




 



١ ٩ جلد نمونه. تفسير

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح

ترجمه:

قرار خود خاّصان از را وي تا آوريد, من نزد را يوسف] <او[= گفت: <پادشاه -٥٤

جايگاهي ما نزد امروز <تو گفت: +پادشاه* كرد, صحبت او با كه هنگامي دهم/>

هستي/> ما امين و داري, وا8

مـن كـه ده, قـرار +مصر* سرزمين خزاين سرپرست <مرا گفت: <+يوسف* -٥٥

گاهم/> آ نگاهباني

جـا هـر كـه داديـم, قـدرت +مـصر* سـرزمين در يوسف به ما اينگونه و >-٥٦

كس هر به را خود رحمت ما ميكرد*/ +وتصّرف ميگزيد منزل آن در ميخواست

دنيا* اين در +حّتي را نيكوكاران وپاداش ميبخشيم; ببينيم* شايسته +و بخواهيم

نميكنيم/> ضايع

بهتر داشتند, پرهيزگاري و آورده ايمان كه كساني براي آخرت, پاداش ا* +امّ >-٥٧

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١

۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/>

تفسير:

يوسفخزانهداركشورمصرميشود

ايـنجا بـه الهي بزرگ پيامبر اين cdefg <يوسف> پرماجراي زندگي شرح در

به دشمنانش وحتّي ثابتشد همگان بر او پاكدامني سرانجام كه رسيديم

به را وي آن بهخاطر كه ـ او گناه تنها كه وثابتشد دادند شهادت او پاكي

است/ نبوده پرهيزكاري تقوا و كدامني پا جز چيزي ـ افكندند زندان

عـلم از است كـانوني قـلبش بيگناه, زنداني اين كه شد معلوم ضمن در

كه چرا عالي, بسيار يكسطح مديريّتدر استعداد وهوشياريو گاهي وآ

پيچيدة مشكDت از نجات راه Fمصر خوابملكHسلطان تعبير ضمن در

است/ داده نشان آنها به نيز را آينده اقتصادي

او تا آوريد من نزد را او داد: <ملكدستور گويد: قرآن ماجرا, اين دنبال به

او دانشومديريّت و علم از و سازم> مخصوصخود نماينده و مشاور را

أَسْـتَخْلِْصُه بِـِه ائْـتُونِي الْـَمِلُک َقـاَل (َو گـيرم كمك مشكDتم حّل براي

لِنَفِْسي)/
وبه شد زندان وارد بود, او گرم پيام كهحامل حالي در <ملك> ويژة نمايندة

كـرد ابـDغ <يـوسف> بـه را او ودرود سDم شتافت/ <cdefg <يوسف ديدار

درخواستي وبه است كرده پيدا تو به شديدي عDقة او كه داشت واظهار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢

۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

جامة - تو, مورد در مصر زنان از تحقيقوجستوجو بر داير - داشتي كه

گـواهـي وبيگناهيت پاكي به صراحت كمال با وهمگي پوشانيده عمل

برويم/ او نزد تا برخيز نيست درنگ مجال ديگر كنون ا دادهاند/

ملك كه <هنگامي نشست/ گفتوگو به او با و ملكآمد نزد به <cdefg <يوسف

عـلم از كـه را <يـوسف> وپرماية پرمغز وسخنان ـ كرد گفتوگو وي با

پيششيفته از بيش شنيد, ميكرد حكايت فوقالعادهاي وهوشودرايت

واخـتيارات عالي منزلت داراي ما نزد امروز تو گفت: ـ شد او ودلباختة

إِنََّک َقاَل ََّمُه كَل ا (فَلَمَّ بـود> خواهي ما ووثوق اعتماد ومورد هستي وسيع

أَِميٌن)/ َمِكيٌن لََديْنَا الْيَْوَم
#

امور اصDح وبر باشي مهم كارهاي مصدر كشور, اين در امروز بايد تو

بـحران كـردهاي, مـن خـواب از كـه تعبيري طبق كه چرا گماري, هّمت

تـنها ميكنم فكر ومن است پيش در كشور اين براي شديدي اقتصادي

تويي/ كند غلبه بحران اين بر ميتواند كه كسي

در <مـرا گـفت: بـاشد/ <مصر> كشـور خزانهدار كرد پيشنهاد <cdefg <يوسف

نگـهدار و حـافظ هم من كه چرا ده; قرار سرزمين اين خزانهداري رأس

خَـَزاِئـِن عَـلَيى اجْعَلْنِي (َقاَل واقفم> كار اين اسرار به وهم هستم خوبي
عَلِيٌم)/ إِنِّيحَفِيظٌ ا6َْْٔرِض

از مملّو جامعة آن نابسامانيهاي مهّم ريشة يك ميدانست <cdefg <يوسف

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣

۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

به اجبار حكم به آنها كه كنون ا است/ اقتصاديشنهفته مسائل در ستم ظلم

وبه گيرد دست در را مصر كشور نبضاقتصاد كه بهتر چه آمدهاند, او سراغ

حّق بكاهد, دارد قدرت كه آنجا تا تبعيضها از بشتابد, مستضعفان ياري

پـهناور كشـور آن بـيسروسامان وضع وبه بگيرد ظالمان از را مظلومان

بخشد/ سامان

بود اهّميّت اّول درجة در كشور آن در كه را كشاورزي مسائل مخصوصًا

وسـپس وفراوانـي پرنعمت سالهاي اينكه به توّجه وبا بگيرد نظر زير

بـيشتر وتـوليد كشـاورزي بـه را مردم است, پيش در خشكي سالهاي

جـيرهبندي, سـرحـّد تا كشاورزي فرآوردههاي مصرف ودر كند دعوت

ازايـنرو سازد/ ذخيره قحطي سالهاي براي را آنها و نمايد صرفهجويي

كند/ <مصر> خزانههاي سرپرستي پيشنهاد كه نديد اين از بهتر راهي

ودر بود گرفته قرار شديدي تنگناي در سال آن در ملككه بعضيگفتهاند:

دست به را امور تمام زمام دهد, نجات بهنحوي را خود كه بود اين انتظار

كرد/ گيري كناره وخود سپرد <يوسف>

وزيري نخست مقام به مصر عزيز بهجاي را او گفتهاند: ديگر بعضي ولي

كرد/ نصب

خزانهدار تنها او بحث مورد فوق آية ظاهر طبق كه هست نيز احتمال اين

باشد/ شده مصر

خواهد خدا خواست به آن تفسير كه سوره همين و١٠١ ١٠٠ آيات ولي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤
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٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

وزمامدار نشست ملك جاي به او سرانجام او كه است اين بر دليل آمد,

<يَا گفتند: او به برادران ميگويد كه ٨٨ آية چند هر شد, <مصر> امور تمام

گـرفته قـرار مصر> <عزيز جاي در او كه است اين بر دليل الْعَِزيُز,> أَيَُّها
است/

بـاشد/ كـرده طي تدريجًا را مراتب سلسله اين كه ندارد مانعي هيچ ولي

مـلك جاي به وسپس وزيري نخست بعد و خزانهداري مقام به نخست

باشد/ نشسته

#

بـر را <يـوسف> مـا چنين اين <و ميگويد: اينجا در خداوند حال, هر به

تـصرف آن در مـيخواست گـونه هر كه ساختيم مسلط مصر, سرزمين

يََشاُء)/ حَيُْث ِمنَْها ُأ فِيا6َْْٔرِضيَتَبَوَّ مَكَّنَّالِيُوُسَف لَِک كَذى (َو ميكرد>
كس هـر بـه را ومـعنوي مـاّدي ونـعمتهاي خـويش رحمت <ما آري,

نََشاُء)/ َمْن بَِرحْمَتِنَا (نُِصيُب ميبخشيم> بدانيم وشايسته بخواهيم
طـول بـه هم گر وا كرد> نخواهيم ضايع را نيكوكاران پاداش هرگز <وما

در كـه داد خـواهـيم آنها به بودهاند آن شايستة را آنچه سرانجام انجامد

نُِضيُع 6َ (َو نميشود سپرده فراموشي دست به نيكي كار هيچ ما پيشگاه

أَجَْرالْمُحِْسنِيَن)/
#

<وپاداشي كرد نخواهيم قناعت دنيا پاداش به تنها كه است: اين مهم ولي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥

۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

استكه كساني براي شايستهتر و بهتر رسيد خواهد آنها به آخرت, در كه

كَانُوا َو آَمنُوا لِّلَِّذيَن خَيٌْر اÐ6ِْخَرِة 6ََٔجُْر (َو كردند> پيشه وتقوا آوردند ايمان
يَتَّقُوَن)/

نكتهها:

پذيرفت؟ ١-چگونهيوسفدعوتطاغوتزمانرا

است اين ميكند توّجه جلب فوق آيات با رابطه در كه سئوالي نخستين

نخست يا خزانهداري شد حاضر Fبزرگ پيامبر Hاين cdefg <يوسف> چگونه

كند؟ همكاري او وبا بپذيرد را زمان طاغوتهاي از يكي وزيري

بهعنوان او است نهفته فوق آيات خود در حقيقت در سئوال, اين پاسخ

تـا شـد منصب اين عهدهدار Fگاه Hآ و<عليم> FامينH <حفيظ> انسان يك

آنها منافع مسير ودر كند حفظ آنها نفع به بود مردم ماِل كه را بيتالمال

پـايمال جـامعهها غـالب در كه را مستضعفان حّق خصوصًا گيرد, بهكار

برساند/ آنها به ميگردد

كه داشت: گاهي آ ـ گفتيم چنانكه ـ خواب تعبير علم طريق از او ع�وه, به

بدون پيشاستكه در <مصر> ملت مردم براي اقتصادي شديد يكبحران

بر زيادي گروه جان است ممكن نزديك, از ونظارت دقيق برنامهريزي

رود/ باد

از ايجابميكرد: بيگناه, انسانهاي وحفظجان بنابرايننجاتيكملّت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦
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٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـحرومان ـ مـردم هـمة نـفع به افتاده, cdefg <يوسف> دست به كه فرصتي

از پـيش وقحطي اقتصادي بحران يك در زيرا كند, استفاده ـ مخصوصًا

هستند/ آنها بحرانها قرباني ونخستين ميافتد خطر به آنها جان همه,

بـهطور بـحث ايـن نـيز ظالم> طرف از وTيت <قبول بـحث در <فقه> در

حـرام هـميشه ظـالم سوي از ومقام پست قبول كه: است آمده گسترده

صـورتي در ايـن و ميگردد; واجب حتّي يا مستحب گاهي بلكه نيست,

از زيانهايحاصل بيشاز دينيآن ومرّجحات پذيرشآن منافع استكه

باشد/ دستگاه تقويت

از بـعضي بـه rstuv بـيت اهل ائّمة كه ميخوانيم نيز, متعّددي روايات در

cdefgبود كاظم امام ياران از كه يقطين, بن علّي Hمانند نزديكخود دوستان

چنين Fپذيرفت امام اجازة به را هارونالرشيد خود زمان فرعون ووزارت

ميدادند/ را اجازهاي

است مهم و اهم قانون تابع پستها, اينگونه رّد يا قبول صورت, هر به و

كسي بسا چه شود/ سنجيده واجتماعي ديني نظر از آن زيان و سود بايد و

مـيانـجامد ظـالم يـد خـلع بـه وسرانجام ميكند مقامي چنين قبول كه

اتّـفاق cdefg يـوسف زندگي جريان در روايات از بعضي طبق كه Hآنچنان

چرا بعدي; وقيامهاي انقDبها براي ميشود سرچشمهاي گاه, و F/افتاد

آل مـؤمن Hشايد ميسازد فراهم را انقDب زمينة دستگاه درون از او كه

/Fبود نمونه اين از فرعون
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٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

برايمظلومان هستند وپناهگاهي سنگر اشخاص, اينگونه وگاهيحداقل

ميكاهند/ افراد اينگونه روي دستگاه فشار واز ومحرومان

ايـنگونه قـبول مـجّوز ميتوانـد بهتنهايي, يك هر كه است اموري اينها

باشد/ پستها

<كَفّاَرُة اشخاصفرمود: اينگونه مورد در cdefgكه روايتمعروفامامصادق

ظـالم, حكـومت بـا هـمكاري كـّفارة > ا�ٕخواِن>: لطاِنقَضاُءحَوائِِج عَمَِلالسُّ

بـن <عـلي مـورد در cdefg كـاظم امـام از مضمون همين /١٣٩ صفحه ,١٢ جلد <وسائلالشيعه>, / ١

است/ شده نقل ٢٥٢ صفحه ,٢ جلد <سفينةالبحار>, در يقطين>

است/١ معني همين به اشارهاي نيز است>, برادران خواستههاي برآوردن

بـه بسـيار آن وحـرام حـDل مـرز كه است مسائلي از موضوع, اين ولي

در انسان سهلانگاريكوچكي, اثر بر ميشود, گاه نزديكاست, يكديگر

گناهان بزرگترين از يكي ومرتكب ميافتد, ظالم با بيهوده همكاري دام

است/ خلق عبادتوخدمتبه مشغول خود, پندار به كه حالي در ميشود

را يـقطين> بن <علّي يا <cdefg <يوسف زندگي سوِءاستفادهچي, افراد گاه, و

گـونه هـيچ كه حالي در ميدهند, قرار خود نارواي اعمال براي بهانهاي

كه مردم از بعضي ميخوانيم: شده نقل cdefg الّرضا موسي بن علّي امام از كه متعّددي روايات در /٢

زهد همه آن با چرا كه ميگرفتند ايراد cdefg امام به گاهي نبودند, آشنا اس@مي معيارهاي به آشنا

پذيرفتهاي؟ را مأمون عهدي و%يت مقام و پست دنيا, به بياعتنايي و

افضل پيامبر كردند: عرض پاسخ در او>؟ وصّي يا است برتر پيامبر <آيا فرمودند: سوال جواب در امام

است/

بـود مشـرك مـصر <عزيز فرمود: مسلم/ كردند: عرض مشرك>؟ يا مسلم است, افضل كدام > فرمود:

نيست/٢ يقطين> بن <علّي يا <cdefg <يوسف وكار آنها كار ميان شباهتي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨
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٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

<عزيز از يوسف /mnopq پيامبر وصّي من و است مسلمان PظاهرًاR مأمون و بود, پيامبر cdefg يوسف و

كه حالي در هستم, عليم> و <حفيظ من گفت: و دهد قرار مصر> <خزائن بر را او كه خواست مصر>
/P١٤٦ صفحه ,١٢ جلد R<وسائلالشيعه>, شدم> مقام اين پذيرفتن به مجبور من

جبّار سلطان چگونه, اينكه: آن و ميشود مطرح ديگري سوال اينجا در

مسير در <يوسف> ميدانست كه حالي در داد در تن كاري چنين به مصر,

به بلكه برنميدارد, گام او واستعمار واستثمار ستم و وظلم خودكامگي

است؟ او مظالم عكسمزاحم

ايـنكه: آن و نيست, مشكل چندان نكته يك به توّجه با سوال اين پاسخ

حكومت پايههاي كه: است چنان اقتصادي و اجتماعي بحرانهاي گاهي

خطر در را خود چيز همه كه آنچنان ميلرزاند اساس از را خودكامگان

حتّي حاضرند مهلكه, از خويشتن رهايي براي موارد اينگونه در ميبينند,

دهند/ نجات را خود تا كنند, استقبال مردمي عاد{نة يكحكومت از

مديرّيت ٢-اهّمّيتمسائلاقتصاديو

بُـعد در را چـيز هـمه كـه ُبـعدي, يك مكـتبهاي موافق هرگز ما گرچه

نيستيم نشناختهاند را او وجود ابعاد و انسان و ميكنند خDصه اقتصادي

اجتماعات سرنوشت در را اقتصادي مسائل ويژة اهّميّت حال اين با ولي

حقيقت همين به اشاره نيز فوق, آيات داشت/ دور نظر از نميتوان هرگز

خزانهداري روي انگشت پستها, تمام ميان از <يوسف> كه زيرا ميكند,

عـمدة قسـمت دهـد, سروسامان آن به هرگاه, ميدانست زيرا گذاشت,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩

۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

طـريق واز يـافت, خـواهـد سامان <مصر> باستاني كشور نابسامانيهاي

كند/ كنترل را ديگر سازمانهاي ميتواند اقتصادي عدالت

از شده; داده موضوع اين به فوقالعادهاي اهّميّت نيز اس�مي روايات در

مـاّدي زنـدگي اصـلي پاية دو از يكي cdefg علي معروف حديث در جمله

حالي در شده, داده قرار اقتصادي مسائل َوالدُّنيا> الّديِن مردم<قِواُم ومعنوي

است/ شده شمرده گاهي وآ علم ديگر پاية كه

فردي زندگي از بخش اين به اسDم كه را اهّميّتي كنون تا مسلمين گرچه

اين در خود دشمنان از دليل, همين به و گرفتهاند ناديده داده واجتماعي

قشـرهاي در كـه روزافزوني گاهي وآ بيداري امّا ماندهاند, عقب قسمت

آينده, در كه, ميآورد بهوجود را اميد اين ميشود, ديده اسDمي جامعة

تعقيب اس�مي بزرگ عبادت يك بهعنوان را اقتصادي فّعاليّتهاي و كار

دشـمنان از را خـود عـقبماندگي وحسـابشده صحيح نظام وبا كنند

نمايند/ جبران نظر اين از اسDم, بيرحم

اهّميّت بر دليل حَفيٌظعَليٌم), (إنّي ميگويد: كه <cdefg <يوسف تعبير ضمنًا,

وامـانت كـي پـا كـه مـيدهد ونشـان است, <امانت> كنار در <مديريّت>

بـلكه نيست, كافي اجتماعي, حّساس پست يك پذيرش براي بهتنهايي

را <عليم> كه چرا است; {زم نيز وتخّصصومديريّت گاهي آ آن, بر عDوه

است/ داده قرار <حفيظ> كنار در

از كمتر <مديريّت>, و اّطDع عدم از ناشي خطرهاي كه ديدهايم بسيار وما

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠

۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

است! وبيشتر برتر آن, از گاهي بلكه نيست, <خيانت> از ناشي خطرهاي

مسألة به مسلمانان بعضي چرا نميدانيم: اسDمي روشن تعليمات اين با

در آنها كششفكري كثر وحّدا نميدهند؟ اهّميّت هيچ گاهي, وآ مديريّت

سيرة اينكه با است, كي> پا <امانتو همانمسألة گذاريپستها, شرايطوا

مسألة بـه آنـها مـيدهد, نشان حكومتشان دوران در cdefg mnopqوعلي پيامبر

ميدادند/ اهّميّت درستكاري> و <امانت همانند مديريّت> و گاهي <آ

٣-نظارتبرمصرف

گـاهي نـيست/ مـطرح توليد> <فزوني مـوضوع تنها اقتصادي, مسائل در

در cdefg <يوسف> دليل, همين وبه است/ مهمتر هم آن از مصرف> كنترل >

را مصرف نعمت, وفور سال هفت آن در كرد سعي حكومتخود دوران

براي را, كشاورزي توليدات از مهّمي قسمت بتواند تا كند كنترل بهشّدت

نمايد/ ذخيره بود, پيش در كه سختي سالهاي

هـنگامي بيشتر> <توليد باشند/ جدا نميتوانند هم از دو اين حقيقت در

وكـنترل شـود, صـحيحتري كـنترل <مـصرف>, بـه نسبت كه است مفيد

باشد/ همراه بيشتر, توليد با كه بود خواهد مفيدتر هنگامي مصرف

اصـيل اقتصاد يك كه داد, نشان مصر در cdefg <يوسف> اقتصادي سياست

وحتّي <آينده> بايد بلكه, باشد, حال زمان به ناظر هميشه نميتواند پويا و

به تنها ما استكه: نهايتخودخواهي اين گيرد/ بر در نيز را بعد نسلهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١

۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

غارت را زمين موجود منابع همة ًDومث باشيم, خودش امروز منافع فكر

زندگي شرايطي چه در آنها كه نباشيم آيندگان فكر به هيچوجه وبه كنيم

زنـدگي مـا با امروز كه هستند همينها تنها ما برادران مگر كرد/ خواهند

نيستند؟ ما برادر ميآيند آينده در كه آنها و ميكنند؟

cdefg <يـوسف> مـيشود: اسـتفاده چنين روايات از بعضي از اينكه: جالب

از مصر, مردم قشرهاي ميان وفاصلة طبقاتي استثمار به دادن پايان براي

نعمت, فراواني سالهاي كه ترتيب, اين به كرد, استفاده قحطي سالهاي

كرده تهيّه كار اين براي كه بزرگي, انبارهاي ودر خريد مردم از غذايي مواّد

قحطي وسالهاي يافت, پايان سالها اين كه وهنگامي كرد/ ذخيره بود,

اين از و فروخت, دينار و درهم به را غذايي مواّد اّول, سال در آمد, پيش

بـرابـر در دوم, سـال در كـرد/ جمعآوري را پولها از مهّمي قسمت راه

سال ودر ,Fنداشتند توانايي كه آنها بهاستثناي Hالبتّه وجواهرات زينتها

ودر وكنيزان, غDمان برابر در چهارم, سال ودر چهارپايان, برابر در سوم,

ودر وآبها, مزارع, برابر در ششم, سال ودر خانهها برابر در پنجم, سال

Hبـهصورت را آنـها تـمام سـپس مـصر, مـردم خود برابر در هفتم, سال

Dبـ از را آنـها كـه: بـود ايـن هـدفم وگفت بازگرداند آنها به Fعاد{نهاي

به است/ <cdefg الّرضا موسي بن <علّي امام از شد, كر ذ معني, به نقل و اختصار, با كه فوق حديث / ١

شود/ مراجعه ٢٤٤ صفحه ,٥ جلد <مجمعالبيان> تفسير

بخشم/١ رهايي نابساماني و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢

۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

معّرفيخويشتن ٤-مدحخويشيا

حال اين با ولي, است, ناپسندي كار كردن, تعريف خود از شك, بدون

به را خود انسان ميكند, ايجاب شرايط گاهي نيست كلّي قانون يك اين

وجـودش سـرمايههاي واز بشـناسند را او مـردم تـا كند, معّرفي جامعه

نماند/ باقي ومتروك, مخفي گنج يك صورت وبه كنند استفاده

پست پـيشنهاد هـنگام بـه cdefg <يـوسف> كـه خوانـديم نيز فوق آيات در

بـود {زم زيـرا سـتود, َعـليٌم> <َحـفيٌظ جملة با را خود مصر خزانهداري

سرپرستي براي كه است صفاتي واجد او كه بدانند مردم و مصر سلطان

دارد/ را لزوم نهايت نهايت, كار اين

ايـن پـاسخ در cdefgميخوانيم: صادق امام از <عيّاشي> تفسير در ازاينرو

نـمايد؟ خويش ومدح كند؟ خودستايي انسان است جايز آيا كه: سئوال

ا�ٔرِض خَزائِن عَليى (اجعَلنِي قَوَليوُسَف> أماسَمِعَت إلَيِه إذااضطَرَّ فرمود:<نَعَم

/٤٣٣ صفحه ,٢ جلد الثقلين>, <نور تفسير / ١

هنگامي <آري, أميٌن):١ لَكُمناِصٌح أنَا (َو الّصالِِح قَوَلالعَبِد َو إنّيحَفيٌظعَليٌم)

بر <مرا فرمود: كه يوسفرا گفتار نشنيدهاي آيا ندارد/ مانعي شود ناچار كه

صالحخدا بندة گفتار وهمچنين گاهم>, وآ امين من كه ده قرار خزائنزمين

/٦٨ آية اعراف, سورة / ٢

وامينم>/٢ خيرخواه شما براي <من F:گفت كه را Hهود

از ديگـر وبـعضي <شقشقيه>, خطبة در اينكه: ميشود روشن اينجا از و

را خـود مـيپردازد, خويشتن مدح به cdefg علي الب�غة>, <نهج خطبههاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣

۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

فكر اوج به انديشهها بلندپرواز هماي كه آسيايخDفتميشمرد, محور

سرازير وجودش كوهسار از دانشها و علوم وسيل نميرسد, او ومقام

و گـاه نـاآ مـردم كـه است اين براي همه تعريفها, اين وامثال ميشود,

جامعه وضع بهبود وجودشبراي گنجينة واز ببرند پي او مقام به بيخبر,

كنند/ استفاده

٥-پاداشهايمعنويبرتراست

خـود مـاّدي پـاداش به جهان همين در نيكوكار, مردم از بسياري گرچه

پارساييو شكيبايي, پاكدامني, cdefgنتيجة <يوسف> كه همانگونه ميرسند,

چنين به هرگز بود, آلوده گر ا كه گرفت, دنيا همين در را خويش تقواي

نميرسيد/ مقامي

داشـته را انـتظاري چنين بايد همه كه نيست معني آن به سخن اين ولي

چرا شده, ظلم آنها به كنند گمان نرسند, ماّدي پاداشهاي به گر وا باشند

اوست/ انتظار در آينده زندگي در كه است پاداشي پاداشاصلي,

آيات در قرآن استكه: توهّم همين ودفع اشتباه, همين رفع براي شايد, و

ِة اÐ6ِْخَر 6ََٔجُْر (َو ميكند: cdefgاضافه پاداشدنيوي<يوسف> ذكر از بعد فوق

دارند ايمان كه آنان براي <پاداشآخرت يَتَّقُوَن): كَانُوا َو لِلَِّذيَنآَمنُوا خَيٌْر
است>/ برتر كردهاند پيشه وتقوا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤

۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

٦-حمايتاززندانيان

بيگناهان گاهي, بلكه است, نبوده نيكوكاران جاي هميشه چند هر <زندان>

انساني اصول حال هر در ولي, داشتهاند, جاي آن در گناهكاران وگاهي,

مـوازيـن بـاشند گـناهكار چند, هر زندانيان به نسبت كه ميكند ايجاب

شود/ رعايت انساني

زندانيان از حمايت مسألة مبتكر را استخود ممكن امروز, دنياي گرچه

mnopq پـيامبر كـه روزهـايي نخستين از اسDم, پرماية تاريخ در ولي بداند,

اسـيران بـه نسـبت را او سـفارشهاي و تـوصيهها مــيكرد, حكــومت

زنـدانـي آن بـه نسـبت cdefgرا علي سفارش و داريم/ خاطر به زندانيان و

هـمه Fبـود او قـاتل كـه مرادي> ملجم بن <عبدالّرحمان Hيعني جنايتكار

غذايخودشكه از وحتّي كنند مدارا او به نسبت داد دستور كه شنيدهايم,

از <بيش فرمود: ملجم> <ابن اعدام مورد ودر ميفرستاد/ او براي بود, شير

است!> نزده بيشتر يكضربه او چون نزنند; او بر يكضربه

پـرستاري مـهربان, رفـيقي بـود, زنـدان در كـه هنگامي نيز cdefg <يوسف>

مـحسوب زندانـيان براي خيرخواه, ومشاوري صميمي دوستي دلسوز,

جمله اين با نخست, آيد, بيرون ميخواست زندان از كه هنگامي ميشد/

داشت/ مـعطوف آنـها, از وحمايت زندانيان, وضع به را جهانيان توّجه

َو ا�ٔحـزاِن, بَيُت َو ا�ٔحياِء, قُبوُر بنويسند:<هذا زندان در سر بر داد: دستور

انـدوهها, خـانة زنـدگان, قـبر <ايـنجا ا�ٔعـداءِ!>: َوشَـماتَُة ا�ٔصـدِقاِء, تَـجِربَُة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥

۱۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٤٣٢ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, / ١

است>/١ دشمنان سرزنشگاه و دوستان آزمايشگاه

ِـقُلوِب اعـطِفعَـلَيهِمب <أللّـهُمَّ داد: نشـان آنها به خودش عDقة دعا اين وبا

آنـها بـه را نيكت بندگان دلهاي <بارالها! ا�ٔخباَر>: تَعَمعَلَيهُِم � َو ا�ٔخياِر,

مدرك/ همان / ٢

مپوشان>/٢ آنها از را وخبرها ساز متوّجه

أعَرَف جِن أصحاُبالِسّ ميخوانيم:<فَلِذىلَِکيَكوُن حديثفوق در اينكه: جالب

همه از شهري هر در زندانيان دليل, همين <به بَلَدةٍ>: كُِلّ فيى بِا�ٔخباِر النّاِس

گاهترند!>/ آ شهر آن اخبار به كس

مـوارد در جـز كـه آزمـوديم زنـدان دوران در را مـوضوع اين خود وما

مأمـورين كه مرموزي بسيار طرق از وسيعي صورت به اخبار استثنايي,

تازه كه كساني گاه ميرسيد/ زندانيان به نميشدند گاه آ آن از هرگز زندان

آن از بيرون در كه ميشنيدند زندان درون در خبرهايي ميآمدند زندان به

هدفدور از بدهيم را نمونههايآن شرح بخواهيم گر ا كه نداشتند, گاهي آ

شد/ خواهيم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦

۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

آمـدند; مـصر* +به يوسف برادران گرفت;* فرا قحطي را كنعان <+سرزمين -٥٨

نشناختند/> را او آنها ولي شناخت; را آنان او شدند/ وارد او بر و

آينده* <+نوبت گفت: ساخت, آماده را آنان بارهاي +يوسف* كه هنگامي <و -٥٩

ادا را پـيمانه حّق من نميبينيد آيا آوريد/ من نزد داريد, پدر از كه را برادري آن

هستم؟!> ميزبانان بهترين من و ميكنم,

نه و داشت; خواهيد من نزد غّله* +از پيمانهاي نه نياوريد, من نزد را او گر ا <و -٦٠

شويد/> نزديك من به +هيچگاه*

انجام را* كار +اين ما و كرد; خواهيم گفتوگو پدرش با او دربارة <ما <گفتند: /٦١

داد/> خواهيم

بـارهايشان در پرداخـتهانـد, كه را <بهايي گفت: خود كارگزاران به <+سپس* /٦٢

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧

۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

بشـناسند; را آن بازگشتند, خويش خانوادة سوي به كه هنگامي شايد بگذاريد!

بازگردند/> شايد

تفسير:

cdefgبهبرادران پيشنهادتازة<يوسف>

وضـع پـيدرپي, سـال هـفت مـيشد, پـيشبيني كه همانگونه سرانجام

ًDكـام نـيل, آب وفـوِر و پـربركت بـارانهـاي اثـر بـر مـصر كشاورزي

آن اقتصادي وامور مصر خزائن همة cdefgكه <يوسف> بود, رضايتبخش

بسازند, بزرگي و كوچك ومخازن انبارها داد: دستور داشت, نظر زير را

مردم داد: دستور و كنند/ حفظ شدن فاسد از را غذايي مواّد كه گونهاي به

بهحكومتبفروشند, را وبقيّه بردارند محصول از را خود نياز مورد مقدار

شد/ پر آذوقه از ومخازن انبارها ترتيب, اين به

چهرة وخشكسالي قحطي و گذشت/ نعمت وفور بركت پر سال هفت اين

زرع كـه شد, بخيل زمين بر آسمان چنان وآن داد/ نشان را خود عبوس

وچـون افـتادند; مضيقه در آذوقه نظر از ومردم نكردند, تر لب ونخيل

ايـن از را خـود مشكـل است, حكومت نزد فراواني ذخاير ميدانستند,

با توأم ونظمخاّصيكه تحتبرنامه cdefgنيز <يوسف> ميكردند/ طريقحل

عاد{نهاي صورت به را نيازشان و ميفروخت غلّه آنها به بود, آيندهنگري

ميكرد/ تأمين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨

۱۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيز اطراف كشورهاي به و نبود, مصر سرزمين به خشكساليمنحصر اين

شرقي شمال در كه را كنعان> > و فلسطين> <سرزمين ومردم كرد, سرايت

سـرزمين ايـن در كـه cdefg <يعقوب> خاندان گرفت/ فرا داشتند, قرار مصر

دليل, همين وبه شدند/ گرفتار آذوقه كمبود مشكل به نيز ميكردند زندگي

جاي به كه <بنيامين> استثناي به را خود فرزندان گرفت تصميم <يعقوب>

مـصر بـه كـه كارواني با آنها كند/ مصر راهِي ماند, پدر نزد cdefg <يوسف>

هجده بعضيپساز گفتة به و اينسرزمينحركتكردند ميرفتبهسوي

شدند/ مصر وارد راهپيمايي روز

معّرفي را خود بايد <مصر> به ورود هنگام به خارجي افراد تواريخ, طبق

مأمـورين كـه هـنگامي برسانند/ <يوسف> اّطDع به مأمورين تا ميكردند

مــيان در cdefg <يــوسف> دادنـــد را <فــــلسطين> كــــاروان گــــزارش

و شـناخت را آنها و ديد/ را خود برادران نام غDّت, درخواستكنندگان

شوند/ احضار داد دستور ويهستند, برادر آنان بفهمد كسي بيآنكه بدون

آنها او شدند/ وارد او وبر يوسفآمدند <برادران ميفرمايد: قرآن چنانكه

عَلَيِْه فَدَخَلُوا يُوُسَف إِْخَوةُ َجاَء (َو نشناختند> را ولي آنها ولي شناخت, را

لَُهمُنِكُروَن)/ هُْم َو فَعََرفَُهْم
سال چهل تا سي سو ازيك زيرا نشناسند, را ,cdefg <يوسف> داشتند حق آنها

Fآمـدند مـصر بـه كه روزي تا بودند, انداخته چاه در را او كه روزي Hاز

كـه نـميدادنـد را احـتمالي چنين هرگز آنها ديگر, سوي از بود, گذشته

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩

۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

باشد/ شده مصر> <عزيز برادرشان

تـصادف بـر حـمل حـتمًا ميديدند, برادرشان با را او شباهت گر ا حتّي

ميكردند/

سـابق بـا cdefgآنچنان <يوسف> وپوشش لباس طرز گذشته, اينها همة از

كار بود, لباسمصريان كه لباسجديد, در او شناختن كه بوده يافته تفاوت

نظر در به ماجر آن از cdefgپس <يوسف> حيات احتمال ًDاص نبود, آساني

بود/ بعيد بسيار آنها

كه را, آن ووجه, كردند, خريداري را خود نياز مورد غلّة آنها حال, هر به

مصر به خود با كنعان> > از كه بود اجناسي ساير يا <كفش> يا ُكندر> > يا پول

پرداختند/ بودند, آورده

ودر داد, قـرار فـراوان ومـحبّت لطـف مـورد را بـراداران cdefg <يــوسف>

<يعقوب> فرزندان از برادر ده ما, گفتند: برادران كرد/ باز آنها با را گفتوگو

پدر گر ا است/ خدا بزرگ پيامبر ,cdefg خليل> <ابراهيم فرزندزادة او هستيم/

از كـه داريـم پـيري پـدر مـا مـيكردي! بيشتري احترام ميشناختي را ما

گرفته! فرا را وجودش سراسر عميقي اندوه ولي است, الهي پيامبران

چرا؟ اندوه اينهمه پرسيد: cdefgفورًا <يوسف>

مـا از سـن نـظر از و عـDقهاش, مورد بسيار كه داشت, پسري او گفتند:

او از وما آمد, صحرا به تفريح و برايشكار ما همراه روزي بود, كوچكتر

گريان او براي پدر كنون, تا روز آن واز دريد! را او وگرگ مانديم, غافل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠

۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ وغمگين

هر به كه بود cdefgاين عادت<يوسف> كردهاند: نقل چنين مفّسران, از بعضي

,cdefg <يوسف> برادران وچون نميفروخت, بيشتر, غلّه شتر باِر يك كس,

وبرادر داريم پيري پدر ما گفتند: آنان داد, آنها به غلّه بار ده بودند, نفر ده

نـميتوانـد, انـدوه شـّدت بـهخاطر پـدر ماندهاند وطن در كه كوچكي,

است; مانده او نزد انس, و برايخدمت هم كوچك وبرادر كند مسافرت

مرحمتكن! ما به دو آن براي هم سهميهاي

آنها به كرد رو سپس افزودند/ آن بر ديگر بار دو داد cdefgدستور <يوسف>

مـيگوييد: ايـنكه: و مـيبينم, ومـؤّدبي هـوشمند افراد را شما من گفت:

فرزند او ميشود معلوم است, عDقهمند بسيار كوچكتر برادر به پدرتان

ببينم/ را او حتما آينده سفر در هستم مايل من است/ فوقالعادهاي

يك از كه چرا دارند; شما به نسبت ظنهايي سوِء اينجا در مردم عDوه, به

بـرادر آيـنده سـفر در باشد, كه هم ظن سوِء رفع براي بيگانهايد, كشور

بياوريد/ خود همراه نشانه بهعنوان را كوچك

آمـاده را آنـان بـارهاي يـوسف كـه هـنگامي <و ميگويد: قرآن اينجا در

ا لَمَّ (َو بياوريد> من نزد داريد پدر از كه را برادري آن گفت: آنها به ساخت,

/( أَبِيكُْم ِمْن لَكُْم بِأٍَخ ائْتُونِي َقاَل بَِجَهاِزِهْم جَهََّزهُْم
بـهترين ومـن ميكنم, ادا را پيمانه حّق نميبينيد, <آيا كرد: اضافه سپس

خَيُْرالْمُنِْزلِيَن)/ أَنَا َو الْكَيَْل أُوفِي أَنِّي تََرْوَن (َأ6َ هستم>؟ ميزبانها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١

۲۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

كه: كرد تهديد سخن اين با را آنها محبّت, واظهار تشويق اين دنبال به و

داشت خواهيد من نزد غلّهاي و كيل نه نياوريد, من نزد را برادر آن گر <ا

6َ َو ِعنِدي لَكُْم كَيَْل Wََف بِِه تَأْتُونِي لَْم ْن (َفٕاِ نزديكشويد> من به ًDاص نه و

تَقَْربُوِن)/
آوَرد, خود نزد را <بنيامين> شده ترتيبي هر به cdefgميخواست, <يوسف>

اين از ضمنًا ميشد/ وارد تهديد طريق از گاهي, تحبيبو طريق از گاهي,

وزن طـريق از مـصر در غDّت وفروش خريد ميشود: روشن تعبيرات

بـرادران از cdefg <يوسف> كه ميشود روشن نيز و بود, پيمانه با بلكه نبود,

معني تمام وبه ميكرد, پذيرايي عاليترينوجهي به ميهمانها وساير خود

بود/ مهماننواز

#

خواهيم وسعي ميكنيم گفتوگو پدرش با <ما گفتند: او پاسخ در برادران

َسنَُراِوُد (قَالُوا كرد> خواهيم را كار اين وما كنيم جلب را او موافقت كرد

لَفَاِعلُوَن)/ إِنَّا َو أَبَاُه عَنُْه
نظر اين از ميتوانند داشتند, يقين آنها ميدهد: نشان لَفَاِعلُوَن> <إِنَّا تعبير
عزيز به قاطعانه اينچنين كه نمايند; جلب وموافقتشرا كنند نفوذ پدر در

cdefg <يوسف> توانستند آنها كه جائي باشد, چنين بايد و ميدادند/ قول مصر

را <بنيامين> نميتوانند چگونه درآورند پدر دست از الحاح و اصرار با را

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢

۲۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

سازند؟ جدا او از

#

بـيشتر خـود بـهسوي را آنها عواطف اينكه, براي ,cdefg <يوسف> اينجا در

را وجوهي كارگزارانشگفت: <به بدهد, آنان به كافي واطمينان كند جلب

بـارهايشان در آنـها, چشـم از دور پرداختهانـد, غلّه برابر در برادران كه

آن گشودند, را بارها و گشتند باز خود خانوادة نزد كه هنگامي تا بگذاريد,

بَِضاعَتَُهْم اجْعَلُوا لِفِتْيَانِِه َقاَل (َو گردن> باز مصر به ديگر بار و بشناسند را
يَْرِجُعوَن)/ أَهْلِِهْملَعَلَُّهْم إِلَيى انْقَلَبُوا ٕاِذَا ِرحَالِِهْملَعَلَُّهْميَعِْرفُونََها فِي

نكتهها:

بهبرادرانمعّرفينكرد؟ يوسفخودرا ١-چرا

چگونه است: اين پيشميآيد فوق آيات با ارتباط در كه سوالي نخستين

وبه بشناسند را او زودتر تا نكرد؟ معّرفي برادران به را cdefgخود <يوسف>

برهانند؟ <يوسف> فراق جانكاه اندوه و غم از را واو بازگردند, پدر سوي

ايـنكه: وآن كـرد عـنوان نـيز وسيعتري صورت به ميتوان را سؤال اين

او آزادي از هشتسال حّداقل cdefgآمدند <يوسف> نزد برادران كه هنگامي

سر پشت را نعمت وفور دوران سال هفت كه چرا بود; گذشته زندان از

بـود مشغول قحطي سالهاي براي غذايي مواّد ذخيرة به كه بود گذاشته

غلّه تهيّة براي برادرها آن, از بعد يا شد, شروع قحطي كه هشتم, سال ودر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣

۲۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـنعان> > بـه پـيكي سـال, هشت اين در كه نبود {زم آيا آمدند, مصر به

رهائي بيپايان غم آن از را واو سازد گاه آ خود حال از را وپدر بفرستد

بخشد؟!

و<عـّ�مه <مـجمعالبـيان>, در <طـبرسي> مـانند مــفّسران, از بســياري

به القرآن>, Tٔحكام <الجامع تفسير در <قرطبي> و <الميزان>, در طباطبائي>

ميرسد بهنظر كه كردهاند ذكر را جوابهايي و پرداختهاند سوال اين پاسخ

طرفپروردگار از را cdefgچنيناجازهاي <يوسف> ايناستكه: آنها بهترين

صحنة ديگر, جهات از گذشته ,cdefg <يوسف> فراق ماجراي زيرا نداشت;

ايـن دوران وميبايست cdefgبود <يعقوب> براي امتحاني ميدان و آزمايش

بـه مجاز آن, از قبل <يوسف> برسد, آخر به پروردگار فرمان به آزمايش

معّرفي برادران به را خود cdefgفورًا <يوسف> گر ا ع�وه, به نبود, دادن خبر

اينكه: جمله از باشند; داشته عكسالعملهاينامطلوبي بود ممكن ميكرد,

به بازنگردند; او سوي به ديگر كه شوند وحشتحادثه گرفتار چنان آنها

بگيرد/ آنها از را گذشته cdefgانتقام <يوسف> ميدادند احتمال اينكه: خاطر

بهبرادرانبازگرداند؟ يوسفپولرا ٢-چرا

پرداخـته غلّه مقابل در برادران كه را وجهي داد دستور cdefg <يوسف> چرا

بگذارند؟ آنها بارهاي در بودند

در رازي> <فـخر جمله از شده; گفته متعّددي پاسخهاي نيز سوال اين به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤
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٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ولي نامناسباست, بعضي كه است, كرده ذكر آن براي پاسخ تفسيرشده

مـيگويد: كـه چـرا است; كرده بيان را سوال اين پاسخ فوق, آيات خود

cdefg <يوسف> هدف يَْرِجُعوَن)/ أَهْلِِهْملَعَلَُّهْم إِلَيى انْقَلَبُوا ٕاِذَا يَعِْرفُونََها (لَعَلَُّهْم
وبه ببينند, بارها {به{ي در را آنها وطن بازگشتبه پساز آنان كه بود اين

وهمان ببرند, پي پيش از بيش FيوسفH مصر عزيز بزرگواري و كرامت

كوچكخويش برادر وحتّي بازگردند, او سوي به ديگر بار كه سببشود

اين به توّجه با <يعقوب> پدرشان نيز و بياورند همراه خاطر اطمينان با را

كند/ پيدا مصر به <بنيامين> فرستادن زمينة در آنها به بيشتري اعتماد وضع,

اموالبيتالمالبهبرادرانداد؟ ٣-چگونهيوسفاز

cdefgچگونه <يوسف> كه است: اين ميآيد پيش اينجا در كه ديگري سوال

داد؟ برادران به عوض, بدون را بيتالمال اموال

مصر بيتالمال در اينكه: نخست داد: پاسخ ميتوان راه دو از را سوال اين

ومـرزهاي Fدارد وجـود Hوهـميشه داشته وجود مستضعفان براي حّقي

دليـل همين به باشند, داشته نميتوانند حق اين در دخالتي نيز كشورها

هـنگام آن در كـه خـويش بـرادران مـورد در حـق ايـن cdefgاز <يـوسف>

نيز مستضعفان ساير مورد در كه همانگونه كرد, استفاده مستضعفبودند,

ميكرد/ استفاده

داراي شـخصًا داشت, كه حّساسي پست آن در cdefg <يوسف> اينكه ديگر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥
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٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

خـويش نـيازمند وعـائلة خـود كه بود اين حّقش وحّداقل بود حقوقي

بنابراين, كند/ تأمين زندگي حّداقل نظر از را وبرادر پدر همچون وكساني

كرد/ استفاده بخششوعطا اين در خويش حّق از او

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦

۲۶ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

كه شده داده دستور پدر! اي گفتند: بازگشتند, پدرشان بهسوي كه <هنگامي ٦٣

با را برادرمان پس ندهند; ما به غّله* +از پيمانهاي بنيامين* برادرمان حضور +بدون

مـحافظت را او مـا بـهيقين و داريـم; دريـافت غـّله* +از پـيمانهاي تا بفرست, ما

كرد/> خواهيم

برادرش به نسبت ًfقب كه همانگونه كنم اطمينان شما به او به نسبت آيا <گفت: ٦٤

بـهترين خـداونـد حال,* هر +در و شد*؟! چه ديديد +و كردم اطمينان +يوسف*

است/> مهربانان ومهربانترين حافظ,

بـازگردانـده آنها به آنها سرمايه ديدند گشودند, را خود متاع كه هنگامي <و ٦٥

بازپس ما به كه ماست سرماية اين ميخواهيم؟! چه ديگر ما پدر! گفتند: شده;

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧

۲۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

خـانوادة بـراي مـا و بـفرستي;* مـا با را برادر كه بهتر چه +پس است; شده داده

شـتر بـاِر يك و كرد; خواهيم حفظ را برادرمان و ميآوريم; غذايي مواّد خويش

پـيمانة* گـرفتهايـم, كـنون ا كـه +باري پيمانه اين داشت; خواهيم دريافت زيادتر

است/> كوچكي

كه بدهيد مؤّكدي الهي تعّهد تا فرستاد, نخواهم شما با را او هرگز من <گفت: ٦٦

هنگامي و گردد/ سلب شما از قدرت اينكه مگر آورد; خواهيد من نزد حتمًا را او

آنچه به نسبت خداوند, گفت: گذاردند, او اختيار در را خود مؤّكد تعّهد آنها كه

است/> نگهبان و ناظر ميگوييم,

تفسير:

سرانجامموافقتپدرجلبشد!

