قسمهاى پنجگانه )سوگند به فجر، و شبهاى دهگانه ، و زوج ، و فرد، و شب به هنگامى که 

 . ر صورتى که همه را ناظر به ايام ذى الحجه و مراسم بزرگ حج بدانیم روشن استحرکت مى کند( د

در غـیـر ايـن صـورت اشـاره بـه مجموعه اى از حوادث مهم عالم تكوين و تشريع شده که نشانه هايى هستند 

 . از عظمت خداوند و پديده هايى هستند شگفت انگیز در عالم هستى

آيا در آنچه گفته شد سـوگـنـد  ) :هـاى پـر مـعـنى و بیدارگر مى افزايدبـعـد از ذکـر ايـن قـسـمـ

 .؟! )هل فى ذلك قسم لذى حجر((مـهـمـى بـراى صـاحـبـان عـقـل و خـرد وجـود نـدارد 

مى باشد مثال گفته مى شود قاضى فالنكس  ( منع) در اينجا به معنى عقل است و در اصل به معنى (حجر)

گفته  ( حجره) ر( کرد، يعنى او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت ، و يا اينكه به اطاق)بر وزن زج (حجر) را

مى شود چون محلى است محفوظ و ممنوع از ايـنـكه ديگران وارد آن شوند، و به دامان نیز حجر )بر وزن فكر( 

از کارهاى نادرست منع مى نیز انسان را   ( عقل) گفته مى شود، به خـاطـر حـفظ و منع ديگران ، و از آنجا که

شـده ، هـمـانـگـونـه کـه خـود واژه عـقـل نـیز به  (حـجـر) کـنـد از آن تـعـبـیـر بـه

 .مى گويند ( عقال) است ، لذا به طنابى که بر زانوى شتر مى بندند تا مانع حرکت او شود ( منع) معنى

آن ياد شده است ( چیست ؟ دو احـتـمال وجود  )چیزى که اين سوگندها به خاطر   ( مـقـسـم به) در ايـنـكـه

 . )پروردگار تو در کمینگاه است ( جواب اين قسمها است (ان ربك لبالمرصاد) دارد: نخست اينكه جمله

ديـگر اينكه جواب قسم محذوف است و آيات آينده که سخن از مجازات طغیانگران مى گويد گـواه بـر آن 

قـسـم بـه آنـچـه گـفته شد که ما کفار و طغیانگران را عذاب مى ) : تاسـت ، و در مـعـنـى چـنـیـن اسـ

 .( کنیم

 .و به اين ترتیب قسم و مقسم به روشن مى گردد
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 آيه و ترجمه 

 

 (6) اء لم تر کیف فعل ربك بعاد

 (7) إ رم ذات العماد

 (8) التى لم يخلق مثلها فى البلد

 (9) و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد

 (10) و فرعون ذى اال وتاد

 (11) الذين طغوا فى البلد

 (12) فاءکثروا فیها الفساد

 (13) فصب علیهم ربك سوط عذاب

 (14) إ ن ربك لبالمرصاد

  

 

 : ترجمه

 

 آيا نديدى پروردگارت به قوم عاد چه کرد؟  - 6

 . با عظمت ( ارم) و با آن شهر - 7

 .همان شهرى که نظیرش در بالد آفريده نشده بود - 8

 .و قـوم ثـمـود کـه صـخـره هـاى عـظـیـم را از دره مـى بـريدند )و از آن خانه و کاخ مى ساختند( - 9

 .بودو فرعونى که قدرتمند و شكنجه گر  - 10

 .همان اقوامى که در شهرها طغیان کردند - 11

 .و فساد فراوان در آنها ببار آوردند - 12

 . لذا خداوند تازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت - 13

 . مسلما پروردگار تو در کمینگاه است - 14

 :تفسیر

 . پروردگارت در کمین ظالمان است

ندهاى پر معنايى درباره مجازات طغیانگران بود، در اين آيات به بـه دنـبـال آيـات گـذشـتـه کـه متضمن سوگ

چند قوم نیرومند از اقوام پیشین که هر کدام براى خود قدرتى عظیم داشتند، اما بر مرکب غرور سوار شدند و راه 

ه و طغیان و کفر را پیش گرفتند اشاره مى کند، و سـرنـوشـت دردناك آنها را روشن مى سازد، تا مشرکان مك

 .اقوام ديگر که شايد از آنها بسیار ضعیف تر بودند حساب خود را برسند، و از خواب غفلت بیدار شوند

 .؟! )ا لم تر کیف فعل ربك بعاد((آيا نديدى پروردگارت به قوم عاد چه کرد؟ ) :نـخـسـت مـى فـرمـايـد

از آنجا که داستان اين اقوام به قدرى   است ، منتها  ( علم و آگاهى) )ديدن ( در اينجا ( رؤ يـت) مـنـظـور از

 شده است ( رؤ يت) مشهور و معروف بوده که گويى مردم زمانهاى بعد نیز آن را با چشم خود مى ديدند تعبیر به

. 

 . البـتـه مـخـاطـب در اين آيه پیامبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( است ، ولى هشدارى است براى همگان

است بعضى از مورخان معتقدند عاد بر دو قـبـیـله اطـالق مى   (هود) پـیامبر بزرگ خداهـمـان قـوم  (عـاد)

 - کرده است )نجم  ( عاداالولى) شود: قبیله اى که در گذشته بسیار دور زندگى داشتند، و قرآن از آنها تعبیر به
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50). 

 .آنها احتماال قبل از تاريخ زندگى مى کرده اند

ن تـاريـخ بـشـر، و احـتـمـاال حـدود هـفـتـصـد سال قبل از میالد مسیح )علیه قـبـیـله دوم کـه در دورا

 .زندگى مى کردند ( يمن) يا ( احقاف) مشهورند در سرزمین  (عاد) السالم ( وجود داشتند، و به نام

وب قـامـتـهـايـى بـلنـد و انـدامـى نـیـرومـنـد داشـتـنـد، و بـه هـمـیـن دلیل جنگجويانى زبده محس

 .مى شدند

بـه عـالوه از نـظـر تـمـدن ظاهرى نیز پیشرفته بودند، شهرهايى آباد و زمینهاى خرم و سرسبز، و کاخهاى 

 .عظیم و باغهاى پر طراوت داشتند

 .نام جد اين قبیله است ، و قبیله را معموال بنام جد آن قبیله مى خواندند (عاد) بـعـضـى مـى گـويـند

 .(ارم ذات العماد) ( همان شهر ارم پرشكوه و عظیم) :سپس مى افزايد

اسـت ، يـا محل و شهرى است ؟ درمفسران گفتگو   ( قـبـیـله) يـا ( شـخـص) نـام ( ارم) در ايـنـكـه

 . است

و او  ( ارم) و او فـرزنـد ( عوص) فرزند (عاد) از بعضى نقل مى کند که ( کشاف) در ( زمخشرى)

است ، و از آنجا که نام جد قبیله بر آن قبیله اطالق مى شده به قبیله عاد  ( نوح) فـرزند ( سـام) فـرزنـد

 .مى گفتند ( ارم) نیز

است ، و عاد قبیله دوم است در حالى که بعضى ديگر  ( عاد اولى) همان ( ارم) بـعـضـى نـیز معتقدند که