بازگشتند, كنعان> > به فراوان خوشحالي و پُر دست cdefgبا <يوسف> برادران

FبـنيامينH كوچك برادر فرستادن با پدر گر ا كه بودند آينده فكر در ولي

آنـها بـه وسـهميّهاي پـذيرفت نخواهد را آنها مصر عزيز نكند, موافقت

پـدرشان بـهسوي آنـها كه <هنگامي ميگويد: قرآن ازاينرو داد/ نخواهد

وكيل ما به سهميهاي آينده استكه شده داده دستور پدر! گفتند: بازگشتند,

ِمـنَّا ُمـنَِع أَبَانَا يَا قَالُوا أَبِيِهْم إِلَيى َرجَُعوا ا (فَلَمَّ نكنند> ما براي پيمانهاي و
الْكَيُْل)/

پيمانهاي و كيل بتوانيم تا بفرست ما با را برادرمان است چنين كه كنون <ا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨

۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

است, پيمانه و كيل با چيزي داشتن دريافت بهمعني كيل>, > ماّدة از <نَكتال> از اصل در <نَكتَل> /١

است/ پيمانه و كيل با پرداختن بهمعني كال> > ولي

نَكْتَْل)/١ أََخانَا (فَأَْرِسْلمَعَنَا داريم> دريافت

لَحَافِظُوَن)/ لَُه إِنَّا (َو كرد> خواهيم حفظ را او كه باش <ومطمئن

#

اينسخن شنيدن از فراموشنميكرد, cdefgرا <يوسف> خاطرة هرگز كه پدر

او برادر, اين نسبتبه من آيا <گفت: كرده آنها به رو شد, نگران ناراحتو

گذشته در FيوسفH برادرش به نسبت كه همانگونه كنم اطمينان شما به

قَبُْل)/ ِمْن أَِخيِه عَلَيى أَمِنْتُكُْم كََما ٕا6َِّ َهْلآمَنُكُْمعَلَيِْه (َقاَل و اطمينانكردم؟>
انتظار چگونه نيستـ فراموششدني هرگز كه ـ بد سابقة اين با شما يعني

به را ديگرم دلبند فرزند و كنم؟ اطمينان شما پيشنهاد به ديگر بار من داريد

بيگانه! يككشور ودر ودراز دور سفر يك در آنهم بسپارم؟ شما

مـهربانتريِن و حـافظ بـهترين خـداونـد حال, هر <در كرد: اضافه آنگاه

اِحِميَن)/ الرَّ َأْرَحُم هَُو َو َحافِظًا خَيٌْر (َفاُ\ است> مهربانان

است مشكـل مـن بـراي كـه: بـاشد اين به اشاره است ممكن جمله اين

اطمينانحفظ به بفرستم, هم گر وا بفرستم, بدسابقهها, شما با را <بنيامين>

شما! اطمينان به نه است, او بودن الّراحمين وارحم خدا

يك بـلكه نـدارد, آنها پيشنهاد قبول به قطعي اشارة فوق, جملة بنابراين

cdefgهنوز <يعقوب> ميشود: معلوم آياتآينده از زيرا است; بحثاحتمالي

وجريانات موثّق پيمان و عهد گرفتن از وبعد بود نپذيرفته را آنها پيشنهاد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩

۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

پذيرفت/ را آن پيشآمد, كه ديگري

به اينجا در او كه چرا cdefgباشد, <يوسف> به استاشاره ممكن اينكه, ديگر

در Hو است/ حيات حال در او ميدانست هم ًDوقب cdefgافتاد <يوسف> ياد

اطـمينان cdefg <يوسف> بودن زنده به او كه خواند خواهيم نيز آينده آيات

به خدايا هست كجا هر كه: كرد دعا او حفظ براي خاطر همين به Fداشت

دارش/ س�مت

#

ديـدند, تعجب كمال با گشودند, را بارها كه هنگامي برادرها آن از <پس

آنها به همه بودند, پرداخته مصر عزيز به غلّه, بهاي بهعنوان را آنچه تمام

َوَجـُدوا َمتَاعَُهْم فَتَُحوا ا لَمَّ (َو است>! بـارها درون در و شده گردانده باز

إِلَيِْهْم)/ ُردَّْت بَِضاعَتَُهْم
آمده پدر نزد مييافتند, خود گفتار بر قاطع سندي را موضوع اين كه آنها

را ما متاع تمام ببين ميخواهيم؟ اينچه بيشاز ديگر ما پدرجان! گفتند: >

Rما ذىلَِک> َوراَء َنبغي <ما است: چنين آن تقدير و باشد, <استفهاميه> است ممكن َنبِغي> <ما جملة /١

لَِک بِذى َنبغي ما است: چنين آن تقدير و باشد <نافيه> است ممكن و ;Pميخواهيم؟ چه اين از بيش

تـو از ديگـري پـول مـا ايـنكه يـا نداريم, دروغ قصد ما يعني َدراهَِم: ِمنَک َنبغي ما ـ أو ـ الكَِذَب
است/ كافي همينها نميخواهيم

إِلَيْنَا)/١ ُردَّْت بَِضاعَتُنَا ِذِه ـى َه نَبِْغي َما أَبَانَا يَا (قَالُوا بازگرداندهاند> ما به
چنين در بيگانه, يككشور زمامدار كه ميشود بيشتر اين از بزرگواري آيا

مـا به را آن وجه وهم بدهد, ما به غذايي مواّد هم وخشكسالي, قحطي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠

۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

اين از نشويم/ وشرمنده نفهميم خودمان كه صورتي به آنهم بازگرداند؟

را برادرمان نيست/ درنگ جاي ديگر پدرجان, ميشود؟! تصّور چه برتر,

نَـِميُر <َو آورد> خـواهـيم غذايي مواّد خود خانوادة <براي بفرست, ما با

است/ غذايي مواّد و طعام جلب بهمعني <َمير> ماّدة از <نُميُر> / ١

أَهْلَنَا>/١
أََخانَا>/ نَْحفَظُ <َو كوشيد> خواهيم برادر حفظ در <و

كَيَْلبَِعيٍر>/ نَْزَداُد <َو افزود> خواهيم او خاطر به هم شتر بار <ويك

ديديم, ما كه سخاوتمندي و بزرگوار مرد اين مصر, عزيز براي كار اين <و

منظور كه دارد نيز را احتمال اين شد, گفته گفته متن در آنچه بر ع@وه َيسيٌر> كَيٌل <ذىلَِک جملة / ٢

بـيايد مـا با كوچكمان برادر گر ا بود, كمي كيل آورديم ما كه را آنچه كه بوده اين يوسف, برادران

داريم/ دريافت غّله بيشتري مقدار ميتوانيم

كَيٌْليَِسيٌر>/٢ <ذىلَِک است> آساني و ساده كار

#

با <بنيامين> فرزندش فرستادن به راضي احوال, اين تمام با <يعقوب> ولي

وادار را او بود, همراه روشني منطق با كه آنها, اصرار طرفي ز ا و نبود, آنها

اين در را چاره راه سرانجام شود/ تسليم پيشنهاد اين برابر در كه ميكرد

چـنين آنـها بـه ازاينرو, كند/ موافقت فرزند, فرستادن به نسبت كه ديد

و الهي, وثيقه يك اينكه: تا فرستاد, نخواهم شما با را او هرگز <من گفت:

من به را او كه بگذاريد من اختيار در باشد, اعتماد و اطمينان ماية كه چيزي

سلب شما از قدرت ديگر, عواملي و مرگ اثر بر اينكه: مگر بازگردانيد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١

۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

َأْن ٕا6َِّ بِـِه َّنِي لَتَأْتُن اِ\ َن ّمِ َمْوِثًقا تُْؤتُوِن حَتَّيى مَعَكُْم ُأْرِسلَُه لَْن (َقاَل شـود>
/( بِكُْم يَُحاطَ

پـيمان و عـهد هـمان ,Fالهـي Hوثـيقة اِ\> ِمـَن <َمـْوِثًقا جملة از منظور

است/ همراه خداوند نام با كه بوده وسوگندي

حوادث اينكه: مگر است: معني اين به اصل, در بِكُْم> يَُحاطَ َأْن <ٕا6َِّ جملة
است ممكن جمله, اين شويد/ حوادث مغلوب يعني كند, احاطه شما به

مـيآوَرد, در زانو به را انسان كه باشد ديگري حوادث يا مرگ, از كنايه

ٔاَنَُّهْم <َوظَنُّوا مانند: است, آمده نابودي و كت ه@ معني به تنها مجيد قرآن از مواردي در تعبير اين /١

منظور بحث, مورد آية در كه است روشن ولي ,P٤٢ كهف, R ِبثََمِرِه> <َؤاُِحيَْط P٢٢ Rيونس, بِِهْم> ٔاُِحيَْط
ميكند/ سلب انسان از را قدرت كه است عذري بلكه نيست, كت ه@ خصوص

سلبميكند/١ او از را وقدرت

با كه است cdefgپيامبر <يعقوب> آشكار درايت از نشانهاي استثنا, اين ذكر

كه فرزندانشچيزي به داشت, <بنيامين> فرزندش به كه عDقهاي آنهمه

ميخواهـم, شما از را فرزندم من وگفت: نكرد تكليف ندارند, توان در

در كه باشد, بيرون شما وتوان قدرت از كه آيد پيش حوادثي اينكه مگر

شمانيست/ متوّجه گناهي صورت اين

آنها از وقدرت ميشدند, حادثهاي گرفتار آنها از بعضي گر ا بديهياست

به بازگردانند, او سوي به را امانتپدر بودند موظّف بقيّه ميگرديد, سلب

حـوادث مغلوب شماها همة اينكه: مگر ميگويد: يعقوب خاطر, همين

شويد/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢

۳۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

عهد كه <هنگامي پذيرفتند/ را پدر cdefgپيشنهاد <يوسف> برادران حال هر به

و شاهد خداوند گفت: يعقوب گذاشتند, پدر اختيار در را خود پيمان و

نـاظر مـيگوييم آنـچه بـه نسـبت ميگوئيم ما كه است آن حافظ و ناظر

ِكيٌل)/ َو نَقُوُل َما عَلَيى اُ\ َقاَل َمْوثِقَُهْم آتَْوُه ا (فَلَمَّ است> نگهبان و

نكتهها:

است: ايـن مـيآيد, ذهن به فوق آيات زمينه در كه سئوالي نخستين -١

ايـنكه بـا بسـپارد, آنـها به را <بنيامين> شد, حاضر cdefg <يعقوب> چگونه

سابقهاي بد افراد بودند, cdefgكرده <يوسف> با كه رفتاري حكم به برادران,

ميشدند/ محسوب

بلكه نداشتند/ دل به cdefgرا <يوسف> وحسد كينه تنها آنها دانيم: ع�وه, به

نيز <بنيامين> به نسبت صورتخفيفتر, به چند هر را, احساسات همان

أَُخوُه َو لَيُوُسُف قَالُوا (ٕاِذْ خوانديم: سوره آغاز آيات در چنانكه داشتند;

پدر نزد cdefgوبرادرش <يوسف> گفتند: > :( نَْحُنعُْصبٌَة َو ِمنَّا أَبِينَا إِلَيى أََحبُّ

/٨ آيه يوسف, سوره / ١

نيرومندتريم>/١ ما كه حالي در است, محبوبتر ما از

چهل الي سي كه: ميكند روشن را سؤال اين پاسخ نكته, اين به توّجه ولي

كـهولت سـن به جوان وبرادران بود, گذشته cdefg <يوسف> حادثة از سال,

بودند/ شده پختهتر سابق به نسبت وطبعًا بودند, cdefgرسيده <يوسف>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣

۳۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

محيط در cdefgرا <يوسف> به نسبت قصد عوارضنامطلوبسوِء ع�وه, به

مـيكردند, احسـاس بـهخوبي خـود نـاآرام وجـدان درون ودر خانواده

را پدر محبّت cdefgنهتنها <يوسف> فقدان كه بود داده نشان آنها به وتجربه

است! آفريده تازهاي بيمهري بلكه نساخته, آنها متوّجه

در آذوقه تهيّة مسئله بود, حياتي مسئله يك مسئلة, گذشته, اينها همة از

براي كه تفريح و گردش مانند نه بود, بزرگ خانوادة يك براي قحطسالي

كردند/ cdefgپيشنهاد <يوسف>

فـرزندانش پيشنهاد برابر در <يعقوب> كه شد سبب جهات, اين مجموع

بـرادرشـان كـه بـبندند او بـا الهـي پيمان اينكه: بر مشروط شود, تسليم

آورند/ باز پدر نزد سالم را <بنيامين>

ياد سوگند تنها آيا است: اين ميآيد پيش اينجا در كه ديگري سؤال -٢

آنـها دست بـه را <بـنيامين> كه است بوده كافي بستن الهي وعهد كردن

بسپارد؟

شواهـد ولي نبود, كافي بهتنهايي وسوگند, عهد مسلّمًا است: اين پاسخ

تـوطئه نـه است, مـطرح واقـعيّت يك بـار, اين كه ميداد نشان وقرائن

مـحكمكاري بـراي بهاصطDح, وسوگند, عهد بنابراين, دروغ/ و وفريب

ميبينيم خود زمان و عصر در اينكه: درستمثل است/ بوده بيشتر كيد وتأ

سـوگند مـجلس, نـمايندگان و جمهور رئيس مانند سياسي; رجال از كه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤

۳۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

دقّت آنها انتخاب در آنكه از بعد ميگيرند, وظيفه انجام راه در وفاداري

ميآورند/ عمل به كافي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥

۳۵ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

وارد در يك از هـمگي مـن; <پسـران گـفت: يـعقوب* حركت, هنگام به <و /٦٧

جـلب شما بهسوي مردم توّجه +تا گرديد وارد مختلف درهاي از بلكه نشويد;

كـنم/ دفـع شما از را الهي حتمي تقدير نميتوانم دستور,* اين با +من و نشود*;

بر تنها بايد توّكلكنندگان و كردهام; توكّل او بر خداست/ آن از تنها فرمان, و حكم

كنند/> توكّل او

شدند, وارد بود داده دستور آنها به پدرشان كه طريق همان از كه هنگامي <و /٦٨

خواسـتة اينكه جز سازد, دور آنها از نميتوانست را الهي حتمي تقدير كار اين

خـاطر بـه او و گـرفت*; آرام خاطرش +و شد انجام طريق* اين +از يعقوب قلبي

نميدانند>/ مردم بيشتر ولي داشت; فراواني علم داديم, او به ما كه تعليمي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦

۳۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفسير:

را كوچك برادر پدر, موافقت جلب از cdefgپس <يوسف> برادران سرانجام

شدند, مصر بهسوي حركت آمادة بار, دومين وبراي كردند, همراه خود با

يك از شما فرزندانم! <گفت: كرد آنها به نصيحتوسفارشي پدر, اينجا در

6َ بَـنِيَّ يَا َقاَل (َو شـويد> وارد مختلف درهاي از بلكه نشويد, وارد در

قٍَة)/ أَبَْواٍبمُّتَفَّرِ ِمْن َوادْخُلُوا َواِحٍد بَاٍب ِمْن تَدْخُلُوا
حتمياستاز سويخدا از كه را حادثهاي دستور اين با <من كرد: اضافه و

َشْيٍء)/ ِمْن اِ\ َن ّمِ أُغْنِيعَنكُْم َما (َو سازم> طرف بر شما

اجـتناب قـابل كـه است گـوار نـا وپيشامدهاي حوادث سلسله يك ولي

كه: است آن هدفمن نشده, صادر آن دربارة الهي حتمي وحكم ميباشد

است/ امكانپذير اين و گردد برطرف شما از احكام اينگونه

ٕا6َِّ الْـحُكُْم (ٕاِْن است> خدا مخصوص وفرمان, <حكم گفت: پايان ودر

لِلَِّه)/
كَّلُْت>/ تََو <عَلَيِْه كردام> توكّل خدا <بر

خود وكار بجويند استمداد او از و كنند>, توكّل او بر بايد متوكDّن <وهمة

كِّلُوَن>/ كَِّلالُْمتََو فَلْيَتََو عَلَيِْه <َو گذارند وا او به را
وبرج ديوار ديگر, شهر هر مانند روز, آن در مصر> <پايتخت بدونهشك,

كرد, سفارش <يعقوب> چرا اينكه: امّا متعّدد, ودروازههاي داشت وبارو

شـوند, تقسيم گروههايي به بلكه نشوند, وارد دروازه يك از فرزندانش

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧

۳۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

نشده/ ذكر فوق آية در آن دليل شود, وارد دروازه يك از گروهي وهر

بـرادران كـه بـود ايـن دسـتوري, آن عـلّت گفتهانـد: مفّسران از گروهي

cdefgنبودند <يوسف> گرچه H بودند بهرهمند كافي جمال از هم ,cdefg <يوسف>

وپـدر داشـتند, رشـيد قامتهاي وهم Fبودند cdefg <يوسف> برادران ولي

يك از ميداد, نشان آنها قيافههاي كه يازدهنفري جمعيّت كه بود نگران

او كـنند; جـلب خـود بـه را مـردم تـوّجه آمدهانـد, مصر به ديگر كشور

برسد/ آنها به چشمزخمي راه اين از نميخواست

تأثـير زمـينة در مـفّسران مـيان در مـفّصلي بـحث تفسير, اين دنبال به و

كردهاند, ذكر آن براي تاريخ و روايات از وشواهدي گرفته, در چشمزدن

لَـيُْزلِقُونََک كَـفَُروا الَّـِذيَن يَكَـاُد ٕاِْن (َو آيـة ذيـل در خدا خواست به كه

/٥١ آية قلم, سورة / ١

ايـن از قسـمتي كـه مـيكنيم ثـابت آنجا در ميكنيم/ بحث بِأَبَْصاِرِهْم)١
مـغناطيسي سـيّالة بـهوسيلة نـيز عـلمي نـظر از و است, حـّق مــوضوع

چـند هـر مـيباشد, تـوجيه قـابل ميپرد, بيرون چشم از كه مخصوصي

آميختهاند/ خرافات از زيادي مقدار با را آن بعضي,

ممكن كه: است اين شده ذكر <يعقوب> دستور اين براي ديگريكه علت

گـروهي وحـركت مصر دروازة يك به آنها دستهجمعي شدن وارد بود,

و بـرانگـيزد را حسـودان حسد درشت, اندام و جّذاب قيافههاي با آنان,

يك بـهعنوان را آنها و كنند, سعايت حكومت دستگاه نزد آنها به نسبت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨

۳۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

دهـند/ قـرار ظـن سـوِء مورد دارند, خرابكاري قصد كه بيگانه جمعيّتي

تـا شـوند, وارد مـختلف دروازههاي از داد: دستور آنها به پدر ازاينرو,

نكنند/ توّجه جلب

EFGHI <اشراقي> مرحوم بزرگوار خطيب و عالم / ١

كه اين وآن گفتهاند فوق آية براي نيز ذوقي يكتفسير مفّسران,١ از بعضي

به راه, بدرقة بهعنوان اجتماعي مهّم دستور يك cdefgميخواست <يعقوب>

هر از بلكه نجويند, يكدر از را خود گمشدة كه: اين آن و بدهد, فرزندان

يك بـه رسيدن براي انسان ميشود بسيار كه چرا شوند, وارد بايد دري

كشيد, بنبست به كه وهنگامي انتخابميكند را راه يك تنها گاه, هدف,

كه, باشد داشته توّجه حقيقت اين به گر ا امّا ميرود, كنار به شده مأيوس

آن مختلفبهجستوجوي راههاي واز ندارند يكراه معموً{ گمشدهها

ميشود/ پيروز غالبًا برخيزد,

#

مصر>, و كنعان > ميان طو{ني راه پيمودن از وپس كردند, حركت برادران

كرده امر آنها به پدر آنچه طبق كه <وهنگامي شدند: مصر سرزمين وارد

آنان به پدر كه طريق همان از شدند, مصرف راههايةمختلفوارد از بود,

آنها از نميتوانست را الهي هيچحادثة كار اين شدند, وارد بود داده دستور

اِ\ َن ّمِ يُغْنِيعَنُْهْم كَاَن ا ّمَ أَبُوهُْم أََمَرهُْم حَيُْث ِمْن دَخَلُوا ا (َولَمَّ سازد> دور
َشْيٍء)/ ِمْن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩

۳۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايـن از كـه بود يعقوب دل در حاجتي <كه بود, اين فايدهاش تنها بلكه,

قََضاَها)/ نَفِْسيَعْقُوَب فِي َحاَجًة (ٕا6َِّ ميشد> انجام طريق
از چرا بود, او وآرامشقلب پدر خاطر تسكين اثرش تنها اينكه: به اشاره

cdefgواز و<يوسف> آنها فكر در وشبوروز بود, دور خود, فرزندان همة

وهـمين مـيترسيد, آنها بر وبدخواهان حسودان وحسد حوادث گزند

دلخوشبود/ ميبندند, كار به دستوراتشرا آنها داشت اطمينان كه اندازه

از <او كـه: مـيكند وتوصيف مدح جمله اين با را <يعقوب> قرآن سپس,

كه حالي در داشت, فراواني گاهي آ و علم داديم, او به ما كه تعليمي طريق

6َ النَّـاِس كْثََر َأ ـىِكنَّ لَ َو َّْمنَاُه عَل لَِما ِعلٍْم لَُذو إِنَُّه (َو نميدانند> مردم بيشتر
يَعْلَُموَن)/

را خدا ميشوند, گم اسباب عالم در چنان مردم از بسياري اينكه: به اشاره

اجـتنابناپذير اثـر چشـمزخـم, ًDمـث مـيكنند, وخيال ميكنند فراموش

فـرامـوش را او بر وتوكّل خدا جهت همين وبه چشمهاست, از بعضي

تا ميدانست چون cdefg <يعقوب> ولي ميچسبند, وآن اين دامن به كرده,

واعتماد توكّل اّول, درجة در لذا نميپذيرد, انجام نخواهد چيزي خداوند

حـال عـين ودر مـيرفت, اسـباب عالم سراغ به وسپس بود خدا بر او

است/ اTسـباب> <مسـبّب پـاك ذات اسباب, اين سر پشت ميدانست:

<بابل> شهر ساحران دربارة ١٠٢ آية <بقره> سورة در قرآن كه همانگونه

هيچگاه كه حالي <در اِ\): ذِْن ِبٕاِ ٕا6َِّ أََحٍد ِمْن بِِه يَن بَِضاِرّ هُْم َما (َو ميگويد:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠

۴۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايـنكه بـه اشاره برسانند>/ زيان كسي به خداوند, اجازه بدان نميتوانند

كمكخواست/ او بستواز او به دل بايد خداست, ارادة اينها همة مافوق

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١

۴۱ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه

داد جاي خود نزد را برادرش شدند, وارد يوسف بر +برادران* كه <هنگامي /٦٩

مباش/> غمگين ميدادند, انجام آنها آنچه از هستم, تو برادر <من وگفت:

آبـخوري جـام بست, را آنـها بـارهاي يــوسف* +مأمــور كــه هــنگامي <و /٧٠

اهـل <اي زد: صدا كسي سپس گذاشت; برادرش باِر در را پادشاه +گرانقيمت*

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢

۴۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

سارقايد/> شما قافله!

كردهايد؟> گم چيز <چه گفتند: و كردند آنها بهسوي رو يوسف* <+برادران /٧١

به +غّله* شتر باِر يك بياورد, را آن هركس و را! مخصوصپادشاه جام <گفتند: /٧٢

هستم/> +پاداش* اين ضامن من و ميشود; داده او

فساد سرزمين اين در كه نيامدهايم ما ميدانيد شما سوگند خدا به <گفتند: /٧٣

نبودهايم!> دزد هيچگاه ما و كنيم;

چيست؟> كيفرش باشيد, دروغگو گر ا گفتند: <آنها /٧٤

بود; خواهد آن كيفر خودش شود, پيدا او باِر در جام* +آن كس هر <گفتند: /٧٥

كـيفر را سـتمكاران ايـنگونه مـا شـد;* خـواهـد شـما َبردة كار, اين خاطر به +و

ميدهيم/>

ساير =] آنها بارهاي كاوش به برادرش, باِر از قبل +يوسف* هنگام, اين <در /٧٦

اينگونه آورد; بيرون بنيامين] برادرش[= باِر از را آن سپس پرداخت; برادرانش]

آيـين مـطابق را بـرادرش نميتوانست هرگز او داديم/ ياد يوسف به را چاره راه

بـياموزد*/ او بـه را چـاره راه +و بـخواهـد خـدا آنكه مگر بگيرد, +مصر* پادشاه

عـاِلمي عـلمي, صـاحب هر از برتر و ميبريم; با8 بخواهيم را كس هر درجات

خداست*>/ برتر همه از +و است

تفسير:

طرحيبراينگهداريبرادر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣

۴۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

دستور داشتند اعDم او وبه شدند, cdefg <يوسف> بر وارد برادران سرانجام

با كوچكتر برادر فرستادن موافق آغاز در پدر اينكه با بستيم, كار به را تو

خـود وعـهِد گـفته بـه ما بداني تا ساختيم, راضي را او اصرار با نبود, ما

وفاداريم/

خويش ميهماني وبه پذيرفت, تمام كرام ا و احترام با را آنها cdefg <يوسف>

گيرند/ قرار غذا طبَق يا سفره كنار در نفر, دو هر داد ودستور كرد/ دعوت

داده سر را گريه بود مانده تنها كه <بنيامين> هنگام اين در كردند/ چنين آنها

سـفره يك سـر بـر خود با مرا بود, زنده cdefg <يوسف> برادرم گر <ا گفت:

كرد آنها به رو cdefg <يوسف> بوديم>! ومادر پدر يك از كه چرا مينشاند;

رفـع بـراي مـن است؟ مـانده تـنها كـوچكتان برادر اينكه: <مثل وگفت:

مينشانم>/ سفره يك سر بر خودم با را او تنهاييش

بـاز كـردند; مهيّا خواب اتاق يك نفر دو هر براي داد: دستور آن از پس

ايـن در بـفرستيد>/ من نزد را <او cdefgگفت: <يوسف> ماند/ تنها <بنيامين>

بسـيار او ديـد امّـا داد, جـاي خـود نزد را برادرش cdefg <يوسف> هنگام,

cdefg <يـوسف> رفـتهاش ازدست برادر ياد به ودائم است, نگران ناراحت

روي از وپـرده شـد لبـريز cdefg <يـوسف> صـبر پيمانة اينجا در ميباشد/

cdefg <يوسف> بر وارد كه <هنگامي ميگويد: قرآن چنانكه حقيقتبرداشت,

يوسفم, برادرت همان من وگفت: داد جاي خود نزد برادرشرا او شدند,

نگران ميكنند اينها كه كارهائي از و مده! راه خويش به اندوه و مخور غم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤

۴۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ا لَـمَّ (َو نـباش> نـاراحت و غمگين ميدادند انجام آنان آنچه از مباش>!

كَـانُوا بَِما تَبْتَئِْس Wََف أَُخوَك أَنَا إِنِّي َقاَل أََخاُه إِلَيِْه آَويى يُوُسَف عَلَيى دَخَلُوا
يَعَْملُوَن)/

وشـّدت> <ضـرر بـهمعني اصل در و<بأس>, <بُؤس> ماّدة از تَبتَئس>, T>

مباش! وغمناك اندوهگين كه: است اين معني به اينجا در است/

بيمهريهايي ميكرده, ناراحت را <بنيامين> كه برادران كارهاي از منظور

طرد براي كه نقشههايي و داشتند, cdefgروا و<يوسف> او به نسبت كه است

تمام من زيان به آنها كارهاي كه ميبيني كنون ا كشيدند, خانواده از آنها

از ديگر نيز تو <بنابراين>, بود, من وتعالي ترقّي براي وسيلهاي بلكه نشد,

مده! راه خود به اندوهي و غم ناحيه اين

#

<بنيامين> برادرش به cdefg <يوسف> روايات, از بعضي طبق هنگام, اين در

هرگز برادرانم ولي آري, گفت: او بماني؟ من نزد داري دوست آيا گفت:

مرا كردهاند: ياد وسوگند دادهاند قول پدر به كه چرا شد; نخواهند راضي

مخور, غصه cdefgگفت: <يوسف> بازگردانند! خود با هست كه قيمتي هر به

<سـپس بگذارنـد: من نزد را تو شوند ناچار آنها كه ميكشم نقشهاي من

ساخت, آماده برادران براي را غDت بارهاي Fيوسف Hمأمور كه هنگامي

هـر بـراي چون <بنيامين> برادرش بار درون را FپادشاهH آبخورِي ظرف

َرْحـِل فِي قَايََة الّسِ جََعَل بَِجَهاِزِهْم جَهََّزهُْم ا (فَلَمَّ ميداد غلّه از باري كدام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥

۴۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

أَِخيِه)/
بيشتر مأموران, از يكنفر تنها وشايد گرفت, انجام مخفيانه در كار, اين البتّه

كه كردند مشاهده غذايي, مواّد كيل مأموران هنگام اين در نشد/ گاه آ آن از

دست در ًDقب كه حالي در نيست, مخصوصوگرانقيمت پيمانة از اثري

صدا كسي شد, حركت آمادة قافله كه هنگامي خاطر, همين <به بود; آنها

َّكُـْم إِن الْـِعيُر تَُها ـَّ أَي ٌن ُمـَؤذِّ َأذََّن (ثُمَّ هستيد!> دزد شما قافله, اهل اي زد:
لََساِرقُوَن)/

خـوردند تكـان سـخت شـنيدند را جمله اين از كه cdefg <يوسف> برادران

كـه نمييافت راه ذهنشان به احتمالي چنين هرگز چرا كردند; ووحشت

شوند/ سرقت به متّهم كرام, ا و احترام همه اين از بعد

#

َو (قَالُوا كردهايـد؟> گم چيز چه مگر وگفتند: كردند او بهسوي رو <آنها

تَفْقُِدوَن)/ َماذَا أَقْبَلُواعَلَيِْهْم
#

نَفْقُِد (قَالُوا هستيم مظنون شما وبه كردهايم گم را> پادشاه پيمانه گفتند: >
الَْمِلِک)/ ُصَواَع

كسآن است<هر بوده پادشاه عDقة گرانقيمتومورد پيمانه, كه آنجا واز

بِِه َجاَء لَِمْن (َو داد> خواهيم جايزه او به FغلّهH شتر باِر يك بياورد, بيايد را

ِحْمُلبَِعيٍر)/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦

۴۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايـن ضـامن <ومـن گـفت: بـيشتر كـيد تأ بـراي سخن اين گويندة سپس

َزِعيٌم)/ بِِه أَنَا (َو هستم> FپاداشH

#

جريان نميدانستند و شدند, نگران سخن اين شنيدن از سخت كه برادران

نيامدهايم ما ميدانيد شما سوگند, خدا به گفتند: > كرده آنها به رو چيست,

َما لَقَْدعَلِْمتُْم تَاِ\ (قَالُوا نبودهايم> دزد FهرگزH وما كنيم, فساد اينجا در كه
َساِرقِيَن)/ كُنَّا َما َو فِيا6َْْٔرِض ِجئْنَالِنُفِْسَد

شـايد نـيستيم, وسرقت فساد اهل ما كه ميدانيد خود شما گفتند: اينكه

گذشته دفعه در كه ميدانيد, بهخوبي را ما سابقة شما كه, باشد اين به اشاره

شـما بـهسوي مـجّددًا ومـا گذاشـتيد بارهايمان در را ما پرداختي قيمت

بازگردانيم/ شما به را آن همة حاضريم كه كرديم واعDم بازگشتيم

خـود, ديـن اداي بـراي دوردست كشـور يك از كـه كسـاني بـنابرايـن,

بزنند؟ سرقت به استدست ممكن چگونه بازميگردند,

با را خود شترهاي دهان مصر به ورود هنگام آنها ميشود: گفته ع�وه, به

اين تا كه ما نرسانند; زيان كسي زراعتواموال به تا بودند, بسته دهانبند

چگونه نرسانند, كسي به ضرري حيواناتمان حتّي كه رعايتميكنيم, حد

مرتكبشويم؟! قبيحي كار استچنين ممكن

#

بگـوئيد دروغ شـما گر ا گفتند: > كرده آنها به رو مأموران هنگام, اين در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧

۴۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كَاِذبِيَن)/ كُنتُْم ٕاِْن جََزاُؤُه فََما (قَالُوا جزايشچيست؟>

#

او بار در ملك, كسپيمانه هر جزايشايناستكه گفتند: > پاسخ در آنها و

َمْن جََزاُؤُه (قَالُوا برداريد> آن جاي به و كنيد توقيف را خودش شود پيدا

/( جََزاُؤُه فَُهَو َرحْلِِه فِي ُوِجَد
الظَّالِِميَن)/ نَجِْزي لَِک (كَذى ميدهيم> كيفر را ستمكاران چنين اين

#

يك ويك بگشايند را آنها بارهاي داد: cdefgدستور <يوسف> هنگام اين در

مـعلوم cdefg <يوسف> اصلي نقشه و طرح اينكه: براي منتها كنند, بازرسي

بازرسي <بنيامين> برادرش بار از قبل را ديگران بارهاي <نخست: نشود,

(فَـبََدَأ آورد> بـيرون بـرادرش بـار از را مـخصوص پـيمانه سـپس كرد,

أَِخيِه)/ ِوَعاِء ِمْن اْستَخَْرَجَها ثُمَّ أَِخيِه ِوَعاِء قَبَْل بِأَوْعِيَتِِهْم
بازماند; تعجب از برادران دهان شد, پيدا <بنيامين> بار در پيمانه كه همين

عجيبي بنبست در را خود آمد, فرود آنان بر اندوه و غم از كوهي گويي

ديدند/

واسـباب شـده سـرقتي چـنين مـرتكب ظـاهرًا آنـها بـرادر يكســو, از

آنهاست/ سرشكستگي

وبراي مياندازد, خطر به مصر عزيز نزد را آنها موقعيّت ديگر, سوي از و

نيست/ ممكن او جلبحمايت آينده,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨

۴۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

كه ميكند باور او چگونه بگويند؟ چه را پدر پاسخ گذشته, اينها همة از

نداشتهاند؟ تقصيري زمينه اين در برادران

<بنيامين> سوي به رو برادرها هنگام اين در نوشتهاند: مفّسران از بعضي

اين نمودي, سياه را ما صورت كردي, رسوا را ما بيخبر! اي گفتند: كرده,

نه و ما به نه كردي, خودترحم به Hنه دادي؟ انجام كه بود غلطي كار چه

را پيمانه اين كي تو بگو: آخر Fاست نبّوت خاندان كه يعقوب خاندان به

گذاشتي؟! خود بار ودر برداشتي

را كار اين داد: جواب خونسردي با ميدانست, را قضيه باطن كه <بنيامين>

ولي گذاشت/ بارتان در را شما پرداختي وجوه كه است كرده كس همان

/٢٥٣ صفحه ,٥ جلد <مجمعالبيان> /١

ميگويد/١ چه نفهميدند كه بود ناراحتكننده برادران براي آنچنان حادثه

يوسفطرح براي اينگونه را چاره <راه ميكند: اضافه چنين قرآن سپس,

نـتوانـند بـرادران شكـلي ديگـر كـه گـونهاي به را خود برادر تا ريختيم>

ِكْدنَالِيُوُسَف)/ لَِک (كَذى دارد> نگاه خود نزد كنند, مقاومت

با قوانينمصر طبق cdefgميخواست: <يوسف> گر ا كه اينجاست, مهم مسألة

زنـدان وبه سازد, مضروب را او ميبايست كند رفتار <بنيامين> برادرش

داشـتن نگـه كـه هدفش ميشد برادر آزار سبب اينكه: بر عDوه بيفكند!

اعـتراف بـرادران از قـب� ازاينرو, نميگرفت, انجام بود, خود نزد برادر

هم آنها كيفرشچيست؟ باشيد زده سرقت به دست شما گر ا كه: گرفت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩

۴۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

اين دزد شخص سنت ما محيط در دادند: پاسخ داشتند كه سنّتي مطابق

مـيكشند! كـار او از و بـرميدارنـد كـرده كـه سـرقتي بـرابـر در را است:

كيفر طرقي از يكي كه چرا كرد; رفتار آنها با برنامه همين cdefgطبق <يوسف>

دهند/ كيفر خودش وسنّت قانون طبق را او كه است آن مجرم

آيين طبق برادرشرا نميتوانست <يوسف ميگويد: قرآن جهت, همين به

ِديـِن فِـي أََخـاُه لِيَأُْخَذ كَاَن (َما دارد نگه خود نزد و بگيرد> مصر پادشاه
الَْمِلِک)/

َأْن (ٕا6َِّ بخواهد> خداوند اينكه <مگر ميفرمايد: استثنا يك سپسبهعنوان

اُ\)/ يََشاَء
سنّت همانند برادران با و داد انجام cdefg <يوسف> كه كاري اينكه: به اشاره

وتكميل بود, حفظ براي نقشهاي و الهي فرمان طبق كرد, رفتار خودشان

ديگر! برادران آزمايش ,cdefg <يعقوب> آزمايشپدرش

مـيبريم> بـا{ بخواهيم را كس هر درجات <يا ميكند: اضافه پايان ودر

نََشاُء)/ َمْن َدَرَجاٍت (نَْرفَُع
امتحان بوتة از cdefg <يوسف> وهمچون باشند شايسته كه كساني درجات

آيند/ بهدر سالم

ِذي كُّلِ فَْوَق (َو خدا يعني ديگرياست>; عالِم هر از برتر حال>, <ودر <و

عَلِيٌم)/ ِعلٍْم
بود/ كرده cdefgالهام <يوسف> به را نقشه اين طرح كه بود او وهم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠

۵۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١ ٩ جلد نمونه. تفسير

نكتهها:

گفت/ پاسخ آنها به بايد كه برميانگيزد را زيادي سؤا{ت فوق آيات

از را پدر تا معّرفينكرد; برادران به يوسفخودشرا ١-چرا

بخشد؟ رهايي زودتر فراق جانكاه غم

آزمايش برنامة تكميل شد, اشاره هم ًDقب كه همانگونه سؤال, اين پاسخ

هـويوهوس سـر از كار اين ديگر, عبارت به است/ بوده وبرادران پدر

cdefg <يعقوب> ميخواستمقاومت كه بود الهي يكفرمان طبق بلكه نبوده,

آخرين طريق, بدين و بيازمايد, نيز دوم فرزند دادن دست از برابر در را

كه هنگام اين در كه شوند, آزموده برادران نيز و گردد, پياده او تكامل حلقة

در پدر با كه عهدي برابر در است, شده سرنوشتي چنين گرفتار برادرشان

داد/ خواهند انجام چه داشتند او حفظ زمينة

مّتهمبهسرقتكرد؟ ٢-چگونهبيگناهيرا

شومشدامان آثار كه اتّهامي سرقتكنند؟ به متّهم را بيگناهي بود جايز آيا

كموبيشميگرفت؟ نيز را برادران بقيّة

خـود توافـق با امر اين كه يافت اينجا از ميتوان نيز را سؤال, اين پاسخ

بود, كرده معّرفي او به را خود ًDقبcdefg <يوسف> چون است; بوده <بنيامين>

نسبتبه استوامّا شده چيده او نگهداري براي نقشه اين ميدانست: واو

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١

۵۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

كه ميكرد, ناراحتي و نگراني ايجاد تنها و نميشد, وارد تهمتي برادران,

نداشت/ مانعي مهم, يكآزمون مورد در نيز آن

نسبتسرقتبههمهچهمفهوميدارد؟ -٣

َّكُـْم <إِن جـملة بـا وهـمگاني كـلّي صـورت به آنهم سرقت, نسبت آيا

چه وتهمت دروغ اين مجّوز نبود؟ دروغ Fهستيد دزد Hشما لََساِرقُوَن>
است؟ بوده

ميشود: روشن زير تحليل با نيز سؤال اين پاسخ

در انـدازه همين بودند, كساني چه سخن اين گويندة نيست معلوم :Tًاّو

اين استگويندة ممكن ,Fزد Hكسيصدا ٌن> ُمَؤذِّ كه<َأذََّن ميخوانيم قرآن
را مخصوص پيمانة وقتي كه cdefgباشد, <يوسف> كارگزاران از يكي سخن

است, ربـوده را آن كـنعان> > كـاروانـيان از يكـي كـرد: پيدا يقين نيافت

اصـلي ربايندة و شود, ربوده گروهي ميان در چيزي گر ا است: ومعمول

را كـار ايـن <شـما ميگويند: و ميسازند مخاطب را همه نشود, شناخته

شما/ از جمعي يا شما از يكي يعني كرديد>/

كه چرا بود; نسبتراضي اين به بود, <بنيامين> كه طرفاصليسخن ثانيًا:

نزد او ماندن براي مقّدمهاي واقع در امّا ميكرد, متّهم را او ظاهرًا نقشه, اين

cdefgبود/ <يوسف> برادرش

كـه بود زودگذري موضوع شدند, واقع اتّهام مظاّن در آنها همة اينكه: و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢

۵۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

FبـنيامينH دعـوا اصـلي وطـرف گـرديد, برطرف بارها بازرسي بهمجّرد

شد/ شناخته

شده, داده نسبت آنها به اينجا در كه سرقت, از منظور گفتهاند: نيز بعضي

cdefgبه <يعقوب> را پدرش cdefgاز <يوسف> كردن وسرقت گذشته به مربوط

است/ بوده برادران وسيلة

داده آنها cdefgبه <يوسف> وسيلة به نسبت اين كه است صورتي در اين امّا

بـعد جـملة وشـايد داشت; گـاهي آ امـر سـابقة از او كه چرا باشد; شده

پيمانة شما cdefgنگفتند: <يوسف> مأموران چون باشد; داشته آن به اشارهاي

را پادشاه پيمانه Hما الَْمِلِک> ُصَواَع <نَفْقُِد گفتند: بلكه دزديدهايد, را پادشاه
/Fنمييابيم

ميرسد/ بهنظر صحيحتر اّول, پاسخ ولي

آنزمانچهبوده؟ كيفرسرقتدر -٤

ومـردم مصريان ميان در سرقت مجازات ميشود: استفاده فوق آيات از

مـردم -واحـتماً{ cdefg <يوسف> برادران نزد است; بوده متفاوت كنعان> >

در بـوده, سارق Fموقّت يا Hهميشگي بردگي عمل اين مجازات كنعان-

كه بود اين زمان آن مردم از جمعي ميان در سنت است: كرده نقل <مجمعالبيان> در <طبرسي> / ١

مقدار به را سارق ,cdefg <يعقوب> خاندان كرده نقل نيز و ميگرفتند; بردگي به سال يك را سارق

/Pكند كار اندازه همان Rتا ميگرفتند, بردگي به سرقتش

مـجازات اين <مصريان> ميان در ولي است/١ داده انجام كه سرقتي برابر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٣

۵۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

افكـندن, زندان وبه زدن مانند ديگر, طريق از بلكه است, نبوده معمول

ميكردند/ مجازات را سارقان

آسماني اديان از بعضي در كه: نميشود آن بر دليل جمله اين حال, هر به

ميان در معمولي سنّت يك بسا چه است, بوده سارق كيفر گرفتن, برده

نـيز بـردگي تـاريخچة در مـيشده/ مـحسوب زمان آن مردم از گروهي

پرداختن از كه هنگامي به را بدهكاران خرافي, اقوام ميان در كه ميخوانيم

ميگرفتند/ بردگي به ميشدند عاجز خود بدهي

يا<صواع> ٥-<سقاية>

<سـقاية> به تعبير وگاهي FپيمانهH <صواع> به تعبير گاهي فوق آيات در

چـنين زيـرا نـيست; دو اين ميان ومنافاتي است شده Fآبخوري Hظرف

امّـا است, بوده پادشاه آبخوري ظرف آغاز در پيمانه اين ميرسد بهنظر

براي كميابوجيرهبنديشد, و گران مصر سرزمين, غDّتدر كه هنگامي

بـهخرج صـرفهجويي در را دقّت نهايت مردم اينكه: و آن اهّميّت اظهار

ميكردند/ پيمانه مخصوصپادشاه, آبخوري ظرف با را آن دهند,

گفتهاند: بعضي دارند: زيادي مطالب ظرف اين خصوصيّات در مفّسران,

كـه كـردهانـد: اضـافه بـعضي و ,Dطـ از گـفتهانـد: بـعضي بوده! نقره از

اين به اشارهاي نيز معتبر, رواياتغير از بعضي در است/ بوده جواهرنشان

ندارد/ روشني دليل هيچيك امّا است شده مطالب گونه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٤

۵۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

آب آن از مـصر, پـادشاه روزي كـه بـوده پـيمانهاي است, مسـلّم آنـچه

است/ شده پيمانه به تبديل وسپس مينوشيده

با نميتوان را كشور يك نيازمنديهاي تمام كه بديهياست موضوع اين

داشته <سمبوليك> جنبة عمل اين شايد كرد, گيري اندازه پيمانهاي چنين

مـخصوص سـالهاي آن در غDّت, اهّميّت و كميابي دادن نشان وبراي

بنمايند/ را نهايتصرفهجويي آنها مصرف در مردم تا است, بوده

cdefgبوده, <يوسف> اختيار در هنگام آن در پيمانه اين كه آنجا از ضمن, در

صاحِب بردة بايد بگيرند, بردگي به را سارق بخواهند گر ا ميشده: سبب

كـه بـود چـيزي هـمان ايـن و بماند او نزد و شود Fيوسف Hيعني پيمانه

بود/ كشيده نقشه آن cdefgبراي <يوسف>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٥

۵۵ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

نـيست;* تـعّجب +جـاي كـند, سـرقت بنيامين] =] او گر ا گفتند: <+برادران* /٧٧

اين و* شد, ناراحت +سخت يوسف كرد! سرقت او از قبل نيز +يوسف* برادرش

اندازه* +همين نكرد; آشكار آنها براي و داشت, پنهان خود درون در را +ناراحتي*

ميكنيد, وصف آنچه از خدا و بدتريد/ او از من* +نزد منزلت نظر از شما گفت:

است/> گاهتر آ

يكي ندارد*; را او دوري طاقت +كه دارد پيري بسيار پدر او عزيز! اي <گفتند: /٧٨

ميبينيم/> نيكوكاران از را تو ما بگير; او جاي به را ما از

بگيريم; يافتهايم او نزد را خود متاع كه كس آن از غير ما كه خدا بر پناه <گفت: /٧٩

بود/> خواهيم ستمكاران از صورت, آن در كه

تفسير:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٦

۵۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

كاريبرادرانيوسفپذيرفتهنشد؟ فدا چرا

زشت عمل به دست <بنيامين> برادرشان كه كردند باور سرانجام برادران

كـرده خراب بهكلّي مصر> <عزيز نزد را آنها وسابقة است, زده وشومي

دزدي پسر اين گر ا گفتند: > كنند تبرئه را خود آنكه براي ازاينرو, است/

مرتكبچنين قب� نيز FيوسفH برادرش كه چرا نيست; عجيبي چيز كند

از كه ما, از آنها وحساب ومادرند پدر يك از دو هر كه است> شده كاري

قَبُْل)/ ِمْن لَُه َأٌخ َسَرَق فَقَْد يَْسِرْق ٕاِْن است(قَالُوا جدا ديگريهستيم, مادر

بكشـند <بـنيامين> و خـود مـيان فـاصلي خّط خواستند ترتيب اين وبه

دهند! cdefgپيوند <يوسف> برادرش با را او وسرنوشت

دل در را <آن و شـد نـاراحت سخت سخن, اين شنيدن از cdefg <يوسف>

لَْم َو نَفِْسِه فِي يُوُسُف َها (فَأََسرَّ نساخت> آشكار آنها وبراي داشت مكتوم

لَُهْم)/ يُبِْدَها
شدهاند, بزرگي تهمت مرتكب سخن, اين با آنها كه ميدانست او كه چرا

آن Hاز شما <گفت: آنها به سربسته اندازه همين نپرداخت, پاسخ به ولي

مقام نظر از من نزد شما -يا Fما قريه به ميدهيد او به ايننسبترا كسيكه

َمكَانًا)/ َشرٌّ أَنْتُْم (َقاَل مردميد> بدترين منزلت و

بَِما أَعْلَُم (َواُ\ است> گاهتر آ ميگوئيد آنچه درباره <خداوند سپسافزود:

تَِصفُوَن)/
بـرادرشـان بـه نـاروائـي تهمت cdefg <يوسف> به برادران كه است درست

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٧

۵۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـنند, تبرئه بحراني لحظات اين در را خود اينكه, گمان به زدند يوسف