 . نام شهر و سرزمین آنها است ( ارم) معتقدند

 .نام شهر بى نظیر آنها باشد ( ارم) ولى مناسب با آيه بعد اين است که

 .(بر وزن شتر) (عمد) به معنى ستون و جمع آن (عماد )

بنابر تفسیر اول اشاره به اندام نیرومند و پیكرهاى ستون مانند قوم عاد است ، و بنابر تفسیر دوم اشاره به 

ا عظمت و کاخهاى رفیع و ستونهاى عظیمى است که در ايـن کـاخـهـا بـه کار رفته بود، و در هر ساختمانهاى ب

 .دو صورت اشاره اى است به قدرت و قوت قوم عاد

 . ولى تفسیر دوم )يعنى ستونهاى عظیم کاخهاى آنها( مناسبتر است

التى لم يخلق ) (در بالد آفريده نشده بودهـمان شهر و ديارى که مانند آن  ) :و لذا در آيـه بـعـد مـى افـزايـد

 .(مثلها فى البالد

همان شهر است ، نه قبیله و طايفه . و شايد به همین دلیل است که  ( ارم) اين تعبیر نشان مى دهد که منظور از

 . بعضى از مفسران بزرگ همین تفسیر را پذيرفته اند و ما نیز آن را ترجیح داديم

در  ( ارم) اسـتـان مـفـصـلى از کـشـف شـدن شـهـر زيبا و پرشكوهبـعـضـى از مـفـسـران د 

بـیـابـانـهـاى جـزيـرة العـرب ، و صـحـارى عـدن ، نقل کرده اند که از ساختمان با عظمت و زينت آالت فوق 

 ! قعیتالعاده عجیب و بى نظیر آن سخن مى گويد ولى داستان مزبور به افسانه يا خواب شبیه تر است تا به يك وا

و شـهرهاى آنان از نیرومندترين قـبـائل ، و  (عـاد) امـا بـه هـر حـال جـاى تـرديـد نـیـسـت کـه قـوم

 .پـیـشـرفـته ترين بالد بود، و همانگونه که قرآن اشاره مى کند همانند آن در بالد پیدا نمى شد

ه ، و تواريخ وجـود دارد، تـا آنـجـا بوده در افوا (عاد) که فرزند (بهشت شداد) داستانهاى زيادى نیز از

بـه صـورت ضـرب المثل درآمده ، ولى اين داستانها  ( و بـاغـهـاى ارم (بـهـشـت شـداد) کـه

شبیه تر است ، اساطیرى که ريشه اى از واقعیت دارد، اما پیرامون آن شاخ و برگهاى زيادى درست  (اساطیر) به

 .کرده اند

Etasnim.com


 تفسیر سوره مبارکه فجر 

comtasnim.E 

آيا نديدى پـروردگـارت بـا  ) :ه طغیانگر از اقوام پیشین مى رود و مى فرمايدسـپـس بـه سـراغ دومین گرو

و از آن خانه ها و کاخها  (قـوم ثـمـود چـه کـرد، هـمـان قـومى که صخره هاى عظیم را در وادى مى بريدند

 .مى ساختند )و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد(

)علیه السالم ( بود، و در سـرزمـیـنـى   ( صالح) رشاناز قديمى ترين اقوامند و پیامب (ثمود) قـوم

زندگى داشتند، تمدنى پیشرفته و زندگانى مرفه ، و صاحب  ( شام) و  ( مدينه) مـیان ( وادى القـرى) بـنـام

 .ساختمانهاى عظیم و پیشرفته بودند

 .بعضى گفته اند: ثمود نام پدر قبیله بود که به آن نام نامیده شده اند

)بر وزن توبه ( به معنى زمین پست گرفته شده ، سـپـس بـه مـعـنـى قـطـع و   ( جوبة) در اصل از (جـابـوا)

نامیده اند که گويى هوا را قطع مى  ( جواب) ن هـر قـطعه زمینى آمده است ، و پاسخ کالم را از اين روبـريـد

 .کند و از دهان گوينده به گوش شنونده مى رسد )يا به اين جهت که سؤ ال را قطع کرده و به آن پايان مى دهد(

 82مطمئن است ، همانگونه کـه در آيـه   به هر حال منظور در اينجا بريدن قطعات کوهها، و ايجاد خانه هاى

آنها در ) : دربـاره هـمـین قوم ثمود مى خوانیم : و کانوا ينحتون من الجـبـال بیوتا آمنین (حـجـر) سـوره

سـوره شـعـراء نـیـز آمـده ، و در   149نظیر همین معنى در آيـه   (دل کوهها خانه هاى امن مى تراشیدند

ـوتـا فـارهـیـن شـده که دلیل بر آن است آنها در اين خانهها به عیش و نوش و آنـجـا تـعـبـیـر بـه بـی

 .هوسرانى مى پرداختند

بـعـضـى گـفـتـه انـد قوم ثمود نخستین قومى بودند که بريدن سنگها را از کوه و ايجاد خانه هاى محكم در 

 .دل کوهها اقدام کردند

عـنـى بـسـتـر رودخـانـه ، يـا مـحل عبور سیالبها، و گاه به بـوده ، و بـه مـ ( وادى) کـه در اصـل (واد)

 .نیز آمده چرا که سیالبها از دره هايى که در کنار کوهها است مى گذرد ( دره) معنى

و در ايـنـجـا مـناسب معنى دوم يعنى دره ها و کوهپايه ها است زيرا با توجه به آيات ديگر قـرآن کـه درباره  

د و در باال اشاره شد قوم ثمود خانه هاى خود را در دامـنـه کوهها مى ساختند، به اين اين قوم سخن مى گوي

 .ترتیب که سنگها را مى بريدند و در درون آنها خانه هاى امنى ايجاد مى کردند

در حديثى آمده است که پیغمبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( در غزوه تبوك در مسیر خـود بـه شـمـال 

ستان به وادى ثمود رسید، در حالى که سوار بر اسب بود، فرمود سرعت کنید که شما در سرزمین ملعون و عرب

 .نفرين شده اى هستید

بـدون شـك قـوم ثـمود نیز در عصر خود تمدنى پیشرفته و شهرهايى آباد داشتند، ولى بـاز در اينجا به اعداد و 

فسانه به نظر مى رسـد، مـثـل ايـنكه جمعى از مفسران نوشته اند که ارقامى برخورد مى کنیم که مبالغه آمیز يا ا

 !آنها يكهزار و هفتصد شهر ساخته بودند که همه آنها از سنگ بود

و فرعون ذى ) !( و همچنین فرعون صاحب قدرت) :سـپـس بـه سـومـیـن قـوم پـرداخـتـه ، مـى گـويد

 .(االوتاد

 !قوم فرعون قدرتمند و ظالم و بیدادگر چه کرد؟   اشاره به اينكه آيا نديدى خداوند با

 . )بر وزن صمد( به معنى میخ است (وتد ) جمع (اوتاد )

گفته اند تفسیرهاى مختلفى است ، نخست اينكه او داراى لشـكـر فراوانى  (ذى االوتاد) در اينكه چرا فرعون را

امى را که براى آنها بر پا مى شد با میخها بود که بسیارى از آنها در خیمه ها زندگى مى کردند، و چادرهاى نظ

 .محكم مى کردند

ديگر اينكه بیشترين شكنجه فرعون نسبت به کسانى که مورد خشم او قرار مى گرفتند ايـن بود که آنها را به 
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را   چهار میخ مى کشید، دستها و پاهاى او را با میخ به زمین مى بست ، يـا بـا مـیـخ بـه زمین مى کوبید، و يا او 

بر روى قطعه چوبى مى خواباندند و دست و پـاى او را بـا مـیـخ بـه آن مـى کـوبـیـدنـد، يـا مـى بـسـتـنـد  

 !و بـه هـمـان حال رها مى کردند تا بمیرد

ايـن تـفـسـیـر در حـديـثـى از امـام صـادق )عـلیـه السـالم ( نـقـل شـده چـنـانكه در تواريخ آمده 

 )علیه السالم ( ايمان آورد او را به همین صورت شكنجه کرد و کشت ( موسى) به ( آسیه) هنگامى که همسرش

. 

اصوال کنايه از قدرت و استقرار حكومت است . البته اين سه تفسیر با هم  (ذى االوتـاد) : ديـگـر ايـنـكـه

 .منافاتى ندارد و ممكن است در معنى آيه جمع باشد

همانها که در شهرها طغیان ) :سپس در يك جمع بندى به اعمال اين اقوام سهگانه اشاره کرده ، مى افزايد

 .(الذين طغوا فى البالد ) (کردند

 .آنها ببار آوردند )فاکثروا فیها الفساد(  و فساد فراوان در

فساد که شامل هر گونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانى و عیاشى مى شود در واقع يكى از آثار طغیان آنها بود، و 

 .هر قوم طغیانگرى سرانجام در فساد همه جانبه فرو مى رود

ام طغیانگر اشاره کرده ، مـى افـزايـد: لذا سپس در يك جمله کوتاه و پر معنى به مجازات دردناك همه اين اقو 

 .خـداونـد تـازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت )فصب علیهم ربك سوط عذاب (

و در اصل به معنى مخلوط کردن چیزى به چیزى است سپس به تازيانه که از رشته  ( تازيانه) به معنى (سوط)

است ، و بـعـضـى آن را کـنايه از عذاب مى دانند، عذابى هاى مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطالق گرديده 

 .که با گوشت و خون انسان آمیخته مى شود، و او را سخت ناراحت مى کند

در کـالم امـیـر مـؤ منان على )علیه السالم ( در مورد امتحان مى خوانیم : و الذى بعثه بالحق لتـبـلبـلن  

سوگند به کسى که پـیـامـبـر را بـه حـق مـبـعـوث  ) :ط القدربـلبـلة و لتـغـربـلن غربلة و لتساطن سو

کـرد، بـه سـخـتـى ، مـورد آزمـايـش قـرار مـى گـیـريـد، و غربال مى شويد، و مانند محتويات ديگ به 

 .(هنگام جوشش مخلوط و زير و رو خواهید شد

به شدت و استمرار اين عذاب است و   که در اصل به معنى فرو ريختن آب است در اينجا اشاره ( صب) تعبیر به

ممكن است اشاره به تطهیر صفحه زمین از وجود اين طاغیان باشد، و بـه هـر حـال از هـمـه مـعـانـى سـوط 

است ، تعبیرى که در گفتگوهاى روزمره نیز رائج  ( تـازيانه) مـنـاسـب تـر هـمـان مـعـنـى اول يـعـنـى

 .عذاب را بر پشت دشمن کوبید  است که مى گويیم فالنكس تازيانه

بـه گـفـته  (عـاد) ايـن تـعبیر کوتاه اشاره به مجازاتهاى شديد و مختلفى است که دامنگیر اين اقوام شد، اما

 .(6  -حاقه  ) ( و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیة) قرآن مجید به وسیله تندباد سرد و سوزناك هالك شدند

 .(5  - حاقه  ) ( فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیة) ظیم آسمانى نابود شدندو اما قوم ثمود بوسیله صیحه ع 

 .(55  -و اما قوم فرعون در میان امواج نیل غرق و مدفون گشتند فاغرقناهم اجمعین )زخرف  

و در آخرين آيه مورد بحث به عنوان هشدارى به همه کسانى که در مسیر آن اقوام طغیانگر گـام بـرمـى دارنـد، 

 .پـروردگـار تو در کمینگاه است )ان ربك لبالمرصاد( (مـسـلمـا ) :ايـدمـى فـرمـ

بـه مـعـنـى آمـادگـى بـراى مـراقـبـت از چـیـزى اسـت ، و مـعـادل آن در  (رصـد) از مـاده (مـرصـاد)

گذرند، و فـارسـى کـمـیـنـگـاه است ، اين واژه معموال در جايى به کار مى رود که افراد ناچارند از گذرگاهى ب

شخصى در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنها است ، و در مـجـمـوع اشـاره بـه ايـن اسـت گـمـان  

نـكـنـیـد کـسـى مـى تـوانـد از چنگال عذاب الهى بگريزد، همه در قبضه قدرت او هستند و هر وقت اراده 
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 .کند آنها را مجازات مى نمايد

، و در گذرگاهى نمى نشیند، اين تعبیر کنايه از احاطه قـدرت  بـديـهـى اسـت خـداونـد مكان ندارد

پـروردگـار بـه هـمـه جباران و طغیانگران و مجرمان است ، و لذا در حديثى از على )عـلیـه السـالم ( آمـده 

 اسـت کـه مـعـنـاى ايـن آيـه ايـن اسـت : ان ربـك قـادر عـلى ان يـجـزى اهـل المـعـاصـى جـزائهـم

 .(ـروردگـارت تـوانايى دارد که کیفر گنهكاران را به آنها بدهدپ) :

در حـديـثـى از امـام صـادق )عـلیـه السـالم ( مـى خـوانـیم که فرمود: المرصاد قنطرة على الصـراط، ال 

مرصاد پلى است بر طريقى که از روى جهنم مى گذرد کسى که حق مظلومى بر ) :يـجوزها عبد بمظلمة عبد

 .( باشد از آنجا نخواهد گذشت  گردن او

و ايـن در حـقیقت از قبیل بیان يك مصداق روشن است چرا که کمینگاه الهى منحصر به قیامت و پـل مـعـروف 

صـراط نـیـسـت ، خداوند در همین دنیا نیز در کمین ظالم است ، و عذاب اقوام سه گانه پیشین مصداق بارز آن 

 . است

)پروردگار تو( اشاره به اين است که سنت الهى در مورد اقوام سرکش و ظالم و ستمگر در  ( ربك) تـعـبـیـر بـه

امت تو نیز جارى مى شود، هم تسلى خاطرى است براى پیامبر )صـلى اهلل عـلیـه و آله و سـلم ( و مـؤ مـنـان 

کرد، و هم اعالم خطرى   کـه بـدانـنـد اين دشمنان لجوج کینه توز از چـنـگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند

است به آنها که هر گونه ظـلم و سـتمى را به پیغمبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( و مؤ منان روا مى داشتند، 

آنـهـا بـايـد بـدانـنـد کـسـانـى کـه از آنـان قـدرتـمـنـدتـر و نـیـرومـنـدتـر بـودنـد در مـقـابـل  

يك جرقه و صیحه آسمانى ، تاب مقاومت نیاوردند، ايـنـهـا چـگـونـه فـكـر    يـك تـندباد، يك طوفان ، و يا

 .مـى کـنـنـد مـى تـوانـنـد بـا ايـن اعمال خالفشان از عذاب الهى نجات يابند

 روح االمین) :در حـديثى از پیغمبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( مى خوانیم . که فرمود