بدهند, او به را نسبتي چنين كه ميخواهد دستاويزي و بهانه كار اين ولي

از روايت وسه پرداخته كاوش به زمينه, اين در مفّسران جهت, همين به

كردهاند/ نقل را زمينه اين در پيشين تواريخ

زنـدگي عـّمهاش نـزد مـادرش وفـات از cdefgبعد <يوسف> اينكه نخست

شـد بزرگ كه هنگامي بود, cdefgعDقهمند <يوسف> به سخت واو ميكرد

انـديشيد; چـارهاي وي بـازگيرد, عـّمهاش از را او خـواست <يعقوب> و

بـه آنـها خـاندان در cdefg نبي> <اسحاق از كه مخصوصي شال يا كمربند,

آن ميخواسته او كه كرد اّدعا cdefgبستو <يوسف> كمر بر بود, مانده يادگار

آن برابر در را cdefg <يوسف> وسنّتشان قانون طبق سپس بربايد, وي از را

داشت/ نگه خود نزد مخصوص, وشال كمربند

كـه داشت بـتي cdefg <يـوسف> مـادري خـويشاوندان از يكي اينكه: ديگر

او خاطر همين به افكند, جاّده وبر برداشتوشكست را cdefgآن <يوسف>

نبوده سرقت كارها اين از هيچيك كه حالي در كردند, سرقت به متّهم را

است/

كـين مسـا وبـه بـرميداشت سفره از غذا مقداري او گاهي اينكه: سوم و

دستاويزي را اين بهانهجو برادران جهت, همين به و ميداد, ومستمندان

گناه آنها يكاز هيچ كه حالي در دادند سرقتقرار به او ساختن متّهم براي

نبود/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٨

۵۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

وبعد است ديگري مال نداند واو كند انسان بر در را لباسي كسي گر ا آيا

است؟ صحيح سرقتشكند, به متّهم

دارد؟ گناهي برداشتنبتوشكستنش آيا

مـورد دارد يـقين كـه پـدرش سـفرة از چـيزي انسان كه دارد مانعي چه

بدهد؟ كين مسا وبه بردارد اوست رضايت

#

كـه قـانوني طـبق <بـنيامين> كـوچكشان برادر ديدند برادران كه هنگامي

با كه آنجا واز بماند مصر> <عزيز نزد ميبايست پذيرفتهاند را آن خودشان

بـازگردانـدن و حـفظ در را خـود كـوشش نهايت كه بستهاند پيمان پدر

ناشناخته آنها براي هنوز cdefg-كه <يوسف> به رو دهند; بهخرج <بنيامين>

دارد پدري او بزرگوار! زمامدار اي مصر! عزيز اي گفتند: و< كردند بود-

را او تو اصرار طبق ما ندارد; را او فراق تأمل بر قدرت كه سالخورده و پير

را او قيمتيهست هر به كه گرفته مؤكّد پيمان ما از واو كرديم جدا پدر از

يَا (قَالُوا بگير> او جاي به را ما از يكي Fو كن بزرگواري بيا بازگردانيم,

/( َمكَانَُه أََحَدنَا فَُخْذ كَبِيًرا َشيًْخا أَبًا لَُه ٕاِنَّ أَيَُّهاالْعَِزيُز
به نسبت كه نيست بار اّولين اين و ميبينيم> نيكوكاران از را تو ما كه <چرا

نََريىَک (إِنَّا فرما تكميل كار اين با را خود محبّت و بيا فرمودهاي; محبّت ما

ِمْنالْمُحِْسنِيَن)/
#

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٩

۵۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

چگونه خدا! بر پناه و<گفت: كرد نفي بهشّدت را پيشنهاد cdefgاين <يوسف>

بگيريم>؟ يافتهايم او نزد را خود متاع آنكسكه جز را كسي استما ممكن

كند؟ مجازات ديگري جرم به را بيگناهي انصافي, با آدم شنيدهايد هرگز

/( ِعنَْدُه َمتَاعَنَا َوَجْدنَا َمْن ٕا6َِّ نَأُْخَذ َأْن اِ\ َمَعاذَ (َقاَل
لَظَالُِموَن)/ ٕاِذًا (إِنَّا بود> خواهيم ظالم <مسلما كنيم چنين گر <ا

به سرقت نسبت گونه هيچ خود, گفتار در cdefg <يوسف> اينكه توّجه قابل

او نـزد را خود <متاع كه: كسي به ميكند تعبير او از بلكه نميدهد, برادر

هـرگز زنـدگي در كه توّجه دقيقًا او كه است آن بر دليل اين و يافتهايم>/

نگويد/ خDف

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٠

۶۰ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

نـجوا به هم با و رفتند كناري به شدند, مأيوس او از +برادران* كه <هنگامي /٨٠

گرفته; الهي پيمان شما از پدرتان نميدانيد <آيا گفت: بزرگشان +برادر* پرداختند;

حـركت سـرزمين ايـن از مـن كـرديد؟! كوتاهي نيز يوسف دربارة اين از وپيش

بـهترين او كـه كـند, حكم من دربارة خدا يا دهد; اجازه من به پدرم تا نميكنم,

است>/ حكمكنندگان

كـرد; سـرقت پسرت +جان*, پدر بگوييد: و بازگرديد پدرتان بهسوي <شما /٨١

نبوديم>/ باخبر غيب از ما و نداديم; گواهي بوديم گاه آ آنچه به جز ما و

آن از نـيز و كن, سؤال بوديم آن در كه شهر آن از نداري,* اطمينان گر ا <+و /٨٢

هستيم/> صادق خود* گفتار +در ما و +بپرس*; آمديم آن با كه قافله

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦١

۶۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفسير:

برادرانسرافكندهبهسويپدربازگشتند

ولي كردند, <بنيامين> نجات براي را كوششخود تDشو آخرين برادران

آنچنان كار مقّدمات يكسو, از ديدند, بسته خود روي به را راهها تمام

ديگـر, سـوي از و نـداشت, امكـان برادر تبرئة ظاهرًا كه بود شده چيده

نشد/ پذيرفته عزيز, طرف از نيز, او جاي به ديگري فرد پذيرفتن پيشنهاد

ماجرا و مراجعتكنند كنعان> > به گرفتند وتصميم مأيوسشدند ازاينرو,

نمايند/ بازگو پدر براي

نـجات از يـا مـصر- عـزيز از آنها FبرادرانH كه <هنگامي ميگويد: قرآن

ساختند جدا ديگران از را خود و آمدند گوشهاي به مأيوسشدند, برادر-

نَِجيqا)/ ِمنُْهخَلَُصوا ااْستَيْئَُسوا (فَلَمَّ پرداختند> گوشي در سخنان و نجوا به
وتشكـيل ديگران از شدن جدا از كنايه خالصشدن, معني به <َخلَصوا>

است/ خصوصي جلسة

مـرتفع سـرزمين بـهمعني <نجوه> از اصل در <مناجات>, ماّدة از <نّجي>

و هسـتند جـدا خـود اطـراف از مـرتفع سرزمينهاي چون شده, گرفته

آن مـيشود, جـدا اطـرافـيان از كـه گـوشي دِر وسـخنان سّري جلسات

از اعـّم را مـحرمانه; سخن گونه هر نجوا, Hبنابراين, ميگويند/ < <نجويى

/Fميشود شامل سّري, جلسة در يا باشد گوشي دِر اينكه

از گـفتهانـد, مـفّسران از بسـياري كـه هـمانگونه نَـِجيqا> جـملة<خَلَصوا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٢

۶۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـطالب كـلمه, دو در كـه است قرآنـي تعبيرهاي زيباترين و فصيحترين

است/ كرده بيان ميشد بيان بايد جمله چند در كه را فراواني

مگـر گـفت: آنـها بـه خـصوصي جلسة آن در بزرگتر <برادِر حال, هر به

قيمتي هر به بنيامينرا كه است گرفته الهي پيمان شما از پدرتان نميدانيد

أََخَذعَلَيْكُْم قَْد كُْم أَبَا َأنَّ أَلَْمتَعْلَُموا (َقاَلكَبِيُرهُْم ممكناستبازگردانيد> كه

اِ\)/ ِمَن َمْوِثًقا
cdefg <يـوسف> دربـارة نـيز, ايـن از پـيش كه هستيد كساني همان <وشما

طتُْم فَرَّ َما قَبُْل ِمْن (َو نموديد بد پدر نزد را خود وسابقة كرديد> كوتاهي

هنگامي است/ شدن مقّدم معني به ,Pشروط وزن Rبر <فروط> از اصل در <تفريط> ماّدة از طتُم> <فَرَّ /١

<افـعال>, بـاب از كه هنگامي اّما بود, خواهد تقّدم در كوتاهي معني به درآيد <تفعيل> باب به كه

است/ تقّدم در تجاوز و اسراف معني به باشد, PافراطR

يُوُسَف)١ فِي
حـركت Fمـصر سـرزمين از Hيـا خود جاي از من است, چنين كه <حال

من به پدرم اينكه: مگر Fميشوم متحصن اينجا در اصطDح به Hو نميكنم

بـهترين او كـه كـند, صـادر من دربارة فرماني خداوند يا و دهد, اجازه

لِي اُ\ أَْويَحْكَُم أَبِي لِي يَأْذََن ا6َْْٔرَضحَتَّيى أَبَْرَح (فَلَْن است> حكمكنندگان

الَْحاِكِميَن)/ خَيُْر هَُو َو
تا حركتنميكنم اينجا از يعني است; مرگ فرمان يا فرمان, اين از منظور

كه موّجهي عذر يا و پيشبياورد, خداوند استكه چارهاي راه يا و بميرم,

باشد/ پذيرفته قطع, بهطور پدر نزد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٣

۶۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

پـدر بـهسوي <شـما داد: دسـتور بـرادران سـاير بـه بزرگتر برادر سپس

أَبِيكُْم إِلَيى (اْرِجُعوا زد دزدي به دست فرزندت پدر! بگوييد: و بازگرديد

َسَرَق)/ ابْنََک ٕاِنَّ أَبَانَا يَا فَقُولُوا
شديم گاه آ ما كه است مقداري همان به ميدهيم ما كه را شهادتي اين <و

كه ساختند, خارج برادرمان بار از را ملك پيمانة ديديم ما كه اندازه همين

َما خداست(َو با امر باطن امّا و است, مرتكبسرقتشده او ميداد نشان

بَِماعَلِْمنَا)/ ٕا6َِّ َشِهْدنَا
حَافِِظيَن)/ كُنَّالِلْغَيِْب َما (َو نداشتيم> غيبخبر از <وما

است بوده اين برادران منظور كه: دارد وجود آيه تفسير در نيز احتمال اين

را برادر كه كرديم تعّهد و داديم گواهي تو نزد در گر ا بگويند: پدر به كه

نداشتيم; خبر او كار باطن از كه بود اين بهخاطر بازميگردانيم, و ميبريم

ميرسد/ اينجا به او كار سرانجام كه نبوديم گاه آ غيب از وما

#

او وبـه سـازند دور پـدر از را ظـنّي سوِء هرگونه اينكه: براي آنگاه پس

تحقيق <براي گفتند زياد, نه كن نه بوده, همين امر جريان كه دهند اطمينان

كُـنَّا تِي ـَّ ال الْقَْريََة (َواْسئَْل كن> سوال بوديم آن در ما كه شهري از بيشتر

ميشود, اط@ق كّلي بهطور شهرها و آباديها به بلكه نيست, روستا معني به عرب, لغت در <قرية> / ١

است/ مصر اينجا در منظور و

فِيَها)١

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٤

۶۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

از افرادي طبعًا و آمديم> تو سوي به قافله آن با كه قافلهاي از <وهمچنين

مـيتوانـي دارد, وجود آن در بشناسي تو كه كساني واز كنعان سرزمين

شـتران كـه است جـمعّيتي و گـروه بـهمعني است, گـفته <مـفردات> در <راغب> چـنانكه <عير> / ١

مـيشود/ گـفته <عير> آنها مجموع به يعني ميبرند/ خود با غذايي مواّد حمل براي را چارپايان و

تقدير به نيازي و ميشود شامل نيز را انسانها كه چرا است, امكانپذير كامً@ آنها از سؤال بنابراين
نيست/

دارد, تقدير به نياز آيه صورت اين در ميشود/ چهارپايان شامل فقط <عير> گفتهاند: مفّسران از بعضي
است/ چنين <قريه> در كه همانگونه

فِيَها)١ أَقْبَلْنَا َّتِي ال (وَالِْعيَر بپرسي را حقيقتحال

حـقيقت وجز صادقيم خود گفتار در ما كه باش! <مطمئن حال, هر وبه

لََصاِدقُوَن) إِنَّا (َو نميگوييم> چيزي
مـصر در <بـنيامين> سـرقت خبر ميشود: استفاده سخن اين مجموع از

يك آنها ميان از و آمده, آنسرزمين به كنعان> > از كارواني كه بوده, پيچيده

بهموقع ملك مأموران كه ببرد, خود رابا ملك پيمانة است: داشته قصد نفر

كردهاند/ بازداشت را او و گرفته را پيمانه و رسيدهاند

هـمين از كـنايه كن! سوال مصر, سرزمين از گفتند: برادران اينكه: شايد

ميداند! هم ديوار و در كه شده مشهور خبر اين آنقدر كه است

نكتهها:

كهبود؟ ١-برادربزرگتر

دانستهاند, <شمعون> را او بعضي ,FروبيلH <روبين> او نام گفتهاند: بعضي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٥

۶۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

<يهودا>/ وبعضي

مـفّسران مـيان در عـقل, يـا است, سـن نظر از بزرگتر منظور اينكه در

است/ سن نظر از بزرگتر آيه, ظاهر ولي گفتوگواست,

٢-داوريبراساسقرائنحال

كند, عمل قطعيّه قرائن به ميتواند قاضي ميشود: استفاده ضمنًا آيه اين از

بـرادران كـار جـريان در زيـرا نـباشد; كـار در وشـهودي اقـرار هرچـند

بار از پادشاه پيمانة شدن پيدا تنها اقراري, نه و بود شهودي cdefgنه <يوسف>

آنها هريكاز اينكه: به توّجه با شد, شمرده او مجرميّت بر دليل <بنيامين>

بود, حاضر آن كردن پر هنگام به {اقل يا ميكردند, پر را خود بار شخصا

طـرفي از و بـود, آنـها خود اختيار در كليدش داشت, بندي و قفل گر ا و

كنعان> > مسافران است, كار در نقشهاي اينجا در نميكرد, باور هيچكس

توطئه آنها براي بخواهد كه نداشتند دشمني شهر اين در Fيوسف Hبرادر

كند/

بـاِر در پـادشاه, پـيمانة مشاهدة از كه: ميشد سبب جهات, اين مجموع

شود/ حاصل كاري چنين به او اقدام به علم <بنيامين>,

نظر از ميكند, تكيه داوريهايشرويآن در امروز دنياي كه موضوع, اين

روز قـضايي مـباحث در زيـرا دارد; بيشتري بررسي به نياز اسDمي فقه

است/ القضاء> كتاب > در بحث اين وجاي است مؤثّر فوقالعاده

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٦

۶۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفاوتروحّيهها -٣

بسيار هم با روحيّه نظر از cdefg <يوسف> برادران كه: برميآيد فوق آيات از

در بود, پايبند خود وميثاق عهد به سخت بزرگتر, برادر بودند/ متفاوت

<عزيز با گفتوگوهايشان ديدند كه: اندازه همين ديگر برادران كه حالي

بـيشتر تـDش از دست دانسـته, مـعذور را خـود نرسيد جايي به مصر>

<مـصر>, در تـحّصن بـا چـون بود; بزرگتر برادر با حق البتّه برداشتند,

آيد لطف سر بر او ميرفتكه اميد اين <عزيز>, نزديكدربار ومخصوصًا

داغدار قيمت به را غريبي مرد شد, پيدا سرانجام كه پيمانه, يك خاطر وبه

امـيدي چنين خاطر به او لذا نكند, مجازات پيرش, وپدر برادران كردن

خـدمت به دستور كسب براي را وبرادران ماند <مصر> در احتمال همين

دهند/ شرح او براي را ماجرا تا فرستاد, پدر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٧

۶۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

داده جـلوه نظرتان در چنين را امر اين شما, نفس <هواي گفت: <+يعقوب* /٨٣

خـداونـد اميدوارم داشت; خواهم بيتابي* از خالي +و جميل صبري من است;

است> حكيم و دانا او كه چرا بازگرداند; من به را آنها همة

اندوه از او وچشمان يوسف!> بر اسفا <وا وگفت: برگرداند روي آنها از <و /٨٤

نميكرد*>/ بيتابي و كفران هرگز +و ميبرد فرو را خود خشم امّا شد; سفيد

مرگ به مشرف تا ميكني يوسف ياد آنقدر تو كه سوگند خدا <به <گفتند: /٨٥

بميري!> يا شوي,

چـيزهايي خـدا از و ميكنم; شكوه خدا به تنها را اندوهم و غم من <گفت: /٨٦

نميدانيد>/ شما كه ميدانم

تفسير:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٨

۶۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٦٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

سراغدارمكهنميدانيد! الطافيرا منازخدا

را وكوچكتر بزرگتر برادر كه حالي در كردند, حركت مصر از برادران

بـه و بـازگشتند, كـنعان> > بـه نزار و پريشان حال با و گذاردند, آنجا در

به سفر, اين از بازگشت در را اندوه و غم آثار كه پدر شتافتند/ خدمتپدر

خبر حامل آنها فهميد كرد, مشاهده آنها چهرههاي بر سابق, سفر عكس

در بزرگتر وبرادر <بنيامين> از كه:اثري اين بهخصوص هستند, گواري نا

شـرح بيكموكاست, را حادثه جريان برادران كه هنگامي نبود/ آنها ميان

نفساني هوسهاي <گفت: كرد آنها بهسوي رو cdefgبرآشفت, <يعقوب> دادند

(َقاَل است!> آراسته Fو ساخته منعكس Hچنين نظرتان در را مسئله شما,

أَْمًرا) أَنفُُسكُْم لَكُْم لَْت َسوَّ بَْل
حـادثة از پس كـه: گـفت, آنـها پاسخ در را جملهاي همان درست يعني

نمود/ ذكر كردند, بيان را دروغين طرح آن كه هنگامي ,cdefg <يوسف>

سـابقة بـهخاطر تـنها cdefg <يـعقوب> آيـا ميآيد: پيش سؤال اين اينجا در

مـيگويند دروغ آنـها كـه كـرد يـقين و بـرد, ظـن سوِء آنها به سوءشان

چون پيامبري از نهتنها كار اين كه, حالي در - است؟ كار در وتوطئهاي

كه, است بعيد نيز عادي افراد از بلكه ميرسد, نظر به بعيد cdefg <يعقوب>

مقابل طرف اينكه: با سازند, متّهم قطع بهطور سوء, سابقة يك با را كسي

نيست/ بسته نيز تحقيق وراه است, آورده خود براي شهودي

اينكه: جمله از است, بوده ديگري نكتة بيان جمله, اين از هدف اينكه: يا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٦٩

۶۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

او كـه شـديد تسليم برادر, بار درون پادشاه پيمانة ديدن با شما چرا -١

منطقي دليل يك نميتواند, بهتنهايي اين كه, حالي در است, كرده دزدي

باشد؟ بوده

بـه را او كـه: است ايـن سارق جزاي گفتيد مصر> <عزيز به شما چرا -٢

است سنّتي بلكه نيست, الهي قانون يك اين كه, حالي در بردارد؟ بردگي

برخDفگفتة صورتياستكه, ايندر Hو كنعان> > مردم ميان نادرستدر

/Fندانيم <يعقوب> شريعت از را قانون اين مفّسران, از جمعي

برادر وهمچون شديد تسليم سرعت به ماجرا اين برابر در شما چرا -٣

بسته من با الهيمؤكّد پيمان حاليكه, در نداديد؟ بزرگترمقاومتبهخرج

زيـرا است; بعيد باشد, cdefg <يوسف> جريان به اشاره جمله اين دادهاند: احتمال بعضي اينكه: و /١

نيست/ مطرح فوق آيات در مادر, و پدر از cdefg <يوسف> كردن جدا مسألة

بوديد/١

از را صـبر زمـام <مـن وگفت: بازگشت خويشتن به cdefg <يعقوب> سپس

<فَـَصبٌْر مـيكنم> كـفران از خـالي و نـيكو <شكـيبائي و نميدهم> دست

فرماييد/ مراجعه سوره همين ١٨ آية ذيل به جميل> <صبر دربارة / ٢

جَِميٌل>٢
به را Fبرادر بزرگم فرزند و وبنيامين Hيوسف آنها همة خداوند <اميدوارم

بِِهْمجَمِيًعا)/ يَأْتِيَنِي َأْن اُ\ (عََسي بازگردانَد> من
كه حوادثي همه از و است, گاه آ همه دل درون از او ميدانم من كه چرا

را كاري وهيچ است حكيم <او عDوه, به است/ باخبر وميگذرد گذشته

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٠

۷۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٧١ ٩ جلد نمونه. تفسير

هَُوالْعَلِيُمالْحَِكيُم)/ (إِنَُّه نميكند> حساب بدون

#

گرفتوجاي فرا cdefgرا <يعقوب> وجود سراسر اندوهي, و غم اينحال در

ياد به را وي بود, او خاطر تسلّي ماية كه فرزندي همان <بنيامين>, خالي

ايمان, با برومند, فرزند اين كه دوراني ياد به افكند/ cdefgعزيزش <يوسف>

زنـدگي لحـظه هـر او بـوي واستشمام بود; آغوشش در زيبا و باهوش

بلكه نيست, او از اثري نهتنها امروز امّا ميبخشيد, پدر به تازهاي وحيات

گرفتار او همانند ومبهمي دردناك سرنوشت به نيز <بنيامين> او جانشين

بـر وااسـفا وگفت: تافت بر فرزندان از روي هنگام اين <در است, شده

يُوُسَف)/ عَلَيى أََسفَيى يَا َقاَل َو عَنُْهْم تََولَّيى (َو يوسف!>

ميديدند, شرمسار پدر برابر در را خود <بنيامين>, ماجراي از كه برادران,

آنها پيشاني بر شرم وعرق رفتند فرو فكر در cdefg <يوسف> نام شنيدن از

گرديد/ آشكار

چشـم از بـياخـتيار را اشك سـيDب مـضاعف, انـدوه و حــزن <ايــن

سـفيد اندوه از او <چشمان كه حد آن تا ميساخت, cdefgجاري <يعقوب>

الْحُْزِن) ِمَن (َوابْيَضَّْتعَيْنَاُه شد>
بـنشاند فـرو را وخشـم كند كنترل را خود ميكرد, سعي حال, اين با امّا

خشـم وبـر بـاحوصله مردي <او نگويد; حق رضاي خDف بر وسخني

كَِظيٌم>/ <فَُهَو بود> خويشمسلّط

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧١

۷۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

بلكه بود, نشده نابينا زمان آن cdefgتا <يعقوب> كه: است اين فوق آية ظاهر

ميان از را او بينايي اشك, ريختن و گريه وادامة مضاعف اندوه و غم اين

برد/

<صبر با كه نبود اختياري يكامر اين كرديم, اشاره هم سابقًا كه همانگونه

فرمائيد/ مراجعه سوره همين ١٨ آيه ذيل به بيشتر توضيح براي / ١

باشد/١ داشته منافات جميل>

#

ازيكسو بودند, ناراحتشده سخت جريانها, اين مجموع از كه برادران

ديگـر, سـوي از بـود, cdefgمـعّذب <يـوسف> داستان خاطر به وجدانشان

سوي از و ميديدند, جديدي امتحان آستانة در را خود <بنيامين> بهخاطر

نـاراحـتي با بود/ وسنگين سخت آنها براي پدر, مضاعف نگراني سوم,

ميگوئي يوسف, آنقدر تو سوگند, خدا به گفتند: > پدر به وبيحوصلگي,

كُُر تَْذ تَفْتَُؤاْ تَاِ\ (قَالُوا گردي> هDك يا شوي, مرگ به مشرف و بيمار تا

نـحيف, بيمار, بهمعني اينجا در است ناراحتكنند و فاسد چيز معني <مرض>, وزن بر <حرض> /٢

ميباشد/ مرگ بر مشرف و xغر

ِمَنالْهَالِِكيَن)٢ تَكُوَن أَْو حََرًضا تَكُوَن يُوُسَفحَتَّيى
#

را شكايتم من <گفت: آنها پاسخ در روشنضمير, پيامبر آن كنعان>, > پير امّا

شكـايت او وبـه مـيبرم> خـدا نزد را اندوهم و غم من نياوردم, شما به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٢

۷۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

آشكار اندوه بهمعني اينجا در كرد/ كتمان را آن نميتوان كه چيزي است; كندگي پرا بهمعني <َبّث> /١

است/ نمايان خاطر كندگي پرا و

اِ\)١ إِلَي حُْزنِي َو بَثِّي أَْشكُوا ََّما إِن (َقاَل ميآورم>
نميدانيد> شما كه دارم سراغ چيزهايي و وكرامتها لطفها خدايم <واز

6َتَعْلَُموَن) َما اِ\ ِمَن (َوأَعْلَُم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٣

۷۳ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

خـدا رحـمت از و كنيد; جستوجو برادرش و يوسف از و برويد, <پسرانم! /٨٧

ميشوند!> مأيوس خدا رحمت از كافران, گروه تنها كه نشويد; مأيوس

ما <مصر>! عزيز اي گفتند: شدند, وارد يوسف] =] او بر آنها كه <هنگامي /٨٨

مـواّد تـهّية +بـراي انـدكي بـهاي و گـرفته, فرا قحطي* +و پريشاني را ما خاندان و

نما, وبخشش تصّدق ما بر و كن; كامل ما براي را پيمانه آوردهايم; خود با غذايي*

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٤

۷۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميدهد/> پاداش را بخشندگان خداوند كه

كرديد؟!> چه برادرش و يوسف با بوديد, جاهل كه آنگاه دانستيد, آيا <گفت: /٨٩

مـن بـرادر ايـن و يوسفم, من +آري,* گفت: يوسفي؟!> همان تو آيا <گفتند: /٩٠

استقامت و شكيبايي و كند, پيشه تقوا كس هر گذارد; منّت ما بر خداوند است;

ضـايع را نـيكوكاران پـاداش خـداونـد كه چرا ميشود;* پيروز +سرانجام نمايد,

نميكند/>

كـار خـطا مـا و بـخشيد; برتري ما بر را تو خداوند سوگند, خدا به <گفتند: /٩١

بوديم/>

را شـما خـداونـد نيست; شما بر توبيخي و مfمت امروز گفت: <+يوسف* /٩٢

است> مهربانان مهربانترين او و ميآمرزد;

خانوادة همة و شود; بينا تا بيندازيد پدرم صورت بر و ببريد, مرا پيراهن <اين /٩٣

بياوريد/> من نزد را خود

تفسير:

كفراست مأيوسنشويدكهيأسنشانة بكوشيدو

غذايي مواّد ميكرد/ بيداد كنعان>, > جمله از واطرافش <مصر> در قحطي

حـركت به دستور را فرزندان cdefg <يعقوب> بار دگر ميشود/ تمام بهكلّي

سرلوحة در بار اين ولي ميدهد, غذائي مواد تأمين و مصر سوي كردن

قـرار را <بـنيامين> وبرادرش cdefg <يوسف> از جستوجو خواستههايش,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٥

۷۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

وبرادرشجستوجو يوسف واز برويد! <فرزندانم, ميگويد: و ميدهد

أَِخيِه) َو يُوُسَف ِمْن ُسوا اذْهَبُوافَتَحَسَّ بَنِيَّ (يَا كنيد>
از و نمانده, كار در يوسفي داشتند: اطمينان تقريبًا و فرزندان كه آنجا از و

گـوشزد آنـها بـه cdefg <يعقوب> ميكردند; تعّجب پدر كيد وتأ توصيه اين

همة مافوق او قدرت كه مأيوسنشويد> هيچگاه الهي, رحمت <از ميكند:

اِ\) َرْوِح ِمْن تَيْئَُسوا 6َ (َو است وسختيها مشكDت

رحـمتش از ـ بيخبرند خدا قدرت از كه ـ بيايمان كافران تنها كه <چرا

الكَافُِروَن) الْقَْوُم ٕا6َِّ اِ\ َرْوِح ِمْن يَيْئَُس 6َ (إِنَُّه مأيوسميشوند>

حس طـريق از چـيزي جستوجـوي بهمعني <ِحّس> ماّدة از س> <َتَحسُّ

وارباب مفّسران ميان در دارد؟ تفاوتي چه <تجّسس> با اينكه: در است/

خـير امـور در س> <تحسُّ شده: نقل عبّاس> <ابن از است/ گفتوگو لغت

شّر/ امور در <تجّسس> و است

سرگذشتاشخاص كوششبرايشنيدن <تحّسس>, گفتهاند: ديگر بعضي

عيبها/ برايجستوجوي كوشش <تجّسس> است, اقوام و

كه حديثي به توّجه با ولي دانستهاند/ يكمعني به را دو هر ديگر, بعضي و

هـم بـا دو ايـن مـيشود: روشن سوا>, 6تَحَسَّ َو سوا <6تَجَسَّ ميگويد:
آيات متناسبمعني دو, اين ميان تفاوت در عبّاس> <ابن ونظر مختلفاند

شده نهژي دو هر از حديث در ميبينيم گر وا ميرسد/ نظر به بحث مورد

كار در نه نكنيد, مردم كار در كهجستوجو باشد اين به ممكناستاشاره

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٦

۷۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

شّرشان/ كار در نه و خيرشان

در <راغب> است/ كـار گشايش و فرج راحت, <رحمت>, بهمعني <َروح>

در دو هر Fنوح وزن Hبر و<روح> Fلوح وزن Hبر <َروح> ميگويد: <مفردات>

<َروح> سپس است, <تنّفس> و <جان> معني, به و است معني يك به اصل

به هميشه اينكه خاطر به است; آمده فََرج و رحمت بهمعني Fلَوح وزن Hبر

مـيدهد دست انسـان بـه تازهاي وجان روح مشكDت, گشايش هنگام

ميكشد/ آزاد ونفس

#

اين شدند/ <مصر> روانة و بستند را cdefgبارها <يعقوب> فرزندان حال, هر به

ميشوند/ وارد پرحادثه سرزمين اين به آنها كه است مرتبه سومين

شـرمندگي, احسـاس نوع يك گذشته, سفرهاي خDف بر سفر, اين در

سخت <عزيز>, نزد و <مصر> در آنها سابقة چرا ميدهد; آزار را آنها روح

سارقان گروه عنوان به را آنها بعضي شايد شدهاند/ نام بد و ديده, آسيب

بشناسند/ كنعان> >

مـواّد وسـاير گندم با معاوضه براي مDحظهاي قابل متاع ديگر, سوي از

نـاراحـتي و <بـنيامين> دوم, بـرادر دادن دست از ندارنـد/ همراه غذايي,

انبوه ميان در كه چيزي تنها است/ افزوده آنان مشكDت بر پدر فوقالعادة

جملة است, آنها خاطر تسلّي مايه جانفرسا, ناراحتيهاي و مشكDت اين

مشكلي هر كه نشويد, مأيوس خدا رحمت از فرمود: كه است پدر اخير

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٧

۷۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ آسان و سهل او براي

روبـه ناراحـتي نهايت با هنگام, اين در و شدند, <يوسف> بر وارد <آنها

Dب و ناراحتي و قحطي را ما وخاندان ما عزيز! اي گفتند: كرده او سوي

( رُّ الضُّ أَهْلَنَا َو نَا مَسَّ أَيَُّهاالْعَِزيُز يَا قَالُوا عَلَيِْه دَخَلُوا ا (فَلَمَّ است> گرفته فرا

بـه ميكنند/ جدا بدن از كه است گوشتي قطعه معني به Pجزء وزن Rبر <بضع> ماّدة از <بضاعة> / ١

ميشود/ جدا كاxئي بهاي عنوان به كه ميشود/ گفته <بضاعة> نيز مال از قسمتي

شخص را بيارزش و كم بهاي كه آنجا از و است; كردن دفع و راندن معني به <ازجاء> ماّدة از <مزجاة>
است/ شده گفته <مزجاة> آن به ميسازد, دور خود از گيرنده

١( ُمْزَجاٍة بِبَِضاَعٍة ِجئْنَا (َو آوردهايم> بيارزشهمراه و كم متاع تنها <و

پيمانه كه داريم <انتظار كردهايم, تكيه تو بزرگواري و كرم به اينحال, با امّا

الْكَيَْل)/ لَنَا (فَأَْوِف كني> وفا كامل طور به را ما
ْقعَلَيْنَا) تََصدَّ (َو كن> تصّدق گذارد منت ما بر كار اين در <و

<خـداونـد كـه: چـرا بگـير; خدايت از بلكه مگير, ما از را خود وپاداش

قِيَن) يَجِْزيالْمُتََصّدِ اللََّه (ٕاِنَّ پاداشميدهد> را بخشندگان

دربـارة داشت, كـيد تأ پـدر ايـنكه بـا cdefg <يـوسف> برادران اينكه: جالب

بعد درجة در غذايي ومواّد برخيزد جستوجو به cdefgوبرادرش <يوسف>

مصر> <عزيز از ونخست نكردند, توّجه چندان گفتار اين به داشت, قرار

پيدا به اميدي چندان كه علّت, اين به شايد نمودند, غذايي مواّد تقاضاي

اين بهتر كردند: فكر آنها كه علت, اين به يا و cdefgنداشتند, <يوسف> شدن

است, طـبيعيتر كه غذايي مواّد خريداران چهرة همان در را خود است

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٨

۷۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٧٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

تأثـير تـا آن, تـحتالشـعاع را بـرادر سـاختن آزاد وتقاضاي دهند, قرار

باشد! داشته مصر> <عزيز در بيشتري

در زيرا بوده; برادر آزادي همانا عَلَيْنَا>, ْق <تََصدَّ از منظور گفتهاند: بعضي

نام تا است, عوضنبوده جنسبدون گرفتن قصدشان غذايي, مواّد مورد

شود/ گذارده آن بر تصّدق

<عزيز براي پدر, طرف از نامهاي حامل برادران, ميخوانيم: رواياتنيز در

عـدالت از تـمجيد ضـمن ,cdefg <يـعقوب> نـامه آن, در كـه بـودند مصر>

معّرفي وپساز خاندانش, به نسبت مصر>, <عزيز ومحبّتهاي دادگري و

دادن دست از بـهخاطر را خـود ناراحـتيهاي نبّوتش, وخاندان خويش

از ناشي وگرفتاريهاي <بنيامين> ديگرش فرزند cdefgو فرزندش<يوسف>

بود/ داده شرح مصر> <عزيز براي را خشكسالي

بود: نموده كيد وتأ كند آزاد را <بنيامين> بود: خواسته او از نامه پايان در و

ونخواهد نبوده, ما بين در آن مانند و سرقت هرگز كه هستيم خانداني ما

بود/

گـرفته را نامه ميدهند, <عزيز> دست به را پدر نامة برادرها, كه هنگامي

كـه چـنان آن مـيكند, گريه و ميگذارد, خويش چشمان وبر وميبوسد

بحث/ مورد آية ذيل <مجمعالبيان>, / ١

ميريزد/١ پيراهنش بر اشك قطرات

چه مصر> <عزيز كه ميبرد, فرو وفكر حيرت به را برادران امر, وهمين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٧٩

۷۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٨٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايجاد او در نامهاش اينچنين كه, دارد cdefg <يعقوب> پدرشان به عDقهاي

او نكند زد, دلشان در برقي كه بود جا همين در وشايد مينمايد, هيجان

چنان را cdefg <يوسف> پدر, نامة همين شايد, همچنين cdefgباشد/ <يوسف>

<عـزيز نـقاب و چهره در آن, از بيش نتوانست ديگر كه ساخت بيقرار

بهعنوان را خويشتن ديد خواهيم چنانكه ـ وبهزودي بماند پنهان مصر>

كرد/ معّرفي برادران به برادر! همان

#

نـيز cdefg و<يـوسف> بـود رسـيده بهسر آزمايش دوران كه هنگام, اين در

كرد سخني اينجا از معّرفي براي ميرسيد, بهنظر ناراحت بيتابو سخت

جاهل كه هنگام آن در شما ميدانيد, هيچ <گفت: كرده برادران سوي به رو

َمافَعَلْتُْم َهْلعَلِْمتُْم (َقاَل كرديد؟> وبرادرشچه <يوسف> با بوديد, نادان و

جَاِهلُوَن) أَنْتُْم ٕاِذْ أَِخيِه َو بِيُوُسَف
كه: كنيد, مDحظه cdefgرا <يوسف> بزرگواري

انجام Hآنچه <َمافَعَلْتُْم> ميگويد: و ميكند, بيان سربسته را آنها گناه :Tًاّو

/Fداديد

خاطر به شما اعمال اين كه, ميدهد نشان آنها به را عذرخواهي راه ثانيًا:

وفهميدهايد! عاقل كنون ا و گذشته جهل دوران وآن بود; جهل

بر تنها را Dب آن فقط گذشته در آنها روشنميشود: اينسخن از ضمن, در

در آنها شّر از نيز <بنيامين> ديگرشان برادر بلكه cdefgنياوردند, <يوسف> سر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٠

۸۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٨١ ٩ جلد نمونه. تفسير

وجـود بـه گذشته در او براي نيز ناراحتيهايي و نبود, امان در دوران آن

cdefg <يوسف> نزد <مصر> در كه مّدتي اين در <بنيامين> شايد و بودند, آورده

بود/ داده برادرششرح براي را آنها بيدادگريهاي از گوشهاي بود مانده

بـراي جـمله ايـن گفتن با cdefg <يوسف> ميخوانيم: روايات, از بعضي در

مـقام در مـصر> <عـزيز نكـنند وتـصّور نشـوند ناراحت زياد آنها اينكه

سببشد, تبسّم اين داد/ پايان تبسّمي با گفتارشرا برميآيد, انتقامجويي

كـه خـوب شـود/ آشكار برادران برابر در cdefg <يوسف> زيباي دندانهاي

بحث/ مورد آية ذيل <مجمعالبيان>, /١

دارد!١ <يوسف> برادرشان دندانهاي با ديدندعجبشباهتي كردند: دقّت

#

<عـزيز مـيبينند يكسـو, از داد, هم دستبهدست جهات, اين مجموع

وهيچكس آوردند, او سر بر برادران كه وبDهايي cdefg <يوسف> از مصر>

ميگويد/ سخن نداشت, خبر آن cdefgاز و<يوسف> آنها جز

گويي كه ميكند هيجانزده را او چنان cdefgآن <يعقوب> نامة ديگر, سوي از

دارد/ او با را رابطه نزديكترين

او شباهت ميكنند دقّت بيشتر او چهرة و قيافه در چه هر سوم, سوي از و

نميتوانـند حال, عين در امّا ميبينند, بيشتر cdefg <يوسف> برادرشان با را

كـجا او است/ زده تكيه مصر> <عزيز مسند بر cdefg <يوسف> كه كنند باور

كجا؟ اينجا و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨١

۸۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٨٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

(قَـالُوا يوسفي؟!> خود تو آيا گفتند: > ترديد با آميخته لحني با ازاينرو,

يُوُسُف) 6ََٔنَْت َأِءنََّک
نميدانند درست گذشت, برادرها بر حّساسي فوقالعاده لحظات اينجا در

كنار را پرده بهراستي آيا ميگويد/ چه آنها سؤال پاسخ در مصر> <عزيز كه

كرد, خواهد خطاب ديوانگاني را آنها يا ميكند, معّرفي را وخود ميزند

كردهاند؟! عنوان مطلبخندهآوري كه

بـرادران قـلب بـر طـاقتفرسا, انتظاري و ميگذشت سرعت يا لحظهها

گاه نا به شود, طو{ني زمان اين cdefgنگذارد ولي<يوسف> ميكرد, سنگيني

من برادر اين و يوسفم من آري, <گفت: برداشته, حقيقت چهرة از پرده

أَِخي) َذا ـى َه َو يُوُسُف أَنَا (َقاَل است>

ارزانـي او بـه موهبت اينهمه -كه را خدا نعمت شكر اينكه براي ولي,

كرد: اضافه بدهد- برادران به بزرگي درس وضمنا باشد آورده بهجا داشته

واستقامت وشكيبايي كند, پيشه تقوا كس هر گذارد; منّت ما بر <خداوند

پـاداش خـداونـد كـه چرا داد; خواهد را او پاداش خدا Hسرانجام نمايد,

اللََّه نَّ َفٕاِ َويَْصبِْر يَتَِّق َمْن إِنَُّه اُ\عَلَيْنَا َمنَّ (قَْد ضايعنميكند!> را نيكوكاران

أَجَْرالْمُحِْسنِيَن) يُِضيُع 6َ
#

بعد برادران اين و گذشت حّساسچه لحظات اين در نميداند, هيچكس

سـاختند! برپا وغوغايي شور چه شناختند, را يكديگر كه سال, دهها از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٢
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٨٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

فـرو شـادي اشكهاي وچگونه فشردند؟ آغوش در را يكديگر چگونه

مـيبينند شـرمنده سـخت را خـود كه برادران حال, اين با ولي ريختند؟

ايـن انتظار در آنها كنند, نگاه cdefg <يوسف> صورت به درست نميتوانند

نه؟ يا اغماضوبخششاست, و عفو قابل بزرگشان گناه آيا ببينند هستند

را تو خداوند سوگند, خدا به گفتند: > كرده برادر سوي به خاطر, همين به

داشته مقّدم وحكومت, عقل حلم, علم, نظر واز بخشيده>; برتري ما بر

نيكي و فضل به كه آنجا از است, چيزي اثر جستوجوي معني به اصل در <ايثار> ماّدة از <آَثَرَك> /١

cُا <آَثَرَك بنابراين است/ آمده بخشيدن فضيلت و دادن برتري بهمعني كلمه اين ميشود, گفته <اثر>
تو نيك كارهاي بهخاطر البتّه و بخشيد فضيلت ما بر را تو خداوند ميشود: اين مفهومش َعلَينَا>

/Pما بد اعمال و

اُ\عَلَيْنَا)١ آثََرَك لَقَْد تَاِ\ (قَالُوا است

به <خاطيء> كه است فرقي اين <مخطيء> و <خاطيء> ميان ميگويد: تفسيرش در رازي> <فخر / ٢

اشتباه/ روي از كه كسي به <مخطيء> و ميكند خ@في كار عمدا كه ميگويند كسي

لَخَاِطئِيَن)٢ كُنَّا ٕاِْن (َو بوديم> كار خطا <وما
#

به مخصوصا برادران شرمندگي حال اين نبود, حاضر cdefgكه <يوسف> امّا

ذهـنشان بـه مـعني ايـن احتماً{ اينكه: يا و يابد; ادامه پيروزيش, هنگام

انـتقامجويي مـقام در ايـنجا در cdefg <يوسف> است ممكن كه كند, خطور

<گـفت: داده وآرامشخاطر امنيّت آنان به جمله, اين با بDفاصله برآيد,

تَثِْريَبعَلَيْكُْم 6َ (َقاَل نيست> شما بر سرزنشوتوبيخي هيچگونه امروز

مـيپوشاند; را رودههـا و مـعده روي كـه مـيگويند پـيه از نازكي پوستة به Pسرو وزن Rبر <ثرب> /٣

الْيَْوَم)٣

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٣
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٨٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

اينكار با گويي آمده; م@مت توبيخ و سرزنش بهمعني سپس است, آن زدن كنار بهمعني <تَثريب> و

روحالمـعاني تـفسير و كبير تفسير مفردات, قاموس, ميشود/ زده كنار طرف چهرة از گناه پرده

/Pشود مراجعه

خود به گذشته از اندوهي و وغم راحتباشد, ووجدانتان آسوده, فكرتان

ندهيد/ راه

شـده بخشوده او حقي تنها نه كند, خاطرنشان آنها به اينكه: براي سپس

قـابل پشـيماني و ندامت, اين با زمينه اين در نيز الهي حقي بلكه است,

ارحـم او كـه چـرا مـيبخشد; را شما نيز <خداوند افزود: است, بخشش

اِحِميَن) الرَّ َأْرَحُم هَُو َو لَكُْم اُ\ (يَغْفُِر است> الراحمين

خـود حّق از نهتنها كه است cdefg <يوسف> بزرگواري نهايت بر دليل اين,

بـه رسـد چه تا ـ سرزنش و توبيخ كمترين نشد, حاضر وحتّي گذشت

آنـها بـه نـيز <حـّقا�> نـظر از بلكه دارد, روا برادران حّق در ـ مجازات

ايـن اثبات براي حتي و است/ ومهربان بخشنده خداوند كه داد اطمينان

است/ الّراحمين> <ارحم او كه كرد استد{ل جمله اين با سخن,

#

بر اين آن و كه ميكرد, سنگيني برادران دل بر ديگري اندوه و غم اينجا در

براي استجانكاه رنجي اينحالت, وادامة شده نابينا فرزندانش فراق اثر

آنها/ جنايت بر است مستّمري شاهد و دليل ع�وه, به خانواده همة

مرا پيراهن <اين گفت: چنين نيز بزرگ, مشكل اين حّل cdefgبراي <يوسف>

فَأَلْقُوُه َذا ـى َه (اذْهَبُوابِقَمِيِصي شود> بينا تا بيفكنيد پدرم صورت وبر ببريد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٤

۸۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٨٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

يَأِْتبَِصيًرا) أَبِي َوْجِه عَلَيى
أَجْمَِعيَن) بِأَهْلِكُْم (َوأْتُونِي بياوريد>! من نزد را خود خانوادة <وهمة

نكتهها:

ببرد؟ كسيپيراهنيوسفرا ١-چه

پـيراهـن كـه آنكسـي گـفت: cdefg <يـوسف> آمـده: روايـات از پارهاي در

را خونآلود پيراهن كه باشد همان بايد ميبَرد, پدر نزد را من شفابخش

و خوشحال بار اين ناراحتساخت را پدر او كه همانگونه تا آورد, او نزد

من گفت: او زيرا شد; سپرده <يهودا> به كار اين بدينجهت, فرحناككند!

گرگ را فرزندت وگفتم: بردم پدر نزد را خونين پيراهن كه بودم كسي آن

خورده!

جزئيّات داشتاز كه گرفتاري آنهمه cdefgبا <يوسف> كه ميدهد نشان اين,

بحث/ مورد آيات ذيل <مجمعالبيان>, / ١

نميماند/١ غافل نيز اخDقي مسائل ريزهكاريهاي و

cdefg ٢-بزرگوارييوسف

ايـن از بعد ,cdefg <يوسف> برادران است: آمده روايات از ديگر بعضي در

هر تو گفتند: و فرستاده او سراغ به را يكي بودند/ شرمسار پيوسته ماجرا,

خـجالت تو روي از وما مينشاني, خود سفرة كنار بر را ما وشام صبح

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٥
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٨٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

تـنها ايـنكه: براي cdefg <يوسف> كرديم/ جسارت آنهمه كه چرا ميكشيم,

او, سـفرة سر بر را خود وجود بلكه نكنند, شرمندگي احساس كمترين

<مصر>, مردم گفت: داد جالبي بسيار جواب كنند, احساس او به خدمتي

يكـديگر وبـه مـينگريستند, من به زرخريد غDم يك چشم به كنون تا

استخدايي <منّزه بَلَغَ>/ ما دِرهَماً بِيَعبِعِشريَن ََّغعَبداً بَل مَن ميگفتند:<سُبحاَن

امّـا رسـانيده>! مقام اين به شد, فروخته درهم بيست به كه را غDمي كه

شده, گشوده مردم اين براي من زندگي پروندة و آمدهايد شما كه كنون ا

<ابراهـيم فـرزندان واز نبّوت خاندان از من نبودهام, غDم من ميفهمند:

/٢٠٦ صفحه ,١٨ جلد كبير>, <تفسير / ١

است!١ من ومباهات افتخار ماية اين و cdefgهستم, خليل>

٣-شكرانةپيروزي

روشنترين به نيز را اسDمي ودستور اخDقي مهّم درس اين فوق, آيات

وكينهتوز انتقامجو دشمن, بر پيروزي هنگام به كه: ميآموزد ما به وجهي

نباشيم/

واو بودند cdefgزده <يوسف> به را cdefgسختترينضربهها <يوسف> برادران

بود, نشده او حال شامل خدا لطف گر ا كه بردند پيش مرگ آستانة تا را

را پدرش كه دادند آزار را cdefg <يوسف> نهتنها نبود, ممكن او براي رهايي

قـرار او بـرابـر در نزار و زار همگي كنون, ا امّا دادند; شكنجه سخت نيز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٦
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٨٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـلمات {بـه{ي از ولي است, او دست در قـدرت وتـمام گــرفتهانـد,

دل در كـينهاي هـيچ نـهتنها او مـيشود: احسـاس بهخوبي cdefg <يوسف>

گذشته ياد به برادران نكند: كه ميدهد رنج را او موضوع اين بلكه نگرفته,

كنند! واحساسشرمندگي شوند ناراحت و بيفتند

از را احسـاس ايـن كـه ميدهد بهخرج را كوشش نهايت دليل, همين به

آنـها بـه مـيخواهـد, بـا{تر, اين از وحتّي براند, بيرون آنها جان درون

در من بيشتر شناسايي وسيلة كه نظر اين از <مصر> به شما آمدن كه بفهماند

چند به كه كنعاني> > غDم يك نه رسالتم, خاندان از اينكه و سرزمين اين

ميخواهد: او است/ ومباهات فخر ماية برايم باشم, شده فروخته درهم

طلبكارند! هم چيزي بلكه نيستند بدهكار نهتنها كنند: احساس چنين آنها

قـرار مشابهي شرايط در كه mnopqهنگامي اسDم پيامبر اينكه: توّجه جالب

شـرك سـران يعني خونخوار, دشمنان بر <مكّه> فتح جريان ودر گرفت

آمد, كعبه> > خانة كنار به عبّاس>, <ابن گفتة به بنا ـ شد پيروز وبتپرستي

بودند برده پناه كعبه> > به مخالفان كه حالي در گرفت, را خانه در دستگيرة

دسـتوري چـه آنـها mnopqدربارة اسDم پيامبر ببينند بودند: اين انتظار ودر

ا�ٔحزاَب هََزَم َو نََصَرعَبَدُه َو َوعَدُه َصَدَق َّذِي ال فرمود:<الحَمُدلِلِّه ميكند؟ صادر

كـرد پيروز را وبندهاش يافت تحّقق وعدهاش كه را خداي <شكر وَحَدهُ>

ساخت>/ منهزم را FدشمنH وگروههاي واحزاب

أٌخ خَـيراً, قَُريٍش؟قالوا: يامَعَشَر <ماذاتَظُنّوَن گفت: و كرد مردم به رو سپس

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٧
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٨٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

�تَثريَب قاَلأخييوُسُف كَما أقوُل أنَا َو قاَل: قََدَرت! قَد َو أٍخكَريٍم َوابُن كَريٍم,

فرمان شما دربارة كه قريش جمعيّت اي ميبريد گمان <چه اليَوَم> عَلَيكُُم

بدهم>؟

بزرگوار برادر تو نداريم, انتظار نيكي و خير جز تو از <ما گفتند: پاسخ در

تـو دست در قـدرت وا{ن هسـتي, ما بزرگوار برادر فرزند و وبخشنده

بـرادرم كـه مـيگويم هـمان شـما دربارة <ومن فرمود: mnopq پيامبر است>/

عَـلَيْكُُم تَـثِْريَْب 6َ) گـفت: پيروزي هنگام به برادرانش دربارة <يوسف>

نيست>/ وتوبيخ مDمت سرزنشو روز <امروز الْيَْوَم)
كه چرا شد; جاري صورتمن از شرم عرق موقع اين در ميگويد: <ُعمر>

شـما از كه است روزي امروز گفتم: آنها به <مكّه> به ورود هنگام به من

از مـن فـرمود, را جمله اين mnopq پيامبر كه هنگامي گرفت; خواهيم انتقام

/٣٤٨٧ صفحه ,٥ جلد <قرطبي>, تفسير / ١

شدم/١ شرمنده خود گفتار

بخششاست>/ و عفو پيروزي, <زكات ميخوانيم: نيز رواياتاسDمي در

عَنُهُشكراًلِلقُدَرِةعَلَيِه>: فَاجعَِلالْعَفَو َك عَدِوّ قَدَرَتعَليى <إذا cdefgميفرمايد: علي

/١١ جملة قصار, كلمات <نهجالبhغة>, / ٢

ده>/٢ قرار پيروزيت شكرانة را عفو شدي, پيروز دشمنت بر كه <هنگامي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٨

۸۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٨٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

گفت: يعقوب] =] پدرشان شد, جدا مصر* سرزمين +از كاروان كه <هنگامي /٩٤

ندهيد/> نسبت كمعقلي و ناداني به مرا گر ا ميكنم, احساس را يوسف بوي <من

هستي!> سابقت گمراهي همان در تو خدا به <گفتند: /٩٥

افكـند; او صـورت بـر را +پيراهـن* آن آمد, بشارتدهنده كه هنگامي <امّا /٩٦

شـما كـه ميدانم چيزهايي خدا از من نگفتم شما به <آيا گفت: شد; بينا گهان نا

نميدانيد؟!>

بوديم/> كار خطا ما كه بخواه, را ما گناهان آمرزش خدا از پدر! <گفتند: /٩٧

آمـرزنده او كـه مـيطلبم, آمـرزش پروردگارم از شما براي بهزودي <گفت: /٩٨

است/> مهربان و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٨٩

۸۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفسير:

كرد كارخودرا سرانجاملطفخدا

نميگنجيدند, پوست در خوشحالي از كه حالي cdefgدر <يعقوب> فرزندان

كردند/ مصرحركت از قافله همراه برداشته, خود با cdefgرا <يوسف> پيراهن

را خـود زنـدگي لحـظات شـيرينترين از يكـي ايـنكه بـا بـرادران ايـن

پير, cdefg <يعقوب> خانة در كنعان> و< <شام> سرزمين در امّا ميگذراندند,

افسرده, خانوادهاي بود, نشسته همه چهرة بر وماتم غم اندوه وغبار گرد

ميگذراندند/ را دردناكي لحظات اندوه, پر و عزادار,

cdefg <يـعقوب> خـانة در گـهان نا - مصر از كاروان حركت با همزمان <امّا

cdefgتكاني <يعقوب> برد- بهتوتعّجبفرو در را همه كه داد رخ حادثهاي

مرا واميد اطمينان با و نگشائيد بدگوئي به زبان گر ا زد: كاملصدا و خورد

بوييوسف من ميگويم: شما به نسبتندهيد, دروغ نادانيو سفاهتو به

بهسر بهزودي ومحنت غم دوران احساسميكنم من ميشنوم> را عزيزم

لباس cdefg <يعقوب> خاندان ميرسد/ فرا وپيروزي وصال وزمان ميآيد,

خـواهـند فرو وسرور شادي جامة ودر ميكنند بيرون تن از وماتم عزا

الِْعيُر فََصلَِت ا لَمَّ (َو كنيد باور را سخنان اين شما نميكنم گمان امّا رفت,

<دروغ> معني به بعضي و سفاهت; و فكر ناتواني معني به ,Pنمد وزن Rبر <فََند> ماّدة از <تَُفنّدون> /١

سفيه مرا گر <ا يعني: تَُفنّدوِن>, أن <لَو% جملة بنابراين, است/ <فساد> معني به اصل در و دانستهاند,

نخوانيد>/ فاسدالعقل و

تُفَنُِّدونِي)١ َأْن لَْو6َ يُوُسَف ِريَح 6ََِٔجُد إِنِّي أَبُوهُْم َقاَل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٠

۹۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٩١ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـراي احسـاس ايـن كـه مـيشود استفاده ,Fشد Hجدا <فََصلَت> جملة از

داد/ دست مصر از كاروان حركت مجّرد cdefgبه <يعقوب>

#

آنان مانند و او, فرزندان وهمسراِن نوهها قاعدتًا cdefgكه <يعقوب> اطرافيان

قـاطعيّت, بـا و كـردند او بهسوي رو گستاخي, و تعجب كمال با بودند,

تَاِ\ (قَالُوا سابقتهستي>! گمراهِي همان در تو سوگند, خدا به گفتند: >

الْقَِديِم) لَفِيَضWَلَِک إِنََّک
تو cdefgميگذرد, مرگ<يوسف> از دراز ساليان كه با{تر, اين از گمراهي چه

از را <يوسفم> بوي من ميگويي: وتازه است, زنده او ميكني فكر هنوز

نيستكه: آن بر دليل اين آيا وكنعانكجا؟! شام كجا؟ مصر ميشنوم؟ مصر

واقـعيّت را وپـندارهـايت غـوطهوري؟ خـيا{ت عـالم در هـمواره تــو

گـمراهـي اين امّا ميگويي؟! كه است عجيبي حرف چه اين ميپنداري؟

يـوسفم واز مـصر بـه بـرويد گـفتي: فرزندانت به هم ًDقب ندارد, تازگي

كنيد! جستجو

نبوده; عقيده در گمراهي <ض�لت>, از منظور كه ميشود: روشن اينجا از و

است/ cdefgبوده <يوسف> به مربوط تشخيصمسائل در گمراهي بلكه

پـير و بـزرگ پيامبر اين با آنها كه ميدهد نشان تعبيرات اين حال هر به

مـيكردند! رفـتار وجسـارتي خشونت چه با وروشنضمير, سالخورده

اينجا و است, Fآشكار گمراهي H مبين> <ض�ل در پدرمان گفتند: يكجا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩١

۹۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميباشي/ قديميات ضDل در تو گفتند:

را او وقلب بودند, بيخبر كنعان> > پير باطن وروشنايي دل صفاي از آنها

از آينده حوادث نميكردند, وفكر تاريكميشمردند, خود, دل همچون

منعكسميشود/ قلبش, آيينة در نزديك و دور نقاط

#

انـتظار در همچنان cdefg <يعقوب> و شد سپري متعددي وروزهاي شبها

آرامش وسـرور, شـادي آن عـمق در كه جانسوز انتظاري ميبرد, بهسر

مسائل گونه اين برابر در او اطرافيان كه: حالي در ميزد, موج واطمينان

يافته پايان هميشه براي cdefgرا <يوسف> ماجراي واصوً{ بودند, بيتفاوت

ميدانستند/

گذشت, اندازه cdefgچه <يعقوب> بر نيست معلوم كه شبانهروز چند از بعد

است! آمـده <مصر> از كنعان> > كاروان كه بياييد شد: بلند صدا روز يك

با شدند, شهر وارد وخندان شاد گذشته, خDف cdefgبر <يعقوب> فرزندان

هـمان و <بشـير> هـمه از قـبل و رفـتند/ پـدر خــانة بــهسراغ ســرعت

آمد پير cdefg <يعقوب> نزد <يوسف>, پيراهن وحامل وصال بشارتدهندة

بـيفروغش چشـمان cdefgكـه <يـعقوب> افكند/ او صورت بر را وپيراهن

آشنايي بوي كه احساسكرد اندازه همين نداشت, را پيراهن ديدن توانائي

احساسكرد: پرسرور, طDيي يكلحظة در جانشميرسد, مشام به آن از

نسيم ميخندند; وزمين آسمان است, شده روشن وجودش ذّرات تمام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٢

۹۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـيبرد, خود وبا ميپيچيد هم در را اندوه وغبار وگرد ميوزد; رحمت

تـبّسم آنـها بـا cdefgنـيز <يـعقوب> و ميكشند, شادي فرياد ديوار در گويا

احساس گهان نا است/ گرفته فرا را پيرمرد سرتاپاي عجيبي هيجان ميكند/

ديگر زيباييهايشبار با دنيا و ميبيند را جا همه چشمشروشنشد, كرد:

كـه <هـنگامي مـيگويد: قـرآن چنانكه گرفتهاند; قرار او چشمان برابر در

شد!> بينا گهان نا افكند; او صورت بر را FپيراهنH آن آمد بشارتدهنده,

بَِصيًرا) َفاْرتَدَّ َوجِْهِه عَلَيى أَلْقَيىُه َجاَءالْبَِشيُر َأْن ا (فَلَمَّ
لحـن بـا cdefg <يـعقوب> ريـختند, وشادي شوق اشك اطرافيان, و برادران

كه ميدانم چيزهايي خدا از من نگفتم: شما به آيا <گفت: آنها به قاطعي

6َتَعْلَُموَن) َما اِ\ ِمَن أَعْلَُم إِنِّي لَكُْم أَُقْل أَلَْم (َقاَل نميدانيد؟> شما
#

به لحظهاي برد, فرو فكر در سخت را برادران شگفتانگيز, معجزة اين

واشـتباه گـناه و خـطا از مملّو گذشتهاي انديشيدند, خود تاريك گذشتة

خـود اشـتباه به كه هنگامي انسان كه است خوب اماچه وتنگنظريها,

فـرزندان كـه هـمانگونه بـيفتد, وجـبران اصـDح فكـر بـه فـورا پيبرد,

كه بخواه خدا از جان, پدر گفتند: > زدند پدر دامن به cdefgدست <يعقوب>

ذُنُوبَنَا) لَنَا أَبَانَااْستَغْفِْر يَا (قَالُوا ببخشد> را ما خطاهاي و گناهان
خَاِطئِيَن)/ كُنَّا (إِنَّا بوديم> كار خطا ما كه <چرا

#

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٣

۹۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

داشت, وپـرظرفيّت وسيع اقيانوس, همچون روحي كه بزرگوار پيرمرد

بهزودي من كه: داد وعده آنها <به كند, وسرزنش مDمت را آنها بيآنكه

َربِّي) لَكُْم أَْستَغْفُِر َسْوَف (َقاَل آمرزشميطلبم> پروردگارم از شما براي

او كه <چرا كند; صرفنظر گناهانتان واز بپذيرد را شما توبة او اميدوارم و

ِحيُم)/ الرَّ الْغَفُوُر هَُو (إِنَُّه است> ومهربان آمرزنده

نكتهها:

بويپيراهنيوسفراحسكرد؟ ١-چگونهيعقوب,

ومـعموً{ كـرده مـطرح را آن مـفّسران, از بسـياري كـه است سؤالي اين

cdefg <يوسف> يـا cdefg <يعقوب> براي عادت> خارق و <معجزه يك بهعنوان

به را وآن دارد, سكوت نظر اين از قرآن اينكه به توّجه با ولي شمردهاند/

آن بر نيز علمي توجيه ميتوان نميكند, قلمداد اعجاز غير يا اعجاز عنوان

يك دوردست, نـقاط از فكـر انـتقال <تلهپاتي>; مسألة امروز چرا يافت;

يكديگر با نزديك پيوند كه افرادي ميان در كه است, علمي مسلّم مسألة

ميشود/ برقرار برخوردارند, فوقالعادهاي قدرتروحي از يا و دارند,

بـرخـورد مـوضوع ايـن به خود, روزمّرة زندگي در ما از بسياري شايد

نـاراحـتي احسـاس جـهت, بدون برادر, يا مادر فDن گاهي كه: كردهايم

براي ميرسد, خبر او به كه نميگذرد چيزي ميكند, خود در فوقالعاده

است/ افتاده اتّفاق گواري نا حادثة دوردستي نقطة در برادرش يا فرزند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٤

۹۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـقاط از فكر انتقال و <تلهپاتي> طريق از را احساس نوع اين دانشمندان

ميكنند/ توجيه دور,

بـا او شـديد فـوقالعـاده پيوند است ممكن نيز cdefg <يعقوب> داستان در

حمل از كه را احساسي كه باشد سببشده او cdefgوعظمتروح <يوسف>

مـغز در دور فاصلة آن از بود داده دست برادران cdefgبر <يوسف> پيراهن

كند/ جذب خود

دايرة وسعت به مربوط مسئله اين كه دارد امكان ًDكام نيز امر, اين البتّه

باشد/ بوده پيامبران علم

است/ شده فكر, انتقال مسألة به جالبي اشارة نيز روايات از بعضي در

مـيشوم, اندوهناك گاهي پرسيد: cdefg باقر امام از كسي آمده: حديثي در

باشد, افتاده اتّفاق گواري نا حادثة يا باشد, رسيده من به مصيبتي بيآنكه

ميكنند! مشاهده من چهرة در دوستانم و خانواده كه آنچنان

واز آفـريده, بـهشتي واحـد طـينت از را مـؤمنان خداوند <آري, فرمود:

در كـه هنگامي يكديگرند, برادر مؤمنان بدينرو دميده, آنها در روحش

/١٣٣ صفحه ,٢ جلد كافي>, <اصول / ١

ميگذارد>/١ تأثير بقيّه در برسد, مصيبتي برادران از يكي به شهرها از يكي

نبوده يكمعمولي پيراهن, اين كه ميشود استفاده رواياتنيز از بعضي از

cdefg <يعقوب> خاندان cdefgدر خليل> <ابراهيم از كه بوده بهشتي پيراهن يك

داشت, بهشتي cdefgشامّة <يعقوب> همچون كه وكسي بود, مانده يادگار به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٥

۹۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

شود/ مراجعه ٤٦٤ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير به روايات اين از بيشتر اّط@ع براي / ١

احساسميكرد/١ دور از را بهشتي پيراهن اين بوي

تفاوتحا_تپيامبران -٢

مـنعكس نـيز فارسي اشعار در كه اينجاست در ديگري, معروف اشكال

گفت: <يعقوب> به كسي كه است, شده

نـديدي؟ كنعانش چاه در چرا شنيدي پيراهن بوي زمصرش

فرسخ هشتاد بعضي, كه راه, همه آن از بزرگ پيامبر اين ميشود چگونه

بيخ در امّا بشنود, را <يوسف> پيراهن بوي نوشتهاند, راه روز ده وبعضي,

انـداخـته چـاه در را او كه هنگامي كنعان>, > سرزمين در خودش گوش

نشد؟ گاه آ ميگذرد كه حوادثي از بودند,

علم وحدود غيب> <علم زمينة در ًDقب آنچه به توّجه با سؤال اين پاسخ

به نسبت آنها علم كه چرا نيست; پيچيده چندان گفتهايم, وامامان پيامبران

آنها بخواهد خدا كه آنجا است/ پروردگار ارادة و علم به متّكي غيبي امور

باشد/ جهان نقاط دورترين به مربوط چند هر ميدانند,

تاريكو يكشب در كه كرد تشبيه مسافراني به ميتوان نظر اين از را آنها

مـيگذرند, است گـرفته فـرا را آن آسـمان ابـرهاي كه بياباني از ظلماني

وهمه ميسازد, روشن را بيابان اعماق تا و ميزند آسمان در برق لحظهاي

ديگـر لحـظهاي امّـا مـيشود, روشـن مسـافران اين چشم برابر در چيز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٦

۹۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

به چيز هيچ كه بهطوري فراميگيرد را جا همه تاريكي و خاموشميشود

نميخوَرد/ چشم

اشاره نيز شده نقل امام> <علم مورد cdefgدر صادق امام از كه حديثي شايد,

من ا�ٕماِمعَموداً َوبَيَن اiُبَينَُه ميفرمايد:<جَعََل كه آنجا باشد, معني همين به

ذىلَِک فـيى نَـظََر عِلَمَشيٍء أراَد فَإذا إلَيِه بِِه ا�ٕماِم يَنظُُر َو ا�ٕمام إلي بِِه iُا نوٍريَنظُُر

از سـتوني خلق, وپيشواي وامام خودش ميان در <خداوند فَعََرفَُه>: النّوِر

ايـن از نـيز وامام مينگرد امام به طريق اين از خداوند كه داده قرار نور

ستون آن در بداند را چيزي بخواهد كه وهنگامي پروردگارش, به طريق

/٢٠٠ صفحه ,٥ جلد خويي, البhغه نهج شرح / ١

ميشود>/١ گاه آ آن واز ميافكند نظر نور

وهمين بيان همين به ناظر نيز فوق شعر دنبالة در <سعدي> معروف وشعر

است: روايات گونه

است نـهان دم ديگـر و پـيدا گهي است جهان> <برق ما احوال بگفت

نـبينيم خـود پـاي پشت تـا گـهي نشـينيم اعــ� طــارم بــر گــهي

جـهندة برقي يعني جهان> و<برق است جهنده بهمعني اينجا در <جهان>

آسمان/

الهي, مشيّت به بنا روزي نيستكه تعّجب جاي واقعيّت, اين به توّجه وبا

ميگذرد نزديكيش در كه كنعان> <حوادث از ,cdefg <يعقوب> آزمودن براي

از ميرسد, پايان به وآزمون محنت دوران كه ديگر وروز باشد, بيخبر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٧

۹۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كند/ احساس را پيراهنش بوي <مصر>

###

بازيافت؟ ٣-چگونهيعقوببيناييخودرا

از بهكلّي را خود چشم cdefgنور <يعقوب> دادهاند: مفّسراناحتمال از بعضي

رسيدن فرا هنگام وبه بود, چشمانشضعيفشده بلكه بود, نداده دست

حـال بـه كه داد دست او به وهيجاني انقDب چنان آن وصال, مقّدمات

نـابينا كلّي به او كه ميهد نشان قرآن آيات ظاهر ولي بازگشت, نخست

طـريق از بـيناييش بـازگشت بنابراين, بود/ شده سفيد چشمانش وحتّي

بَِصيًرا>/ <َفاْرتَدَّ ميگويد: قرآن گرفت, صورت اعجاز

استغفار ٤-وعدة

بـرادران نـدامت اظـهار برابـر در cdefg <يوسف> ميخوانيم: فوق, آيات در

نزد آنها كه هنگامي ولي, Fميآمرزد را شما Hخداوند اُ\لَكُْم> <يَغْفُِر گفت:

اسـتغفار وتـقاضاي كـردند نـدامت واظهار گناه به cdefgاعتراف <يعقوب>

كرد>/ خواهم استغفار شما <براي گفت: بعدا ميگويد: نمودند

اين انجام استكه: بوده هدفشاين شده, رواياتوارد در كه همانگونه و

دعا اجابت براي وقتمناسبتري كه شبجمعه, سحرگاهان به را تقاضا

<عاشورا> روز با مصادف كه جمعهاي شب در كه بود اين هدفش ميخوانيم: <قرطبي> تفسير در / ١

/P٣٦٩١ صفحه ,٥ جلد <قرطبي> Rتفسير كند! استغفار آنها براي بود

اندازد/١ تأخير به است, توبه وپذيرش

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٨

۹۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٩٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

پاسخ آنها به قطع cdefgبهطور <يوسف> چرا كه: پيشميآيد سؤال اين كنون ا

كرد؟ آينده به موكول پدر امّا و گفت

امكـان از cdefg <يـوسف> كـه بـاشد آن خـاطر به تفاوت اين است, ممكن

ولي مـيگفت, سـخن است بـخشش قـابل گـناه ايـن ايـنكه و آمــرزش

تحّقق آمرزش اين كه كرد بايد چه كه, اين و آن <فعليّت> cdefgاز <يعقوب>

/Fكنيد Hدقّت بحثميكرد يابد,

توّسلجايزاست -٥

نـهتنها ديگـري, از اسـتغفار تـقاضاي كـه ميشود استفاده فوق آيات از

پروردگار, لطف به رسيدن براي است راهي بلكه ندارد, توحيد با منافات

به دائر را فرزندان تقاضاي cdefgپيامبر <يعقوب> بود ممكن چگونه وگرنه

مثبتدهد؟! پاسخ آنها توّسل وبه بپذيرد, آنان براي استغفار

كه آنها است: جايز امري اجما� الهي, اولياي به توّسل ميدهد: نشان اين

گـاهي آ قـرآن متون از ميشمرند, توحيد اصل با ومخالف ممنوع را آن

ميشود/ آنها ديد مانع غلط, تعّصبهاي يا ندارند,

###

پايانشبسيه/// -٦

وحوادث مشكDت كه است اين ميدهد ما به فوق آيات كه بزرگي درس

محدود قدر هر ظاهري وعلل اسباب و باشد, دردناك و سخت قدر هر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٩٩

۹۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

هـيچ افتد, تأخير به اندازه هر فرج و گشايش و وپيروزي گردد, نارسا و

هـمان شـوند/ پـروردگار لطـف بـه اميد از مانع نميتوانند اينها از كدام

را پيراهني بوي و ميسازد, روشن پيراهني با را نابينا چشم كه خداوندي

از پس را گـمشدهاي عـزيز و ميكند, منتقل ديگر نقاط به دور فاصلة از

مـينهد, مـرهم را فـراق از مـجروح دلهـاي ميگردانَد, باز دراز ساليان

ميبخشد/ شفا را جانكاه ودردهاي

وخداشـناسي توحيد بزرگ درس اين وسرگذشت, تاريخ اين در آري,

نيست/ پيچيده و مشكل خدا ارادة برابر در چيز هيچ كه: است شده نهفته

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٠

۱۰۰ تفسير نمونه جلد 1۰



گرفت آغوش +در را خود مادر و پدر او شدند, وارد يوسف بر كه هنگامي <و /٩٩

در شـاءاللّـه ان كه شويد, مصر وارد <همگي گفت: و داد جاي خود نزديك و*

بود/> خواهيد امنيت

پـيشگاه +در او بـراي هـمگي و نشـاند; تـخت بـر را خـود مادر و پدر <و /١٠٠

از پيش كه است خوابي همان تعبير اين <پدر! گفت: و افتادند; سجده به خداوند*

از مـرا كـه آنگـاه كرد نيكي من به او و بخشد; تحقق را آن پروردگارم ديدم; اين

شيطان, آنكه از بعد آورد جا* اين +به بيابان آن از نيز را شما و آورد, بيرون زندان

شـايسته +و مـيخواهـد آنـچه به نسبت پروردگارم كرد/ فتنه برادرانم و من ميان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠١

۱۰۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است>/ حكيم و دانا او كه چرا است; لطف صاحب ميبيند,*

تعبير علم از مرا و بخشيدي, من به حكومت از +عظيم* بهرهاي <پروردگارا! /١٠١

دنيا در من سرپرست و ولّي تو وزمين! آسمانها آفرينندة اي ساختي/ گاه آ خواب

فرما/> ملحق صالحان به و بميران; مسلمان مرا هستي, آخرت و

تفسير:

برادران يعقوبو سرانجامكاريوسفو

بينا و كنعان>, > به <مصر> از بشارت بزرگترين حامل كاروان فرارسيدن با

سـالها كه خانوادهاي افتاد/ كنعان> > در ولولهاي cdefgپير, <يعقوب> شدن

شد/ وشادي سرور در غرق بود, نكرده بيرون تن از را اندوه و غم لباس

نميكردند/ كتمان را خود خشنودي الهي نعمت همه اين از هرگز آنها

حـركت مصر بهسوي خانواده اين بايد cdefg <يوسف> توصية طبق كنون, ا

سوار مركب بر را <يعقوب> گشت, فراهم نظر هر از سفر مقّدمات ميكند,

عشقوصال بود/ مشغول ذكروشكرخدا به حاليكهلبهاياو در كردند,

است/ شده جوان نو از گويي كه بود بخشيده توان و نيرو او به آنچنان

بـود, توأم نگراني و بيم با كه برادران گذشته سفرهاي برخDف سفر, اين

اين ميداشت, رنجي سفر خود گر ا حتّي و بود, دغدغه گونه هر از خالي

كه: نبود توّجه قابل بود انتظارشان در مقصد در آنچه برابر در رنج

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٢

۱۰۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

بهشتاب ميدوانَدم چنان كعبه وصال

مـيآيد! حـرير مـغي�ن خارهاي كه

هـر وصـال, اشـتياق كـه چرا ميكردند; حركت كندي با وروزها شبها

آبـاديهاي و گـذشت, بود چه هر ولي ميكرد/ سالي يا روز را دقيقهاي

بـه سـر ودرخـتان سرسبز مزارع با <مصر> گشت: نمايان دور از <مصر>

زيبايش/ وساختمانهاي كشيده آسمان

كمي با كه را مقّدمات اين هميشگياشميباشد, سيدة كه همانگونه قرآن

چـنين مـرحـله ايـن ودر كـرده حـذف مـيشود, روشن وتفكّر انديشه

در را ومـادرش پـدر او شـدند, <يوسف> بر وارد كه <هنگامي ميگويد:

( أَبََويِْه إِلَيِْه َءاَوي يُوُسَف عَلَيى دَخَلُوا ا (فَلَمَّ آغوشفشرد>

بـهمعني اصـل در مـيگويد, <مفردات> كتاب در <راغب> چنانكه < <آويى

پـدر ,cdefg <يـوسف> كـردن انـضمام است/ ديگر چيز> به <چيزي انضمام

است/ آنها گرفتن آغوش در از كنايه خود, به را ومادرش

اين ودر يافت تحّقق cdefg <يعقوب> زندگي لحظة شيرينترين> <سرانجام

بـر لحـظاتي بـود, داده دست فـراق, سـالها از بـعد كـه وصال و ديدار

احساساتي چه دو آن نميداند هيچكس خدا, جز كه و<يوسف> <يعقوب>

نالههاي وچه ريختند شوق اشكهاي چه داشتند; شيرين اينلحظات در

سردادند/ عاشقانه

بـه كه بگذاريد, قدم مصر سرزمين در گفت: همگي به cdefg <يوسف> پس

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٣

۱۰۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ٕاِْن مِْصَر ادْخُلُوا َقاَل (َو بود!> خواهيد كامل امنيت در همه خدا, خواست

اُ\آِمنِيَن) َشاَء
بود/ شده وامان امن <يوسف> حكومت در مصر كه چرا

تـا ومـادر پـدر استقبال به cdefg <يوسف> كه ميشود استفاده جمله اين از

كـه يُوُسَف>, عَلَيى <دَخَلُوا جملة از شايد و بود/ آمده شهر دروازة بيرون

آنـجا در بـود داده دسـتور شـود: استفاده است, دروازه بيرون به مربوط

بـهعمل مـقّدماتي پـذيرايـي برادران و مادر و پدر واز كنند برپا خيمهها

آورند/

#

تـخت بر را ومادرش پدر او شدند, cdefg <يوسف> بارگاه وارد كه هنگامي

عَلَيالْعَْرِش)/ أَبََويِْه َرفََع (َو نشاند>
چنان آن پروردگار, ولطف موهبت اين وعمق الهي, نعمت اين عظمت

بـه او بـرابـر در <همگي كه: داد, قرار تأثير تحت را ومادر وپدر برادران

ُسجًَّدا) لَُه وا خَرُّ (َو افتادند> سجده
ايـن جـان! پدر <گفت: كرده پدر بهسوي رو ,cdefg <يوسف> هنگام اين در

خـردسالي كودك كه هنگام آن در قبل, از كه, است خوابي تأويل همان

قَبُْل)/ ِمْن ُرْءيَاَي تَأِْويُل َذا ـى َه أَبَِت يَا َقاَل (َو ديدم نبودم, بيش

در ستاره يازده ماه, خورشيد, بودم: ديده خواب در كه است اين نه مگر

مـيكردي, پـيشبيني تـو كـه هـمانگونه بـبين! كـردند؟! سجده من برابر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٤

۱۰۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

َحقqا) َربِّي (قَْدجَعَلََها ساخت> مبّدل واقعيت به را خواب اين <خداوند

خارج زندان از مرا كه زماني آن كرد, نيكي و لطف من به و <پروردگار,

ْجِن) الّسِ ِمَن أَخَْرجَنِي ٕاِذْ بِي أَحَْسَن قَْد (َو ساخت>

مـصر زنـدان از سخن فقط خود, زندگي مشكDت دربارة اينكه: جالب

نگفت! كنعان> <چاه از سخني برادران, خاطر به امّا ميگويد,

بيابان آن از را شما كه لطفكرد من به چقدر <خداوند, كرد: اضافه سپس,

فسـاد وبرادرانم من ميان در شيطان آنكه از بعد آورد, Fاينجا به كنعان, H

بَيَْن َو بَيْنِي يْطَاُن الشَّ نََزَغ َأْن بَْعِد ِمْن الْبَْدِو ِمَن بِكُْم َجاَء (َو < نمود انگيزي
إِْخَوتِي)/

ميدهد نشان را خود بزرگواري و صدر سعة ديگرياز نمونة اينجا در باز

ميگويد: سربسته صورت به تنها بوده؟ كسي چه مقّصر بگويد: وبيآنكه

از نميخواهد او كه چرا شد; فساد وعامل كرد دخالت كار اين در شيطان

كند/ شكايت برادران, گذشتة خطاهاي

تفاوت وروشنگر است جالب نيز بيابان FبدوH به كنعان سرزمين از تعبير

ميباشد/ كنعان> > به نسبت <مصر> تمّدن

كـه <چـرا است; خـدا نـاحية از مـواهب ايـن هـمة مـيگويد: سرانـجام

كارهاي لطفميكند>; بخواهد را چه هر و است لطف كانون پروردگارم

لَِطيٌف َربِّي (ٕاِنَّ ميسازد آسان و سهل را ومشكDتشان تدبير را بندگانش

يََشاُء)/ لَِما

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٥

۱۰۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

او كـه <چرا شايستهاند; كساني چه نيز و نيازمندند كساني چه ميداند او

هَُوالْعَلِيُمالْحَِكيُم) (إِنَُّه است> وحكيم عليم

#

به نمود, هميشگي, وولينعمت حقيقي, الملك مالك درگاه به رو سپس

به حكومت از FعظيمH بخشي <پروردگارا! ميگويد: وتقاضا شكر عنوان

الُْملِْک) ِمَن قَْدآتَيْتَنِي (َرّبِ بخشيدي> من
تَأِْويـِل ِمـْن َّمْتَنِي (َوعَـل سـاختي!> گـاه آ خـوابهـا تعبير علم از <ومرا

ا6ََْٔحاِديِث)
از زيادي وجمع من زندگاني در دگرگوني چه ساده, بهظاهر علم وهمين

پربركتاستعلم! وچه كرد, ايجاد بندگانت,

َوا6َْْٔرِض) َواِت ـى َم (فَاِطَرالسَّ وزمين!> آسمانها آفرينندة <اي
است/ وتسليم خاضع تو قدرت برابر در چيز همه دليل, همين به و

َولِيِّي (أَنَْت هستي> وآخرت دنيا در من وسرپرست ولّي <تو پروردگارا!

( ِة َواÐ6ِْخَر نْيَا الدُّ فِي
(تََوفَّنِيمُْسلًِما) بميران> Fفرمانت برابر در Hوتسليم مسلمان <مرا

الِِحيَن) بِالصَّ أَلِْحقْنِي (َو فرما> ملحق صالحان <وبه

نميكنم, تقاضا تو از ماّديم زندگي و حكومت وبقاء مُلك دوام من يعني

ايـن تـو از بلكه دارند, دلانگيزي دورنماي وفقط فانياند همه اينها كه

تو, راه در وتسليم باايمان و باشد, خير به كارم پايان و عاقبت ميخواهم:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٦

۱۰۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ودوسـتان وشـايستگان صـالحان صـف ودر دهـم, جـان تــو وبــراي

است/ اينها من براي مهم گيرم, قرار بااخDصت

نكتهها:

است؟ سجدهبرايغيرخداجايز آيا -١

/١٨٣ صفحة <بقره>, سوره ٣٤ آيه ذيل اول, جلد / ١

گـفتيم, آدم١ بـراي فرشتگان سجدة بحث در اول, جلد در كه همانگونه

هيچكس وبراي است خدا مخصوص وعبادت, پرستش بهمعني سجده

بخشمهّمي كه عبادت> <توحيد و نيست, جايز پرستش, مذهبي, هيچ در

مـفهومش ـ نمودند دعوت آن به پيامبران همة كه است توحيد مسألة از

كه ميداد اجازه بود خدا پيامبر كه cdefg <يوسف> نه بنابراين, است/ همين

cdefg <يـعقوب> هـمچون بزرگي پيامبر نه و كنند; عبادت و سجده او براي

حداقل يا شايسته يكعمل بهعنوان قرآن نه و چنينكاريميكرد; به اقدام

مينمود/ ياد آن از مجاز

هـمان ,Fشكـر Hسـجدة بـوده خـدا براي يا مزبور, سجدة اساس, اين بر

ومشكDت cdefgداد <يوسف> به را عظيم موهبتومقام همه اين كه خدايي

در صورت اين در نمود/ برطرف cdefgرا <يعقوب> خاندان وگرفتاريهاي

cdefg <يـوسف> مـوهبت عظمت بهخاطر چون بوده, خدا براي اينكه عين

است/ ميشده محسوب نيز او براي واحترام تجليل گرفته, انجام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٧

۱۰۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

معني اين با cdefgبازميگردد, <يوسف> به مسلّمًا كه <له> در ضمير نظر اين از

بود/ خواهد سازگار بهخوبي

تواضع> و <خضوع يعني آن وسيع مفهوم <سجده>, از منظور اينكه: يا و

بهمعني گاهي, بلكه بهمعنيمعروفشنميآيد, هميشه <سجده> زيرا است;

تحيّت گفتهاند: مفّسران از بعضي ازاينرو, است/ آمده نيز تواضع نوع هر

از ومـنظور است, بـوده وتـعظيم خمشدن روز, آن در متداول وتواضع

است/ همين فوق, آية در <سجود>

چـنين است, افـتادن زمين بر مفهومش كه <خّروا> جملة به توّجه با ولي

است/ نبوده آوردن فرود وسر انحناء بهمعني آنها, <سجود> كه برميآيد

وبـرادران cdefg <يـعقوب> <سجود> گفتهانـد: بزرگ مفّسران از ديگر بعضي

بوده قبله كعبه, خانة cdefgهمچون <يوسف> امّا بوده, خدا براي ومادرشان

ِـلقِبلَِة>: ل َصلّيى ميشود:<فjٌُن گفته گاهي عرب تعبيرات در ازاينرو است/

بحث/ مورد آية ذيل رازي>, فخر كبير > تفسير و <الميزان> تفسير / ١

خواند>/١ نماز قبله بهسوي <فDنكس

روايـات در اينكه بهخصوص ميرسد, بهنظر نزديكتر اّول, معني ولي

ـ لِلِّه> <كاَنُسجودُهُم ميخوانيم: شده, rstuvنقل بيت اهل ائّمة از كه متعّددي

/٤٦٨ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير /٣ و ٢ ٢

است>/٢ بوده پروردگار براي عبادت بهعنوان آنها <سجود لِلِّه>: ـ<عِباَدًة يا

ِـيوُسَف>: َوتَـحيًَّةل لِـلِّه طـاعًَة <كاَن ميخوانيم: احاديث, از ديگر بعضي در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٨

۱۰۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٠٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

/

است>/١ بوده <يوسف> به واحترام وتحيّت پروردگار اطاعت <بهعنوان

بـوده بزرگي خداوند آن براي سجده نيز, <آدم> داستان در كه همانگونه

بـودن, خـدا عبادت عين در كه آفريده, را بديعي خلقت چنين كه است

<آدم>! مقام وعظمت احترام بر است دليلي

انجام وشايستهاي مهم بسيار كار شخصي كه, ميمانَد آن به درست اين

است, آفـريده را بـندهاي چـنين كـه خدايي براي آن, بهخاطر وما دهد,

شخص/ اين احترام براي وهم است خدا براي سجده هم كه كنيم سجده

٢-وسوسههايشيطان

بهمعني <نزغ> اينكه به توّجه با إِْخَوتِي) بَيَْن َو بَيْنِي يْطَاُن الشَّ (نََزَغ جملة
كـه: است ايـن بر دليل است, وافساد فساد قصد به كاري در شدن وارد

ولي دارد, مهّمي نقش هميشه ماجراها اينگونه در شيطاني وسوسههاي

نـيست, سـاخته كاري بهتنهايي وسوسهها اين از از كه: گفتهايم هم ًDقب

قلبخود درهاي استكه او بلكه است, انسان خود نهايي تصميمگيرندة

آية از بنابراين, ميدهد/ او به ورود واجازة ميگشايد, شيطان روي به را

اسـتفاده بـاشد, اراده آزادي اصـل بـرخـDف كـه مـطلبي هيچگونه فوق,

نميشود/

صـدر وسـعة فكـر وبـلندي بــزرگواري آن بــا cdefg <يــوسف> مــنتهيى

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٠٩

۱۰۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايـن در بـودند, شرمنده كافي اندازة به خود كه را, برادران نميخواست

وتنها نكرد, نهايي تصميمگيرندة به اشارهاي لذا و كند, شرمندهتر ماجرا

كشيد/ ميان به بود, دوم درجه عامل كه را, شيطان وسوسههاي پاي

نعمتبزرگخدا امنّيت, -٣

مسألة روي انگشت مصر, ونعمتهاي مواهب تمام ميان cdefgاز <يوسف>

مـصر وارد <هـمگي گفت: وبرادرانش ومادر پدر وبه گذاشت <امنيت>,

كـه مـيدهد نشـان اين, بود>/ خواهيد وامان امن در انشاءا� كه شويد,

هـرگاه زيـرا است; چنين وحّقًا است, نعمتها همة ريشة امنيّت نعمت

به نيز ومعنوي ماّدي ومواهب رفاهي مسائل ساير برود, ميان از <امنيّت>

نه و است مقدور خدا اطاعت نه ناامن, يكمحيط در افتاد/ خواهد خطر

وجـهاد وكـوشش تـDش نه و فكر, وآسودگي سربلندي با توأم زندگي

اجتماعي/ هدفهاي پيشبرد براي

cdefg <يـوسف> كـه باشد, نكته اين به اشاره ضمنًا است ممكن جمله, اين

<فراعـنة> سرزمين آن من, حكومت در مصر سرزمين بگويد ميخواهد

خـفقانها اسـتثمارها, جـنايتها, خــودكامگيها, آن نــيست, ديــروز

وامان/ امن ًDكام است محيطي است, رفته ميان از همه وشكنجهها

٤-اهّمّيتمقامعلم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٠

۱۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

تكـيه خواب, تعبير علم مسألة روي كار پايان در cdefg <يوسف> ديگر بار

را سـاده ظـاهرًا علم اين وبيمنازع, بزرگ حكومت آن كنار ودر ميكند

و عـلم وتأثـير اهّميّت روي بيشتر, چه هر تأكيد بيانگر كه ميدهد قرار

قَـْد (َرّبِ مـيگويد: بـاشد, سـادهاي دانش و علم چند هر است, دانش

ا6ََْٔحاِديِث) تَأِْويِل ِمْن َّمْتَنِي َوعَل الُْملِْک ِمَن آتَيْتَنِي

٥-حسنعاقبت

كـند, پـيدا فراواني دگرگونيهاي است ممكن خود, عمر طول در انسان

چرا است; سرنوشتسازتر همه از او, زندگاني صفحاتآخر مسلّمًا ولي

دارد/ بسـتگي آن بـه نـهايي وقضاوت ميگيرد, پايان آن با عمر دفتر كه

صفحات كه ميخواهند خدا از هميشه وهوشيار, باايمان مردم ازاينرو,

خـدا از ايـنجا در هـم cdefg و<يـوسف> باشد, ودرخشان نوراني عمرشان

<مرا الِِحيَن): بِالصَّ أَلِْحقْنِي َو (تََوفَّنِيمُْسلًِما ميگويد: و ميخواهد, را همين
ده>/ قرار صالحان زمرة ودر ببر دنيا از باايمان

عـبّاس> <ابن چنانكه آن نيست, خدا از مرگ تقاضاي سخن, اين معناي

جـز نكـرد, مرگ تقاضاي خدا از پيامبري هيچ است: وگفته كرده گمان

عشـق حكـومتش, اسـباب تـمام آمـدن فراهم هنگام به كه cdefg <يوسف>

پروردگار مDقات وآرزوي شد شعلهور جانش در پروردگار به وعDقة

كرد/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١١

۱۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

يعني است, بوده وحالت شرط تقاضاي تنها cdefg <يوسف> تقاضاي بلكه

كه همانگونه باشد, واسDم ايمان داراي مرگ هنگام به است: كرده تقاضا

وگفتند: كردند فرزندانشان به را توصيه اين نيز cdefg <يعقوب> و <ابراهيم>

دنيا از هنگام به كه بكوشيد! <فرزندان! أَنْتُْممُْسلُِموَن): َو ٕا6َِّ تَُموتُنَّ Wََف)

/١٣٢ آية بقره, سورة / ١

باشيد>/١ خدا فرمان برابر در وتسليم باايمان رفتن

برگزيدهاند/ را معني همين نيز مفّسران از بسياري

آمد؟ مادريوسفبهمصر آيا -٦

آن در cdefg <يوسف> مادر كه ميشود استفاده بهخوبي فوق, آيات ظاهر از

اين شكرانة وبه آمد, مصر به فرزندانش و همسر وهمراه بود زنده هنگام

<راحيل> مادرش دارند: اصرار مفّسران از بعضي ولي كرد/ سجده نعمت,

مادر جاي وبه آمد مصر به كه cdefgبود <يوسف> خالة اين و بود رفته دنيا از

ميشد/ محسوب

كـه: مـيخوانـيم, ١٨ جـملة ,٣٥ فـصل <تـورات>, تكوين> <سفر در ولي

ودر بست, فرو جهان از چشم شد, متولّد <بنيامين> آنكه پساز <راحيل>

نـيز شده, نقل اTٔحبار> كعب > و منبّه> بن <وهب از كه روايات از بعضي

باشد/ شده گرفته <تورات> از ميرسد نظر به كه است آمده معني همين

<يوسف> مادر ميگويد: كه: قرآن آيات ظاهر از نميتوانيم ما حال, هر به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٢

۱۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

وتأويل توجيه را وآن بپوشيم مدركقاطعيچشم بدون بود; زنده روز آن

كنيم/

٧-بازگونكردنسرگذشتبرايپدر!

ديدار cdefgبه <يعقوب> كه هنگامي cdefgميخوانيم: صادق امام از روايتي در

برادران بدانم دقيقًا ميخواهد, دلم فرزندم! گفت: او به cdefgرسيد <يوسف>

صرفنظر امر اين از كه كرد تقاضا پدر از cdefg <يوسف> كردند؟ چه تو با

دهد/ شرح كه داد سوگند را cdefgاو <يعقوب> ولي كند,

گـفت كـه آنـجا تـا كرد, بيان پدر براي را ماجرا از گوشهاي cdefg <يوسف>

را پيراهنت دادند: فرمان من وبه نشاندند, چاه سر وبر گرفتند مرا برادران

سوگند cdefg <يعقوب> پدرم احترام به را شما گفتم: آنها به من بياور! بيرون

آنها از يكي نكنيد; وبرهنهام نياوريد, بيرون من تن از پيراهن كه ميدهم

شنيدن با / بكن!/// را پيراهنت زد فرياد و داشتبركشيد خود با كه كاردي

شـد, وبـيهوش زد صـيحهاي نـياورد, cdefgطـاقت <يـعقوب> جمله اين

دهد, ادامه را خود سخن كه خواست فرزند از هوشآمد به كه وهنگامي

اسـحاق> و اسـماعيل و <ابـراهـيم خداي به را تو گفت: cdefg <يوسف> امّا

شنيد را جمله اين cdefgكه <يعقوب> داري! معاف كار اين از مرا كه سوگند!