م که خداوند يكتا خاليق را از اولین و آخرين در صحنه قیامت متوقف مى سازد، جهنم به من خبر داد در آن هنگا

را مى آورد، و صراط را که باريكتر از مو و تیزتر از شمشیر است بر آن مـى نـهـد، و بـر صـراط سـه پـل قـرار 

وم نماز! و بر پل سوم دارد، روى پـل اول امـانـت و درسـتـكـارى و رحـمـت و مـحـبـت اسـت ! و بـر پل د

 ! عدل پروردگار جهان

و به مردم دستور داده مى شود که از آن بگذرند، آنها که در امانت و رحم کوتاهى کرده اند در پـل اول مـى 

مـانـنـد، و اگـر از آن بـگـذرنـد چـنانچه در نماز کوتاهى کرده باشند، در پـل دوم مـى مـانـنـد، و اگـر از 

در پـايـان مـسـیـر در بـرابـر عدل الهى قرار مى گیرند، و اين است معنى آيه ان ربك آن بـگـذرنـد  

 .لبالمرصاد

در سـخـنـان عـلى )عـلیـه السـالم ( مـى خـوانـیـم : و لئن امـهـل اهلل الظـالم فـلن يـفـوت اخـذه ، و 

ر خداوند ظالم را مهلت دهد هرگز اگ) : هـو له بالمرصاد، على مجاز طريقه ، و بموضع الشجى من مساغ ريقه

مجازات او از بین نمى رود، او بـر سـر راه در کـمـیـن سـتـمـگـران اسـت ، و چـنان گلوى آنها را در دست 

 .(دارد که هر زمان بخواهد آن را چنان مى فشارد که حتى آب دهان از گلويشان فرو نرود
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 آيه و ترجمه 

 

 (15) فـاءمـا االنـسـن إ ذا مـا ابـتـلئه ربـه فـاءکـرمـه و نـعـمـه فیقول ربى اءکرمن

 (16) و اءما إ ذا ما ابتلئه فقدر علیه رزقه فیقول ربى اءهنن

 (17) کال بل ال تكرمون الیتیم

 (18) و ال تحضون على طعام المسكین

 (19) و تاءکلون التراث اءکال لما

 (20) و تحبون المال حبا جما

  

 

 : ترجمه

 

اما انسان هنگامى که خداوند او را براى آزمايش اکرام مى کند و نعمت مى بخشد )مغرور مى شود و( مى  - 15

 .! گويد: پروردگارم مرا گرامى داشته

و امـا هـنـگـامـى کـه بـراى امـتحان روزى را بر او تنگ بگیرد ماءيوس مى شود و مى گويد پروردگارم  - 16

 ! خوار کردهمرا  

 .چنان نیست که شما خیال مى کنید، بلكه شما يتیمان را گرامى نمى داريد - 17

 .و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى کند - 18

 .و میراث را )از طريق مشروع و نامشروع ( جمع کرده مى خوريد - 19

 .و مال و ثروت را بسیار دوست مى داريد - 20

 :تفسیر

 ! نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت ماءيوس

در تـعقیب آيات گذشته که به طغیانگران هشدار مى داد و آنها را به مجازات الهى تهديد مـى کـرد، در آيـات 

مـورد بـحـث بـه مـسـاءله امتحان که معیار ثواب و عقاب الهى است و مهم ترين مساءله زندگى انسان محسوب 

 .پردازدمى شود مى  

اما انسان هنگامى که پروردگارش او را براى آزمايش اکرام کند و نعمت بخشد، مغرور ) :نـخـسـت مـى فـرمايد

فاما االنسان اذا ما ابتاله ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربى ) !( مى شود، و مى گويد: خداوند مرا گرامى داشته است

 .( اکرمن

عمت است ، و گاه با انواع بال، نه روى آوردن نعمت بـايـد مـايه غرور گردد، و او نمى داند که آزمايش الهى گاه با ن

و نومیدى ، ولى اين انسان کم ظرفیت در هـر دو حـال هدف آزمايش را فراموش مى کند، به   نه بالها مايه ياس  

 . قرب است  هنگام روى آوردن نعمت چنان مى پندارد که مقرب درگاه خدا شده ، و اين نعمت دلیل بر آن

قـابـل تـوجـه ايـنـكه در آغاز آيه مى گويد: خداوند او را مورد اکرام قرار مى دهد ولى در ذيـل آيـه از ايـنكه  

انسان خود را مورد اکرام خدا مى بیند مالمت مى شود اين به خاطر آن است که اکرام اول به همان معنى انعام 

 . استاست و اکرام دوم به معنى قرب در درگاه خد

و امـا هـنـگامى که براى امتحان روزى را بر او تنگ بگیرد، ماءيوس مى شود و مى گويد: پـروردگـارم مـرا 

 .( و امـا اذا مـا ابـتـاله فـقـدر عـلیـه رزقـه فیقول ربى اهانن) !( خـوار کـرده
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د، غـافـل از ايـنـكـه ايـنـهـا  يـاءس سر تا پاى او را فرا مى گیرد، و از پروردگارش مى رنجد و ناخشنود مى شو

هـمـه وسـائل آزمـايش و امتحان او است ، امتحانى که رمز پرورش و تـكـامـل انـسـان ، و بـه دنبال آن سبب 

 . استحقاق ثواب ، و در صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب است

نه ادبار نعمت دلیـل بـر دورى از  اين دو آيه هشدار مى دهد که نه اقبال نعمت دلیل بر تقرب به خدا است ، و  

حـق ، اينها مواد مختلف امتحانى است که خداوند طبق حكمتش هر گروهى را بـه چـیـزى آزمـايـش مى کند، 

 .اين انسانهاى کم ظرفیتند که گاه مغرور، و گاه ماءيوس مى شوند

ا بجانبه و اذا مـسـه الشـر فذو دعاء نیز آمده است : و اذا انعمنا على االنسان اعرض و ن ( فـصـلت) 51در آيـه  

هنگامى که نعمتى به انسان مى دهیم روى مى گرداند و بـا تكبر از حق دور مى شود، اما هنگامى که ) : عريض

 .(مختصر ناراحتى به او برسد پیوسته دعا مى کند و بى تابى مى نمايد 

هر گاه ما به ) :حمة ثم نزعناها منه انه لیؤ س کفورآمده است : و لئن اذقنا االنسان منا ر  (هود) سوره  9و در آيه  

 .(انسان رحمتى بچشانیم سپس از او بگیريم نومید و ناسپاس مى شود

ايـن دو آيـه عـالوه بـر ايـنـكـه مـسـاءله آزمايش الهى را از طرق مختلف گوشزد مى کند اين نـتـیجه را نیز 

، و يا محرومیت از آن را دلیـل بـر شـخـصـیـت و مقام در مى بخشد که هرگز نبايد برخوردار شدن از نعمتها

 . پیشگاه خداوند، و يا دورى از ساحت مقدس او بدانیم ، بلكه معیار همیشه و همه جا ايمان و تقوى است

چـه بـسـیـار پـیـامـبـرانـى کـه بـه انـواع مـصـائب در ايـن دنـیـا گـرفـتـار شـدنـد، و در مـقـابـل 

 .ـار کـفار ستمگرى که از انواع نعمتها برخوردار بودند، و اين است طبیعت زندگى دنیاچـه بـسـی