/٢٦٥ صفحه ,٥ جلد <مجمعالبيان>, / ١

كرد/١ صرفنظر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٣

۱۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

را تلخ نداشتگذشتة عDقه هيچوجه cdefgبه <يوسف> ميدهد: نشان اين و

كـنجكاوي حّس چـند هـر كـند, تـجديد پـدرش يــا خــود خــاطر در

نميگذاشت/ آرام cdefgرا <يعقوب>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٤

۱۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

+هرگز* تو ميفرستيم; وحي تو به كه است غيبي اخبار از اين پيامبر!* <+اي /١٠٢

ميكردند>/ وتوطئه ميگرفتند تصميم اتّفاق به كه هنگامي نبودي آنها نزد

نميآورند>/ ايمان باشي, داشته اصرار چند هر مردم, كثر ا <ولي /١٠٣

مگر نيست آن نميطلبي; پاداشي دعوت اين برابر در آنها از +هرگز* <وتو /١٠٤

جهانيان>/ براي تذّكري

كنارش از آنها كه است وزمين آسمانها در خدا* +از نشانهاي بسيار چه <و /١٠٥

غافلند>/ و رويگردان آن از كه حالي در ميگذرند,

آلوده شرك با را خود ايمان آنكه مگر نميآورند, ايمان خدا به آنها بيشتر <و /١٠٦

ميكنند>/

بيايد, آنان سراغ به خدا سوي از گيري فرا عذاب كه هستيد ايمن اين از <آيا /١٠٧

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٥

۱۱۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيستند؟!> متوّجه كه حالي در رسد, فرا گهان نا قيامت يا

تفسير:

مشركند اينمّدعيانغالبا

عـبرتآموز درسهـاي هـمه آن بـا ,cdefg <يوسف> داستان گرفتن پايان با

خرافات و گويي گزافه هرگونه از خالي هم آن و وپربارش, گرانبها نتايج و

خبرهاي از <اينها ميگويد: mnopqكرده پيامبر به را سخن روي قرآن تاريخي,

إِلَيَْک) نُوِحيِه الْغَيِْب أَنْبَاِء ِمْن (ذىلَِک ميفرستيم> وحي تو به كه است غيب

كشيدند, نقشه و گرفتند تصميم كه هنگام آن در نبودي آنها نزد هيچگاه <تو

هُـْم َو أَْمـَرهُْم أَجْمَُعوا ٕاِذْ لََديِْهْم كُنَت َما (َو كـنند>؟ اجرا را آن چگونه كه

يَمْكُُروَن)/
داشته; حضور آنجا در كه كسي يا و ميداند خدا تنها را كاريها ريزه اين

كـه است الهـي وحـي تـنها بنابراين نداشتي, حضور آنجا در تو وچون

است/ گذارده تو اختيار در را خبرها اينگونه

آمـده <تـورات> در گرچـه cdefg <يوسف> داستان ميشود: روشن اينجا از و

ولي داشتهانـد, آن از اطDّعاتي حجاز محيط در كموبيش وقاعدتًا است

آنچه حتّي جزييّاتشـ و كاريها ريزه تمام وبا دقيق بهطور ماجرا تمام هرگز

ـ خرافه هر از وخالي اضافه هرگونه بدون گذشته, مجالسخصوصي در

نبود/ شده شناخته

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٦

۱۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

ايـن وشـنيدن وحـي نشـانههاي هـمه ايـن ديـدن بـا مردم حال, اين با

اي ولي بازگردند, خطا راه واز بياورند ايمان ميبايست الهي, اندرزهاي

كثرشان ا بياورند ايمان آنها براينكه باشي, داشته اصرار تو چند <هر پيامبر!

حََرْصَتبُِمْؤِمنِيَن)/ لَْو َو النَّاِس كْثَُر َأ َما (َو نميآورند> ايمان
بود/ مردم ايمان mnopqبه پيامبر شديد ولع و عDقة بر دليل <حرص> به تعبير

شـرط نيز زمينهها قابليّت نبود, كافي او ولع و اصرار تنها سود, چه ولي

است/

شـدند, بـزرگ نبّوت و وحي خانة در cdefgكه <يعقوب> فرزندان كه جايي

ميخواهند كه آنجا تا هويوهوسميشوند, طوفانهاي گرفتار اينچنين

بر مردم, همة داشتكه انتظار ميتوان چگونه كنند, نابود را خويش برادر

رو كـامل بهطور همگي يكباره و شوند; چيره شهوت وغول هوس ديو

آورند؟ خدا بهسوي

او, استكه پيامبر براي خاطر, تسلّي و دلداري يكنوع ضمنًا, جمله, اين

كـمي واز نشـود, ومأيـوس خسـته گـناه, و كفر بر مردم اصرار از هرگز

ميخوانيم: قرآن ديگر آيات در چنانكه نگردد, ملول راه اين در همسفران

/٦ آيه كهف, سوره / ١

أََسـًفا)١: الْـَحِديِث َذا ـى بَِه يُْؤِمنُوا لَْم ٕاِْن آثَاِرِهْم عَلَيى نَفَْسَک بَاِخٌع (فَلَعَلََّک
گر هDككنيا اندوه و غم از آنها اعمال بهخاطر را خود گوييميخواهي, >

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٧

۱۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

نياورند!> ايمان گفتار اين به

#

عـدم بـراي بـهانهاي و عذر هيچگونه واقع در اينها ميكند: اضافه سپس

آن در حـق نشـانههاي ايـنكه بـر عDوه زيرا ندارند; تو دعوت پذيرش

كه نخواستهاي> آن برابر در پاداشي و اجر آنها از هرگز <تو است, روشن

أَجٍْر) ِمْن عَلَيِْه َماتَْسئَلُُهْم (َو نمايند/ مخالفت بهانة را آن

جـهانيان> بـراي است تـذكّري و همگاني, و عمومي است دعوتي <اين

كٌْر ِذ ٕا6َِّ هَُو (ٕاِْن انسانها وخاصوتمام عام استبراي گستردهاي وسفرة

لِلْعَالَِميَن)
#

شنوا وگوش بينا بازو چشم كه: شدهاند, گمراه خاطر اين به واقع در آنها

وجود وزمين آسمانها در آياتخدا از <بسياري همينجهت, به ندارند,

فِي آيٍَة ِمْن كَأَيِّْن (َو رويگردانند> آن واز ميگذرند كنارش از آنها كه دارد

عَنَْهامُعِْرُضوَن) هُْم َو عَلَيَْها وَن َوا6َْْٔرِضيَُمرُّ َواِت ـى َم السَّ
خـورشيد, مـينگرند: خـود چشـم بـا روز هـمه كـه را حـوادثـي همين

كوهها بر را خود طDيي واشعة برميدارد, مشرق افق از سر صبحگاهان

فـرو مـغرب افـق در وشامگاهان, ميپاشد, درياها و وصحراها ودّرهها

ميافتد/ جا همه بر شب وسياه سنگين وپردة ميرود,

زندگي غوغايحياتدر اين وغروب, طلوع اين شگرف, نظام اين اسرار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٨

۱۱۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايـن جـويباران, زمـزمة ايـن و انسانها, و حشرات پرندگان, گياهان, در

است, وجـود ديـوار و در بـر كـه عـجب نـقش ايـنهمه و نسيم همهمة

نقش همچنان نينديشد, وخالقش آنها كه هر كه ميباشد بهاندازهايآشكار

ديوار! بر بَود

كنار از بياعتنايي با هميشه ما كه بياهّميّتي وظاهرًا كوچك امور فراوانند

سـالها يـا مـاهها از پس ژرفبين دانشمندي گهان نا امّا ميگذريم, آنها

تعّجب از جهانيان دهان كه كشفميكند, عجيبي اسرار آن, روي مطالعه

ميمانَد/ باز

وبياهّميّت ساده هيچچيز عالم اين در بدانيم: ما ايناستكه: مهم اصوً{,

بيانتها علمش كه است خدايي ومخلوق مصنوع همگي كه چرا نيست;

را جـهان كـه هسـتند آنـها وبياهـّميّت ساده است, بيپايان وحكمتش

ميدانند/ وسرسري بياهّميّت

تـعّجب نياورند ايمان ميشود, نازل تو بر كه قرآن آيات به گر ا بنابراين,

را آنـان سـو هـر از كـه - وخـلقت آفـرينش آيات به آنها كه چرا نكن;

نياوردهاند! ايمان نيز كرده- احاطهشان

#

كـثرشان ا ايـمان مـيآورند, ايمان كه هم <آنها ميكند: اضافه بعد آية در

هُْم َو ٕا6َِّ ِباِ\ كْثَُرهُْم َأ يُْؤِمُن َما (َو شركاست> با آميخته خالصنيستبلكه

مُْشِركُوَن)

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١١٩

۱۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ولي هسـتند, خـالصي مؤمنان كنند: تصّور چنين خودشان است, ممكن

دارد/ وجود وكردارشان, وگفتار افكار در شرك رگههاي غالبًا

يك بلكه باشد, داشته خدا وجود به اعتقاد انسان كه نيست اين تنها ايمان

دل در هيچصورت, به معبودي, خدا از غير استكه كسي خالص, موّحد

براي كارش هر و خدا, براي اعمالش خدا براي گفتارش نباشد, او وجان

وطـوق نشـناسد, رسـميّت بـه را خدا قانون جز قانوني پذيرد, انجام او

تمايDتش مطابق خواه را الهي وفرمانهاي ننهد, گردن بر را او غير بندگي

<هـوا>, و <خدا> راهيهاي دو سر وبر بپذيرد, ودل جان از نه, يا باشد,

شـرك: گونه هر از خالص, ايمان است اين بشمرد, مقّدم را خدا همواره

عمل/ در شرك و سخن در شرك عقيده, در شرك

راستين موّحدان بكنيم, زمينه اين در دقيقي حساب بخواهيم گر ا وراستي

كماند! بسيار وخالصوواقعي

<إنَّ فرمود: cdefg صادق امام ميخوانيم: اسDمي روايات در دليل, همين به

از است مـخفيتر انسـان اعـمال در <شـرك َّمِل>: دَبيِبالن مِن أخفيى الِشّرَك

/٦٩٧ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة / ١

مورچه>/١ حركت

مـاالِشّـرُك َو قالوا ا�ٔصغََر, أخاُفعَلَيكُُمالِشّرَك ما أخَوَف <إنَّ ميخوانيم: يا و

بِأعمالِهِم, النّاُس إذاجاَء يَوَمالقيامَِة اiُتَعاليى الّريا,يَقوُل اiِ؟قاَل َرسوَل يا ا�ٔصغَُر

مِـنجَـزاءٍ؟>: َـجِدوَنعِـندَهُم هَلت فَانظُروا الدُّنيا, فِي تُرائوَن َّذيَنكُنتُم إلَيال إذهَبوا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٠

۱۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ اصـغر شـرك مـيترسم, شـما بر آن از كه چيزي كترين <خطرنا

روز كاري, ريا فرمود: رسولخدا؟ اصغرچيستاي شرك گفتند: اصحاب

مـيشوند, حاضر خدا پيشگاه در خود اعمال با مردم كه هنگامي قيامت

به كه كساني سراغ به ميفرمايد: كردند <ريا> دنيا در كه آنها به پروردگار,

/٥٤ صفحه ,٥ جلد القرآن>, ظhل <في تفسير / ١

مييابيد؟>١ آنها نزد پاداشي ببينيد برويد, كرديد, <ريا> آنها خاطر

َولَيَس طاعٍَة فرمود:<ِشرُك كه, شده نقل فوق آية تفسير در cdefg باقر امام از

فَاشَركوا أطاعوافيهاالشّيطاَن َّتييَرتَكِبوَنفَهَِيِشرُكطاعٍَة ال َوالمَعاصيى ِشرُكعِباَدٍة

شرك نه است, اطاعت در شرك آيه, اين از <منظور لِغَيِرهِ>: الطّاعَِة فيى iِبِا

كه چرا است; اطاعت شرك ميشوند مرتكب مردم كه گناهاني و عبادت,

در شريكي خدا براي عمل اين خاطر وبه ميكنند شيطان اطاعت آن در

/٢٧٤ صفحه ,٢ جلد <برهان>, تفسير ; ٤٧٥ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, / ٢

ميشوند>/٢ قائل اطاعت

به است نعمت>/ <شرك منظور: كه ميخوانيم ديگر, روايات از بعضي در

از موهبت اين بگويد و برسد, انسان به خداوند از موهبتي كه معني اين

باد بر زندگانيم يا ميمردم! من نبود او گر ا رسيده, من به فDنكس ناحية

/٤٧٦ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, / ٣

بخشيدن در شريكخدا را خدا غير اينجا در ميشدم!٣ وبيچاره ميرفت

است/ شمرده ومواهب روزي

وبتپرستي خدا انكار و كفر فوق آية در <شرك> از منظور اينكه: خ�صه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢١

۱۲۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

شده cdefgنقل موسيالّرضا بن علّي امام از چنانكه نيست; صورترسمي به

/٤٧٥ صفحه همان, / ١

بِِهالكُفَر>/١ �يَبلُُغ فرمود:<ِشرُك

ميشود/ شامل را اينها همة كلمه, وسيع بهمعني <شرك> ولي

#

آيـات كـنار واز نياوردهانـد, ايمان كه آنها به بحث, مورد آية آخرين در

ميدهد هشدار مشركند, خود اعمال ودر ميگذرند, بيخبر الهي روشن

و گهان نا عذابالهي, كه ميدانند ايمن موضوع اين از را خود اينها <آيا كه:

گيرد>؟! بر در را آنها همة كه گير, فرا عذابي شود, نازل آنها بر مقدمه بدون

اللَِّه)/ َعذاِب ِمن غَاَشيٌِه تَأتيَُهم اَْن (اَفَأَِمنُوا
به و گردد الهيتشكيل بزرگ دادگاه و رسد, فرا گهاني نا قيامت, اينكه يا <و

تَأْتِـيَُهُم (أَْو غـافلند>؟! و بـيخبر آنـها كه حالي در برسند, آنها حساب

6َيَْشعُُروَن)/ هُْم َو اَعُةبَغْتًَة السَّ
كه بزرگ پارچة به جمله از و است و<پوشش> <پوشنده> بهمعني <غاشيه>

و مـيشود, گـفته <غاشيه> ميپوشاند را وآن مياندازند اسب زين روي

ميباشد/ تقدير در كه است, <عقوبة> كلمة براي صفت كه است آن خاطر به <غاشية> بودن مؤنّث / ٢

فراميگيرد/٢ را بدكاران همة كه است ومجازاتي Dب اينجا در منظور

به قرآن آيات از ديگر بسياري در چنانكه قيامتاست; <ساعة>, از منظور

است/ آمده معني همين

بوده هولناك حوادث از كنايه <ساعة>, كه دارد وجود نيز احتمال اين ولي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٢

۱۲۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

حوادث يكسلسله قيامتبا شروع ميگويد: مكّرر آياتقرآن زيرا باشد;

و است, همراه وصاعقهها وطوفانها زلزلهها همچون هولناك, فوقالعاده

نـظر بـه نـزديكتر اّول تـفسير ولي باشد, بوده مرگ ساعت به اشاره يا

ميرسد/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٣

۱۲۳ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

دعوت خدا سوي به كامل, بصيرت با پيروانم, منو است! من راه اين <بگو: /١٠٨

نيستم/> مشركان از من و خدا! است منّزه ميكنيم/

وحـي آنـها به كه آباديها اهل از مرداني جز تو, از پيش نفرستاديم ما <و /١٠٩

سـرانـجام بـبينند تـا نكـردند سـير زمين در تو,* دعوت +مخالفان آيا ميكرديم/

بهتر پرهيزگاران براي آخرت سراي و شد؟! چگونه بودند آنها از پيش كه كساني

نميكنيد؟!> فكر آيا است!

ادامـه هـمچنان آنـها, بـا مخالفت به دشمنان و خود, دعوت به <+پيامبران /١١٠

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٤

۱۲۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

دروغ آنان به كه كردند گمان +گروهي* و شدند, مأيوس پيامبران كه آنگاه تا دادند*

خـواسـتيم كه را آنان آمد; آنها بهسراغ ما ياري هنگام, اين در است; شده گفته

نميشود>/ بازگردانده گنهكار قوم از ما عذاب و مجازات و يافتند; نجات

داستان اينها بود/ انديشه صاحبان براي عبرتي آنها سرگذشت در <بهراستي /١١١

هـماهنگ پـيشين آسـماني كتب با و* است, آسماني +وحي بلكه نبود; دروغين

هـدايت و است*; انسان سعادت ماية +كه چيزي هر شرح است آن در و است;

ميآورند>/ ايمان كه گروهي براي است ورحمتي

تفسير:

زندهتريندرسهايعبرت

آيين كه ميكند پيدا mnopqمأموريّت اسDم پيامبر بحث, مورد آية نخستين در

من طريقه و راه اين <بگو: ميفرمايد: مشّخصكند, را خود وروشوخّط

دعوتكنم> Fيكتا و Hخداوندواحد اللّه سوي به را همگان ,FكهHايناست

اِ\) إِلَي َأدُْعو ِذِهَسبِيلِي ـى َه (ُقْل
نميپيمايم, تقليد, روي از يا بياّطDع را راه اين <من ميكند: سپساضافه

بهسوي را جهان مردم همة پيروانم و خود بصيرت, و گاهي آ روي از بلكه

َّبَعَنِي) َمِنات َو أَنَا ٍة بَِصيَر (عَلَيى ميخوانيم طريقه اين
نوبة به mnopqاست پيامبر پيرو كه مسلماني هر كه ميدهد نشان جمله, اين

به را ديگران عملش و سخن با بايد استو حّق بهسوي دعوتكننده خود

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٥

۱۲۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

كند/ دعوت <ا�> راه

كـافي گـاهي وآ بـينايي و بصيرت داراي بايد <رهبر> ميدهد: نشان نيز و

بود/ نخواهد حق بهسوي دعوتش وگرنه باشد,

بهسوي من كه كسي همان يعني <خداوند ميگويد: كيد, تأ براي آن پساز

وشريك> عيبونقصوشبيه هر از است> منّزه Fو پاك دعوتميكنم او

اِ\)/ ُسبَْحاَن (َو
هـيچگونه و نـيستم>! مشـركان از <من ميگويد: بيشتر كيد تأ براي هم باز

ِمَنالْمُْشِرِكيَن)/ أَنَا َما (َو بود نخواهم قائل او براي شريكوشبيهي

بـرنامهها صراحت با كه است راستين رهبر يك وظايف از اين واقع, در

واحـد بـرنامة از پـيروانش وهم خود وهم كند, اعDم را خود واهداف

وروش هدف ابهام, از هالهاي اينكه نه كنند, پيروي ومشّخصوروشني

بروند/ راهي به كدام هر يا و باشد گرفته فرا را آنها

كه است همين دروغين از راستين رهبران شناخت راههاي از يكي Tًاصو

اينكه براي آنها است, روشن وراهشان ميگويند سخن صراحت با اينها

سخنان سراغ به هميشه بگذارند, خود كارهاي روي به سرپوشي بتوانند

ميروند/ وچندپهلو مبهم

راه اينكه اشارهاياستبه ,cdefg آيات<يوسف> دنبال به آيه, اين گرفتن قرار

او نيست, جدا نيز الهي بزرگ پيامبر ,cdefg <يوسف> ورسم راه از من ورسم

ميكرد, القّهار> الواحد <ا� به دعوت - زندان كنج در حتّي - همواره, هم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٦

۱۲۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

به جاهDني از تقليد روي از كه ميشمرد بيمسّمايي اسمهاي را او وغير

نيز پيامبران همة وروش من روش آري, است, رسيده ديگري جاهDن

است/ همين

#

بوده اين پيامبران به نادان و گمراه اقوام هميشگِي اشكاِل يك كه آنجا از

نشده گذاشته دوشفرشتهاي بر اينوظيفه چرا انسانند؟ آنها چرا استكه

mnopqدر اسDم پيامبر به را ايراد همين نيز جاهليّت عصر مردم وطبعا است؟

ايـراد اين به ديگر بار يك مجيد قرآن داشتند, بزرگش دعوت اين برابر

آنها اينكه: مگر نفرستاديم تو از قبل را پيامبري هيچ <ما ميگويد: پاسخ

و آباد شهرهاي از مردانيكه ميشد, فرستاده آنها به كهوحي بودند مرداني

ِمْن إِلَيِْهْم ِرَجا6ًنُوِحي ٕا6َِّ ِمْنقَبِْلَک َأْرَسلْنَا َما (َو برخاستند> كزجمعيّت مرا

( الْقَُريى َأْهِل
زنـدگي انسـانها سـاير هـمچون وآبـاديها, شـهرها هـمين در نيز آنها

نـيازها و دردهـا واز داشـتند رفتوآمــد مــردم مــيان ودر مــيكردند,

بودند/ گاه آ بهخوبي ومشكDتشان

به عرب, لغت در <قريه> اينكه: به توّجه با - < القُريى أهِل <ِمن به تعبير,
اطـDق بـيابان به كه <بدو> مقابل در ميشود, گفته وآبادي شهر هرگونه

ميان از هرگز الهي پيامبران كه: باشد اين به ضمنا است, ممكن ميگردد-

تصريح نيز مفّسران از بعضي كه Hهمانگونه برنخاستند بياباننشين مردم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٧

۱۲۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

واز وقساوتند ناداني و جهل گرفتار معموً{ بيابانگردها كه چرا ;Fكردهاند

دارند/ گاهي آ كمتر وماّدي, معنوي نيازهاي و زندگي مسائل

ولي بودند, فراوان بيابانگرد اعراب حجاز, سرزمين در كه است درست

برخاست/ بود, بزرگي نسبتا شهر موقع آن در كه <مكّه> mnopqاز اسDم پيامبر

كـه <مـصر>, سـرزمين بـرابـر در كـنعان> > شـهر كـه است درست نـيز و

هـمين وبه نداشت اهّميّتي چندان ميكرد, حكومت آن در cdefg <يوسف>

كـه مـيدانـيم ولي كـرد, <بـدو> بـه تـعبير آن cdefgدربـارة <يـوسف> دليل

نبودند, بياباننشين و بيابانگرد فرزندانشهرگز و الهي cdefgپيامبر <يعقوب>

داشتند/ زندگي كنعان> > كوچك شهر در بلكه

بـا مـخالفتهايشان, سرانجام بدانند اينها اينكه براي ميكند: اضافه سپس

است خوب بود؟ خواهد چه است, توحيد بهسوي دعوت كه تو, دعوت

بـبينند تا نكردند سير زمين در آنها <آيا بنگرند, را پيشينيان وآثار بروند

كَيَْف فِيا6َْْٔرِضفَيَنْظُُروا يَِسيُروا (أَفَلَْم بود؟> چگونه گذشته اقوام عاقبت

ِمْنقَبْلِِهْم) الَِّذيَن عَاقِبَُة كَاَن
گذشتگان, آثار مشاهدة زمين, روي در وگردش أرض> در <سير اين كه

هـم در الهـي عـذاب ضـربات زير در كه آباديهايي و قصرها وويراني

همگان وبراي ومحسوس, ميدهد, آنها به را درس بهترين شد, كوبيده

لمس! قابل

بهتر مسلما پرهيزگاران براي آخرت <وسراي ميفرمايد: آيه, پايان در و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٨

۱۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

اتَّقَْوا)/ لِلَِّذيَن خَيٌْر اÐ6ِْخَرِة لََداُر (َو است>

Wََأَف) نمياندازيد؟> كار به را خود انديشة و فكر و نميكنيد؟ تعقل <آيا

تَعْقِلُوَن)/
ودردها/ مصائبوآ{م انواع با وآميخته ناپايدار است سرايي اينجا كه چرا

ناراحتي/ و رنج هرگونه از وخالي جاويداني است سرايي اما

#

پيامبران زندگي لحظات وبحرانيترين حّساسترين از اشاره بعد, آية در

هـمچنان حـق, بـهسوي دعـوت راه در الهـي <پـيامبران ميگويد: كرده,

ادامه خود مخالفت به همچنان وسركش, گمراه اقوام و داشتند پافشاري

حتي كه بردند گمان و شدند, مأيوس آنها از پيامبران كه آنجا تا ميدادند

خويش دعوت مسير در آنها و گفتهاند دروغ آنها به مومنان اندك گروه

نصرت شد, بريده جا همه از آنها اميد كه هنگام اين در هستند, تنها تنهاي

شـايسته و مـيخواسـتيم را كس هـر و رسيد, فرا ما ناحيه از پيروزي و

كُِذبُوا قَْد َُّهْم أَن َوظَنُّوا ُسُل الرُّ ٕاِذَااْستَيْئََس (حَتَّيى نجاتميداديم> ميديديم,

ُسَل الرُّ <ٕانَّ است: چنين آن تقدير و است شده كر ذ محذوفي جملة براي غايت صورت به <حتّي> / ١

ُسُل///>/ الرُّ استَيئََس ٕاذا َحتّيى مُخالََفتِِهم َعليى بِِهم والكاِفريَن َدعَوتِِهم ِعليى ٔاقاموا

نََشاُء)١ َمْن َي َجاَءهُْمنَْصُرنَافَنُّجِ
مـجرم و گـناهكار قوم از ما ومجازات <عذاب ميفرمايد: آيه پايان ودر

َعِنالْقَْوِمالْمُجِْرِميَن) بَأُْسنَا يَُردُّ 6َ (َو نميشود> بازگردانده
وبسـتن خود كار بر اصرار از پس مجرمان كه است, الهي سنّت يك اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٢٩

۱۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

حـّجت, اتـمام از پس وخDصه خويشتن, روي به هدايت درهاي تمام

نيست/ آن دفع بر قادر قدرتي وهيچ ميآيد بهسراغشان الهي مجازاتهاي

چـه حال بيان كُِذبُوا>, قَْد َُّهْم أَن ظَنُّوا <َو جملة اينكه و فوق آية تفسير در

است/ گفتوگو مفّسران ميان در ميكند, را گروهي

آن تفسير علماي بزرگان از بسياري كه است تفسيري گفتيم, Tبا در آنچه

مـيرسيد جايي به پيامبران كار كه: است اين وخDصهاش برگزيدهاند را

خواهـند تكذيب را آنها استثنا, بدون و مردم همة ميكردند, گمان > كه:

عقيدة در نيز آنها ميكنند ايمان اظهار كه مؤمنان از گروهي وحتّي كرد>,

نيستند! ثابتقدم خود

مؤمناناند/ ظَنُّوا>, فاعل<َو استكه شده داده آيه تفسير در نيز احتمال اين

چـنين ايـمانآورندگان, كـه بـود بـحرانهـابهحّدي و مشكـDت يــعني

خـDف دادهانـد, پيامبران كه پيروزي و نصرت وعدة نكند ميپنداشتند;

ايـمان تـازه كـه افرادي براي آن از ناشي وتزلزل ظن سوِء اين و باشد؟!

نيست/ بعيد چندان آوردهاند,

است: اين خDصهاش كه كردهاند ذكر آيه براي سومي, تفسير نيز بعضي

قرار حا{ت طوفانيترين در كه هنگامي بودند/ بشر شك, بدون پيامبران

درهـا وتـمام مـيرسيد استخوانشان به كارد كه حالتي همان ميگرفتند,

نـميرسيد, نـظر بـه گشايشي راه وهيچ ميشد بسته آنها روي به ظاهرا

فـرياد و مـيكوبيد هـم در را آنـها پـيوسته حـوادث طوفانهاي ضربات

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٠

۱۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـواخـته آنـها گـوش در مرتّبا بود شده لبريز صبرشان كاسة كه مؤمناني

ميشد/

ايـن بشـري, طبع مقتضاي به ناپايدار لحظة يك در حالت اين در آري,

آب از خDف پيروزي, وعدة نكند كه ميافتاد آنها مغز به بياختيار فكر,

كه باشد شرايطي به مشروط پيروزي وعدة است ممكن اينكه يا و آيد! در

از را وآن مـيشدند پـيروز خيال اين بر بهزودي امّا باشد, نشده حاصل

دنبال وبه ميدرخشيد آنها دل در اميد وبرق ميكردند دور خاطر صفحة

ميشد>/ آشكار پيروزي طDيع آن,

ميفرمايد: كه آنجا گرفتهاند <بقره> سورة ٢١٤ آية از را تفسير اين شاهد

پـيشين <اقــوام اِ\): نَـْصُر َمـتَيى مََعُه آَمنُوا َوالَِّذيَن ُسوُل الرَّ يَقُوَل (حَتَّيى
تا ميلرزيدند, خود وبر ميگرفتند قرار وضّراء بأساء تنگناي در آنچنان

كجاست ميزدند: صدا بودند آورده ايمان او با كه آنها و پيامبرشان كه آنجا

قَـِريٌب): اِ\ نَـْصَر ٕاِنَّ (َأ6َ ميشد: داده پاسخ آنها به <ولي, خدا؟> ياري

/٢١٤ آية بقره, سورة / ١

نزديكاست>/١ خدا <پيروزي

رازي> <فخر و <مجمعالبيان> در <طبرسي> همانند مفّسران, از جمعي امّا

اين كه چرا شمردهاند; بعيد را آن احتمال, اين ذكر از بعد <تفسيركبير>, در

تـفسير هـمان صـحيحتر حـال هر به و است, دور انبيا مقام از هم مقدار

است/ نخست

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣١

۱۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

كه بحثهايي تمام كه دارد, جامعي بسيار محتواي سوره, اين آية آخرين

<در ايـنكه: آن و است/ جمع آن در فشرده بهطور گذشت سوره اين در

مؤمن اقوام و گذشته رسو{ن و انبيا و برادرانش, ,cdefg <يوسف> سرگذشت

كَاَن (لَقَْد است> انديشمندان همة براي عبرت بزرگ درسهاي بيايمان, و

ا6َْٔلْبَاِب) 6ُِْٔولِي ةٌ ِعبَْر فِيقََصِصِهْم
كـاميابي وشكست, پـيروزي عـوامـل آن, در ميتوانند كه است آيينهاي

در آنـچه وخـDصه وذلّت سـربلندي وبـدبختي, خـوشبختي ناكامي, و

كه آيينهاي ببينند, آن در بيارزشاست, آنچه و دارد, ارزش انسان زندگي

چشـم بـه آن در بـزرگ ورهـبران پـيشين اقـوام تـجربيّات تمام عصارة

تمام عمر اندازة به را انسان هر كوتاهمّدت عمر آن, ومشاهدة ميخورد

ميكند! طو{ني بشّريت

تـوانـايي كـه هسـتند انـديشه و مـغز وصاحبان <اولوااTٔلباب> تنها, ولي

دارند/ عجيب آيينة اين صفحة بر را عبرت نقوش اين مشاهدة

داستان ساختگيو افسانة يك شد, گفته <آنچه ميكند: اضافه آن دنبال وبه

( يُفْتََريى َحِديثًا كَاَن (َما نبود> دروغين خيالي
گـذشتگان صـحيح تـاريخ روي از وپـرده شده نازل تو بر كه آيات اين

آسماني بزرگ وحي يك <بلكه نيست, تو انديشه و مغز ساخته برداشته

(َو مـيكند> گواهـي و تصديق نيز را پيشين انبياي اصيل كتب كه است,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٢

۱۳۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

( يََديِْه الَِّذيبَيَْن تَْصِديَق ـىِكْن لَ
دخيل او وتكامل سعادت ودر دارد, نياز آن به انسان آنچه <هر ع�وه, به

َشْيٍء) كُّلِ تَفِْصيَل (َو است> آمده آيات اين در است,

هـمة بـراي رحـمت مايه و جستجوگران هدايت <مايه دليل; همين به و

يُْؤِمنُوَن) لِقَْوٍم َرحَْمًة َو هًُدي (َو ميآورند> ايمان كه است, كساني

داسـتانهاي كـه: كـند اشـاره مـهم نكتة اين به ميخواهد گويا فوق, آية

اقـوام, هـمة مـيان در وهـميشه است بسـيار دلانگـيز و زيـبا سـاختگي

كـند تـصّور كسـي مـبادا است, بـوده فـراوان جـالب خـيالي افسانههاي

از آمده, قرآن در كه ديگر, سرگذشتپيامبران يا cdefgو سرگذشت<يوسف>

است/ قبيل اين

عين همه وتكاندهنده, عبرتانگيز سرگذشتهاي اين كه: است اين مهم

وجود آن در خارجي وعينيّت واقعيّت از انحراف كمترين استو واقعيّت

است/ زياد فوقالعاده آن تأثير دليل همين به و ندارد,

شده تنظيم جالبوتكاندهنده قدر هر افسانههايخيالي ميدانيم, كه چرا

زيرا: است; ناچيز واقعي يكسرگذشت برابر در آنها تأثير باشند,

داستان لحظات هيجانانگيزترين به وخواننده شنونده كه هنگامي - Tًاّو

ميشود پيدا او مغز در اينبرق گهان نا تكانيبخورد, كه وميرود ميرسد,

بيشنيست! وپندار يكخيال اين كه

كه است او آنهاست, طّراح فكر بيانگر واقع در سرگذشتها, اين - ثانيا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٣

۱۳۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٣٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

مجّسم داستان قهرمان افعال و چهره در را وخواستههايش افكار عصارة

ميكند,

واقـعيّت يك بـا اين و نيست, انسان يك فكر از فراتر چيزي بنابراين, و

بوده آن گوينده اندرز و موعظة بيشاز نميتواند و دارد بسيار فرقي عيني

نظر هر واز وپربركت پربار نيست, چنين انسانها واقعي تاريخ امّا باشد,

است/ راهگشا

تـا كـن, مرحـمت ما به دانا وقلبي شنوا وگوشي بينا چشمي پروردگارا!

كـه مشكـDتي از را خـود نجات راههاي پيشينيان سرگذشت در بتوانيم

بيابيم/ غوطهوريم آن در كنون ا

از پس كـه را اقوامي زندگي عاقبت تا ده, تيزبين ديدهاي ما به خداوندا!

شكستهـا كتـرين دردنا گرفتار كندگي, وپرا اختDف خاطر به پيروزي

نرويم/ رفتند آنها كه راهي آن واز ببينيم شدند

نفسبگذاريم ديو سر بر پا كه كن, عطا ما به نيتخالصي چنان آن بارالها!

گر ا كه گذشتي چنان آن و نشويم, مغرور پيروزي با كه معرفتي چنان آن و

كنيم/ گذار وا او به ميدهد, انجام ما از بهتر را كاري ديگري

شويم, مشكDتپيروز همة بر ميتوانيم كني, مرحمت ما به را اينها گر ا كه

نگهداريم/ زنده و روشن دنيا در را وقرآن اسDم وچراغ

العالمين رّب آمينيا

يوسف سورة پايان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٤

۱۳۴ تفسير نمونه جلد 1۰



رعد سورة

است آيه ٤٣ داراي و شده نازل <مكّه> در سوره, اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٥

۱۳۵ تفسير نمونه جلد 1۰



رعد سورة محتواي

دعـوت آغـاز در چون <مكّي> سورههاي گفتهايم, هم قب� كه همانگونه

است, شده نازل مشركان, با شديد درگيري هنگام به mnopqو پيامبر

شرك با مبارزه و توحيد به دعوت مخصوصا عقيدتي مسائل پيرامون غالبا

از پس كـه <مدني> سورههاي كه حالي در ميگويد, سخن معاد اثبات و

احكـام پيرامون گرديد, نازل اسDمي حكومت وتشكيل اسDم گسترش

بـحث جامعه, نيازمنديهاي طبق اجتماعي, نظامات به مربوط ومسائل

ميكند/

هـمين نيز است <مكّي> سورههاي از كه Fرعد Hسوره بحث مورد سورة

به قرآن, وعظمت حّقانيّت به اشاره از وپس است كرده تعقيب را برنامه

هسـتند, خدا پاك ذات نشانههاي كه آفرينش اسرار و توحيد آيـات بيان

ميپردازد/

از زمـاني, و مـيگويد, سـخن بـيستون آسمانهاي برافراشتن از گاهي,

خدا/ فرمان به وماه خورشيد تسخير

وميوهها, ودرختان نهرها و آفرينشكوهها و گسترشزمين از گاه,

ميپوشانَد/ را روز كه آرامبخششب پردههاي از زماني, و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٦

۱۳۶ تفسير نمونه جلد 1۰



و{به{ي ونخلستان انگور باغهاي ميان وبه ميگيرد را دستمردم گاه, و

برميشمَرد/ را آنها وشگفتيهاي ميبرد, زراعتها

پـروردگار عـدل دادگـاه و انسـان نـوين زنـدگي و مـعاد بـحث به سپس

ميپردازد

مـردم مسـؤوليّتهاي بـيان بـا را, مـعاد> و مبدأ معّرفي <مجموعة اين و

از بايد آنها, سرنوشت در دگرگوني و تغيير گونه هر اينكه, و ووظايفشان

ميكند/ تكميل شود, شروع آنان خود ناحية

از آدميان ووحشت رعد تسبيح از و بازميگردد, توحيد مسألة به دگربار

در وزمـينيها آسـمانيان سجدة از وزماني ميكند, بحث وصاعقه, برق

پروردگار/ عظمت برابر

كند, بيدار را انديشهها و بگشايد را وگوشها چشمها اينكه براي سپس,

سازد, روشن را بشر دست وپرداختة ساخته بتهاي بودن وبيخاصيّت

مثال وباطل, حّق شناخت وبراي ميكند دعوت تفكّر و انديشه به را آنها

درك/ قابل همه براي و ومحسوس, زنده مثالهايي ميزند,

سازنده برنامههاي همان معاد, و توحيد به ايمان نهايي ثمرة كه آنجا از و

و َرِحم صلة و عهد به وفاي به را مردم بحثها, اين دنبال به است, عملي

دعـوت انـتقامجويي وتـرك وآشكـار پنهان در انفاق و استقامت و صبر

ميكند/

و وآرامش است, نـاپايدار دنـيا زنـدگي كه ميدهد نشان آنها به بار دگر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٧

۱۳۷ تفسير نمونه جلد 1۰



نميشود/ حاصل خدا, به ايمان ساية در جز اطمينان

مـيكشاند تـاريخ اعـماق وبـه مـيگيرد, را مــردم دست ســرانــجام و

را حـق كـه آنـهائي و گذشته سركش و ياغي اقوام دردناك وسرگذشت

وبا ميدهد, مشّخصنشان بهطور بازداشتند حق از را مردم يا پوشاندند,

ميبخشد/ پايان را سوره تكاندهنده, تعبيراتي با كّفار تهديد

اعـمال بـه و مـيشود شـروع ايـمان, و عقايد از <رعد>, سورة بنابراين,

مييابد/ پايان انسانسازي برنامههاي و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٨

۱۳۸ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

مهربان بخشندة خداوند نام به

نـازل تـو بـر پروردگارت طرف از آنچه و است; الهي كتاب آيات اينها <المر, /١

نميآورند>/ مردمايمان بيشتر چند هر است; حّق شده,

را آنـها بـتوانـيد كه ستونهايي بدون را, آسمانها كه است كسي همان <خدا /٢

جـهان تـدبير بـه +و گـرفت; قـرار +قـدرت* عـرش بـر سـپس برافراشت, ببينيد,

حركت معّيني زمان تا كدام هر كه ساخت, مسّخر را ماه و وخورشيد پرداخت*;

بـه شايد مينمايد; تشريح شما* +براي را آيات ميكند; تدبير او را كارها دارند/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٣٩

۱۳۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

كنيد>/ پيدا يقين پروردگارتان لقاي

نـهرهايي و اسـتوار كـوههاي آن در و گسـترد; را زمـين كـه است كسـي او <و /٣

روز بـر را شب سـياه* +پردة آفريد; جفت يك ميوهها انواع از آن در و قرارداد;

ميكنند>/ تفّكر كه گروهي براي است نشانههايي اينها در ميپوشاَند;

انگور از باغهايي و دارد; وجود هم كنار در متفاوتي قطعات زمين, روي در <و /٤

بر وگاه ميرويند پايه يك بر گاه كه گون* گونا ميوة درختان +و نخلها, و وزراعت

حـال, ايـن بـا و ميشوند! سيراب آب يك از آنها همة آنكه* عجب +و پايه; دو

نشـانههايي ايـنها در ميدهيم; برتري ديگري بر ميوه جهت از را آنها از بعضي

ميانديشند>/ كه گروهي براي است

تفسير:

زمينوجهانگياهان و آسمانها در نشانههايخدا

اين آغاز در است, آمده سوره ٢٩ در كه قرآن, مقّطعة حروف به ديگر بار

در شده, ذكر اينجا در كه حروفمقطّعهاي, منتهيى ميكنيم, برخورد سوره

آغاز در كه <الر> و آمده سوره چند آغاز در كه <الم> از است تركيبي واقع

در استكه سورهاي تنها سوره اين واقع ودر شده, بيان ديگر سورة چند

ميشود/ ديده المر حروف آن آغاز

مستقيمي پيوند سوره, هر آغاز حروفمقطّعة ميرسد, نظر به كه آنجا از و

سـورة آغـاز در كـه تركيب اين است محتمل دارد, سوره آن محتواي با

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٠

۱۴۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤١ ٩ جلد نمونه. تفسير

محتواي جامع <رعد> سورة محتواي كه باشد اين به اشاره است, <رعد>

اتّفاقًا و ميشود, آغاز <الر> و <الم> با كه است سورههايي از گروه دو هر

ميكند/ تأييد را موضوع اين سورهها, اين محتواي در دقّت

و <بقره> سورههاي آغاز در كنون تا قرآن, مقّطعة> <حروف تفسير دربارة

تكرار به نيازي كه داشتهايم, بحثهايمشروحي <اعراف>, و عمران> <آل

نميبينيم/ آنها

مـيگويد, سـخن قـرآن عـظمت از سـوره, ايـن آية نخستين هرحال, به

,oهىِذهp قريب اشارة اسم جاي به oِتلَکp بعيد اشارة اسم انتخاب گفتيم, گذشته در كه همانگونه / ١

است/ آن بودن پايه بلند و رفعت و قرآن آيات عظمت از كنايه

آيَاُتالِْكتَاِب)١ (تِلَْک است> آسماني كتاب آيات <اينها ميفرمايد:

(َوالَِّذي است> حّق است شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه <و

( الَْحقُّ َربَِّک ِمْن إِلَيَْک أُنِْزَل
بيانكنندة كه چرا نميشود; ديده آن در ترديدي و شك گونه هيچ جاي و

ميباشد/ انسانها, با آن آفرينشوروابط جهان عيني حقايق

حّقانيّتش نشانههاي دليل همين وبه نشده آميخته باطل, با كه است حّقي

ندارد/ بيشتري استد{ل به نياز و است هويدا چهرهاش از

را كـثريت ا كـه نـادان و بوالهوس مردم همه, اين با اما مردم بيشتر <ولي

6َ النَّـاِس كْثََر َأ ـىِكنَّ لَ (َو نميآورند> ايمان آيات اين به ميدهند تشكيل

يُْؤِمنُوَن)
كه پاكدل, معلّمي از وپيروي گذارند حالخودشوا به را انسان گر ا كه چرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤١

۱۴۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

از پيروي در وهمچنان نپذيرد, را وتربيّتشكند هدايت زندگي, مسير در

ميرود/ بيراهه به و كرده, گم را راه غالبًا باشد, آزاد هوسها

را خود واو باشند, آنها وپيشواي امام حق, راه وهاديان الهي مربّيان گر ا امّا

ميروند/ حق راه به كثريّت ا بگذارد, اختيارشان در

جهان در خدا نشانههاي و توحيد دTيل قسمتمهّمياز تشريح سپسبه

گـردش بـه آسـمانها پـهنة در را كـي خـا انسـان و مـيپردازد, آفـرينش

نشان او به را آن واسرار وحركت ونظام باعظمت كرات اين و واميدارد,

زيـبا وچـه پـيبرد, بيانـتهايش وحكمت بيپايان قدرت به تا ميدهد,

ميگويد:

سـتون بـدون مـيبينيد كـه چـنان را آسمانها كه است كسي همان <خدا

َرفَـَع الَّـِذي (اُ\ برافـراشت> نامرئي ستونهاي با را <آنها يا برپاداشت>

هرچند است, ستون بهمعني <عمود> جمع دو هر ,Pدهل وزن Rبر <ُعُمد> و Pصمد وزن Rبر <َعَمد> / ١

/Pبحث مورد آية ذيل مجمعالبيان, Rتفسير دانستهاند جمع اسم را دومي و جمع را اّولي ادبي نظر از

تََرْونََها)١ عََمٍد َواِتبِغَيِْر ـى َم السَّ
ايـنكه: نـخست گـفتهانـد: تـفسير دو تَـَرْونََها> عَـَمٍد <بِـغَيِْر جملة براي

بوده: چنين اصل در گويي است> بيستون آسمان, ميبينيد كه <همانگونه

عََمٍد) (تََرْونََهابِغَيِْر
چـنين مـعنيش كـه باشد/ بوده <َعَمد> براي صفت <ترونها> اينكه, ديگر

{زمة كه است>, برافراشته باشد مرئي كه ستوني بدون را <آسمانها است:

نامرئي!/ ستوني امّا است, آسمان براي ستوني وجود آن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٢

۱۴۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

بن حديث<حسين cdefgدر موسيالّرضا بن علّي امام از كه است همان اين و

اينكه cdefgپرسيدم: الّرضا الحسن ابي امام از ميگويد: او است, آمده خالد>

/٧ آية ذاريات, سورة / ١

داراي كـه آسـمان به Hسوگند الُْحبُِک)١ ذَاِت َماِء (َوالسَّ فرموده: خداوند
دارد/ زمين بهسوي راههايي آسمان <اين فرمود: چه؟ يعني Fراههاست

با ارتباطي راه ميتواند چگونه كردم: عرض ميگويد: خالد> بن <حسين

است؟ بيستون آسمانها ميفرمايد خداوند حاليكه در باشد داشته زمين

عَمٌَد ثَمَّ ,فَقاَل تَرَونَها؟قُلُتبَليى اiُيَقوُلبِغَيِرعَمٍَد ألَيَس ,iِا فرمود:<سُبحاَن امام

كه ستوني بدون نميفرمايد: خداوند آيا است, <عجيب تَرَونَها>: � َولِكن

پسستونهاييهستو فرمود: آري, منعرضكردم باشد؟ قابلمشاهده

كرده نقل <عيّاشي> تفسير از همچنين و ابراهيم> بن <علّي تفسير از <برهان> تفسير را حديث اين / ٢

/P٢٧٨ صفحه ,٢ جلد <برهان>, Rتفسير است

نميبينيد>/٢ را آن شما ليكن

روي از پرده است, شده وارد آن تفسير در كه حديثي به توّجه با آيه, اين

نبود, آشكار كسي بر آيات, نزول زمان در كه برداشته علمي يكحقيقت

محافل بر تمامتر, چه هر قدرت با بطليموس> <هيئت زمان آن در كه چرا

بـه آسـمانها آن وطـبق ميكرد, حكومت مردم, افكار وبر جهان علمي

وطـبعا داشـتند, قرار رويهم پياز طبقات همانند تودرتو كراتي صورت

ولي داشت, تكيه ديگري بر يك هر بلكه نبود وبيستون معلّق هيچكدام

كه رسيد اينجا به دانشبشر و علم آيات, اين نزول از بعد سال هزار حدود

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٣

۱۴۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

است اين دارد, واقعيّت آنچه و است موهوم بهكلّي پيازي, پوست اف�ك

بيآنكه ثابتند, و معلّق خود, وجايگاه مدار در كدام هر آسمان كرات كه

ثـابت خـود جـاي در را آنـها كـه چـيزي وتنها باشند, داشته تكيهگاهي

كرات اين جرم با ارتباط يكي كه است دافعه و جاذبه قوه تعادل ميدارد,

آنهاست/ حركت به مربوط ديگري, و دارد

در را كراتآسمان نامرئي, صورتيكستون به دافعه, و جاذبه تعادل اين

است/ داشته نگه خود جاي

جـالب بسـيار شـده, نقل زمينه اين در cdefg علي اميرمومنان از كه حديثي

ماِءمَدائُِنمِثُل السَّ فيى َّتيى ال ُّجوُم cdefgفرمود:<هىِذِهالن امام اينحديث طبق است,

كه ستارگاني <اين نوٍر>: مِن عَموٍد إليى مَدينٍَة كُلُّ ا�ٔرِضمَربوطٌَة فيى َّذيى المَدائِنال

شهري هر كه رويزمين, شهرهاي همچون هستند شهرهايي آسمانند, در

قّمي>/ ابراهيم بن <علّي تفسير از نقل به ,٥٧٤ صفحه ,٢ جلد <سفينةالبحار>, / ١

مربوطاست>/١ نور از ستوني با Fديگر ستارة با ستارهاي Hهر ديگر شهر با

افق در نور> از <ستوني يا نامرئي> <ستون از ورساتر روشنتر تعبيري آيا

پـيدا دافـعه نيروي با آن وتعادل جاذبه امواج ذكر براي روز, آن ادبيّات

فرماييد/ مراجعه بعد به ١٦٦ صفحه پيامبر>, آخرين و <قرآن كتاب به بيشتر توضيح براي / ٢

ميشد؟٢

كه بيستون, آسمانهاي اين آفرينش از بعد <خداوند ميفرمايد: سپس,

يـافت>, Dاسـتي عرش بر است, او بيانتهاي وقدرت عظمت بارز نشانة

عَلَيالْعَْرِش) اْستََويى (ثُمَّ گرفت دست به را هستي عالم يعنيحكومت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٤

۱۴۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

٥٤ آية ذيل <اعراف> سورة در آن بر خداوند وتسلّط <عرش> معني دربارة

فرماييد/ مراجعه <اعراف> سورة ٥٤ آية ذيل ٢٠٤ صفحه ,٦ جلد <نمونه> تفسير به / ١

است/١ شده بحث كافي قدر به

از سـخن آنـها, بـر پـروردگار وحكـومت آسمانها آفرينش بيان از بعد

خـورشيد كه است كسي <او ميفرمايد: ميگويد: ماه و خورشيد تسخير

ـْمَس الشَّ َسـخََّر (َو سـاخت> خـدمتگذار, و فرمانبردار و مسّخر را وماه

َوالْقََمَر)
هسـتند, او فـرمان بـر سـر ايـنها هـمة كـه بـا{تر, ايـن از تسخيري چه

را جهاني ميپاشند, نور زندهاند; موجودات وهمة انسانها وخدمتگذار

را زنده موجودات ميدارند, نگه گرم را موجودات بستر ميسازند, روشن

سـرچشـمة وخDصه ميآفرينند ومد جزر درياها در ميدهند, پرورش

هستند/ وبركتها حركتها همه

خورشيد از كدام هر <و نيست, وابدي جاوداني ماّده, جهان نظام اين امّا

به خود مسير در است شده تعيين آنها براي كه مشخصي سرآمد تا وماه

6ََِٔجٍلمَُسمqي) يَجِْري (كُلٌّ ميدهند> ادامه حركت

وآمـدوشدها وگـردشها حـركات ايـن مــيافــزايــد: آن دنــبال وبــه

نميباشد فائده و نتيجه بدون و نيست, كتاب و بيحساب دگرگونيها, و

حسابي, حركتي هر وبراي ميكند>, تدبير را كارها همه كه <اوست بلكه:

ا6َْْٔمَر) (يَُدبُِّر است گرفته نظر در هدفي حسابي هر وبراي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٥

۱۴۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

شرح را آنها ريزهكاريهاي و ميشمرد بر شما براي را خويش آيات <او

اÐ6يَاِت ُل (يُفَّصِ كنيد> پيدا ايمان ديگر وسراي پروردگار لقاي به تا ميدهد
تُوقِنُوَن) َربِّكُْم بِِلَقاِء َّكُْم لَعَل

#

با{ عالم در را الهي آيات و ميبرد آسمانها به را انسان كه قبل, آية دنبال به

مطالعة به را انسان سوره, اين توحيدي آيات از آيه دومين ميدهد, نشان

دعـوت خـورشيد غروب و طلوع و ميوهها انواع و نهرها و وكوهها زمين

وچگونه بوده چه آغاز در آرامشاو آسايشو محّل كه بينديشد تا ميكند,

است/ درآمده صورت اين به

َمـدَّ الَّـِذي هُـَو (َو داد> گسترش را زمين كه است كسي او <و ميگويد:

ا6َْْٔرَض)
وجانداران گياهان وپرورش انسان زندگي براي كه گسترد, را آن چنان آن

فرسايش بهوسيلة را وخطرناك تند وسراشيبيهاي گودالها باشد, آماده

زنـدگي وقـابل مسـطّح را آنها و پركرد, خاك به سنگها تبديل و كوهها

اجازة كه بودند چنان آن نخستين چينخوردگيهاي كه حالي در ساخت,

نميدادند/ انسان به زندگي

به اشاره اTٔرَض> <مَدَّ از منظور كه دارد وجود اينجمله در نيز احتمال اين

در زمين تمام كه: ميگويند, زمينشناسي دانشمندان كه باشد مطلبي همان

گـرفت قـرار گـودالهـا در آبهـا سـپس بـود, پـوشيده زيـرآب آغــاز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٦

۱۴۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

تا شدند, گستردهتر روز به روز و برآوردند آبسر از تدريجا وخشكيها

درآمدند/ كنوني بهصورت

در <خداوند ميفرمايد: و ميكند اشاره كوهها پيدايش مسألة به آن از پس

َرَواِسَي) فِيَها جََعَل (َو داد> قرار كوهها زمين
مـعّرفي زمين FميخهايH <َاوتاد> قرآن ديگر آيات در كه كوههايي همان

وهـمچون افكندهانـد پنجه بههم زير از كوهها اينكه دليل به شايد شده,

درون از را داخـلي فشارهاي هم كه پوشانده, را زمين سطح تمام زرهي

به و بيرون, از را ومد وجزر ماه جاذبة فوقالعاده نيروي وهم كنند خنثي

وكـرة بـبرند ميان از را مداوم وزلزلههاي واضطراب تزلزل ترتيب, اين

دارند/ نگه انسانها, زندگي براي آرامش در را زمين

زمين نه كه است آن به اشاره گويا زمين, گسترش كر ذ از بعد كوهها كر ذ

ايـن در كـه نـباشد آن در وبـلندي پستي هيچ كه است گسترده آنچنان

تبديل همهجا يا و نميگرفت قرار آن روي وآبها بارانها هرگز صورت

ولي داشت, جريان برسطحآن دائما وطوفانها باتDقميگشتميشد به

شد/ وامان امن جهت دو هر از آفرينشكوهها با

تـركيبي مجموع ودر نباشد/ زندگي قابل كه است دّره و كوه تمامش نه و

براي را بهترينتركيب كه ودّرهها, وكوهها مناطقمسطّحوصاف, استاز

ميدهد/ تشكيل زنده, موجودات وساير بشر زندگي

كـرده اشـاره دارد جـريان زمين, روي در كه نهرهايي و آبها به سپس,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٧

۱۴۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

أَنَْهاًرا) (َو داد> قرار نهرهائي آن در و <ورودهايي> ميگويد:
جالب بسيار نهرها با كوهها ارتباط و كوهها, بهوسيلة زمين آبياري سيستم

برف بهصورت كه را آبهايي زمين, روي كوههاي از بسياري زيرا است,

كـه مـيكنند, ذخـيره دّرههـايشان شكـافهاي در يا خود قلّة در درآمده

بهسوي مرتفعتر مناطق از جاذبه قانون حكم به و ميشوند آب تدريجا

ديگـري نيروي به نياز وبيآنكه ميگردند روان وگسترده, پست مناطق

و آبـياري را زمينها از بسياري طبيعي, بهطور سال مّدت تمام در باشد

سيرابميكنند/

ذخيره كوهها در اينصورت به آبها گر وا نبود, زمينها م�يم شيب گر ا

امكـان گـر ا يـا و نبود, امكانپذير خشك, مناطق اغلب آبياري نميشد,

داشت/ {زم زيادي فوقالعادهاي هزينة داشت,

وتابشآفتاب وآب زمين از ميوههاييكه و غذايي مواّد ذكر به آن, از بعد

پـرداخـته, است انسـان تـغذية بـراي وسـيله بـهترين و ميآيد وجود به

ََّمَراِت الث كُّلِ ِمْن (َو داد> قرار زمين دوجفتدر ميوهها تمام <واز ميگويد:

َزْوَجيِْناثْنَيِْن) فِيَها جََعَل
نـر نطفههاي داراي كه هستند زندهاي موجودات ميوهها اينكه, به اشاره

ميشوند/ بارور تلقيح, طريق از كه ميباشند وماده

١٨ قـرن اواسـط در سـوئدي, معروف گياهشناس و دانشمند <لينه>, گر ا

گـياهان>, جـهان در <زوجيّت كه: شد مسئله اين كشف به موفّق ميDدي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٨

۱۴۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٤٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

حيوانات همچون نيز گياهان و است همگاني و عمومي قانون يك تقريبا

مجيد قرآن ميدهند وميوه ميشوند بارور وماده, نر آميزشنطفة طريق از

اين و فاشساخت, را حقيقت اين آن, از قبل سال ويكصد يكهزار در

كتاب اين عظمت بيانگر كه است مجيد قرآن علمي معجزات از يكي خود

ميباشد/ آسماني بزرگ

نـر وجود به اجما� دانشمندان از بسياري <لينه>, از قبل نيستكه شكّي

كه: ميدانستند عادي مردم حتّي بودند, برده پي گياهان از بعضي در وماده

گياه ماده قسمتهاي روي نر نطفة از يعني ندهند, <َبر> را نخل گر ا مث�

هيچكس, امّا داشت, نخواهد مرغوبي ثمر يا و داد, نخواهد ثمر يا نپاشند,

ايـنكه تـا است, همگاني تقريبا قانون يك اين كه نميدانست بهدرستي

از قبل قرنها قرآن گفتيم كه همانگونه ولي شد, كشفآن به موفّق <لينه>

بود/ برداشته پرده آن روي از وي

گياهان مخصوصا و زنده, موجودات همة و انسان, زندگي كه آنجا از و

ديگر قسمت در نيست, امكانپذير شبوروز دقيق نظام بدون وميوهها,

بـوسيلة <خداوند ميگويد: آورده, ميان به سخن موضوع اين از آية اين

النََّهاَر) الَّيَْل (يُغِْشي ميافكند> آن بر پرده و ميپوشانَد را روز شب

هـمة آفـتاب, مداوم نور نباشد, شب آرامبخش تاريك پردة گر ا كه, چرا

بر زنده, موجودات از كلّي وبهطور ميوهها از اثري و ميسوزانَد را گياهان

نميمانَد/ باقي زمين صفحة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٤٩

۱۴۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

به روزها طول كه مقدار همين امّا نيست, دائمي روز, ماه, كرة در اينكه با

ماه كرة در روز وسط در حرارت است, زمين كرة شبانهروز پانزده مقدار

جوش نقطة به باشد, آنجا در ديگري مايع و آب گر ا كه ميرود با{ آنقدر

مـيشناسيم, زمين در كه را زندهاي موجود وهيچ ميرسد آن از وبا{تر

ندارد/ عادي شرايط در را گرما آن تحّمل تاب

و آيـات شـد, گـفته كـه مـوضوعات ايـن <در ميفرمايد: آيه, پايان در و

لِقَْوٍم Ð6َيَاٍت ذىلَِک فِي (ٕاِنَّ ميكنند> تفكر كه آنهائي براي است نشانههائي

يَتَفَكَُّروَن)
در وظلمت, نور نظام در ميانديشند, وشگرف, بديع نظام اين در كه, آنها

مـاه و خـورشيد نورافشاني نظام ودر آنها, وگردش آسماني كرات نظام

واسـرار زمين گسترش نظام در و انسانها به نسبت آنان وخدمتگذاري

قدرت آيات, اين در آنها آري, وميوهها, گياهان و نهرها كوهها, پيدايش

ميبينند/ بهروشني را آفريدگار بيپايان وحكمت {يزال

#

زمـينشناسي جـالب نكـات سـلسله يك بـه بحث, مورد آية آخرين در

اشـاره است, آفـرينش حسابشدة نظام نشانة كدام هر كه گياهشناسي و

كه دارد وجود مختلفي قطعات زمين روي <در ميفرمايد: نسخت, كرده

<ِقـطٌَع مـيفرمايد: كـه هـنگامي ولي است, نـزديك و همسايه معني به <جار> ماّدة از <ُمتَجاِور> / ١

گر ا وگرنه دارند قرار هم كنار در كه هستند مختلفي قطعههاي كه است اين ّمُتََجاِوَراٌت>مفهومش

ا6َْْٔرِضقِطٌَعمُتََجاِوَراٌت)١ فِي (َو يكديگرند> همسايگي در و هم كنار در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٠

۱۵۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥١ ٩ جلد نمونه. تفسير

نداشت/ معني مجاور> <قطعههاي تعبير بودند, يكسان آنها همة

ساختمان كدام هر ومربوطند, متّصل يكديگر با همه اينقطعات, اينكه: با

بعضي نرم, بعضي محكم, بعضي دارند, خود به مخصوص واستعدادي

از خـاّصي نـوع پـرورش براي استعداد كدام وهر شيرين بعضي شور,

وجانداران انسان نيازهاي كه چرا دارد; وزراعترا ميوه ودرختان گياهان

مأمـوريّت زمـين از قـطعه هـر گويي است, متفاوت و زياد بسيار زميني

يـا و بـودند, يكـنواخت همه, گر وا دارد, را نيازها اين از يكي برآوردن

بـود, نشده تقسيم زمين قطعات ميان در صحيحي صورت به استعدادها

وسـاير دارويـي و غـذايـي مـواّد نـظر از كـمبودهايي چـه گرفتار انسان

وبـخشيدن مأموريّت اين حسابشده, تقسيم با امّا ميشد, نيازمنديها

بهطور نيازمنديها اين همة قطعاتمختلفزمين, به پرورشآن استعداد

ميگردد/ برطرف كامل

و انگور انواع از دارد درختانيوجود و باغها زمين, همين <در اينكه: ديگر

انواع به اشاره اينجا در جمع صيغة كر ذ شايد است/ <نخل> جمع و<نخيل> <عنب> جمع <َاعناب> /١

طعم و خواص با خود عالم در نوع صدها شايد ميوه دو اين از يك هر كه است خرما و انگور مختلف

باشند/ داشته متفاوت رنگ و

َونَِخيٌل)١ َزْرٌع َو أَعْنَاٍب ِمْن جَنَّاٌت (َو نخلها> و زراعتها

ساقه و يكپايه از گاهي > مختلفآنها, انواع و درختان اين اينكه: عجب و

از معني اين كه ميرسد نظر به ولي است, <شبيه> آن و كردهاند كر ذ ديگري معني <صنو> براي / ٢

است/ شده گرفته كرديم كر ذ xبا در كه اّول معني

ِصنَْواٍن)٢ غَيُْر َو (ِصنَْواٌن مختلف> پايههاي از گاه و ميرويند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥١

۱۵۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

اصـلي تنة از كه است شاخهاي بهمعني اصل در <صنو>, جمع <صنوان>,

مـختلفي شـاخههاي بـهمعني <صنوان> بنابراين, و ميآيد/ بيرون درخت

ميآيند/ بيرون تنه يك از كه است

را ميوه از خاّصي نوع اينشاخهها, از يك هر كه ميشود گاه اينكه: جالب

درختان استعداد مسألة به اشاره جمله اين است ممكن ميدهد/ تحويل

كدام وهر مختلفميزنند پيوند چند پايه يك بر گاه كه باشد, پيوند براي

مـيدهد, تحويل ما به را ميوه از خاّصي نوع و كرده رشد پيوندها اين از

متفاوت محصولوميوهاشمختلفو امّا يكي, وساقه وريشه يكي, خاك

است!

بِـَماٍء (يُْسـقَيى ميشوند> سيراب آب يك از آنها <همة آنكه: عجيبتر و

َواِحٍد)
بـر مـيوه نـظر از ديگـر بعضي بر را درختان اين از <بعضي اينهمه, وبا

كُِل) فِيا6ُْٔ بَْعٍض عَلَيى ُلبَعَْضَها نُفَّضِ (َو ميدهيم> برتري
يك از مـيوههايي شاخه, يك در يا درخت يك در ديدهايم: بسيار حتّي

گلها جهان ودر دارند, متفاوت ورنگهاي طعمها كه دارد جنسوجود

بـه گـلهايي شاخه, يك وحتّي گل بوتة يك كه, است شده ديده بسيار

ميكند/ مختلفعرضه ًDكام رنگهاي

گـذارده كـار به درختان, شاخة در اسرارآميزي Tبراتوار و آزمايشگاه چه

كه ميكند مختلفتوليد ًDتركيباتكام يكسان, ًDكام مواّد از استكه شده

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٢

۱۵۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميسازد/ برطرف را انسان نيازمندي از بخشي يك هر

نظام اين كه وعالِم, حكيم يكمبدأ وجود بر دليل اسرار, اين يكاز هر آيا

نيست؟ كند, رهبري را

از است نشـانههايي امـور اين <در ميفرمايد: آيه پايان در كه, اينجاست

لِقَْوٍم 6ََٔيَاٍت ذىلَِک فِي (ٕاِنَّ ميكنند> انديشه و تعقل كه آنها براي عظمتخدا

يَعْقِلُوَن)

نكتهها:

وتـوحيد آفرينش اسرار به اشاره ابتدا در بحث, مورد آية دومين در -١

َربِّكُـْم بِـِلَقاِء َّكُْم اÐ6ْيَاِتلَـعَل ُل (يُفَّصِ ميخوانـيم: آيه پايان در ولي شده,
قيامت به تا ميكند تشريح شما براي را خويش آيات <خداوند تُوقِنُوَن):

بياوريد>/ ايمان ومعاد

كه است معاد و توحيد مسألة بين رابطهاي چه كه: ميآيد پيش سؤال اين

است؟! شده ذكر ديگري نتيجة عنوان به يكي

كه: ميشود روشن نكته اين به توجه با سؤال, اين پاسخ

آن اعادة بر او قدرت بر دليل جهان, اين ايجاد بر خداوند قدرت - Tًاّو

كُـْم بََدَأ (كََما ميخوانـيم: <اعراف> سورة ٢٩ آية در كه همانگونه است,

بازميگرداند/> آفريد آغاز در را شما كه <همانگونه تَُعوُدوَن):
را وزمين آسمانها كه خدايي <آيا ميخوانيم: <يس> سورة اواخر در يا و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٣

۱۵۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ندارد؟> را آن مثل ايجاد قدرت آفريد,

نباشد, آخرت عالم گر ا گفتهايم, <معاد> بحثهاي در كه همانگونه - ثانيًا

بـهتنهايي زنـدگي ايـن كـه چـرا بود; خواهد بيهوده جهان, اين آفرينش

ضمن مجيد قرآن باشد پهناور جهان اين آفرينش براي هدفي نميتواند

ةَ النَّْشأَ لَقَْدعَلِْمتُُم (َو ميگويد: F٦٢ آية واقعه, Hسورة معاد به مربوط آيات

مـتذكّر چگـونه ديدهايـد, را جهان اين كه <شما كَُّروَن): تََذ فَلَْو6َ ا6ُْٔولَيى

فرماييد/ مراجعه مرگ> از پس وجهان <معاد كتاب به بيشتر توضيح براي / ١

بود؟!>١ خواهد آن از بعد جهاني حتمًا كه نميشويد

٢-معجزاتعلميقرآن

اسـرار سـلسله يك روي از پـرده كه است فراواني آيات مجيد, قرآن در

اين كه است, بوده پنهان دانشمندان چشم از زمان آن در كه برداشته علمي

اعجاز دربارة كه ومحّققاني است قرآن وعظمت اعجاز از نشانهاي خود

نمودهاند/ اشاره آيات اين از قسمتي به غالبًا كردهاند, بحث قرآن

<زوجـيّت دربـارة كه شد, ذكر با{ در كه است آيهاي آيات اين از يكي

جـهان در <زوجـيّت مسألة گـفتيم, كه همانگونه ميكند, بحث گياهان>

شده شناخته ا{يام قديم از بشر براي جزئي صورتيكقضية به گياهان>

در اروپـا در نخستينبار وهمگاني, عمومي قانون يك بهعنوان اما بود,

آن روي از پـرده سـوئدي, دانشمند <لينه> بهوسيلة هجدهم قرن اواسط

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٤

۱۵۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

داده خبر بيشتر, حتي سال هزار از مسلمانان براي قرآن امّا شد, برداشته

بود/

َماًء َماِء ِمَنالسَّ أَنَْزلْنَا (َو است: آمده چنين <لقمان> سورة در موضوع اين

در آن بوسيلة و فرستاديم آبي آسمان <از كَِريٍم): َزْوٍج كُّلِ ِمْن فِيَها فَأَنْبَتْنَا

/١٠ آية لقمان, سورة / ١

رويانديم>/١ مفيد گياه زوج, هر از زمين

است/ شده موضوع اين به اشاره نيز ديگر آيات از بعضي در

ماه ٣-تسخيرخورشيدو

آيات است, كرده مسّخر را وماه خورشيد خداوند خوانديم: آياتفوق در

ومـوجودات آسـماني كـرات مـيگويد: كه داريم مجيد قرآن در فراواني

انسانند/ مسّخر همه آن, مانند و وروز وشب زميني

لَكُُم َسخََّر (َو كرد> شما مسّخر را نهرها <خداوند ميخوانيم: يكمورد در

/٣٢ آية ابراهيم, سورة / ٢

ا6َْٔنَْهاَر)٢
لَكُُم َسخََّر (َو ساخت> شما مسّخر را <كشتي ميفرمايد: ديگر مورد ودر

/٣٢ آية ابراهيم, سورة / ٣

الْفُلَْک)٣
الَّيَْل لَكُُم َسخََّر (َو كرد> تسخير شما براي را وروز <شب ديگر: جاي ودر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٥

۱۵۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

/١٢ آية نحل, سورة / ١

َوالنََّهاَر)١
لَكُـُم َسـخََّر (َو ساخت> شما مسّخر را وماه <خورشيد ديگر: جاي ودر

/٣٣ آية ابراهيم, سورة / ٢

َوالْقََمَر)٢ ْمَس الشَّ
آن از تـازه گـوشت تا آورد در شما تسخير به را <دريا ديگر: جاي ودر

/١٤ آية نحل, سورة / ٣

طَِريqا)٣ لَحًْما ِمنُْه كُلُوا لِتَأْ الْبَحَْر الَِّذيَسخََّر هَُو (َو كنيد> استفاده
زمـين روي آنچه همة خداوند نميبيني <آيا ميفرمايد: ديگر جاي ودر

/٦٥ آية حج, سورة / ٤

فِيا6َْْٔرِض)٤ َما لَكُْم اللََّهَسخََّر َأنَّ تََريى (أَلَْم ساخت؟> شما مسّخر است

وزمين آسمانها در را آنچه <خداوند ميخوانيم: ديگر جاي در با{خره و

َما َو َواِت ـى َم َمافِيالسَّ لَكُْم َسخََّر (َو ساخت> شما مسّخر را همگي است,

/١٣ آيه جاثيه, سوره / ٥

٥( ِمنُْه فِيا6َْْٔرِضجَمِيًعا
كه ميشود استفاده بهخوبي آيات, اين مجموع از

جهانبيني نظر واز است, اينجهان تكامليافتهترينموجود انسان, - Tًاّو

ديگر موجودات همة كه است شده داده ومقام ارزش او به آنقدر اسDم,

جايگاه وقلبش است ا�> <خليفة كه انساني ساخته, انسان اين مسّخر را

خدا!/ نور

كه نيست معني اين به آيات, اين در <تسخير> كه: ميشود روشن - ثانيًا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٦

۱۵۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

همين بلكه درميآَورد, خود فرمان تحت همگي را موجودات اين انسان

كـرات وفـيالمـثل دارنـد حـركت او وخدمت منافع مسير در كه اندازه

او تسخير در دارند ديگري فوايد يا ميكنند نورافشاني او براي آسماني

هستند/

فلسفهاي هيچ در و نشده, قائل وا{ ارزش انسان براي اينقدر مكتبي هيچ

مكـتب ويـژگيهاي از اين و ندارد, وشخصيّت موقعيّت اينهمه انسان

گاهي آ كه ميبرد, با{ حد, اين تا را انسان ارزشوجودي كه است, اسDم

دارد/ تربيتي عميق اثر آن, از

ابر و است, داده او عظمتبه اينهمه خدا كه: كند فكر انسان وقتي كه چرا

وفرمانبردار سرگشته وهمگي كارند در همه وفلك خورشيد و ماه و باد و

را وخود نميدهد, وپستي غفلت به تن انساني چنين اويند, وخدمتكار

در را زنجيرها نميسازد, <زور> و و<زر> ثروتومقام شهواتوبردة اسير

ميكند/ پرواز آسمانها اوج وبه ميشكند, هم

با كه حالي در نيستند, انسان مسّخر وماه خورشيد گفت: ميتوان چگونه

كه ميسازند, وآماده وگرم روشن را انسان حيات صحنة خود, نورافشاني

وجـود زمين كرة در وحركتي جنبش هيچگونه نباشد, خورشيد نور گر ا

داشت/ نخواهد

تـنظيم مدارش در را زمين حركت خود, جاذبة بهوسيلة ديگر سوي از و

خـود كـه مـيآفريند, مـاه هـمكاري بـا دريـاها در ومـد, وجزر ميكند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٧

۱۵۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٥٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ فراواني ومنافع بركات سرچشمة

انسـان بـه بـهنحوي كـدام هر وروزها, شبها نهرها, درياها, كشتيها,

حركتند/ در او منافع طريق ودر خدمتميكنند,

بـر است روشـني دليـل آنـها, حسابشدة نظام و تسخيرها اين در دّقت

آفريدگار/ حكمت و وقدرت عظمت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٨

۱۵۸ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

ميگويند: كه آنهاست گفتار عجيب ميروي, فرو شگفتي در چيزي* +از گر ا <و /٥

جديدي خلقت به و* ميشويم زنده ديگر +بار شديم, ك خا ما كه هنگامي <آيا

غـل و شـدهانـد; كـافر پـروردگارشان بـه كـه هستند كساني آنها بازميگرديم؟!>

ماند>/ خواهند آن در جاودانه و دوزخند, اهل آنها و است; گردنشان در زنجيرها و

سـّيئه در شـتاب تـقاضاي تـو از +ورحـمت*, حسـنه تـقاضاي از پـيش <آنها /٦

و است/ شده نازل عبرتانگيز بfهاي آنها از پيش اينكه با ميكنند; عذاب* +و

+در و است; آمرزش داراي ـ ميكنند ظلم اينكه با ـ مردم به نسبت تو پروردگار

است!> سختكيفر پروردگارت حال,* عين

تفسير:

معاد! از تعّجبكّفار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٥٩

۱۵۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

گذشت, قبل آيات در خداوند نشانههايعظمت پيرامون كه بحثي از بعد

ارتـباط بـا و مـيپردازد <مـعاد> مسألة بـه بـحث مـورد آيـة نخستين در

تحكيم بحثرا اين است, معاد> و <مبدٔا مسألة ميان كه وپيوستگيخاّصي

تعجب آنها گفتار اين از تعّجبكني, ميخواهي گر <ا ميگويد: و ميبخشد

پيدا آفرينشتازهاي ديگر بار شديم, خاك هنگاميكه آيا ميگويند: كنكه

خَـلٍْق لَـفِي َأِءنَّا تَُرابًا كُنَّا َأِءذَا قَْولُُهْم فَعََجٌب تَعَْجْب ٕاِْن (َو كرد>؟! خواهيم

چـيزي از مـيخواهـي گـر ا كه است معني اين به حقيقت در قَولُُهم> فََعَجٌب تَعَجب <َوٕان جملة /١

قَولُُهم> <فََعَجٌب جملة حقيقت در است شگفتي جاي بسيار كه نما, تعّجب آنها گفتار از كني, تعّجب

است/ شرطيه جملة جزاي

تعّجب آنها بتپرستي از گر <ا است: اين مفهومش كه: شده داده فوق جملة معني در نيز احتمال اين
تعجب ماية نيز آنها ناحية از معاد كردن انكار بلكه نيست تعّجب ماية آنها كار اين فقط ميكني,

است/

ميرسد/ نظر به صحيحتر اّول معني ولي

َجِديٍد)١
داشـتند, مـعاد مسألة از جـاهلي اقـوام هـمة كـه است تعّجبي همان اين

در كه حالي در ميپنداشتند, مرگمحال از بعد را آفرينشوحياتجديد و

شـده گـفته پاسخ بهخوبي مسأله اين به قرآن آيات وساير گذشته آيات

خلقتاست؟ وتجديد خلقت آغاز ميان فرقي چه اينكه آن و است,

جامة ديگر بار است قادر بيافريند را آنها آغاز در بود قادر كه كسي همان

را خويش خلقت آغاز اينها گويا بپوشاند/ اندامشان در را حيات و هستي

ميكنند/ وگفتوگو بحث آن, تجديد در كه كردهاند, فراموش

ميكند/ بيان جمله سه در را گروه اين آيندة وسرنوشت فعلي سپسوضع

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٠

۱۶۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦١ ٩ جلد نمونه. تفسير

شـدند> كـافر پـروردگارشان بـه كـه هسـتند كساني <اينها ميگويد: ابتدا

بَِربِِّهْم) كَفَُروا الَِّذيَن ِئَک ـى (أُْولَ
مسألة در او قدرت هرگز داشتند, قبول را او وربوبيّت خداوند گر ا كه چرا

در آنها كار خرابي بنابراين, نميكردند, ترديد انسان حيات وتجديد معاد

است/ ربوبيّتخدا و توحيد در كارشان خرابي مولود معاد,

آزادگـي پـرچـم زيـر از شـدن وخارج بيايماني و كفر براثر اينكه: ديگر

بتپرستي, زنجيرهاي و كردهاند, زنجيرها و غلها گرفتار را خود توحيد,

گـردن بـر خـود دست بـا را وخرافـات وجهل ماّدهپرستي هويپرستي,

ـِئَک ـى أُْولَ (َو است> گردنشان در زنجيرها و غل آنان <و نهادهاند/ خويش

أَعْنَاقِِهْم) فِي ا6َْٔغWَُْل
دوزخـند, اصـحاب مسـلما مـوقعيت ايـن و وضع اين با افرادي <چنين

آنـان دربـارة وانـتظاري نتيجه اين, وجز ماند> خواهند آن در وجاودانه

خَالُِدوَن) فِيَها هُْم النَّاِر أَْصَحاُب ِئَک ـى أُْولَ (َو نيست

#

ميگويد: پرداخته مشركان غيرمنطقي سخنان از ديگر يكي به بعد, آية در

كـنند, رحـمت تـقاضاي تـو وسـيلة بـه خـداونـد از اينكه جاي به <آنها

(َويَسْـتَعِْجلُونََک مينمايند> ومجازات وكيفر عذاب تعجيل درخواست

( قَبَْلالْحََسنَِة يِّئَِة بِالسَّ
ميگويي, راست گر ا نميگويند چرا وجاهلند؟ لجوج اينقدر اينقوم چرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦١

۱۶۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

سخن گر ا ميگويند: بلكه بگردان, نازل ما بر وچنان چنين را رحمتخدا

فرست؟ فرو ما بر را خدا عذاب است, راست تو

گـذشته در ايـنكه <بـا است؟ دروغ الهـي مـجازات ميكنند: فكر آنها آيا

صفحات بر آن اخبار كه گرديد> نازل پيشين سركش امتهاي بر عذابهائي

اّمتهاي بر كه است كيفرهايي> و <بhها معني به ,Pث ضّم و ميم فتح Rبه <مَثُله> جمع <َمُثhت> / ١

گرديد/ ضربالمثل كه آنچنان شد, وارد پيشين

ِمْنقَبْلِِهُمالَْمثWَُُت)١ خَلَْت قَْد (َو ثبتاست زمين دل ودر تاريخ

مـردم, وسـتمهاي زشتيها برابر در هم <خداوند, ميكند: اضافه سپس,

ٍة لَُذومَغْفَِر َربََّک ٕاِنَّ (َو است> شديد كيفر داراي وهم است معفرت داراي

الِْعَقاِب) َربََّکلََشِديُد ٕاِنَّ َو ظُلِْمِهْم لِلنَّاِسعَلَيى
كه همانگونه بود, نخواهد عامش رحمت مانع او مجازات شّدت هرگز,

فـرصت ظـالمان بـه او كـه آورد پيش را اشتباه اين نبايد او عام رحمت

شديدالعقاب مواردي چنين در كه چرا بكنند; بخواهند چه هر كه ميدهد

يـعني پـروردگار صـفت دو ايـن از يك هـر آثـار بـه ودســتيابي است,

است, انسان خود وجود در كه زمينههايي به <شديدالعقاب>, و مغفرة> <ذو

دارد/ بستگي

نكتهها:

آفرينشجديدچرا؟ ١-تعّجباز

در پـيامبران مشكDت از يكي كه ميشود استفاده قرآن مختلف آيات از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٢

۱۶۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

آنـها زيـرا است; بوده جسماني> <معاد مسئله اثبات مشرك, اقوام مقابل

خـاك از بـعد انسان چگونه كه ميكردند تعّجب موضوع اين از هميشه

آيات در كه تعبير وهمين بازميگردد؟ زندگي و حيات به ديگر بار شدن

تفاوتي مختصر با َجِديٍد) لَفِيخَلٍْق َأِءنَّا تَُرابًا كُنَّا (َأِءذَا ديديم بحث مورد

نمل, ـ ٨٢ و ٣٥ Hمؤمنون, ميشود ديده آياتقرآن از ديگر هفتمورد در

F٤٧ واقعه, ـ ٣ , ق ـ و٥٣ ١٦ صافات ـ ٦٧

استكه بوده مهم بسيار آنها نظر از اشكال اين كه ميشود روشن اين واز

كوتاهي عباراتبسيار در مجيد قرآن ولي ميكردند, تكيه آن روي جا همه

(كََما جملة با <اعراف> سورة ٢٩ آية در ًDمث ميدهد/ آنها به قاطع پاسخ

پـاسخ مـوضوع ايـن بـه نـيست بـيشتر كـلمه چـند كـه تَُعوُدوَن) كُْم بََدَأ
آفـريد را شـما آغـاز در كـه <هـمانگونه ميگويد: و ميدهد دندانشكن

بازميگرديد>/

آغاز از حتّي <بازگشتشما :( أَهَْوُنعَلَيِْه هَُو (َو ميگويد: ديگر جاي ودر

/٢٧ آية روم, سورة / ١

استخوان كنون ا و نبوديد هيچ آغاز در كه چرا است>;١ وآسانتر سادهتر

است/ موجود شما از {اقل شدهاي خاك يا پوسيده

وقدرت عظمت مطالعة وبه ميگيرد را مردم دست موارد از بعضي ودر

كه كس آن <آيا كه: واميدارد پهناور وآسمان زمين اين آفرينش در خدا

بـيافريند را وسـيّارات وثوابت وكهكشانها كرات همه اين دارد قدرت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٣

۱۶۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٨١ آية يس, سورة / ١

خلقتنيست>؟١ اعادة بر قادر

ميبخشد؟ آياخداوندستمگرانرا -٢

دارنـد, كـه ظلمي با مردم به نسبت پروردگار كه خوانديم فوق آيات در

خـداونـد كـه: نـيست ايـن منظور مسلّمًا است, وآمرزش مغفرت داراي

به ميخواهد بلكه ميكند, عفو مشمول دارد ظلمشاصرار بر كه را ظالمي

وسيله اين به خويشرا واصDح بازگشت امكان نيز ظالمان به وسيله اين

<شديدالعـقاب> تـو پروردگار ميگويد: كه دوم جملة مشمول واّ{ بدهد

بود/ خواهند است,

قابل نيز Fظلم جمله Hاز كبيره گناهان كه ميشود استفاده آيه اين از ضمنًا

/Fشرايطش تمام با Hمنتهيى بخششاست

كـه شده نقل <معتزله> از قديم از كه نادرستي گفتار به آن مانند و آيه اين

ميدهد/ قاطع پاسخ شد, نخواهد بخشيده هرگز كبيره گناهان % ميگفتند

واقع در او, شديد> و<عقاب پروردگار وسيع> <مغفرت ذكر حال, هر در و

مهّم عامل كه است, <رجا> و <خوف> ميانة خط در همگان دادن قرار براي

چـند هـر شوند, مأيوس خدا رحمت از هرگز نه ميباشد, انسان تربيت

هر بدانند امان در را خود او مجازات از هرگز نه و باشد, سنگين جرمشان

باشد/ خفيف گناهانشان چند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٤

۱۶۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

أحَداً هَنَأ ما َوتَجاوُزُه iِا mnopqميخوانيم:<لَو�عَفُو پيامبر از حديثي در لذا و

بـخششخـدا و عفو گر <ا واِحدٍ>: كُلٌّ َّكََل َ�ت عِقابُُه َو iِا وَعيد لَو� َو العيُش,

الهـي تـهديدهاي گـر ا و نـميشد, گوارا كسي كام در زندگي هرگز نبود,

ميخواست چه وهر ميكرد او رحمت به تكيه كسي هر نبود, ومجازاتش

/٣٥١٤ صفحه ,٦ جلد <قرطبي>, تفسير - بحث مورد آية ذيل ,٢٧٨ صفحه ,٥ جلد <مجمعالبيان>, / ١

ميداد>/١ انجام

ميگويند: مغرورانه گناهان, انجام هنگام به كه ميشود: روشن اينجا از و

ميگويند دروغ آنها نكردهاند, تكيه خدا كرم به واقع در است>, كريم <خدا

پروردگارند/ كيفر به بياعتنا واقع ودر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٥

۱۶۵ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

او بر پروردگارش از معجزهاي* +و آيه <چرا ميگويند: شدند كافر كه كساني > /٧

است; هـدايتكـنندهاي گـروهي هر براي و بيمدهندهاي; فقط تو نشده؟!> نازل

است*>/ بهانه همه اينها +و

تفسير:

بازهمبهانهجويي

بـه واشارهاي <توحيد>, مسئله به اشاراتي گذشته, آيات در آنكه: از پس

لجوج مشركان ايرادات از يكي به بحث, مورد آية در شد, <معاد> مسئله

معجزهاي و چرا ميگويند: كافران > ميگويد: و ميپردازد <نبّوت> زمينة در

كَفَُروا الَِّذيَن يَقُوُل (َو است>؟! نشده نازل او بر پروردگارش از نشانهاي و

َربِِّه) ِمْن آيٌَة أُنِزَلعَلَيِْه لَْو6َ
سـند بـهعنوان مـعجزات ارائـة ,mnopq پيامبر وظايف از يكي است: روشن

شك هنگام به حقيقتجو, ومردم است, الهي وحي پيوندشبا و حّقانيّت

مگـر كـنند, اعجاز مطالبة كه دارند را حق اين نبّوت دعوت در ترديد و

باشد/ آشكار ديگر طريق از نبّوت د{يل اينكه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٦

۱۶۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

داراي همواره انبياء, مخالفان داشتكه: توّجه دقيقًا نكته يك به بايد ولي,

بلكه نميخواستند, حق يافتن براي را معجزات يعني نبودند, نيّت ُحسن

مـعجزه پـيشنهاد زمان, هر حق, برابر در تسليم وعدم لجاجت بهعنوان

ميكردند/ وغريبي عادتعجيب وخارق

بـراي هـرگز مـيشود, نـاميده اقتراحي> <معجزات كه معجزات اينگونه

تسـليم آن برابر در هرگز پيامبران دليل همين وبه نبوده, حقيقت كشف

نميشدند/

اّدعـا mnopq پـيامبر مـيكردند: فكـر لجـوج كافران از دسته اين حقيقت در

ايـنجا ودر مـيباشم گـر وخارقالعاده چيز هر انجام بر قادر من ميكند:

انـجام او بـراي كند, خارقالعادهاي امر هر پيشنهاد كس هر كه نشستهام

دهم!/

وبـه است خـدا دست بـه معجزات كه حقيقت اين ذكر با پيامبران ولي,

دسترّد داريم, را وتربيتمردم تعليم وظيفة وما ميگيرد, انجام او فرمان

ميزدند/ افراد اينگونه سينه بر

اي ميفرمايد: سخن اين دنبال به كه ميخوانيم, بحث, مورد آية در لذا,

رهنمائي و هادي ملتي و قومي هر وبراي بيمدهندهاي, فقط <تو پيامبر!,

َهاٍد) قَْوٍم لِكُّلِ َو ُمنِذٌر أَنَْت ََّما (إِن است>

سؤالپيشميآيد: دو اينجا, در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٧

۱۶۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـافران پاسخ ميتواند چگونه ,( هاٍد قَوٍم ِلكُّلِ َو ُمنِذٌر أنَت (ٕانّما جملة -١

باشد؟ بوده معجزه تقاضاي به نسبت

پيامبر زيرا است; روشن گفتيم با{ در آنچه به توّجه با سؤال, اين جواب

مـقصد هـر وبراي كس هر درخواست به كه, نيست گر خارقالعاده يك

بيم يعني انذار, اول, درجة در او وظيفة بزند, اعجاز به دست منظور وهر

البتّه است مستقيم صراط به ودعوت ميروند, بيراهه در كه آنها به دادن

بـه نياز مستقيم صراط به گمراهان وآوردن انذار اين تكميل براي هرگاه

لجوجاني برابر در ولي, كرد, نخواهد كوتاهي پيامبر مسلّمًا باشد, اعجازي

ندارد/ را وظيفهاي چنين هرگز نيستند, مسير اين در كه

كردهاند فراموش را پيامبر اصلي وظيفة كافران اين ميگويد: قرآن واقع در

وظيفة كه پنداشتهاند وچنين است خدا سوي به ودعوت انذار مسألة كه:

است!/ اعجازگري او اصلي

چيست؟ هاٍد> َقوٍم <ِلكُِلّ جملة از منظور -٢

پيامبر به <هادي>, و <منذر> صفت: دو هر اين گفتهاند: مفّسران از جمعي

قَْوٍم>: لِكُّلِ هاٍد َو ُمنِذٌر <أَنَْت است: بوده چنين جمله واقع ودر برميگردد

هستي>!/ جمعيّتي هر براي وهدايتكننده بيمدهنده <تو

<لِكُّلِ جملة <واو>, كه چرا است; فوق آيه ظاهر خDف تفسير, اين ولي

كـلمة گـر ا آري, است, كرده جدا ُمنِذٌر> أَنَْت ََّما <إِن جملة از را َهاٍد> قَْوٍم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٨

۱۶۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٦٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

چنين ولي بود, قبول قابل ًDكام معني اين بود, قَْوٍم> <لِكُّلِ از قبل <هاد>,
نيست/

را حق بهسوي دعوتكننده قسم دو كه است بوده اين هدف اينكه: ديگر

ديگــر, و است, انــذار كــارش كــه دعــوتكنندهاي اّول, كــند: بــيان

است/ كارشهدايت كه دعوتكنندهاي

است؟ تفاوتي چه <هدايت> و <انذار> ميان كرد: خواهيد سؤال حتمًا

راه بـه بيراهـه از گمراهان كه: است آن براي <انذار> ميگوييم: پاسخ در

است اين براي <هدايت> ولي گيرند, جاي مستقيم صراط متن ودر آيند,

ببرد/ پيش به راه, به آمدن از پس را مردم كه

و<هادي> است, وايجادكننده ُمحدثه> <علّت همچون <منذر> حقيقت در

است چيزي همان اين و برنده, وپيش نگهدارنده و مُبقيه> <علّت بهمنزلة

شـريعت تأسيس رسول, ميكنيم, <امام> و <رسول> به تعبير آن از ما كه

هدايتكننده كه نيست Hشك شريعتاست نگهبان و حافظ وامام ميكند

آية در ذكر<منذر> قرينة به امّا اطDقشده, ديگر موارد در برشخصپيامبر

ادامـه را پيامبر راه كه است كسي هدايتكننده از منظور ميفهميم: فوق,

/Fاست او شريعت نگهبان و وحافظ ميدهد,

معني اين شاهد

شده نقل تسنن واهل شيعه كتابهاي mnopqدر پيامبر از كه رواياتمتعّددي

ميكند, تأييد ًDكام را تفسير اين عليهادياست>, و منذرم <من فرمود: كه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٦٩

۱۶۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميكنيم: اشاره آنها از روايت چند به نمونه بهعنوان

عبّاس> <ابن از جمله, اين تفسير در آيه, همين ذيل در رازي> <فخر -١

ميكند: نقل چنين

قاَل cdefgَو منكِبعَلٍيّ إليى أوَمأ ثُّم أنَاالمُنِذُر, َصدِرِهفَقاَل عَليى يََدُه iِا َرسوُل <َوَضَع

:< مِنبَعديى أنَتالهاديبَِکيَهتَديالمُهتَدوَن

شانة به سپس منذر! منم وفرمود: گذاشت خود سينة بر را دستش <پيامبر

مـن از بـعد تـو وسـيلة وبـه هـادي! تـويي وفـرمود: كـرد اشـاره عــلي

/١٤ صفحه ,١٩ جلد كبير>, > تفسير رازي, فخر / ١

ميشوند>/١ هدايت هدايتيافتگان

تـفسير در كـثير> <ابن عDّمه تسنن, اهل معروف دانشمند را روايت اين

گنجي و< المهّمة> <فصول در مالكي> اغ صبّ <ابن عDّمه وهمچنين, خود,

اندلسي> حيّان و<ابو خود تفسير در <طبري> و الطالب> كفاية > در شافعي>

خـويش, تـفسير در <نـيشابوري> عDّمه نيز و تفسيرش<بحرالمحيط> در

كردهاند/ نقل ديگري وگروه

كتاب<فــرائـد در است, تسنن اهل معروف علماي از كه <حمويني> -٢

بِـالهاديى الُمـراَد <ٕاّن مـيكند: نـقل چنين اسلمي> <ابوهريره از الّسمطين>

!/<cdefg َعليٌّ

كـتاب دوم جـلد در السـير> <حبيب كتاب نويسندة <ميرغياثالّدين> -٣

قَـولُُه نَـَزَل لَـّما َُّه إِن مُتَعَّدَدٍة بِطُُرٍق ثَبََت مينويسد:<قَد چنين ١٢ صفحة خود,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٠

۱۷۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧١ ٩ جلد نمونه. تفسير

عَليٌّ يا بَِک , أنَتالهاديى َو أنَاالمُنِذُر قاَللِعَلٍِيّ هاٍد قَوٍم َولِكُِلّ أنَتمُنِذٌر َّما إن تَعاليى

:< مِنبَعديى يَهتَديالمُهتَدوَن

َهاٍد> قَْوٍم لِكُّلِ َو ُمنِذٌر أَنَْت ََّما <إِن آية هنگاميكه نقلشده طرقمتعّددي <به

بعد علي, اي هادي/ وتو منذرم من cdefgفرمود: علي mnopqبه پيامبر شد, نازل

ميشوند>/ هدايت هدايتيافتگان تو بهوسيلة من از

سليمان و<شيخ <نورا'بصار> در <شبلنجي> و <روحالمعاني> در <آلوسي>

نزديكبه يا عبارت, همان به اينحديثرا نيز <ينابيعالموّدة> در قندوزي>

كردهاند/ نقل آن

ولي است, عـبّاس> <ابـن آن طـرق غـالب در حـديث, اين راوي گرچه

خـود واز Fحمويني نقل Hطبق <ابوهريره> از بلكه نيست, او به منحصر

فرمود:<المُنِذُر كه آنجا است, شده روايت نيز Fثعلبي نقل Hطبق cdefg علي

است پـيامبر <مـنذر مِــنبَــنيهــاِشٍميَــعنينَـفَسُه>: َرجُــٌل وَالهــاديى ـبُي ـَّ الن

مـختلف كـتاب و بعد, به ٨٨ صفحه ,٣ جلد الحق>, <احقاق نفيس كتاب به بيشتر توضيح براي / ١

شود/ مراجعه شيعه و تسنن اهل تفسير

بود>/١ او حضرتخود منظور استكه بنيهاشم از مردي وهدايتكننده

نشده و{يتوخDفتبDفصل مسألة به تصريح احاديث, اين در گرچه,

cdefg علي به منحصر كلمه, وسيع معني هدايتبه اينكه به توّجه با استولي

را بـرنامه ايـن mnopq پـيامبر خـاّص ياران و راستين علماي همة بلكه نبود,

بهخاطر <هادي> بهعنوان cdefg علي معّرفي ميشود, معلوم ميدادند, انجام

<هادي> مـصداق برترين او است, داشته او كه است وخصوصيّتي امتياز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧١

۱۷۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

بود/ mnopqنخواهد پيامبر و{يتوخDفت از جدا مطلبي وچنين بوده,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٢