 .در ضمن ، اين آيه اشاره سربسته اى به فلسفه بالها و حوادث دردناك نیز مى کند

سـپـس بـه شـرح اعـمـالى کـه مـوجـب دورى از خـدا و گـرفـتـارى در چـنـگـال مـجـازات الهـى مـى  

چـنـان نـیـسـت کـه شـمـا خـیـال مـى کـنـیـد )کـه امـوالتان ) :اخـتـه ، مـى فـرمـايـدشـود پـرد

دلیل بر مقام شما نزد پروردگار است ، بلكه اعمالتان حـاکـى از دورى شـمـا از خـدا اسـت ( شـمـا 

 .( کـال بل ال تكرمون الیتیم) (يـتـیـمـان را گـرامـى نـمـى داريـد

 .( و ال تحاضون على طعام المسكین ) (اطعام مستمندان تشويق نمى کنید  و يكديگر را بر )

سخن مى گويد، چرا که در  ( اکرام) سخن نمى گويد، بلكه از ( اطعام) قـابـل تـوجـه اينكه در مورد يتیمان از

، يتیم مورد يتیم تنها مساءله گرسنگى مطرح نیست ، بلكه از آن مهم تـر جـبـران کمبودهاى عاطفى او است 

نبايد احساس کند که چون پدرش را از دست داده خـوار و ذلیل و بى مقدار شده ، بايد آنچنان مورد اکرام قرار 

گیرد که جاى خالى پدر را احـسـاس نـكـنـد، و لذا در روايات اسالمى به مساءله محبت و نوازش يتیمان اهمیت 

 : خاصى داده شده است

السالم ( مى خوانیم ما من عبد يسمح يده على راءس يتیم رحمة له اال اعـطـاه اهلل در حديثى از امام صادق )علیه 

هیچ بندهاى دست مرحمت بر سر يتیمى نمى کشد مگر اينكه خداوند به تعداد ) : بـكـل شـعرة نورا يوم القیامة 

 موهائى که از زير 

 .(دست او مى گذرد نورى در قیامت به او مى بخشد

 .( اما يتیم را مورد قهر و تحقیر قرار مده) :نیز آمده است : فاما الیتیم فال تقهر  ( ضحى) سوره  9در آيه  

و اين درست در مقابل چیزى است که در جوامع دور از ايمان و اخالق همچون جامعه عصر جاهلیت ديـروز و  

موال يتیمان متوسل مى امـروز رواج داشـتـه و دارد، کـه نـه تـنـهـا بـه انـواع حـیـله هـا بـراى تـمـلك ا 

ترين صورتى احساس شوند بلكه خود او را در جامعه چنان تنها مى گذارند که درد يتیمى و فقدان پدر را به تلخ  

 .مى کند
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از آنـچـه گـفـتـیـم روشـن مـى شـود کـه اکـرام يـتـیـمـان مـنـحـصـر بـه حـفـظ اموال آنها نیست ، 

ه اند، بلكه معنى وسیع و گسترده اى دارد که هم آن ، و هم امور ديگر را شامل آنچنانكه بعضى از مفسران پنداشت

 .مى شود

به معنى تحريص و ترغیب است ، اشاره به اينكه تـنـها اطعام مسكین کافى  ( حض) از ماده ( تحاضون) جمله

 .نیست ، بلكه مردم بايد يكديگر را بر اين کار خیر تشويق کنند، تا اين سنت در فضاى جامعه گسترش يابد

رده ايـن موضوع را همرديف عدم ايمان به خداوند بزرگ ذکر ک  ( حـاقـه) سـوره  34عـجـب ايـنـكـه در آيـه  

او بـه خـداونـد بـزرگ ايـمـان نـمى ) : مى فرمايد: انه کان ال يؤ من باهلل العظیم و ال يحض على طعام المسكین

 .(آورد و ديگران را به اطعام مستمندان تشويق نمى کند

را   سپس به سومین کار زشت آنها اشاره کرده و آنها را مورد نكوهش قرار مى دهد، و مى افزايد: شـمـا مـیراث

 .(و تاکلون التراث اکال لما) ()از طريق حالل و حرام ( جمع کرده و مى خوريد

بـدون شـك خـوردن امـوالى کـه از طريق میراث مشروع به انسان رسیده کار مذمومى نیست ، بنابر اين 

 :نكوهش اين کار در آيه فوق ممكن است اشاره به يكى از امور زير باشد

ـ  در اصـل  ( لم) ور جـمـع مـیـان حـق خـود و ديـگـران اسـت ، زيـرا کـلمـهنـخـسـت ايـنـكـه مـنـظ

در کشاف مـخـصـوصـا آن را  ( زمخشرى) اسـت ، و بـعـضـى از مـفـسـران مانند ( جـمـع) بـه مـعـنـى

ان و ايـنـكه عادت عرب جاهلى اين بود که زن  تفسیر کرده است ، به خصوص   ( حرام) و ( حالل ) بـه جمع میان

کودکان را از ارث محروم مى کردند، و حق آنها را بـراى خـود بـرمـى داشتند، و معتقد بودند ارث را بايد کسانى 

ببرند که جنگجو هستند )زيـرا بـسـیـارى از امـوالشـان از طـريـق غـارت به دست مى آمد، تنها کسانى را 

 .سهیم مى دانستند که قدرت بر غارتگرى داشته باشند!(

ديـگـر ايـنـكه وقتى ارثى به شما مى رسد به بستگان فقیر و محرومان جامعه هیچ انفاق نـمـى کـنید، جايى 

که با اموال ارث که بدون زحمت به دست مى آيد چنین مى کنید، مسلما در مورد درآمد دسترنج خود بخیل تر و 

 . سخت گیرتر خواهید بود و اين عیب بزرگى است

خوردن ارث يتیمان و حقوق صغیران است زيرا بسیار ديده شده است که افـراد بـى   سـوم ايـنكه منظور

ايـمـان ، يـا بـى بـنـدوبـار هـنـگـامـى کـه دسـتـشـان بـه امـوال ارث مـى رسـد به هیچوجه مالحظه 

سوء استفاده را مى ندارند حداکثر    يتیم و صغیر را نمى کنند، و از اينكه آنها قدرت بـر دفـاع از حـقـوق خويش  

 . کنند، و اين از زشت ترين و شرم آورترين گناهان است

 . جمع میان هر سه تفسیر نیز امكان پذير است

و شما بسیار ثروت و اموال را ) :بـعـد بـه چـهـارمـیـن عـمـل نـكـوهـیـده آنـهـا پـرداخـته مى افزايد

 .(و تحبون المال حبا جما ) (دوست مى داريد

ـرادى دنـیـاپـرسـت ، ثـروتـانـدوز، عـاشـق و دلبـاخـتـه مـال و مـتـاع دنـیـا هـسـتـیـد، و شـمـا اف

مـسـلمـا کـسـى کـه چـنـیـن عـالقـه فـوق العـاده اى بـه مـال و ثـروت دارد بـه هـنـگـام جـمـع  

شخصى حقوق الهى آن را   آورى آن مـالحـظـه مـشـروع و نـامـشـروع و حالل و حرام را نمى کند، و نیز چنین

اصال نمى پردازد، و يا کم مى گذارد، و نیز چنین کسى که حب مال تمام قلبش را فرا گرفته جايى براى ياد خدا در  

 . دل او نیست

و به اين ترتیب بعد از ذکر آزمايش انسانها به وسیله نعمت و بال آنها را متوجه به چهار آزمـايـش مـهـم کـه 

 . در همه آنها ناکام و مردود شده بودند مى کند: آزمايش در مورد يتیمانايـن گروه مجرم  

 . اطعام مستمندان
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 . آزمايش جمع آورى سهام ارث از طريق مشروع و نامشروع

 .و باالخره آزمايش جمع اموال بدون هیچ قید و شرط

مايشهاى مالى برآيد آزمايشهاى و عجب اينكه تمام اين آزمونها جنبه مالى دارد، و در واقع اگر کسى از عهده آز

 . ديگر براى او آسانتر است

چـرا بزرگترين  (ايـمـان فـلك داده بـه بـاد ) ايـن مـال و ثـروت دنـیـا اسـت کـه بـه قـول مـعـروف

 لغزشهاى فرزندان آدم در همین قسمت است ؟ 

از آن حد بگذرد وسـوسـه هـاى    امینند، اما هنگامى پیمانه آنها پر شود و ( مال) کسانى هستند در حدى از

شیطان آنها را به خیانت مى کشاند، مؤ منان راستین کسانى هستند که امانت و درسـتـكـارى و رعـايـت  

حـقـوق واجـب و مـسـتـحـب ديـگـران را در هـر حـدى از مال و بدون هیچ قید و شرط رعايت کنند چنین 

 .کسانى مى توانند دم از ايمان و تقوى زنند

کـوتـاه سـخن اينكه کسانى که از عهده امتحانات مالى در هر اندازه و کمیت و در هر شرايط بـرآيـند افرادى 

قابل اعتماد متقى و پرهیزکار و با شخصیتند، و بهترين دوستان و ياران مـحسوب مى شوند، آنها در زمینه هاى 

 . بر آزمونهاى مالى نیز از همین جهت استديگر نیز )غالبا( افراد پاك و درستى هستند، تكیه آيات فوق  
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 آيه و ترجمه 

 
  

 

 (21) کال إ ذا دکت اال رض دکا دکا

 (22) و جاء ربك و الملك صفا صفا

 (23) و جاى ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذکر االنسن و اءنى له الذکرى

 (24) يقول يلیتنى قدمت لحیاتى

 (25) فیومئذ ال يعذب عذابه اءحد

 (26) و ال يوثق وثاقه اءحد

  

 

 : ترجمه

 

 .چنان نیست که آنها خیال مى کنند، در آن هنگام که زمین سخت درهم کوبیده شود - 21

 .و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند - 22

ن روز انسان متذکر مى شود، اما چه فايده که اين تذکر براى و در آن روز جهنم را حاضر کنند )آرى ( در آ - 23

 .او سودى ندارد

 . مى گويد: ايكاش براى اين زندگى چیزى فرستاده بودم  - 24

 .در آن روز هیچكس عذابى همانند عذاب او نمى کند - 25

 .و هیچكس همچون او کسى را به بند نمى کشد - 26

 :تفسیر

 ! ز کار گذشتهروزى بیدار مى شوند که کار ا

بـه دنـبـال نـكـوهشها که در آيات قبل از طغیانگران دنیاپرست و متجاوز به حقوق ديگران شده بود، در اين 

آيات به آنها اخطار مى کند که سرانجام قیامتى در کار است ، و حساب و کتاب و مجازات شديدى در پیش است ، 

 .بايد خود را براى آن آماده کنند

فـرمايد: چنان نیست که آنها خیال مى کنند )که حساب و کتابى در کار نیست ، و اگر خدا مال و نـخـسـت مـى  

 .ثروتى به آنها داده به خاطر احترام آنها بوده نه براى آزمايش و امتحان ( )کال(

 .(اذا دکت االرض دکا دکا) (در آن هنگام که زمین سخت درهم کوبیده شود)

نرم و صاف است ، و سپس به درهم کوبیدن در ارتفاعات و سـاختمانها و صاف   در اصل به معنى زمین  ( دك)

به  ( دکه) به محلى گفته مى شود که صاف و بـدون پـسـتى و بلندى است ، و ( دکان) کردن آن اطالق شده ، 

 .سكويى مى گويند که آن را صاف و آماده نشستن کرده اند

 . در آيه فوق براى تاءکید است ( دك) تكرار

رويهمرفته اين تعبیر اشاره به زلزله ها و حوادث تكان دهنده پايان دنیا و آغاز رستاخیز اسـت ، چـنـان تـزلزلى  

ده ، و زمـیـنـهـا صـاف و مـسـتـوى مـى در ارکـان موجودات رخ مى دهد که کوهها همه از هم متالشى ش

سوره طه آمده است : و يسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فیذرها   108 -   106شـونـد، چـنـانكه در آيه  

از تـو دربـاره کـوهها سؤ ال مى کنند، بگو: پروردگارم آنها را بر باد مى ) :قاعا صفصفا ال ترى فیها عوجا و ال امتا
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 زمین را صاف و هموار و بى آب و گیاه   دهد، سپس

 ! مى سازد، به گونه اى که هیچ پستى و بلندى در آن نمى بینى 

بعد از پايان يافتن مرحله نخستین رستاخیز يعنى ويرانى جهان ، مرحله دوم آغاز مى شود و انـسـانـهـا 

در آن هنگام فرمان ) شوند و  هـمـگـى بـه زنـدگـى بـاز مـى گـردنـد، و در دادگـاه عـدل الهى حاضر مى

 .(و جاء ربك و الملك صفا صفا ) (پروردگارت فرا رسد، و فرشتگان صف در صف حاضر شوند

 .و گرداگرد حاضران در محشر را مى گیرند و آماده اجراى فرمان حقند

 . دالتايـن تـرسـیـمـى اسـت از عـظـمـت آن روز بـزرگ و عـدم تـوانـايـى انـسـان بـر فـراز چنگال ع

)پـروردگـار تو مى آيد( کنايه از فرا رسیدن فرمان خدا براى رسیدگى به حساب  ( جـاء ربـك) تـعـبـیـر بـه

 . خاليق است

 . يا اينكه منظور ظهور آيات عظمت و نشانه هاى خداوند است

ـكـار بـراى و يـا مـنـظـور از ظـهـور پـروردگار ظهور معرفت او در آن روز است به گونه اى که جاى ان 

هـیـچكس باقى نمى ماند، گويى همه با چشم ، ذات بى مثالش را مشاهده مى کنند، و به هر حال مسلم است که 

آمدن خداوند به معنى حقیقى کلمه که الزمه آن جسم بودن و انتقال در مكان است ، معنى ندارد چرا که او از 

 . جسم و خواص جسم مبرا است 

راحـت در حـديـثـى از امـام عـلى بـن مـوسـى الرضـا )عـلیـه السـالم ( نقل هـمـیـن مـعـنـى بـا صـ

 . شده است

سـوره نـحـل اسـت کـه مـى فـرمـايـد: هل ينظرون اال ان تاتیهم   33شـاهـد ايـن تـفـسـیـر آيـه  

ند و يا امر پروردگارت  آيا آنها جز اين انتظارى دارند که فرشتگان به سراغشان بیاي) : المالئكة او ياتى امر ربك

 !؟(فرا رسد

اشاره به اين است که مالئكه در صفوف مختلفى وارد محشر مى شـونـد و احـتـمـاال  (صفاصفا ) تـعبیر به

 .فـرشـتـگـان هـر آسـمـان در يـك صـف حـضـور مـى يـابـنـد و گرداگرد اهل محشر را مى گیرند