۱۷۲ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

است; گاه آ ميكند حمل مادهاي حيوان* يا +انسان هر كه جنينهايي از <خدا /٨

از هم و ميآورند*, دنيا به مقّرر موعد از +وپيش ميكنند كم رحمها آنچه از نيز و

مـقدار او نـزد چـيز هر و ميآورند*; دنيا به موقع از بعد +و ميكنند افزون آنچه

دارد>/ معّيني

است>/ متعالي و بزرگ و آشكار, و پنهان داناي <او /٩

يكسـان او بـراي آشكار, يا بگويند, سخن پنهان بهطور كه شما از كساني > /١٠

روشنايي در يا ميكنند, حركت مخفيانه بهطور شبانگاه كه كساني +نيز* و است;

روز>/

تفسير:

علمبيپايانخدا

هـم, كه ميخوانيم را پروردگار صفات از قسمتي آيات از بخش اين در

ميكند/ تكميل را معاد بحثهاي وهم توحيد بحث

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٣

۱۷۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

علميكه همان است, چيز همه بر گاهياو وآ پروردگار وسيع علم از سخن

همان است, توحيد آفرينشوشگفتيهايخلقتود{يل نظام سرچشمة

دو هر روي آيات اين در است, قيامت بزرگ دادگاه و معاد پاية كه علمي

است/ شده تكيه Fبندگان اعمال به آفرينشوعلم نظام به Hعلم قسمت

مـاده, حـيوان هر يا زن هر كه جنينهايي از <خداوند ميگويد: نخست,

( أُنثَيى كُلُّ تَحِْمُل َما (اُ\يَعْلَُم است> گاه آ ميكند حمل

بـيرون مـقّرر مـوعد از قبل و ميكنند كم رحمها كه را آنچه همچنين <و

هـمين بـه است/ آن كردن> فروكش و مايع بردن <فرو بهمعني اصل در <غيض> ماّدة از <تغيض> /١

آن در آب كه ميشود گفته مكاني به مغيض> و <غيضه است/ آمده نيز فساد و معنينقصان به جهت,

فرو و بلعيده را نورها همة گويي است تاريك شب معني به غائضة> <ليلة ميبلعد; را آن و ميايستد

است/ برده

ْرَحاُم)١ ا6َْٔ تَِغيُض َما (َو ميداند> ميريزند
(َو باخبراست>, نيز ميدارند نگاه افزون مقّرر, موعد از آنچه از <همچنين

تَْزَداُد) َما
است: بسيار گفتوگو مفّسران ميان در با{ جملة سه تفسير در

گـانة سه صورتهاي به اشاره را آن - گفتيم با{ در كه همانگونه بعضي

از قـبل گاهي, ميشود, متولّد مقّرر موعد در گاهي, كه: دانستهاند, حمل

موعد از بعد گاهي, ,Fاست برده فرو خود در را {زم زمان گويي H موقع

جـنين تـولّد تاريخ از و ميداند را اينها همة خداوند مييابد, تولّد مقّرر

هـيچكس كـه است اموري از اين و است, گاه آ بيكموكاست آن ولحظة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٤

۱۷۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

مشّخصكند/ را آن نميتواند دقيقًا دستگاهي وهيچ

است; روشن هم آن استودليل پروردگار مخصوصذاتپاك علم, اين

از وهـيچكس ميباشد, متفاوت ًDكام وجنينها رحمها استعداد كه چرا

نيست/ گاه آ دقيقًا آنها تفاوتها اين

از مختلف حالت سه به اشاره با{ گانة سه جملههاي گفتهاند: ديگر بعضي

است: بارداري ايّام در <رحم> اعمال

ميكند/ حفظ را آن رحم كه است جنين خود به اشاره اّول, جملة

جنين وجذب ميريزد آن در كه حيضاست خون به اشاره دوم, جملة و

ميبرد/ فرو خود ودر ميمكد را وآن ميگردد,

به احيانًا حمل, ايّام در كه است اضافي خونهاي به اشاره سوم, جملة و

اهل ائّمة روايات از بعضي ميفرمايد: فوق آية براي تفسير اين تأييد ضمن <الميزان>, تفسير در / ١

معني همين بر xًاحتما نيز شده, نقل عبّاس> <ابن از آنچه و ميكنند تأييد را تفسير اين rstuv بيت

rstuv بيت اهل ائّمة از آيه اين ذيل در تفسير<نورالثقلين> در كه رواياتي در دّقت ولي است/ منطبق

دارد/ اشاره كرديم, اختيار متن در ما كه اّول, معني همان به بيشتر كه ميدهد نشان شده نقل

ميگردد/١ دفع آن از وبعد تولّد هنگام نه يا و ميشود ريخته خارج

از هيچيك حال عين در كه: دادهاند آيه تفسير در نيز ديگري احتماTت

اين مجموع به اشاره فوق آية است وممكن ندارد, تضاد يكديگر با آنها

<تحمل>, جملة زيرا است; اّول تفسير همان ظاهر, چند هر باشد, تفاسير

آن, قـرينة بـه <َتـزداُد> و <تَغيُض> وجملههاي ميرساند, را جنين حمل

است/ حمل دوران زيادي و كم به اشاره

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٥

۱۷۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

آيه اين تفسير cdefgدر صادق امام cdefgيا باقر امام از كافي> > در كه حديثي در

كُـلُّ تَزداُد ما َو أشهٍُر دوَنتِسعَِة حَمٍل كُلُّ ميخوانيم:<الغَيُض چنين شده نقل

متولّد ماه نه از كمتر كه است حملي <غيضهر أشهٍُر>: تِسعَِة عَليى يَزداُد ٍء َشيى

شود>/ افزون ماه نه از كه است چيزي هر َتزداُد> ما <و شود

َّها فَإن حَملِها فيى َمالخالَِص الدَّ المَرأُة َرأِت َّما ميفرمايد:<فَكُل حديث دنبالة ودر

مِ>: الدَّ مَِن حَملِها فيى زاَدفيها َّتيى ال ا�يّاِم بِعََدِد تَزداُد

دوران بر آن ايّام تعداد به ببيند, حمل حال خونخالصدر زن, زمان, <هر

/٤٨٥ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, نقل طبق ,١٢ صفحه ,٦ جلد كافي>, > / ١

ميشود>/١ افزوده حملش

ثـابت ومـيزان مـقدار به خدا نزد در چيز <هر ميكند: اضافه قرآن سپس

بِِمقَْداٍر) ِعنَْدُه َشْيٍء كُلُّ (َو است> ومعيّن

ساعت بلكه است, بيحسابوبيدليل زيادها و كم اين كه نشود, تصّور تا

رحم, وخون جنين اجزاي كه همانگونه دارد, حساب آن ولحظة ثانيه و

است/ وكتاب حساب داراي همه

#

مـيگويد: شـد, بيان قبل آية در آنچه بر است دليلي حقيقت در بعد آية

الْـغَيِْب (عَـالُِم مـيدانـد> را Fوآشكـار Hپـنهان وشـهود غـيب <خداوند

( ِة َهاَد َوالشَّ
استومتعالي بزرگ <او استكه دليل اين به غيبوشهود, از او گاهي وآ

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٦

۱۷۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

از وچيزي دارد حضور جا همه در دليل, همين وبه چيز> هر بر ومسلّط

(الْكَبِيُرالْمُتََعاِل) نيست پنهان او علم ديدگان

#

<براي ميكند: اضافه او بيپايان علم بر كيد وتأ بحث, اين تكميل براي و

آنها يا و دارند مكتوم را خود سخن كه كساني ندارد: تفاوتي هيچ خداوند

َو الْقَْوَل أََسرَّ َمْن (َسَواٌءمِنْكُْم وميشنود ميداند را همه او كنند>; آشكار كه
بِِه) جَهََر َمْن

ميان در و شب دل در مخفيانه كه كساني نميكند: تفاوت او براي نيز <و

دنبال به روشن, روز در آشكارا كه آنها و ميدارند بر گام پردههايظلمت

كه انساني به وسپس است جاري آب معني به اصل در Pضرر وزن Rبر <سرب> ماّدة از <ساِرب> / ١

شده/ گفته است حركت در كاري دنبال

بِالنََّهاِر)١ َساِرٌب َو بِالَّيِْل هَُومُْستَْخٍف َمْن (َو خويشميروند> كار

تـاريكي وظـلمت, نـور دارد, حضور جا همه در كه كسي براي ,Tًاصو

ايـنها هـمة از يكسان بهطور او ندارد, مفهومي وشهود, غيب وروشني,

است/ باخبر

نكتهها:

١-قرآنوجنينشناسي

ونـظاماتش, وشگـفتيها عجايب و جنين مسئله به كرارًا مجيد, قرآن در

شده اشاره حق بيپايان وعلم خداشناسي و توحيد بر دليل يك بهعنوان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٧

۱۷۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

در است, وجوان تازه بسيار علم, يك بهعنوان جنينشناسي, البتّه است,

آن مختلف ومراحل جنين دربارة دانشمندان محدودي اطDّعات گذشته

پيدا علم اين در جهشفوقالعادهاي دانش, و پيشرفتعلم با ولي داشتند,

وبـيسروصدا, خـاموش عالم اين از فراواني وشگفتيهاي واسرار شد

توحيد درس دنيا يك گفت: ميتوان كه بهطوري مكشوفگشت, ما براي

است/ نهفته آن وتكامل تحّول ومراحل آفرينشجنين خداشناسيدر و

وبـه است, بيرون همگان دسترس از كه موجودي به ميتواند كسي چه

/٦ آية زمر, سورة / ١

ظريف زندگانيشفوقالعاده و گرفته, قرار ثWٍََث>١ <ظُلَُماٍت در قرآن تعبير
او اخـتيار در غـذايـي مـواّد {زم مقدار وبه كند, رسيدگي است, ودقيق

هدايتشكند؟ مراحل تمام ودر بگذارد,

چه مادهاي حيوان هر ميداند خداوند ميگويد: كه هنگامي فوق آيات در

ماده و نر Hيعني جنسيتآن از تنها نيستكه اين مفهومش دارد؟ رحم در

ذوقهـا, اسـتعدادهـا, مشـّخصات, تـمام از بـلكه است, گاه آ آن, Fبودن

با هيچكس كه اموري است, گاه آ شده, نهفته آن در بالقّوه كه نيروهايي و

يابد/ گاهي آ آن از نميتواند وسيلهاي هيچ

مسير در آن ورهبري جنين, در حسابشده نظامات اين وجود بنابراين,

نيست/ ممكن وقادر عالم مبدأ يك از جز وپيچيدهاش, دقيق تكامل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٨

۱۷۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٧٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

اندازهدارد ٢-همهچيز

حّدي به چيزيمحدود هر كه, ميخوانيم مجيد, قرآن از آياتمختلفي در

(قَْد ميفرمايد: ٣ آية <طDق> سورة در نميكند/ تجاوز حّد آن از استكه

داده قرار اندازهاي چيزي برايهر يقينخدا <به قَْدًرا): َشْيٍء اُ\لِكُّلِ جََعَل
است>/

َو خََزائِنُُه ِعنَْدنَا ٕا6َِّ َشْيٍء ِمْن ٕاِْن (َو ميخوانيم: ٢١ آية <حجر> سورة ودر

نـزد آن خزائـن آنكه مگر نيست, چيز هيچ <و مَعْلُوٍم): بِقََدٍر ٕا6َِّ لُُه نُنَّزِ َما
نميكنيم>!/ نازل را آن معيني اندازه به جز ما ولي ماست;

بِِمقَْداٍر) ِعنَْدُه َشْيٍء كُلُّ (َو خوانديم: نيز بحث, مورد آيات در

نيست, بيحساب عالم, اين در چيز هيچ كه است آن به اشاره همه, اينها

فرض وكتاب, بيحساب طبيعت, جهان در گاهي كه را موجوداتي حتّي

نـدانـيم, يـا بدانيم ما چه دارند, وكتاب حساب دقيقًا آنها همة ميكنيم,

در چيز همه كه ندارد, اين جز مفهومي نيز خداوند, بودن حكيم ,Tًاصو

دارد/ اندازه و وحد برنامه او آفرينش

را حقيقت اين دريافتهايم, علوم بهوسيلة امروز آفرينش اسرار از را آنچه

است, او حياتيترينماّدةوجودي كه انسان, خون ًDمث كيدميكند, تأ ًDكام

بيست از است انسان بدن ياختههاي تمام به {زم مواّد رساندن وعهدهدار

يكبهقدري هر كيفيّت و اندازه و نسبتاينمواد تركيبيافته, ماّده چند و

ميافتد/ خطر به انسان سDمت تغيير كمترين با كه است دقيق

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٧٩

۱۷۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

آزمـايش سـراغ بـه فورًا بدن, نارساييهاي شناخت براي دليل همين به

اجـزاِء وسـاير وآهـن واوره وچـربي قـندي مـواّد گـيري اندازه و خون

بدن نارساييهاي علل به اجزا, اين زيادي و كمي واز ميروند, تركيبيش

ميبرند/ پي وبيماريها,

محاسبه دّقتو اين دارد, دقيق اينچنين تركيبي نيستكه انسان خون تنها

است/ موجود هستي عالم سراسر در

بينظميها ما گاهي را آنچه كه ميشود, روشن نكته اين به توّجه با ضمنًا,

و نارساييعلم به مربوط واقع در ميپنداريم, هستي عالم نابسامانيهاي و

چنين نميتواند هيچگاه وخداپرستراستين, ويكموّحد است, دانشما

ايـن گـواه عـلوم, تدريجي وپيشرفت باشد, داشته عالم دربارة تصّوري

است/ واقعيّت

از جـزئي كـه انسـانيّت جـامعة كـه بياموزيم ميتوانيم را درس اين نيز و

اصل اين بايد كند, زندگي سالم بخواهد گر ا است, هستي نظام مجموعة

گونه هر از باشد, داشته حكومت آن سراسر بر Fبِِمقَْداٍر ِعنَْدُه َشْيٍء كُلُّ Hَو
ودر بـپرهيزد نيست آن در وكتاب حساب كه وكارهايي وتفريط افراط

سازد/ حاكم را وكتاب حساب اجتماعي نهادهاي تمام

يكساناست! شهود ٣-برايخداوندغيبو

در وشـهود غـيب كـه: شـده تكيه موضوع اين بر بحث, مورد آيات در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٠

۱۸۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨١ ٩ جلد نمونه. تفسير

در استكه نسبي مفهوم دو غيبوشهود اساسًا روشناست, خدا پيشگاه

فيالمثل, ميرود, كار به است, وهستياشمحدود علم كه موجودي مورد

ما حواّس وساير وشنوايي ديد شعاع در آنچه هستيم/ حواّسي داراي ما

بـيرون مـا وشنيد ديد حوزة از آنچه و است, <شهود> ما براي دارد, قرار

ميشود/ محسوب <غيب> ما به نسبت است

وذّرات اشيا وباطن داخل وبه بود, نامحدود ما ديد قدرت فرضًا گر وا

بود/ <شهود> ما براي چيز همه ميكرد, نفوذ عالم

همة براي است, محدود خداوند پاك ذات از غير چيز, همه كه آنجا از و

استوهمه نامحدود چون ذاتخدا ولي دارد, وجود <غيبوشهود> آنها

دربارة استو<غيب> <شهود> او براي چيز, همه بنابراين دارد, حضور جا

ندارد/ مفهوم پاكش, ذات

مـعنيش يعني ميباشد, هادة> والشَّ الغَيِب <عالُم خداوند ميگوييم گر وا

يكسان او براي ميشود شهادتمحسوب يا غيب ما براي آنچه است اين

است/ وشهادت

ممكناستاز آيا كنيم, نگاه روشنايي در بهكفدستخود ما كنيد: فرض

خـداونـد, عـلم بـرابـر در هسـتي عالم باشيم؟ بيخبر است آن در آنچه

است/ آشكارتر و واضح اين از بهمراتب

تربيتيتوّجهبهعلمخدا! آثار -٤

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨١

۱۸۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

آشكـار و پـنهاني سخنان خداوند, ميخوانيم: فوق آيات در كه هنگامي

ودر ميدانـد, يكسان را شما وحركات وشبانه روزانه وآمدهاي ورفت

ايـمان راسـتي حقيقت, اين به گاه هر است, آشكار همه او علم پيشگاه

عميقي دگرگوني احساسكنيم, خود بر را او دائمي ونظارت باشيم داشته

ميشود/ پيدا ما وكردار وگفتار, وفكر روح در

كـه كسـي سـؤال پـاسخ در است شـده نقل cdefg صادق امام از روايتي در

جـمله از مـيفرمايد, را امـوري چيست؟ شما زندگاني برنامة ميپرسد:

فَاستَحيَيُت>: عَلَيَّ َّلٌِع اللََّهمُط أنَّ اينكه:<عَلِمُت

من كارهاي تمام از خداوند دانستم كه است اين من برنامههاي از <يكي

/١٧٢ صفحه ,١٢ جلد <مستدرك>, / ١

دارم>/١ وشرم حيا نافرمانياو از لذا است, خبر با و گاه آ

از فراواني جلوههاي متعّهد, مسلمانان روزانة زندگي و اس�م, تاريخ در

ميكنيم/ مشاهده را حقيقت اين

بدون ميوه چيدن قصد به پدر شدند, باغي وارد فرزندي و پدر ميگويند:

معرفتي با نوجوان كه فرزندش رفت, درختي با{ي به باغ صاحب اجازة

وفـورًا كرد جمع را وخود شد متوّحش پدر بيا/ پايين پدر زد: صدا بود

ميديد؟ مرا كه بود كسي چه نفهميدم پرسيد آمد/ پايين

نديد/ چيزي كرد با{ به نگاه سرت! با{ي از كسي گفت:

ممكن چگونه است, ما همة بر مافوقومحيط استكه خدا منظورم گفت:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٢

۱۸۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

در را تو خدا اينكه از امّا باشي داشته وحشت انساني كردن نگاه از است

است؟! ايماني چه اين وحشتنميكني؟ ميبيند حال هر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٣

۱۸۳ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

از را او سر پشت از و رو, پيش از پيدرپي, كه است مأموراني كس, هر <براي /١١

قومي هيچ سرنوشت خداوند و ميكنند; حفظ غيرحتمي] حوادث =] خدا فرمان

تغيير است خودشان +وجود* در را آنچه آنان آنكه مگر نميدهد راتغيير مّلتي* +و

عـذاب* +و بـدي اعـمالشان* +بـهخاطر قـومي بـراي خـدا كـه هـنگامي و دهند/

سرپرستي و* +نجاتدهنده خدا, وجز شد; نخواهد آن مانع چيز هيچ بخواهد,

داشت>/ نخواهند

تفسير:

محافظانغيبي!

بودن, َهاَدة> َوالشَّ الْغَيِْب <عَالُِم حكم به خدا كه: خوانديم گذشته, آيات در

است/ وناظر حاضر جا وهمه باخبر مردم وآشكار پنهان از

نگاهبان و حافظ اين, بر عDوه خداوند ميكند: اضافه بحث مورد آية در

پيش از پيدرپي, استكه مأموراني انسان <براي ميباشد: نيز خود بندگان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٤

۱۸۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

(لَـُه ميكنند> حفظ حوادث از را او و ميگيرند قرار سرش وپشت رو,

معروف و مشهور است, گفتوگو مفّسران ميان در برميگردد, كسي چه به <لَه> ضمير اينكه در /١

است/ شده اشاره او به قبل آيات در كه برميگردد, انسان به يعني گفتيم, xبا در كه است همان

نيست سازگار آيه ذيل با احتمال دو اين ولي برگردد, خدا به يا پيامبر به كه دادهاند احتمال بعضي

/Pكنيد Rدّقت

اِ\)١ أَْمِر ِمْن خَلْفِِهيَحْفَظُونَُه ِمْن َو يََديِْه بَيِْن ِمْن مَُعقِّبَاٌت
بيقيدوشرط نگهباني, و حفظ اين كه, نكند اشتباه كسي اينكه: براي اما

نـدانـم هر به ودست بيفكند پرتگاهها به را خود ميتواند انسان و است

وعـذاب مجازات مستوجب كه گناهي هرگونه مرتكب يا و بزند, كاري

باشند, وي حافظ ومأمورانش خدا باشد: داشته انتظار وباز بشود, است

نـميدهد, تـغيير را وملّتي قومي هيچ سرنوشت <خداوند ميكند: اضافه

حَتَّيى بِقَْوٍم َما يُغَيُِّر 6َ اللََّه (ٕاِنَّ كنند>! ايجاد خود در تغييراتي آنها آنكه مگر
بِأَنفُِسِهْم) َما يُغَيُِّروا

عهده كه الهي مأموران وجود با كه نيايد پيش اشتباه اين اينكه: براي باز, و

در دارد, معني چه الهي وبDهاي مجازات مسألة هستند انسان حفظ دار

بـدي و سوء ارادة جمعيتي و قوم به خداوند <هرگاه ميافزايد: آيه پايان

َمَردَّ Wََف ُسوًءا بِقَْوٍم اُ\ َأَراَد ٕاِذَا (َو ندارند> بازگشت و دفاع راه هيچ كند/

/( لَُه
لَُهْم َما (َو باشد> آنها ياور و ناصر و والي نميتواند خدا, كسغير هيچ <و

َواٍل) ِمْن دُونِِه ِمْن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٥

۱۸۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

قوم نابودي يا ومجازات, عذاب به خدا فرمان كه هنگامي دليل, همين به

تسـليم را انسان و ميشوند, دور نگهبانان و حافظان شود, صادر وملّتي

حوادثميكنند!/

نكتهها:

ُمَعّقباتچيست؟ -١

مـفّسران از ديگر وبعضي <مجمعالبيان> در <طبرسي> چنانكه <معّقبات>

ميباشد <معّقب>, جمع خود نوبه به هم وآن <معّقبه> جمع گفتهاند, بزرگ,

كـاري دنـبال بـه مـتناوب, وبـهطور پـيدرپي, كـه است گروهي بهمعني

ميروند/

داده مأموريّت فرشتگان, از گروهي به خداوند استكه: آن آيه, اين ظاهر

وپشت پيشرو واز بيايند انسان سراغ متناوببه بهطور شبوروز در كه

باشند/ او وحافظ نگاهبان سر

زيـادي وبـDهاي آفـات معرض در خود, زندگي در انسان ترديد بدون

انـواع مـيكروبها, بـيماريها, انـواع وبـرون, درون از حوادثـي است,

احـاطه را انسـان مـيجوشد, وآسـمان زمـين از كـه وخطراتي حادثهها

اطـراف اوضاع از انسان گاهي آ كه كودكي هنگام به مخصوصا كردهاند,

در خـطري گـامي هر در ندارد, تجربهاي وهيچ است ناچيز بسيار خود

است/ نشسته او كمين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٦

۱۸۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

حـوادث, همه اين {به{ي از چگونه كودك ميكند: تعّجب انسان گاه و

كـه خانوادههايي در مخصوصًا ميشود, وبزرگ ميبرد, سDمت به جان

آنها اختيار در امكاناتي يا و ندارند, مسائل از گاهي آ چندان ومادران پدران

انـبوه مـيان ودر مـيشوند, بزرگ روستاها در كه كودكاني مانند نيست,

دارند/ قرار وخطرات بيماري عوامل محروميّتها,

محافظي نيروي احساسميكنيم: بينديشيم, مسائل اين در بهراستي, گر ا

پيشرو از سپري وهمچون ميكند حوادثحفظ برابر در را ما كه هست

است/ ما ونگهدار محافظ سر, وپشت

مـيآيد پـيش انسـان بـراي خـطرناك حـوادث مـواقـع, از بسـياري در

ايـنها هـمة مـيكند, احسـاس كـه بـهطوري مييابد, رهايي ومعجزهآسا

ميكند/ نگهباني او از محافظي نيروي بلكه نيست, تصادف

مـعني اين روي نيز شده, نقل اسDم پيشوايان از كه متعّددي روايات در

در كـه: cdefgمـيخوانـيم باقر امام از روايتي در جمله از است, شده تأكيد

أو عَـلَيِهحـائٌِط يَقََع أو َركٍِيّ فيى يَقََع أن مِن iِا بِأمِر ///> فرمود: فوق آية تفسير

َوهُمامَلَكاِن إلَيالمَقادير َوبَينَُهيَدفَعونَُه إذجاَءالقََدُرخَلّوابَينَُه يُصيبَُهَشيٌءحَتّيى

حـفظ را انسـان خـدا فرمان <به َتَعاقَبانَُه>: نَهاِري مِن َومَلَكاِن بِالليِل يَحفَظانِِه

حـادثة يـا بيفتد, او بر ديواري يا كند, سقوط چاهي در اينكه از ميكند

اين در فرارسد, حتمي مقّدرات كه زماني تا بيايد, پيش او براي ديگري

كه فرشتهاند دو آنها تسليمحوادثميكنند, را واو ميروند كنار آنها هنگام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٧

۱۸۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـهطور كـه روز, در كـه فـرشتهانـد ودو ميكنند حفظ شب در را انسان

/Pبعثت چاپ ,٢٨٣ صفحة ,٣ Rجلد /٢٨٣ صفحه ,٢ جلد <برهان>, تفسير /٢ و ١

ميپردازند>/١ وظيفه اين به متناوب

مَـَعُهمَـلَكاِن َو إّ� عَبٍد مِن cdefgميخوانيم<ما صادق امام از ديگر حديثي در

بـندهاي <هـيچ :<iِا أمـِر بَـيَن َو بَـينَُه َّيا اiِخَل مِنعِنَد ا�ٔمُر جاَء فَإذا يَحفَظانِِه

امّـا مـيكنند, مـحافظت را واو هسـتند او با فرشته دو اينكه مگر نيست
ميكنند>٢ حوادث تسليم را او فرارسد, خداوند قطعي فرمان كه هنگامي

حفظ نيافته, قطعيّت خدا فرمان به كه حوادثي از تنها را او آنها Hبنابراين

/Fميكنند

كُِلّ مََع <إنَّ cdefgفرمود: علي مؤمنان امير كه: ميخوانيم نيز <نهجالب0غة> در

بَينَُه>: َو َّيابَينَُه القََدُرخَل فَإذاجاَء إنساٍنمَلَكَيِنيَحفَظانِِه

كـه هـنگامي امّـا مـيكنند, حـفظ را او كه است فرشته دو انساني هر <با

/٢٠١ جملة قصار, كلمات البhغة>, <نهج / ٣

ميسازند>/٣ رها را او فرارسد حتمي مقّدرات

وگـروههاي فرشتگان توصيف در الب0غة> <نهج اّول خطبة در همچنين,

حـافظان آنها از گروهي > لِعِباِدهِ>: مِنهُُمالحَفَظَُة <َو ميخوانيم: آنها مختلف

اويند>/ بندگان

و علوم طريق از طريقحسيا از فرشتگان, اين وجود از گاهي آ عدم البتّه

ايـن كـه چـرا باشد; آنها نفي بر دليل نميتواند هرگز, طبيعي, دانشهاي

از ديگر مذاهب وهمچنين مجيد قرآن نيست, ما بحث مورد به منحصر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٨

۱۸۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٨٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

طـرق از بشر كه: دادهاند خبر است, انسان حّس ماوراِء كه فراواني امور

يابد/ گاهي آ آنها از نميتواند عادي

خـود, روزانـة زنـدگي در مـا گفتيم, با{ در كه همانگونه گذشته, اين از

واحسـاس مـيبينيم محافظي نيروي چنين وجود از واضحي نشانههاي

نـجات اعجازآمـيزي بهطور مرگبار, حوادث از بسياري برابر در ميكنيم

تصادف, بر حمل يا و عادي طريق از آنها همة وتوجيه تفسير كه مييابيم

كـه ديـدهام زندگي در را آن نمونههاي بعضي خود Hومن است, مشكل

بوده دليلي من مثل ديرباوري شخص براي حتّي بوده, حيرتآور راستي

/F!نامرئي محافظ آن وجود براي است

kيكقانونكّليm است! ما تغييراتازخود ٢-هميشه

از مورد دو در كه بِأَنفُِسِهْم) َما يُغَيُِّروا حَتَّيى بِقَْوٍم َما يُغَيُِّر 6َ اللََّه (ٕاِنَّ جملة
بـيان را عـمومي و كـلّي قانون يك است, آمده مختصري تفاوت با قرآن

دهنده! وهشدار حركتآفرين سرنوشتساز, قانوني ميكند,

اسDم در وجامعهشناسي جهانبيني اساسي پايههاي از يكي كه قانون اين

دست در كس, وهر چيز, هر از قبل شما مقّدرات ميگويد: ما به است,

اقوام وبدبختي خوشبختي دگرگونيدر و تغيير گونه هر و است, شما خود

اقـبال و طـالع و شـانس مـيكند, بـازگشت آنـها خـود بـه اّول درجة در

آنـچه نـدارد, پايه هيچكدام اينها, مانند و فلكي اوضاع وتأثير وتصادف

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٨٩

۱۸۹ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

وسـرفراز, سـربلند بخواهد خود ملّتي كه: است اين است پايه و اساس

وشكست زبوني و ذلّت به تن خودش عكس, به يا باشد, وپيشرو پيروز

را ملّتي هيچ دامان بيمقّدمه, او, مجازات يا خداوند, لطف حتّي دهد, در

درونـي وتـغييرات مـلّتها, وخـواست اراده ايـن بلكه گرفت, نخواهد

ميسازد/ عذابخدا مستوجب يا لطف مستحّق را آنها كه آنهاست,

اجتماعي برنامههاي مهمترين از يكي قرآنيكه ايناصل ديگر: تعبيري به

بـه مـّتكي بـروني تـغييرات گونه هر ميگويد: ما به ميكند بيان را اسDم

به كه وشكستي پيروزي گونه وهر است, اقوام و ملّتها دروني تغييرات

ميگيرد/ سرچشمه جا همين از رسيد قومي

بـروني> <عـوامـل دنـبال به خويش, تبرئة براي هميشه كه آنها بنابراين,

ميگردند,

خـود بـدبختي عـامل همواره را كننده واستعمار سلطهگر قدرتهاي و

جـهنّمي, قـدرتهاي ايـن گر ا كه چرا اشتباهند; در سخت ميشمارند,

نيست/ ساخته آنان از كاري باشند, نداشته يكجامعه درون در پايگاهي

در را وجبّاران استعماركنندگان و سلطهگران پايگاههاي كه: است آن مهم

نداشته نفوذ براي راهي هيچگونه آنها تا بكوبيم درهم خود, جامعة درون

باشند/

اِ\ <ِعباُد كه كساني قرآن, گفتة به شيطان وميدانيم شيطانند, بهمنزلة آنها

پايگاهي كه ميشود, چيره كساني بر تنها او ندارد, راه هستند المُخلَصين>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٠

۱۹۰ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩١ ٩ جلد نمونه. تفسير

ساختهاند/ شيطان براي خود, وجود درون در

بايد ناكاميها, و بدبختيها, به دادن پايان براي ميگويد: قرآني اصل اين

انق�ب يك فرهنگي, و فكري انق�ب يك بزنيم: درون از انقDبي به دست

به فورا بايد بدبختيها, چنگال در گرفتاري هنگام وبه اخ�قي, و ايماني

توبه آب با را آنها و بپردازيم, خويشتن, ضعف نقطههاي جستوجوي

تـازه تولّدي بشوييم, خود وجان روح دامان از حق, بهسوي وبازگشت

نـاكـاميها بـتوانـيم آن پـرتو در تـا جـديد, وحـركتي نـور و كـنيم, پيدا

ـ ضعف نقطههاي اين اينكه, نه سازيم, مبّدل پيروزي به را وشكستها

بماند, مكتوم خودخواهي پوششهاي زير در ـ است شكست عوامل كه

بـيراهـهها در خـود, جامعة بيرون در شكست عوامل جستوجوي وبه

بمانيم/ سرگردان

مسـلمانان پـيروزي عـوامـل دربـارة زيـادي مـقا{ت يا كتابها كنون تا

نخستين,

از بسياري كه است, شده نوشته بعد, قرون عقبنشينيمسلمانان عوامل و

اصل از بخواهيم گر ا ميمانَد, وبيراهه سنگDخ كاوشدر به آنان, بحثهاي

پيروزي آن هم بايد بگيريم, الهام رسيده, ما به وحي سرچشمة از كه فوق

واخـDقي وعـقيدتي فكـري تـغييرات در را ناكـامي و شكست آن وهم

انقDبهاي در آن, غير نه و كنيم جستجو مسلمانان, عملي وبرنامههاي

الجـزايـر, انـق�ب ,Fايـران Hمسـلمانان ما ملّت انق�ب جمله از معاصر;

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩١

۱۹۱ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

را قـرآنـي اصـل ايـن حاكميّت وضوح, به آن مانند و افغانستان, انق�ب

ميكنيم/ مشاهده

را روشخود ابرقدرتهايسلطهگر, و استعماري, دولتهاي اينكه يعني

شد/ دگرگون چيز همه شديم, دگرگون درون از ما كه هنگامي دهند, تغيير

بـراي ديگر, وفرداهاي وفردا, امروز براي است درسي اين حال, هر به

آينده!/ نسلهاي وهمة مسلمانها, همة

اين اساس بر را خود ملّت كه شدند, وموفّق پيروز رهبراني تنها وميبينيم

ساختند/ دگرگون و كردند رهبري اصل

اساسي اصل اين بر شواهدي از است مملّو معاصر تاريخ و اس�م تاريخ

ميسازد/ دور تفسير اين در روشبحثمان از را ما آنها ذكر كه وجاوداني,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٢

۱۹۲ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

بيم ماية هم كه ميدهد, نشان شما به را صاعقه* +و برق كه است كسي <او /١٢

ميكند>/ ايجاد بار سنگين ابرهاي و اميد; ماية هم و است

او! خـوف از فـرشتگان +هـمچنين* و مـيگويد; او حـمد و تسـبيح رعد, <و /١٣

با ميسازد, آن گرفتار بخواهد را كس هر و ميفرستد; را صاعقهها كه* +اوست و

او قـدرت ايـنكه بـا مشـغولند; مـجادله بـه خدا دربارة +همچنان* آنها حال اين

بيانتهاست!>

غير +مشركان* كه را كساني و اوست; آن از مستجاب* دعاي +و حق <دعوت /١٤

كسـي هـمچون آنـها نـميگويند/ پـاسخ آنها دعوت به +هرگز* ميخوانند, او از

دهـانش بـه آب تـا مـيگشايد آب بـهسوي را خود +دست* كفهاي كه هستند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٣

۱۹۳ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيست>/ +وگمراهي* ضfل در جز كافران, دعاي و رسيد/ نخواهد هرگز و برسد,

همچنين و ـ اجبار يا اختيار روي از هستند وزمين آسمانها در كه كساني > /١٥

ميكنند>/ سجده خدا براي شام و صبح هر ـ سايههايشان

تفسير:

بخشديگريازنشانههايعظمتاو

واسرار خدا عظمت نشانههاي و توحيد آيات به ديگر بار اينجا در قرآن

از مـختلفي قسـمتهاي روي گذاشـتن انگشت وبا ميپردازد, آفرينش

آنـها, وخـواّص اسرار به وپرمعني كوتاه واشارههاي طبيعي, پديدههاي

در را ومـعرفت ايـمان نـور كـرده, نـزديكتر خـدا بـا را بـندگان رابـطة

ميپاشد/ قلبهايشان

كرده اشاره ميشود- پيدا ابر قطعات ميان در كه برقي - برق به نخست

شما به ميباشد, طمع ترسو ماية كه را برق كه است كسي <او ميگويد:

َوطََمًعا) َخْوًفا الْبَْرَق الَِّذييُِريكُُم (هَُو ميدهد>! ارائه
رعبانگيز وصداي ميكند, خيره را درخشانشچشمها شعاع ازيكسو,

و وترس مياندازد, وحشت به را شما گاهي برميخيزد, آن از كه <رعد>

در كه آنها براي مخصوصا آن, از ناشي آتشسوزي خطرات از اضطراب

ميدهد/ آزار را آنان دارند, عبور آن از يا و ميكنند زندگي بيابانها

را بيابان وتشنهكامان ميآيد وجود به رگبارهايي همراه, غالبًا كه آنجا از امّا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٤

۱۹۴ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

اميد به را آنها ميكند, سيراب را وزراعت ودرختان ميبخشد, ز{ل آب

را حّسـاسي لحـظات وامـيد, بـيم ايـن مـيان ودر مــيكشانَد, طــمع و

ميگذرانند/

ايـجاد وپـربار سـنگين ابـرهاي كه است كسي <او ميكند: اضافه سپس,

الثَِّقاَل) َحاَب السَّ (َويُنِْشيُء تشنهاند زمينهاي آبياري به قادر كه ميكند>

برق بركاترعدو

با ابر قطعه دو كه: است آن خاطر به برق, پيدايش علمي, نظر از ميدانيم

ودرست نزديكميشوند, هم به ,FمثبتومنفيHمختلف الكتريسيتههاي

آنها ميزند, همجرقّه به نزديكشدن هنگام به كه برق سيم دو سر همانند

ميشوند/ الكتريكي> <تخلية وبهاصطDح كرده ايجاد عظيمي جرقّة نيز

ميشود, آشكار ما چشم برابر در سيم دو سر از كه جرّقههايكوچكي گر ا

خـاطر بـه بـرق, آسـماني جرقّة عوضصداي در دارند, خفيفي صداي

<رعد> كه است شديد بهقدري الكتريسيته, ميزان بودن وبا{ ابر گسترش

ميآورد/ وجود به را

هميشه كه زمين, به است مثبت الكتريسيتة داراي كه ابري قطعه هرگاه, و

ايـجاد ابـر و زمـين مـيان در جـرقّه شـود, نزديك دارد منفي الكتريسيتة

دليـل هـمين بـه بودنش وخطرناك مينامند <صاعقه> را آن كه ميشود,

نوك بهاصطDح كه است مرتفعي ونقطههاي زمين آن, سر يك كه است

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٥

۱۹۵ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميدهد, تشكيل را سيم اين

سيم اين نوك به تبديل ًDعم است ممكن بيابان, يك در انسان يك حتّي

يكلحظة ودر آيد, فرود او سر بر وحشتناكي درستجرقّة و شود منفي

رعد هنگام كـه, است دليل همين به نيز و شود, خاكستر به تبديل كوتاه

نـقطة هـر يـا كـوه يا ديوار يا درخت كنار به فورًا بايد بيابانها در برق و

كشيد/ دراز گودالي در يا و برد, پناه مرتفعي

شوخيطبيعتمحسوبميشود, شايد بعضي, نظر از كه برق حال, هر به

ًDذي كه دارد وبركاتفراواني فوايد كه: ثابتشده روز, كتشافاتعلمي ا با

ميشود/ اشاره آن قسمت سه به

آبياري: -١

درجه هزار پانزده حدود در گاه, ـ زياد فوقالعاده حرارت معموً{ برقها

از زيـادي مـقدار كه است كافي حرارت اين ميكنند/ توليد ـ سانتيگراد!

در وميدانيم شود, كم فورًا هوا فشار نتيجه ودر بسوزاند را اطراف هواي

و بـرق جـهش مـتعاقب غالبًا دليل, همين وبه ميبارند, ابرها كم, فشار

مـيريزند, فـرو بـاران درشت دانـههاي و مـيشود, شـروع رگــبارهائي

است/ آبياري وظايفش از يكي واقع در برق ازاينرو و

٢-سمپاشي:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٦

۱۹۶ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

مقداري با باران قطرات ميشود آشكار حرارتش آن با برق كه هنگامي به

كسـيژنه> ا <آب يـعني سـنگين وآب مـيشوند تـركيب اضافي, كسيژن ا

وميدانيم: ميكنند ايجاد FH٢O٢H

در جهت همين وبه است, ميكروبها آثارشكشتن از يكي كسيژنه ا آب

آب قطرات اين ميرود, كار به زخمها شستوشوي براي طبّي مصارف

را گياهي آفاتوبيماريهاي تخم ميبارد, زمينها بر كه هنگامي كسيژنه, ا

هر گفتهاند: دليل همين به ميكند, آنها از سمپاشيخوبي و ميبَرد, ميان از

است/ بيشتر گياهي آفات باشد كم برق و رعد سال

وكودرساني: تغذيه -٣

اسـيد حالَت يك وتركيب, شديد وحرارت برق اثر بر كه باران قطرات

يكنوع آنها, با وتركيب زمينها بر شدن پاشيده هنگام ميكند, كربنيپيدا

ميشوند/ تغذيه طريق اين از گياهان و ميسازد, گياهي مؤثّر كود

مـجموع از سـال, طـّي در كه كودي مقدار گفتهاند: دانشمندان از بعضي

كه است! تن ميليون دهها ميآيد, وجود به زمين كرة در آسمان برقهاي

ميباشد/ با{ئي فوقالعادهاي رقم

طبيعت, وبيخاصيّت پيشپاافتاده ظاهرًا پديدة همين ميبينيم, بنابراين,

وهم سمپاشيميكند, هم آبياريميكند, هم وپربركتاست, پربار چقدر

است, هستي عالم وپردامنة شگرف اسرار از كوچكي نمونة اين و تغذيه,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٧

۱۹۷ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

باشد/ خداشناسي مسألة بر روشني رهنمون ميتواند كه

آتشسوزيهايي ديگر, سوي از و است, برق بركات ازيكسو, همه اينها

يا انسان است ممكن گاهي ميآيد, وجود به FصاعقهH آن يكنوع از كه

وقابل است, نادر و كم امر اين چند هر بسوزاند, را درختاني يا انسانها

ترسشود/ و خوف عامل ميتواند ولي اجتناب,

ترساستوهم ماية برقهم كه: خوانديم فوق آية در آنچه ترتيب, اين به

باشد/ امور اين مجموع به اشاره است ممكن اميد,

فوق آية آخر در كه الثَِّقاَل) َحاَب السَّ يُنِْشيُء (َو جملة است ممكن نيز و

از سنگينبار را ابرها كه باشد, داشته برق خاصيّت همين با ارتباط آمده,

ميسازد!/ باران پشت پر دانههاي

#

ميفرمايد: نيست/ برقجدا از هرگز كه ميپردازد, بهصداي<رعد> بعد آية

شيٍء من ِاْن (و <اسراء>: سورة ٤٤ آية ذيل در موجودات, تقدير> و <تسبيح دربارة بيشتر توضيح / ١

آمد/ خواهد خدا خواست تَسبيَحُهم)به تَفَقُهوَن % لكىِن َو بَِحمِدِه يَُسبُِّح ا%

١( ْعُدبِحَْمِدِه الرَّ يَُسبُِّح (َو ميگويد> خدا وحمد تسبيح <رعد,
عظمتصوت در ضربالمثل, كه طبيعت, اينصدايپرطنينجهان آري,

درخدمتيكهدف دو وهر ميباشد, برق پديدة با توأم كه آنجا از است,

اشاره آن به با{ در -كه دارند پرارزشوحسابشدهاي وخدمات هستند,

<برق> گوياي زبان <رعد> ديگر, تعبير به ميگويد, تسبيحخدا عم�ً شد-

ميكند/ وعظمتخالق آفرينش, نظام از حكايت كه است,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٨

۱۹۸ تفسير نمونه جلد 1۰



١٩٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـتاب يك مـيگذاريـم: حال زبان را آن نام ما كه است چيزي همان اين

محكم ساختمان يك دلانگيز, و زيبا تابلو يك غّرا, يكقصيدة پرمحتوا,

وذوق مهارت و دانش و علم از خود حال زبان با وحسابشده, ومنظّم

ميكنند, مدح را آنها ميگويند, سخن نّقاشومعمار و گوينده, و نويسنده

وميستانيد/

دقـيق بسـيار ونـظام اسـرارآمـيزند, هـمه كـه هسـتي عــالم ايــن ذّرات

گونه هر از او بودن ومنّزه خداوند پاكي از همگي دارند, وحسابشدهاي

وپـاك تـنزيه جـز چـيزي <تسـبيح> Hآيا ميگويند, سخن ونقص, عيب

Hآيا ميدهند خبر حكمتاو و علم قدرتو از وهمگي Fدانستنميباشد؟

/Fاست؟ كمال صفات بيان جز چيزي <حمد>

هر جهان, اين ذّرات تمام كه: دادهاند فDسفه از جمعي نيز را احتمال اين

وشعور, عقل همين روي واز دارند شعور و عقل از نوعي خود يكبراي

كـردن وحكـايت حـال زبـان بـا نـهتنها مـيكنند, خدا تقديس و تسبيح

ميستايند/ را او نيز قال, زبان با بلكه خدا, وجود از وجودشان

كـه: مـيگويند, او تسـبيح ماّده, جهان اجزاي ساير يا رعد صداي نهتنها

مشـغولند> تسـبيح بـه خـدا خشـيت و تـرس از نـيز فـرشتگان <همگي

اين در <خوف> و <خفيَه> تفاوت ميفرمايد: ٢٣٠ صفحه ,٦ جلد <تبيان>, تفسير در طوسي> <شيخ / ١

تـرس حـالت مـعني به اّولي يعني است, مصدر <خوف> و ميكند را حالت بيان <خفيه> كه است

است/ ترسيدن معني به دومي و

ِخيفَتِِه)١ ِمْن (َوالَْمWَئِكَُة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ١٩٩

۱۹۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ومسؤوليّتهايي پروردگار فرمان دادن انجام در كه, اينميترسند از آنها

مـجازات وگرفتار كنند كوتاهي گذارده, آنها عهدة بر هستي نظام در كه

شوند, الهي

مسـؤوليّت احساس كه آنها براي وتكاليف, وظيفهها هميشه ميدانيم: و

تDشوحركت به شخصرا كه سازنده ترسي است, ترسآفرين ميكنند

واميدارد/

و ميكند <صاعقهها> به اشاره وبرق, رعد زمينة در بيشتر, توضيح براي و

ميفرمايد:

آسيب آن وسيله به بخواهد كسرا هر به و ميفرستد را صاعقهها <خداوند

يََشاُء) َمْن بَِها َواِعَقفَيُِصيُب الصَّ (َويُْرِسُل ميسازد> آن گرفتار ميرساند
آفرينش, عالم در پروردگار آياتعظمت مشاهدة با و همه, اين با <ولي,

وبا آنها, مانند و وبرق ورعد ودرختان گياهان در وآسمان, زمين پهنة در

يك بـرابـر در حـتّي حوادث, برابر در انسان قدرت حقارت و كوچكي

بر ستيز و مجادله به خدا دربارة بيخبران از گروهي هم <باز آسماني جرقّة

اِ\) فِي يَُجاِدلُوَن هُْم (َو ميخيزند>
سخت كيفري و دردناك ومجازاتي بيانتها, قدرتي خداوند كه حالي <در

الِْمَحاِل) َشِديُد هَُو (َو دارد>
و پنهاني چارهانديشِي نوع بهمعنيهر <حيله> و <حيله> از اصل در <ِمحال>

فارسي زبان در كه مخّرب, چارهجوييهاي بهمعني Hنه است آشكار غير

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٠

۲۰۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠١ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـا هـم آن چارهانديشي, بر توانايي كه كسي مسلّما, Fاست شده مشهور

است فوقالعـاده توانايي نظر از هم كه است كسي دارد, وشّدت قدرت

پيروز و دشمنانشمسلّط بر دليل همين وبه وحكمت, علم نظر از وهم

نيست/ او قدرت حوزة از فرار ياراي را وكسي ميباشد,

كردهاند تفسير طوري را الِمحال> يك<َشديُد هر مفّسران, جهت, همين به

بـهمعني را آن بـعضي است: گـرفته ريشـه با{ معني از واقع در همه كه:

بـعضي: القـدرة>, <شديد بعضي: العذاب>, <شديد بعضي القّوة>, <شديد

مكـر بـهمعني كـه <مـاحل>, و <مـحل> ماّدة از بلكه ندانستهاند, <حيله> ماّدة از را <مِحال> بعضي /١

نظر به صحيحتر گفتيم, متن در آنچه ولي گرفتهاند, ميباشد كيفر و مجازات بر وتصميم جدال و

است/ قريباxُفق تقريبًا معني دو هر چند هر ميرسد,

نمودهاند/١ تفسير آن, مانند و اTٔخذ> <شديد

#

ميكند: اشاره مطلب دو به بحث مورد آية سومين

( الَْحّقِ دَْعَوةُ (لَُه خداست> آِن از <دعوتحق اينكه: نخست

دعاي از گاهي آ هم ميكند, واجابت ميشنود, بخوانيم را او هرگاه يعني:

دليـل هـمين بـه و آنـها, خـواسـتههاي برانجام قدرت وهم دارد بندگان

وبياساس/ باطل نه است, مقّدسشحّق ذات از وتقاضاي او خواندن

است, باطل ودعاي دعوت آنها, از وتقاضاي بتها خواندن اينكه, ديگر

انـجام وبـراي مـيخوانـند خـداونـد از غـير مشركان كه را كساني > زيرا

نـميگويند پـاسخ آنـان بـه هـرگز مـيبرند, پناه آنها به خواستهايشان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠١

۲۰۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

6َيَْستَِجيبُوَنلَُهْم دُونِِه ِمْن يَْدُعوَن (َوالَِّذيَن اجابتنميكنند> را دعايشان و

بَِشْيٍء)
نـيست بـيش وخيالي پندار كه چرا باطل; دعوت است چنين اين آري,

و بـيپايه و موهوم ًDكام باشند قائل بتها براي وقدرتي علم هرگونه و

بياساساست/

و<بـاطل> وبـركت, خير ماية و وواقعيّت عينيّت جز چيزي <حق>, مگر

ميباشد؟ وفساد, شّر ماية و وتوهّم پندار جز چيزي

موضوع اين ساختن مجّسم براي است, قرآن روش كه همانگونه سپس,

را خدا غير كه <آنها ميگويد: كرده بيان رسائي و زيبا حّسي مثال عقDني,

دور او دسترس از آن سطح كه آبي كنار بر كه ميمانند كسي به ميخوانند

هرگز و برسد او دهان به كه اميد اين به ميكند, اشاره آن به و نشسته است

َفاُه الَْماِءلِيَبْلَُغ إِلَي كَفَّيِْه كَبَاِسِط (ٕا6َِّ بيهودهاي>! خوابوپندار چه نميرسد

بِبَالِِغِه) هَُو َما َو
اشاره, وبا كرد دراز آب بهسوي ودست نشست, چاه كنار در ميتوان آيا

سر ديوانه و سادهلوح انسان يك از جز اينكار آيا فرستاد؟ دهان به را آب

ميزند؟!