نند و در آن روز انسان متذکر مى شود، اما چه فايده که اين و در آن روز جهنم را حاضر ک) :سپس مى افزايد

 .تذکر براى او سودى ندارد )و جى ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذکر االنسان و انى له الذکرى (

از اين تعبیر استفاده مى شود که جهنم قابل حرکت دادن است ، و آن را به مجرمان نزديك مى کنند!، همانگونه 

بهشت را به پرهیزکاران ) : سوره شعرا مى خوانیم : و ازلفت الجنة للمتقین  90یز در آيه که در مورد بهشت ن

 !(نزديك مى سازند

گـرچـه بـعـضـى مـیـل دارنـد ايـنـهـا را بـر مـعـنـى مـجـازى حـمـل کـنـنـد و کـنـايـه از ظـهـور  

ولى دلیلى بر اين خالف ظاهر در دست    بـهـشـت و جـهنم در برابر ديدگان نیكوکاران و بدکاران بـگـیـرند، 

نیست ، بلكه بهتر است آن را به ظاهر خود رها سازيم ، چرا که حقايق عالم قیامت دقیقا بر ما روشن نیست و 

شرايط حاکم بر آنجا بـا ايـنـجـا تـفاوت بسیار دارد، و هیچ مانعى ندارد که در آن روز بهشت و دوزخ تغییر 

 .مكان دهند

از پیغمبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( مى خوانیم که وقتى آيه فوق )و جـى ء يـومـئذ    در حـديـثـى

بـجـهـنـم ( نـازل شـده رنـگ چهره مبارکش دگرگون گشت ، اين حالت بر اصحاب گران آمد، بعضى به سراغ 

یان دو شانه پیامبر )صلى اهلل علیه على ژ)علیه السالم ( رفتند و ماجرا را بیان کردند، عـلى )علیه السالم ( آمد م 

 ؟ ( اى رسول خدا! پدرم و مادرم به فدايت باد، چه حادثه اى روى داده) : و آله و سلم ( را بوسید و گفت

 .فرمود: جبريیل آمد و اين آيه را بر من تالوت کرد
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 .على )علیه السالم ( مى گويد: عرض کردم : چگونه جهنم را مى آورند

اد هـزار فـرشـتـه آن را بـا هـفـتـاد هـزار مـهـار مـى کـشند و مى آورند! و آن در حـال فـرمـود: هـفـتـ

سـرکـشـى اسـت کـه اگـر او را رها کنند همه را آتش مى زند، سپس من در برابر جهنم قرار مى گیرم و او مى 

در آن روز هر کس در فكر خويش گويد اى محمد! مرا با تو کارى نیست ، خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده ،  

 .!( پروردگارا! امتم امتم) ! است ولى محمد مى گويد: رب امتى ! امتى

آرى هنگامى که انسان مجرم اين صحنه ها را مى بیند تكان مى خورد و بیدار مى شود، هاله اى از غـم و انـدوه 

و از اعمال خود سخت پشیمان مى وجـودش را مـى پـوشـانـد، نـگـاهـى بـه گـذشـتـه خـويـش مى کند،  

 .شود اما اين پشیمانى هیچ سودى ندارد

 . انسان آرزو مى کند بازگردد و گذشته تاريك را جبران کند، اما درهاى بازگشت به کلى بسته است

 . مى خواهد توبه کند اما زمان توبه سپرى شده است

ش را تـالفـى کـنـد امـا پـرونـده اعمال مـى خـواهـد اعـمـال صـالحـى بـجـا آورد تـا اعـمـال سـوئ

 . درهم پیچیده شده

مـى گـويـد: ايـكـاش اعـمـال صـالحـى بـراى ) ايـنـجـا اسـت کـه فـريـادش بـلنـد مـى شـود

 .( يقول يا لیتنى قدمت لحیاتى) !( زنـدگـى فـرسـتـاده بـودم

ـم بـلكه مى گويد زنـدگـى آخـرت) جـالب تـوجـه ايـنـكـه نـمـى گـويـد بـراى

شايسته غیر زندگى آخرت نیست ، و زندگى زودگذر آمیخته با  ( حـیـات) گـويـى واژه ( زنـدگـیـم) براى

 .انواع مصائب در دنیا زندگى محسوب نمى شود

یوان عنكبوت مى خوانیم و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخـرة لهى الح  64هـمـانگونه که در آيه  

لو کانوا يعلمون : اين حیات دنیا چیزى جز سرگرمى و بازى نیست ، و حیات حقیقى حیات آخرت است اگر مى 

 .(دانستند

آرى آنـهـا کـه امـوال يـتـیـمان را به غارت بردند، لقمه اى در دهان گرسنگان نگذاشتند، امـوال ارث را از 

ـوال دنـیـا تـمام قلوبشان را تسخیر کرده بود، در آن روز  ايـن و آن بـه يـغـمـا گـرفـتـنـد و مـحـبـت ام 

آرزو مى کنند که ايكاش چیزى بـراى حـیـات آخـرت کـه حـیـات حـقـیـقى و جاويدان است از پیش 

 .فرستاده بودند، ولى اين آرزويى است بى نتیجه که هرگز بجايى نمى رسد

در آن روز خـداونـد او ) :ز تشريح مى کند، مى فرمايدسـپـس در دو جمله کوتاه شدت عذاب الهى را در آن رو

 .(فیومئذ ال يعذب عذابه احد) (را چـنـان مـجازات مى نمايد که هیچكس عذابى همانند عذاب او نمى کند

آرى ايـن طغیانگرانى که به هنگام قدرت بدترين جرائم و گناهان را مرتكب شدند در آن روز چـنـان مـجـازات  

ه سـابـقـه نـداشـتـه ، هـمـانـگـونه که نیكوکاران چنان پـاداشهايى مى بینند که حتى از مـى شـونـد کـ

 .( اشدالمعاقبین) است و در جاى ديگر ( ارحم الراحمین) خیال کسى نگذشته است ، چرا که او در جاى خود

 .(و ال يوثق وثاقه احد) (و نـیـز در آن روز هیچكس همچون خداوند کسى را به بند نمى کشد )

نـه بـند و زنجیر او مانندى دارد، و نه مجازات و عذابش ، چرا چنین نباشد در حالى که آنها نـیـز در ايـن دنـیـا 

 .رين شكنجه ها را به آنها دادندبـندگان مظلوم خدا را تا آنجا که قدرت داشتند در بند کشیدند، و سخت ت 
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 آيه و ترجمه 

 

 (27) ياءيتها النفس المطمئنة

 (28) ارجعى إ لى ربك راضیة مرضیة

 (29) فادخلى فى عبدى

 (30) و ادخلى جنتى

  

 

 : ترجمه

 

 ! تو اى روح آرام يافته - 27

 . به سوى پروردگارت بازگرد در حالى هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است  - 28

 .و در سلك بندگانم داخل شو - 29

 . و در بهشتم ورود کن - 30

 :تفسیر

 ! اى صاحب نفس مطمئنه

مـورد    بـعـد از ذکـر عذاب وحشتناکى که دامان طغیانگران و دنیاپرستان را در قیامت مى گیرد، در آيـات

و مؤ منانى که در میان اين طوفان عظیم از آرامش  ( نفوس مطمئنه) بـحـث به نقطه مقابل آن پرداخته ، و از

يا ) !( اى نفس مطمئنه) :کامل برخوردارند پرداخته ، و آنها را با يك دنیا لطف و محبت مخاطب ساخته مى گويد

 .( ايتها النفس المطمئنة

ارجعى ) !( بـه سـوى پـروردگـارت بـازگـرد، در حـالى کـه هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است)

 .( الى ربك راضیة مرضیة

 .( فادخلى فى عبادى ) (و در سلك بندگانم داخل شو )

 .( و ادخلى جنتى) (و در بهشتم وارد شو)

 !و دل انگیز و روحپرورى ؟ که لطف و صفا و آرامش و اطمینان از آن مى باردچـه تـعـبـیرات جالب  

 .دعوت مستقیم پروردگار، از نفوسى که در پرتو ايمان به حالت اطمینان و آرامش رسیده اند

 . دعـوت از آنـهـا بـراى بـازگـشـت بـه سـوى پـروردگـارشـان به سوى مالك و مربى و مصلحشان

ـخته با رضايت طرفینى است ، رضايت عاشق دلداده از معشوق ، و رضايت محبوب و معبود دعـوتـى کـه آمـی

 . حقیقى

و بـه دنـبـال آن تـاج افتخار عبوديت را بر سر او نهادن ، و به لباس بندگى مفتخرش کردن ، و در سلك خاصان 

 ! درگاه او را جاى دادن

که نشان مى دهد میزبان اين  (وارد بهشتم شو ) با تعبیرو سـپـس دعـوت از او بـراى ورود در بهشت ، آنهم  

 ! میهمانى تنها و تنها ذات مقدس او است ، عجب دعوتى ! عجب میزبانى ! و عجب میهمانى 

 . در اينجا همان روح آدمى است ( نفس) منظور از

ـدا و حاصل شده ، اشـاره بـه آرامـشـى اسـت کـه در پـرتـو ايـمـان پـی ( مـطـمـئنـة) و تـعـبـیـر بـه

 . چنانكه قرآن مى گويد: اال بذکر اهلل تطمئن القلوب
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 .(28  - رعد ) (بدانید تنها با ذکر خدا دلها آرام مى گیرد)

چـنـیـن نفسى هم اطمینان به وعده هاى الهى دارد، و هم به راه و روشى که برگزيده مطمئن است ، هم در اقبال 

فانها، و هم در حوادث و بالها، و از همه باالتر در آن هول و وحشت و اضطراب دنیا و هم در ادبار دنیا، هم در طو

 . عظیم قیامت نیز آرام است

مـنظور از بازگشت به سوى پروردگار به عقیده جمعى از مفسران بازگشت به ثواب و رحمت او است ، ولى بهتر آن 

ب او جاى گرفتن ، بازگشتى معنوى و روحانى است که گفته شود بازگشت به سوى خود او است ، يعنى در جوار قر

 . نه مكانى و جسمانى

 آيـا ايـن دعـوت به بازگشت به سوى پروردگار تنها در قیامت است ، و يا از لحظه جان دادن و پايان گرفتن عمر؟ 

 . سیاق آيات البته مربوط به قیامت است ، هر چند تعبیر خود اين آيه مطلق و گسترده است

به خاطر آن است که تمام وعده هاى پاداش الهى را بیش از آنچه تـصـور مـى کـرد قـريـن  ( راضیه) تـعبیر به

واقـعـیـت مـى بـیـنـد، و آنـچـنـان فـضـل و رحـمت خدا شامل حال او مى گردد که يكپارچه رضا و 

 . ت واقع شده استبه خاطر اين است که مورد قبول و رضاى دوس ( مرضیة) خشنودى مى شود و اما تعبیر به

چـنـیـن بـنـده اى ، بـا چـنـان اوصـاف ، و بـا رسـیـدن بـه مـقـام رضـا و تـسـلیـم کـامـل ، 

حـقـیـقـت عـبـوديت را که گذشتن از همه چیز در طريق معبود است دريافته ، و در سلك بندگان خاص خدا 

 . گام نهاده ، و مسلما جايى جز بهشت براى او نیست

نازل شده ،  (سـیـد الشـهداء) حـمـزه) ضـى از تـفـاسـیـر آمـده اسـت کـه ايـن آيـات در مـورددر بـعـ

ولى با توجه به اينكه اين سوره مكى است اين در حقیقت نوعى تطبیق است نه شاءن نزول ، همانگونه که درباره 

 . امام حسین نیز در آغاز سوره خوانديم

در کـافـى از امـام صـادق )عـلیـه السـالم ( نقل شده مى خوانیم : که يكى   جـالب ايـنـكـه در روايـتـى کـه

 !از يارانش پرسید آيا ممكن است مؤ من از قبض روحش ناراضى باشد؟

فـرمـود: نـه بـه خـدا سـوگـند، هنگامى که فرشته مرگ براى قبض روحش مى آيد اظهار نـاراحـتـى مـى  

خدا ناراحت نباش ! سوگند به آنكس کـه مـحـمـد )صـلى اهلل عـلیـه و آله کند، فرشته مرگ مى گويد: اى ولى  

و سـلم ( را مـبعوث کرده من بر تو مهربانترم از پدر مـهـربـان ، درسـت چـشـمـهـايـت را بـگـشـا و 

)عـلیـه   بـبـیـن ، او نـگـاه مـى کـنـد، رسـول خـدا )صـلى اهلل عـلیـه و آله و سـلم ( و امـیـر مـؤ مـنـان

السـالم ( و فاطمه )عـلیـهـاالسـالم ( و حسن )علیه السالم ( و حسین )علیه السالم ( و امامان از ذريه او )علیهم 

السـالم ( را مـى بـیـنـد، فـرشـتـه بـه او مـى گـويـد نـگـاه کـن ايـن رسول خدا و امیر مؤ منان و فاطمه و 

 .وستان تواندحسن و حسین و امامان )علیهم السالم ( د

او چشمانش را باز مى کند و نگاه مى کند، ناگهان گوينده اى از سوى پروردگار بزرگ نـدا مـى دهـد، و مـى 

اى کسى که به محمد و خاندانش اطـمـیـنـان داشـتـى ! بـازگـرد بـه ) : المطمئنة گـويـد: يـا ايتها النفس  

ا راضـى هـسـتـى ، و او بـا ثـوابـش از تـو خـشـنـود اسـت  سـوى پـروردگارت ، در حالى که تو به واليت آنه

، داخـل شـو در مـیـان بـنـدگـانـم يـعـنـى مـحـمـد و اهـلبـیـتـش )عـلیـهـم السـالم ( و داخل شو در  

بهشتم ، در اين هنگام چیزى براى انسان محبوبتر از آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به اين 

 .!(ى بپیونددمناد

 . خداوندا! ما را به چنان آرامشى مفتخر فرما که شايسته اين خطاب بزرگ شويم

پـروردگـارا! رسـیـدن بـه ايـن مـقـام جـز بـه لطـف و عـنـايـتـت مـمـكـن نـیـسـت ، مـا را مشمول 

 .الطافت فرما 
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مطمئنه قرار دهى ، بیا و بر ما منت گذار   خـداوندا! مسلما چیزى از کرمت کم نمى شود اگر ما را از صاحبان نفوس

 . و کرم کن

 .بـار الهـا! مـى دانـیـم کـه ايـن آرامـش جز در سايه ذکر تو ممكن نیست توفیق ذکر را خودت عنايت فرما 

 آمین يا رب العالمین 
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