كسي به را بتپرستان كه: دارد فوقوجود جملة تفسير در نيز, احتمال اين

آب وارد گرفته وافقي صاف ًDكام را خود دستان كف كه ميكند, تشبيه

بهمحضبيرون حاليكه در شود, بند دستاو آبدر دارد انتظار و ميكند,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٢

۲۰۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـيرون او دست وكـف انگشـتان {به{ي از آب, قطرات دست, آوردن

نميمانَد/ باقي وچيزي ميريزد

براي كه بتپرستان اينكه: وآن كردهاند جمله اين براي نيز سومي, تفسير

ميخواهد كه: هستند كسي مانند ميروند, بتها سراغ به مشكDتشان حّل

نگاه مشت در را آب ميتوان هيچگاه آيا دارد نگاه خود مشت در را آب

وقتي كه, شده گرفته عرب ميان در ضربالمثلمعروفي از اين و داشت؟

مـيگويند: بزنند مثالي ميكند, بيهوده كوشش كه كسي براي ميخواهند

دست با آبرا ميخواهد كسياستكه مانند <او بِاليَِد>: الماِء كقابِِض <هَُو
بگيرد>/ خود

ميگويد: نيز عرب شاعر

بِاليَِد الماَء القابِِض ِمثَل الُوِدّ ِمن بَـينَها َو بَينيى كاَن فيما َفأصبَحُت
كسي مانند واو, خود ميان محبّت حفظ براي كه رسيد جايي به من كار >

/٣٥٢٩ صفحه ,٥ جلد <قرطبي>, تفسير / ١

دارد>/١ نگاه دست در را آب ميخواست كه بودم

ميرسد!/ بهنظر روشنتر همه از اّول, تفسير ولي

بـتها از كافران <درخواست ميگويد: سخن اين كيد تأ براي آيه, پايان در

فِي ٕا6َِّ الْكَافِِريَن ُدَعاُء َما (َو نيست> گمراهي در برداشتن گام جز چيزي

َضWٍَل)
كه بيراههاي در را كوششخود و سعي انسان كه با{تر, اين از ضDلتي چه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٣

۲۰۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نتيجه امّا شود ناتوان و خسته بَرد؟ كار به نميرسانَد مقصد به را او هرگز

نگيرد/ وبهرهاي

از چگـونه بتپـرستان دهد نشان اينكه براي بحث, مورد آية آخرين در

شدهاند, سرگردان بيراههها در وتكوتنها گشته جدا هستي عالم كاروان

روي از هسـتند وزمـين آسـمانها در كـه كساني <همة ميفرمايد: چنين

و هرصبح آنها, سايههاي همچنين و رويكراهت, از يا و تسليم اطاعتو

َوا6َْْٔرِض َواِت ـى َم َمْنفِيالسَّ يَْسُجُد لِلَِّه (َو ميكنند> سجده خدا براي شام,
َوا6ََْٔصاِل) بِالْغُُدّوِ ِظWَلُُهْم َو كَْرًها َو طَْوًعا

نكتهها:

ازسجدةموجوداتچيست؟ ١-منظور

است, وتسليم تواضع نهايت و خضوع بهمعني موارد, اينگونه در سجده,

خدا براي انديشه, و عقل صاحبان وهمة انسانها و فرشتگان همة يعني:

: منتهيى ميباشند, خاضع او فرمان برابر ودر متواضعند

قوانين برابر در يعني تكوينيدارد, جنبة تنها وخضوعشان گروهيسجده

آفرينشخاضعاند/ و هستي عالم

با يعني دارند, نيز تشريعي سجود تكويني, سجود بر عDوه گروهي ولي

ميبينيم كه همين ًDمث ميكنند, سجده خداوند برابر در خود وارادة ميل

وسـDمت ورشـد نـمو و ومرگ, حيات قوانين تسليم آنها وجان جسم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٤

۲۰۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

قـوانـين برابر در وخضوع, تسليم حالت اين است آن مانند و وبيماري

است/ آنها ناحية از تكويني سجود يكنوع حقيقت در آفرينش,

كـه: بـاشد ايـن بـه اشاره است ممكن َكرًها>, َو به<َطوًعا تعبير -٢

مـيافـتند سـجده به پروردگار, پيشگاه در ورغبت, ميل روي از مؤمنان

ميكنند/ وخضوع

ذّرات تـمام نـيستند سـجدهاي چنين به حاضر چند هر مؤمنان, غير امّا

و بخواهند استچه خدا فرمان تسليم آفرينش, قوانين نظر از وجودشان

نخواهند!/ چه

از كه است كراهتي بهمعني Fُجرم وزن Hبر ُكره> > داشت: توّجه بايد ضمنا,

كـراهـتي بهمعني Fشرح وزن Hبر َكره> و< ميگيرد سرچشمه انسان درون

مـؤمنان غـير چون بحث, مورد ودر باشد, داشته بيروني عامل كه است

Hبـر َكره> > هسـتند آفرينش قوانين مقهور بيرونذاتي, عوامل تأثير تحت

است/ رفته بهكار Fشرح وزن

از مـنظور كـه: است شده داده َكرهًا> َو <طَوًعا تفسير در نيز احتمال اين

وطـبيعي فطري ميل موافق كه است آفرينش جهان از جرياناتي <طَوًعا>

/Fماندن زنده براي زنده موجود طبيعي ميل Hمانند است يكموجود

ميشود, يكموجود بر تحميل خارج از استكه تمايلي َكرهًا> > از منظور

ديگر/ عوامل يا و ميكروبها هجوم اثر بر زنده يكموجود مرگ مانند

آية در كلمه اين ذكر و است, سايه ٣-<ِظrل>جمع<ظّل>بهمعني

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٥

۲۰۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

زيـرا نيست; تشريعي سجود تنها سجود, از منظور ميدهد: نشان فوق,

قوانين تسليم بلكه ندارند, واختياري اراده خود از موجودات سايههاي

ميباشند/ نور, تابش

است/ خلقت قوانين مقابل در تسليم يعني تكويني, آنها, سجدة بنابراين,

در كه آنها همة كه: نيست اين بر دليل FسايههاH <ظ�ل> كلمة ذكر البتّه,

تنها بلكه سايهاند, داراي و است, ماّدي وجودشان هستند, وزمين آسمان

گـفته ايـنكه: مـثل دارنـد, سايه كه است موجوداتي از دسته آن به اشاره

يعني كردند, شركت مجلس فDن در فرزندانشان و شهر علماء ميشود,

كه نميشود استفاده هرگز اينجمله واز داشتند, فرزند كسانيكه فرزندان

/Fكنيد Hدقّت فرزندند صاحب شهر, علماي همة

نور فقدان همان كه نيست بيش عدمي امر يك گرچه, سايه, حال, هر به

خـود بـراي كرده, احاطه را آن نور وجود طرف, هر از چون ولي است

بـراي شايد فوق آية در كلمه, اين به وتصريح دارد, وآثاري موجوديّت

خاضعند/ خداوند پيشگاه در سايههايموجوداتهم حتّي استكه كيد تأ

<اصـيل> جمع نيز وآن Fُدهُل وزن Hبر ٤-<آصال>جمع<ُاُصل>

نظر اين از است, روز آخر وبهمعني شده, گرفته <اصل> ماّدة از كه است,

ميشود/ شبمحسوب پاية و اصل, كه

مصدري بهمعني وگاهي است, روز اّول بهمعني <غداوة> جمع <ُغُدّو> و

است/ شده استعمال نيز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٦

۲۰۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

خـدا, فـرمان بـرابـر در هسـتي عالم موجودات وخضوع سجده گرچه,

است, ساعات همة ودر هميشگي بلكه نيست, وعصر مخصوصصبح

مثل است, موضوع اين دوام از كنايه عنوان به يا موقع, دو اين كر ذ ولي

است, عـلم تـحصيل مشغول وشام صبح هر فDنكس ميگوييم: اينكه:

قبل, جملة در استكه: آن خاطر به يا و ميكند, علم تحصيل هميشه يعني

در وقت, هر بيشاز وسايهها آمده, ميان به موجودات سايةهاي از سخن

ميدهند/ نشان را خود روز, وآخر اّول

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٧

۲۰۷ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

يگـانه! خـداونـد بگـو: است؟ زمـين و آسـمانها پروردگار كسي چه <بگو: /١٦

سود مالك +حّتي* كه برگزيدهايد خود براي او از غير خداياني <آيا بگو: +سپس*

يـا يكسـانند؟! بـينا و نـابينا آيـا بگو: شما؟*! به رسد چه +تا نيستند خود زيان و

ايـنكه خـاطر به دادند قرار خدا براي همتاياني آنها آيا برابرند؟! نور و ظلمتها

است؟! شده مشتبه آنها بر آفرينشها اين و داشتند, آفرينشي خدا همچون آنان

چيز/> همه بر كم وحا يكتا اوست و است; چيز همه آفرينندة خدا بگو:

تفسير:

بتپرستيچرا؟

خدا شناختوجود دربارة فراواني بحثهاي گذشته, آيات در كه آنجا از

ميپردازد, وبتپرستان مشركان اشتباه پيرامون بحث به آيه, اين در بود,

تعقيبميكند/ را بحث اين طريق چند واز

بـپرس, آنـها از <بگـو: مـيگويد: كرده, پيامبر به را سخن روي نخست,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٨

۲۰۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٠٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

َواِت ـى ـَم السَّ َربُّ َمـْن (ُقـْل كـيست> زمـين و آسمانها مدبّر و پروردگار

َوا6َْْٔرِض)
خـود مـيدهد: دسـتور بنشيند آنها پاسخ انتظار در پيامبر بيآنكه سپس,

اُ\) (ُقِل ا�> و<بگو: بده, را سؤال اين پاسخ
آنـها <به ميدهد: قرار مDمت و سرزنش مورد جمله اين با را آنها آنگاه

اين اينكه با دادهايد؟ قرار خود معبود و گاه تكيه و اوليا را خدا غير آيا بگو:

َأفَاتََّخْذتُْم (ُقْل نيستند>؟! زياني و مالكسود خودشان به نسبت حتي بتها

ا) qَضر 6َ َو نَفًْعا 6َِٔنفُِسِهْم 6َيَمْلِكُوَن أَْولِيَاَء دُونِِه ِمْن
عالم مالكومدبّر او اينكه و خدا>, طريق<ربوبيّت از نخست, حقيقت, در

وبدي شّر هر دفع بر توانايي و اوست, ناحية از نيكي و خير وهر است

وپروردگار, خالق داريد, قبول شما كه: هنگامي يعني ميكند, بحث دارد

اوست/

بر قادر آنها كه بتها از نه بخواهيد او از بايد ميخواهيد, چه هر بنابراين,

نيستند/ شما دربارة مشكلي هيچ حّل

مالكسود حتّي آنها ميفرمايد: ميبرد, فراتر اين از را مطلب بار, ديگر و

ميتوانند را گرهي چه حال, اين با شما, به رسد چه نيستند, خود زيان و

خودشان كار در آنها ميرويد؟ پرستشآنها سراغ به كه بگشايند شما براي

داريد؟! آنها از انتظاري چه حال اين با هستند, بيچاره

<مشرك> و <موّحد> افراد وضع صريح و روشن مثال دو ذكر با آن از پس

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٠٩

۲۰۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

مشّخصميكند: را

ا6َْٔعَْميى َهْليَْستَِوي (ُقْل يكسانند؟> بينا و نابينا آيا <بگو: ميگويد: نخست,

وَالْبَِصيُر)
نيستند, يكسان نيز ومؤمن كافر نيستند, يكسان بينا با نابينا كه همانگونه

داد/ قرار <ا�> كنار در نميتوان را وبتها

لَُماُت تَْسـتَِويالظـُّ َهـْل (َأْم يكسـانند؟> نـور و ظلمات <آيا اينكه: ديگر

َوالنُّوُر)
كـه نـوري بـا است, وخطر واشتباه وگمراهي انحراف كانون كه ظلمتي

يكسـان هـم بـا را دو آن مـيتوان چگـونه است وحـياتبخش راهـنما

<خدا> كنار در محضند ظلمات كه را, <بتها> ميتوان چگونه و دانست؟

داد؟ قرار است, هستي عالم مطلق نور كه

مـاية كـه وبتپرستي شرك با است, وجان روح نور كه توحيد و ايمان

دارد؟ مناسبتي استچه روان تاريكي و ظلمت

مـيگويد: سـاخته مدلّلتر را مشركان عقيدة بطDن ديگري راه از سپس,

شريكان اين استكه: آن بهخاطر آيا دادند قرار شركائي برايخدا كه <آنها

شـد, مشـتبه آنـها بـراي خلقتها اين و زدند, خلقت و آفرينش به دست

(َأْمجَعَلُوا عبادتهستند>; مستحّق خدا همانند نيز بتها كه كردند وگمان

الْخَلُْقعَلَيِْهْم) فَتََشابََه كَخَلْقِِه خَلَقُوا كَاَء ُشَر لِلَِّه
دربـارة را عقيدهاي چنين نيز بتپرستان حتي و نيست, چنين حالي, در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٠

۲۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

را خـلقت وعالم ميدانند, چيز همه خالق را خدا نيز آنها ندارند, بتها

ميشمارند/ او به مربوط دربست

يگانه است واو است چيز همه خالق خدا <بگو: ميفرمايد: بDفاصله لذا

الْقَهَّاُر) الَْواِحُد هَُو َو َشْيٍء كُّلِ خَالُِق اُ\ (ُقِل وپيروز>

نكتهها:

معبودّيتمرتبطاست ربوبّيتبا ١-خالقّيتو

رب است, خـالق كـه آنكس ميشود: استفاده نكته اين :Tاو فوق آية از

خداوند نيستكه چنان دائمياست, يكامر خلقت, كه چرا است; مدّبر و

از دائـم, طور به فيضهستي, بلكه بنشيند, وكنار بيافريند را موجودات

پـاكش ذات از لحـظهبهلحظه موجودي وهر ميشود, صادر خدا طرف

ميگيرد/ هستي

بـه خـلقت, آغاز همچون هستي, عالم وتدبير آفرينش, برنامة بنابراين,

هر او وغير است, او زيان و مالكسود دليل, همين به و است, دستخدا

ميباشد؟! عبوديّت شايستة <ا�> غير آيا اينوصف, با اوست/ از دارند چه

سؤالوجوابراهردوخودميگويد؟ ٢-چگونه

پيغمبرش به خداوند چگونه ميآيد: پيش سؤال اين فوق, آية به توّجه با

كـيست؟ وآسمان زمين پروردگار كند: سؤال مشركان از ميدهد, فرمان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١١

۲۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

او مـيدهد: دستور پيامبرش به باشد آنها پاسخ منتظر اينكه, بدون وبعد

بگويد؟ را سؤال اين جواب

چـرا كه ميگيرد سرزنش باد به را مشركان آن, دنبال به ب�فاصله, باز, و

جواباست؟ و سؤال رسم چه اين پرستشميكنيد؟ را بتها

يك جواب گاهي, ميشود: روشن سؤال اين پاسخ نكته, اين به توّجه, با

طرف از پاسخ انتظار در ندارد, اين به نياز استكه, روشن بهقدري سؤال,

روز, يا است شب ا{�ن ميكنيم, سؤال مقابل طرف از اينكه: مثل بنشينيم,

كـناية ايـن و است, شب مسـلّمًا مـيگوييم: جواب خودمان وبDفاصله,

كشيدن انتظار به نياز كه است روشن بهقدري مطلب اينكه: از است لطيفي

ندارد/ پاسخ براي

هرگز آنها ميدانستند, خداوند مخصوص را خالقيّت مشركان, ع�وه, به

آنـها داشـتند: عـقيده بـلكه آسـمانند, و زمين آفرينندة بتها نميگفتند:

معتقد دليل همين وبه انسان, به ضرر يا سود رسانيدن بر وقادر شفيعانند,

كرد/ عبادت را آنها بايد بودند:

جـدا Fهستي عالم ادارة و Hتدبير <ربوبيّت> از <خالقيّت> كه آنجا از ولي,

گفت: ساخته ملزم سخن اين به را مشركان ميتوان نيست,

مخصوص هم ربوبيّترا بايد ميدانيد, مخصوصخدا خالقيّترا كه شما

است/ مخصوصاو عبادتهم, آن دنبال وبه بدانيد, او

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٢

۲۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

آفتاب_زماست وهمنور ٣-همچشمبينا

حقيقت اين به اشاره گويا نور>, و <ظلمات و بينا> و <نابينا مثال دو ذكر

بينا, چشم است: {زم چيز دو عيني, يكواقعيّت مشاهدة براي كه: است

كنون ا نميگيرد, صورت مشاهده دو, اين از يك هر نفي با كه نور, اشعة و

از هـم مـحرومند؟ دو هر از كه كساني حال است چگونه كرد: فكر بايد

كور عقلشان همچشم آنند, واقعي مصداق مشركان كه نور, از هم و بينايي

گرفته/ فرا وبتپرستي كفر ظلمت را زندگيشان محيط وهم است

با كه عكسمؤمنان, به سرگردانند, وپرتگاهها بيراههها در دليل, همين به و

مسير انبياء, وتعليمات وحي نور از واستمداد روشن برنامة حقبين, ديدة

كردهاند/ پيدا بهروشني را خود زندگي

است؟ نسبتبههمهچيزدليلبرجبر آياخالقّيتخدا -٤

آيـة در َشْيٍء) كُّلِ خَالُِق (اُ\ جـملة به جبر, مكتب طرفداران از جمعي

َشْيٍء> كُّلِ > كلمة گفتهاند: و كردهاند, استد{ل خود اثباتمقصد براي فوق

آفرينندة پس, ميشود, شامل نيز را بندگان اعمال كه است وسيع آنچنان

نداريم!/ اختيار خود از ما يعني است, خدا نيز ما كارهاي

ديگر جملههاي اينكه: نخست گفت: پاسخ ميتوان راه دو از سخنرا اين

مـورد شديدا را بتپرستان زيرا ميكند; نفي ًDكام را سخن اين آيه, اين

نداريم, اختياري اعمالمان در ما واقعا گر ا ميدهد, سرزنشقرار مDمتو

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٣

۲۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ديگر باشد, بتپرست خواسته, خدا گر ا سرزنشبرايچيست؟ و توبيخ

استد{ل مسيرش وتغيير هدايت براي وچرا ميكند؟ سرزنش را او چرا

آزاد خـود راه انـتخاب در مـردم كه است اين بر دليل همه اينها ميكند؟

مختارند/ و

اين امّا است, مخصوصخدا چيز, همه در بالّذات خالقيّت اينكه: ديگر

وشعور عقل قدرتما, كه چرا ندارد; افعالمان در ما بودن مختار با منافات

يك از بنابراين, است, او ناحية از همه ما, ارادة وآزادي اختيار وحتّي ما

فاعل ما وهم Fما افعال وحتّي چيز همه به Hنسبت است خالق او هم نظر,

همة آفرينندة او هم, عرض در نه است, هم طول در دو, اين و مختاريم,

شّر/ يا خير راه در وسايل اين از كننده استفاده وما است فعل وسايل

لولهكشيآب تأسيسات يا برق كارخانة كسي كه: ميمانَد آن ايندرستبه

هـرگونه ما مسلّمًا است, داده قرار ما اختيار در را وهمه ساخته, آماده را

نـبوده امكـانپذير او كـمك بدون كنيم, آب اين و برق آن از استفادهاي

برق, اين از كه است, ما خود با نهايي تصميم حال, اين با ولي, ونيست,

يك يـا سـازيم, روشن مرگ به مشرف بيمار براي را جّراحي عمل اتاق

تشنهكامي عطش رفع آب, آن بوسيلة يا آلودگي, و فساد كانون و مجلس

را او ديوار و بريزيم بيگناهي خانة پي در يا و دهيم, پرورش وگلي كنيم

سازيم/ ويران

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٤

۲۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

آنها بهاندازة رودخانهاي و دّره هر از و فرستاد; فرو آبي آسمان از <+خداوند* /١٧

از و +همچنين* كرد; حمل كفي خود روي بر سيfب سپس شد; جاري سيfبي

آن بر آتش زندگي, وسايل يا زينتآ8ت آوردن دست به براي كورهها,* +در آنچه

چنين باطل و حّق براي, خداوند ـ ميآيد وجود به آن مانند كفهايي ميافروزند,

سود مردم به آنچه ولي ميشوند, پرتاب بيرون به كفها سرانجام ميزند/ مثالي

ميزند!> مثال اينچنين خداوند ميماَند; زمين در خالص] فلّز آبيا ميرساند[=

تفسير:

باطل/ و ترسيمدقيقيازمنظرةحّق

مسائل به متّكي وتربيت, تعليم يككتاب بهعنوان روشقرآن, كه آنجا از

روي انگشت ذهن, به پيچيده, مفاهيم ساختن نزديك براي است, عيني

اينجا در ميگذارد, مردم روزمّرة زندگي در زيبا و جالب حّسي مثَلهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٥
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٢١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

تـوحيد پـيرامـون گـذشته آيات در كه حقايقي ساختن مجّسم براي نيز,

ميكند/ بيان رسائي بسيار مثَل گذشت, وباطل وحّق وكفر, ايمان وشرك,

(أَنـَزَل است> فـرستاده فرد را آبي آسمان از <خداوند ميگويد: نخست

َماًء) َماِء ِمَنالسَّ
ايـن در <و وحـركت! نمو وسرچشمة زندگيآفرين, و حياتبخش آبي

گنجايشو اندازه به هركدام زمين, روي نهرهاي و گودالها و درهها هنگام

أَْوِديَـٌة (فََسـالَْت مـيشوند> پـذيرا را آب ايـن از بـخشي خود, وسعت

بِقََدِرَها)
وجـود بـه نـهرهايي و مـيدهند هـم دستبهدست كوچك, جويبارهاي

كـوهسار دامـنة از عـظيمي وسـيDب ميپيوندند هم به نهرها ميآورند,

سر بر را وهرچه ميروند, با{ هم ودوش سر از آبها ميگردد, سرازير

ايـن در مـيشوند/ كـوبيده يكديگر بر ومرتّبًا برميدارند ببينند خود راه

ميگويد: قرآن كه چنان آن ميشوند, ظاهر امواج {به{ي از كفها هنگام,

َرابِيًا) َزبًَدا يُْل السَّ (فَاحْتََمَل كرد> حمل خود روي بر را كفهائي <سيDب

كه <ربا> و بلنديوبرترياست, بهمعني Fغلّو وزن Hبر <ربّو> ماّدة از <رابي>

وبـه ماّده همين از نيز است, ديگر جنس يا اضافي پول يا سود بهمعني

ميرسانَد/ را زيادي و اضافه چون است, معني همين

بوسيلة كه فلزاتي <در بلكه نيست, باران نزول به منحصر كفها, پيدايش

نيز آنها بسازند زندگي وسائل يا آ{ت زينت آن از تا ميشوند آتشذوب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٦

۲۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ابْتَِغاَءِحلْيٍَة ايُوقُِدوَنعَلَيِْهفِيالنَّاِر ِممَّ (َو كفهايآبدارند> همانند كفهائي

بـه بـراي ميكنند, روشن آن روي بر آتش آنچه <از است: چنين فوق جملة تحتالّلفظي ترجمة /١

بـه اشاره تعبير اين و ميشود> حاصل آب كفهاي همانند كفهايي متاع, يا زينت آوردن دست

اين به آن, روي در هم و دارد وجود فلّزي مواّد زير در همآتش كه فلّزات, ذوب براي است كورههايي

باز ميريزند دارد كافي مواّد كه را سنگهايي آن روي وسپس است زير در طبقهآتش يك كه معني

را ذوب قابل مواّد آتش, طرف هر از كه است كوره نوع بهترين اين و ميريزند, آتش آن روي مجددا

است/ كرده احاطه

١( مِثْلُُه َزبٌَد َمتَاٍع أَْو
در كه آب, مورد در نهتنها گسترده, و صورتوسيع به كه مثال, اين از بعد

را زندگي وسايل كه آنها وچه هستند زينتي كه آنها چه ـ فلّزات همة مورد

چـنين و مـيرود, گـيري نـتيجه سـراغ بـه ميكند, بيان ـ ميسازند آن از

(كَـَذلَِک مـيزند> مـثال وباطل حّق براي خداوند گونه <اين ميفرمايد:

َوالْبَاِطَل) الَْحقَّ اُ\ يَْضِرُب
پـرتاب بـيرون بـه كـفها <امّـا مـيگويد: ميپردازد, آن شرح به سپس,

ميمانَد> زمين در است سودمند و مفيد مردم براي كه آبي اما و ميشوند

فِيا6َْْٔرِض) النَّاَسفَيَْمكُُث يَنفَُع َما ا أَمَّ َو ُجَفاًء فَيَْذهَُب بَُد الزَّ ا (فَأَمَّ
امّـا هسـتند, بـا{نشين هميشه كه وميانتهي, وبلندآواز بيهوده كفهاي

خـاموش آب وامّـا شـوند ريـخته كـناري بــه بــايد نــدارنــد, هــنري

هم زمين روي گر وا ميمانَد وسودمند, ومفيد متواضع وبيسروصداي

صـورت بـه كـه نـميگذرد وچيزي ميكند نفوذ زمين اعماق در نماند,

را تشـنهكـامان بـرميدارد, زمـين از سـر وچاهها قناتها چشمهسارها,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٧

۲۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

وبه رسيده, را وميوهها شكفته را گلها بارور, را درختان ميكند, سيراب

ميدهد/ سروسامان چيز همه

مثال اين روي دقيقتر مطالعة به ودعوت بيشتر كيد تأ براي آيه, پايان در و

اُ\ يَـْضِرُب (كَـَذلَِک مـيزند> مـثالهائي خداونـد چنين <اين ميفرمايد:

ا6َْْٔمثَاَل)

نكتهها:

حّق ومنظرة شده, ادا موزوني وعبارات الفاظ با كه پرمعني مثال اين در

است نهفته فراواني حقايق كرده, ترسيم صورتي عاليترين به را وباطل

ميكنيم: اشاره آن از قسمتي به اينجا در كه,

باطل و ١-شناختحّق

چـنان انسـان براي گاهي, است, پندارها از واقعيّتها شناخت همان كه

نشـانهها, واز رفت نشـانه سـراغ بـايد حتمًا كه ميشود, پيچيده مشكل

شناخت/ باطل از را وحق اوهام, از را حقايق

است: كرده بيان چنين را نشانهها اين با{ مثال در قرآن,

مـاية كـه ز{ل, آب هـمچون است, وسودمند مفيد, هميشه حق, الف-

روي كفهاي نه است, وبيهوده بيفايده باطل, امّا است, زندگي حياتو

كفهايي ونه ميرويانند, را ودرختي سيرابميكنند, را كسي هرگز آب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٨
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٢١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

يـا و زينتي آنها از ميتوان ميشود, ظاهر فلّزات ذوب كورههاي در كه

مصارف باشند, داشته مصرفي هم گر وا ساخت, زندگي براي وسيلهاي

كـردن صـرف مـانند نـميآيند, حسـاب بـه كه بيارزشند و پست بسيار

سوزاندن!/ براي خاشاك,

توخالي ولي, وغوغا, پرقال پرسروصدا, با{نشين, مستكبر, همواره باطل,

وپـرمحتوا عـمل, اهـل كمسروصدا, متواضع, حق امّا است, وبيمحتوا

ٔارَعدوا َقد <َو مـيفرمايد: <جمل> جنگ اصحاب همچون دشمنانش, و خود وصف در cdefg علي / ١

برقي و رعد <آنها نُمِطَر>: َحتَّيى ُنسيُل َو% نُوِقَع َحتَّيى ُنرِعُد َولَسنا الَْفَشُل; أ%مَريِن هىَذيِن َوَمَع َؤابَرقوا,
برقي و رعد ندهيم انجام كاري تا بهعكس, ما ولي نبود, ناتواني و سستي جز پايانش اّما دادند, نشان

<نـهج /Pسـخن نـه است عـمل مـا Rبرنامة نمياندازيم> راه به خروشان سي@ب نباريم تا و نداريم

/٩ خطبة البhغة>,

است/١ وسنگينوزن

مـدد حـق, آبـروي از بـاطل امّـا است, نفس به متّكي هميشه حق, ب-

استفاده او حيثيّت واز درآورد او لباس به را خود ميكند وسعي ميگيرد,

راستي سخن گر ا كه ميگيرد فروغ راست از دروغي هر كه: همانگونه كند,

خالصي جنس گر وا نميكرد, باور را دروغي هرگز كسي نبود, جهان در

نميخورد/ را قDّبي فريبجنس كسي نبود, جهان در

بركت به او موقّت وحيثيّت وآبروي باطل, زودگذر فروغ حتّي بنابراين,

خويش!/ اثر و آبرو و است خويشتن به مّتكي همهجا حق, امّا است, حّق

٢-َزبَدچيست؟

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢١٩

۲۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

وميدانيم: ميباشد كف هرگونه يا و آب, روي كفهاي بهمعناي <َزبَد>

خاطر به كفها كه چرا ميگردد; آشكار آن روي بر كف كمتر ز{ل آب

ميباشد/ خارجي اجسام به آب, شدن آلوده

هرگز بماند, باقي اصلي وپاكي صفا به حق گر ا ميشود: روشن اينجا از

اثـر بـر حـق, كه هنگامي امّا نميگردد, آشكار آن اطراف باطل كفهاي

با را وحقيقت گرفت خود رابه محيط رنگ آلوده, محيطهاي با برخورد

باطل كفهاي شد, آميخته ناپاكي با وپاكي نادرستي, با ودرستي خرافه,

ميشوند/ آشكار آن كنار در

فرموده, اشاره آن به الب0غة> <نهج در cdefg علي كه است چيزي همان اين

لَميَخَفعَلَيالمُرتاديَن; مِزاِجالحَِقّ مِن الباطَِلخَلََص أنَّ ميفرمايد:<فَلَو كه آنجا

از باطل گر <ا ألُسنُالمُعانِديَن>: عَنُه مِنلَبِسالباطِِل,انقَطَعَت خَلََص الحَقَّ أنَّ لَو َو

حق گر وا ماند, نخواهد مخفي حقجويان بر خالصشود, حق با آميزش

/٥٠ خطبة البhغة>, <نهج / ١

شد>/١ خواهد قطع آن از بدگويان زبان يابد, رهايي آميزشباطل از

است: تشـبيه سـه داراي حـقيقت در فوق آية گفتهاند: مفّسران از بعضي

حـياتبخش قـطرات نزول به تشبيه وحي, آسمان از قرآن> آيات <نزول

شده/ باران

وسعت اندازة به كدام هر كه ودّرهها زمينها به تشبيه انسانها> <دلهاي

ميگيرند/ بهره وجودشان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٠

۲۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

كه است, شده تشبيه آب روي آلودة كفهاي به شيطاني> <وسوسههاي

ميشود, ريزشآبپيدا آلودگيمحّل از بلكه نشده, آبپيدا از اينكفها

نـيست, الهـي تعليمات از وشيطان نفس وسوسههاي جهت, همين به و

دل از وسـوسهها ايـن سـرانـجام, امّـا است, انسان قلب آلودگي از بلكه

وحـيات هـدايت موجب كه وحي, ز{ل وآب ميگردد برطرف مؤمنان

ميمانَد!/ باقي انسانهاست

لياقتهاست! و آمادگيها ميزان به ٣-هميشهبهرهها

بـخل, هـيچگونه الهـي, فيض مبدأ در ميشود: استفاده ضمنًا آيه, اين از

آســمان, ابــرهاي كــه هــمانگونه نــيست, ومــمنوعيّت مــحدوديّت

زمـين مـختلف قـطعههاي ايـن و ميپاشند, باران جا همه بيقيدوشرط,

بـهره آن از خـويش, وجود وسعت مقدار به كدام هر كه هستند ودّرهها

بيشتر سهمش وسيعتر وزمين كمتر, بهرهاش كوچكتر زمين ميگيرند,

خدا!/ فيض برابر در آدميان ارواح و قلوب است, گونه همين و است,

آشفتهميگردد! ٤-باطلبهدنبالبازار

وجـوش مـيگردد, صـاف وصـحراي دشت وارد سـيDب, كه هنگامي

بـودند, شـده مـخلوط آب بـا كه اجسامي مينشيند, فرو آب وخروش

چـهرة ز{ل, وآب مـيروند مـيان از وكفها ميشوند, تهنشين تدريجًا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢١
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٢٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـازار سـراغ بـه بـاطل ترتيب, همين به و ميسازد, آشكار را خود اصلي

وهـر شد, پيدا آرامش كه هنگامي امّا گيرد, بهره آن از تا ميرود, آشفته

آشكـار جامعه در وضابطهها ومعيارها نشست, خويشتن جاي به كسي

ميرود!/ كنار وبهسرعت نميبيند, خود براي جايي باطل گشت,

٥-باطلتنهادريكلباسظاهرنميشود

به لحظه, وهر شكلي به لمحه, هر كه: است اين خصايصباطل از يكي

لباسديگر در لباسشناختند, يك در را او گر ا تا درميآيد, لباسديگري

ايـن بـه ظريفي اشارة نيز, فوق آية در سازد, پنهان را خود چهرة بتواند

ميگردند, ظاهر آب بر نهتنها كفها ميگويد: كه آنجا است, شده مسأله

بـه تازه, كفهاي ميشوند ذوب فلّزات كه بوتهاي وهر كورهاي هر در

ميشوند/ آشكار تازهاي لباس ودر جديد شكل

در كفها كه همانگونه دارد, وجود جا وباطلهمه حّق ديگر, تعبيري به و

ميشود/ آشكار مناسبخود شكل به مايعي هر

منتظر كجا هر ودر نخوريم, را صورتها تنّوع فريب هرگز بايد بنابراين,

است يكسان جا همه آنها صفات كه ويژهاشـ صفات با را باطل كه باشيم

بزنيم/ كنار را آنها و بشناسيم ـ شد اشاره با{ ودر

است! ميزانسودرسانياو بستهبه ٦-بقايهرموجود

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٢
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٢٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

وبـرقرار باقي ميرساند, سود مردم به آنچه <امّا ميخوانيم: فوق آية در

فِيا6َْْٔرِض) النَّاَسفَيَْمكُُث يَنفَُع َما ا أَمَّ (َو ميماند>
در بلكه ميروند, ميان از وكفها استميماند حيات ماية كه آب, نهتنها

<متاع> تهيّة براي كه آنها وچه زينتاند, و <ِحليَه> براي كه آنها چه فلّزات

شـّفاف يـا وسودمند, مفيد كه خالص, فلّز نيز آنجا در زندگي, ووسايل

ميافكنند/ دور به را وكفها ميماند است, زيبا و

كه اندازه همان به وبرنامهها مكتبها, گروهها, انسانها, ترتيب, همين به و

مكـتب انسان ميبينيم, گر وا دارند, حيات و بقا حّق سودمندند, و مفيد

آن به كه است حّقي از مقدار آن بهخاطر اين, ميمانَد, پا سر مّدتي باطلي

شده, آميخته

است!/ كرده پيدا حيات حّق نسبت, همان به كه

بيرونميريزد باطلرا ٧-چگونهحق,

لطيفي نكتة است, پريدن بيرون وبه شدن پرتاب بهمعني كه <جفاء> كلمة

خويش نگهداري قدرت كه ميرسد جايي به باطل اينكه: وآن دربردارد

در اين و ميگردد, پرتاب خارج به متنجامعه از لحظه اين ودر ندارد, را

خروش به حق كه هنگامي ميآيد, جوشش به حق كه است حال همان

مـيشود, پـرتاب خـارج به كه ديگ روي كفهاي همچون باطل افتاد,

بجوشد بايد هميشه حق اينكه: بر است دليلي خود اين و ميافتد بيرون

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٣
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٢٢٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

سازد!/ دور خود از را باطل تا بخروشد, و

است بقايخودمديونحّق ٨-باطلدر

به نميتواند كف هرگز نباشد, آبي گر ا گفتيم, آيه تفسير در كه همانگونه

دهد/ ادامه ًّDمستق حياتخود

درستكار افراد گر ا نداشت, فروغي هم باطل نبود, حق گر ا گونه, همين

را آنـها وفـريب نـميشد واقـع خـائن افـراد تأثـير تـحت كسي نبودند,

از بهرهبرداري مديون باطل, كاذب وفروغ جو{ن همين پس, نميخورد,

/!Fفروغ ميگيرد راست از دروغ Hكان است حّق فروغ

باطلهميشگياست و ٩-مبارزةحّق

مخصوص كه: گفته مثالي وباطل, ساختنحّق برايمجّسم اينجا در قرآن,

مختلف نقاط در سال همه استكه, صحنهاي نيست/ معيّني ومكان زمان

پيكار ميدهد: نشان اين و ميشود, مجّسم انسانها چشم مقابل در جهان,

شيرين آب رگ رگ, اين نيست, موضعي و موّقت پيكار يك باطل و حّق

كـه زمـاني آن مگـر دارد, جريان صور, نفخ تا خ�يق بر همواره وشور,

قيام عصر جامعة Hهمچون ايدهآل يكجامعة صورت به انسانها و جهان

پـيروز حـق, لشكـر گـردد: اعـDم مبارزه اين پايان كه درآيد Fcdefg مهدي

خـود تاريخ از تازهاي مرحلة وارد وبشريت شود, برچيده باطل وبساط

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٤
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٢٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

انتظار در جا همه بايد نرسد, فرا تاريخي, مرحلة اين كه زماني وتا گردد,

باطل برابر در ميان اين در را {زم وموضعگيري بود, وباطل حّق برخورد

داشت/ نشان

تrشوجهاد پرتو ١٠-زندگيدر

ميسازد روشن نيز را انسانها زندگي اساسي اصل اين فوق, زيباي مثال

چرا نيست; ممكن تDش, بدون وسربلندي وبقاء جهاد, بدون حيات كه:

Fزندگي Hضروريات زندگي وسايل تهيه براي مردم را آنچه ميگويد: كه

زبـد هـمواره مـيفرستند, كـورهها درون بـه Fزنـدگي Hرفـاه زيـنت يا و

Hوسايلضروريووسايل دو اين دستآوردن به وبراي دارد وكفهايي

صورت به طبيعت در كه را اصلي, مواّد بايد Fَمتَاٍع أَْو ِحلْيٍَة ابْتَِغاَء ـ رفاهي
فشار زير در است ديگر اشياِء با آميخته وهمواره نميشود, خالصيافت

خـالص فلّز تا كرد, وپاكسازي تصفيه را آنها و داد, قرار كوره در آتش

كوششومجاهده تDشو ساية در جز كار, اين و آيد بيرون آن از وپاك

نميشود/ انجام

كنار ودر خارها گلها, كنار در كه: است اين دنيا زندگي طبيعت - Tًاصو

دارد, قرار ومشكDت سختيها {به{ي در وپيروزيها نيشها, نوشها,

گـنجي, هـر بـا{ي ودر است, ويـرانـهها در گـنجها > گفتهاند: قديم واز

همان چيزيجز اژدها, اين و ويرانه آن آيا است>/ اژدهايخطرناكيخفته

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٥
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٢٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

دارد؟ وجود موفّقيّتي هر آوردن دست به در كه است مشكDت انبوه

پـيروزيش بـه رسـيدن براي <رستم> نيز, خودمان ايراني داستانهاي در

انـبوه از نـوعي بـه اشـاره كـدام هر كه: بگذرد خان هفت از بود, مجبور

است/ مثبتي فّعاليّت هر مسير در كه بوده مشكDت

هـيچ بـه انسان رنجها, تحّمل بدون كه: را حقيقت اين قرآن حال, هر به

است/ داشته بيان مختلف عبارات به بارها نميشود, نايل موفّقيّت

يَأْتِكُْم ا لَمَّ َو تَدْخُلُواالْجَنََّة َأْن (َأْمحَِسبْتُْم ميخوانيم: بقره سورة ٢١٤ آية در
يَـقُوَل حَـتَّيى ُزلِْزلُوا َو اُء َوالضَّرَّ الْبَأَْساُء تُْهُم مَسَّ قَبْلِكُْم ِمْن خَلَْوا الَِّذيَن َمثَُل
گمان آيا قَِريٌب): اِ\ نَْصَر ٕاِنَّ َأ6َ اِ\ نَْصُر َمتَيى مََعُه آَمنُوا َوالَِّذيَن ُسوُل الرَّ
حـوادث هـمچون حـوادثـي آنكـه بـي مـيشويد, بـهشت داخل كرديد

آن و رسيده آنها به زيانها و سختيها كه همانان برسد؟! شما به گذشتگان

گفتند: بودند آورده ايمان او با كه افرادي و پيامبر كه شدند بيقرار چنان

يـاري باشيد, گاه آ F:شد گفته آنها Hبه آمد؟!> خواهد كي خدا ياري <پس

نزديكاست!/ خدا

١١-َمثَلهايقرآن

وبـه است, انكـارناپذيري نقش مباحث, وتفسير توضيح در مثال, نقش

وروشن حقايق اثبات براي مثال ذكر از بينياز علمي هيچ در دليل همين

بهجا مثال يك ميشود, گاه نداريم, ذهن به آنها نمودن نزديك و ساختن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٦
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٢٢٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

زمين به آسمان از را مطلب است, مقصود با ومنطبق درستهماهنگ كه

ميسازد/ فهم قابل همه وبراي ميآورد,

وتـربيتي عـلمي مـختلف مـباحث در مـثال گفت: ميتوان رويهمرفته

دارد: را زير مؤثّر نقشهاي آن, وغير واخDقي واجتماعي

ميكند: حّسي را مسائل مثال, الف-

از عقلي پيچيدة محسوساتاستوحقايق با بيشتر انسان انس كه آنجا از

فـاصلة از را آنـها حّسـي مـثالهاي است, دورتـر نسـبتا افكار, دسترس

را آن ودرك مـيدهد, قـرار حس آسـتانة ودر آورده نزديك دوردست,

واطمينانبخشميسازد/ وشيرين, دلچسب

نزديكميكند: را راه مثال, ب-

به انسان بايد وعقDني منطقي عميق يكمسألة اثبات براي ميشود: گاه

گـرفته را آن اطـراف ابـهام, هم باز كه گردد, متوّسل مختلفي استد{{ت

را راه چنان مقصود با هماهنگ ًDوكام روشن, مثال يك ذكر ولي است,

ضـرورت واز مـيدهد افـزايش را استد{لها تأثير كه, ميسازد نزديك

ميكاهد/ متعّدد استد{{ت

همگانيميسازد: را مسائل مثال, ج-

خـواص براي تنها اصليش, شكل در كه است علمي مباحث از بسياري

هنگامي ولي نميبرند, آن از چنداني استفادة مردم وتودة است, فهم قابل

حـّد هـر در مـردم گـردد, فهم قابل وسيله, اين وبه آميخته, مثال, با كه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٧
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٢٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميگيرند/ بهره آن از باشند, دانش و علم از پايهاي و

غـير كـاربرد وفرهنگ, علم تعميم وسيلة يك عنوان به مثالها بنابراين,

دارند/ انكاري قابل

ميبرد: با2 را مسائل به اطمينان درجة مثال, د-

هسـتند ذهـن در كه مادام باشند, ومنطقي مستدل قدر هر عقلي كليّات

عـينيّت در را اطـمينان هـمواره انسان كه چرا نميآفرينند; كافي اطمينان

را آنها وكاربرد ميبخشد, عينيّت ذهني مسائل به مثال, ميكند, جستجو

وپذيرش باور ميزان در دليل همين وبه ميسازد, روشن خارج عالم در

ميگذارد/ اثر يكمسأله به نسبت واطمينان

خاموشميسازد: را لجوجان مثال, هـ-

بـراي ومـنطقي مسـتدل صـورت بـه مسـائل كليّات ذكر ميشود: بسيار

وپـا دست هـمچنان واو نـيست كـافي لجـوج, فرد يك كردن خاموش

او بر چنان را راه شود, ريخته مثال قالب در مسأله كه هنگامي امّا ميزند,

نميمانَد/ باقي او براي بهانهگيري مجال ديگر كه ميبندد

نقش شود معلوم تا كنيم! مطرح <مثالهايي> موضوع همين نيستبراي بد

است/ مؤثّر اندازه چه تا مثال

آفـرينش مورد در كه كساني برابر در خداوند ميخوانيم: مجيد, قرآن در

است مـمكن مگـر -كـه مـيكردند ايراد تنها, مادر از cdefg مسيح حضرت

كََمثَِل اِ\ ِعنَْد عِيَسيى َمثََل (ٕاِنَّ ميفرمايد: شود- متولّد پدر بدون انساني

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٨

۲۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

آدم هـمچون خـدا, نـزد در عيسي FخلقتH <مثَل تَُراٍب): ِمْن خَلَقَُه آَدَم

/٥٩ آية عمران, آل سورة / ١

آفريد>/١ خاك از را او كه است;

اين بگوييم: لجوج افراد برابر در بخواهيم, قدر هر ما كنيد, دّقت درست

است مـمكن بـاز است, سـادهاي كـار خـدا بيپايان قدرت برابر در كار

انسان و آدم داريد, قبول آيا بگوييم: آنها به كه هنگامي امّا كنند, بهانهگيري

دارد, قـدرتي چـنين كه خداوندي است؟ شده آفريده خاك از نخستين

سازد؟ متولّد پدر بدون بشري از را انسان نميتواند چگونه

ظـاهرًا زنـدگي خـود نفاق ساية در صباحي چند كه منافقاني مورد در و

ميكند تشبيه مسافري به را آنها دارد, زيبايي مثال مجيد قرآن دارند, آرامي

وطـوفان وبـرق رعد گرفتار ظلماني شب در تاريك, بيابان يك در كه:

تـنها نـدارد, جـايي به راه كه است سرگردان آنچنان است, شده وباران

روشـن لحـظه چند بيابان فضاي ميشود, ظاهر آسمان برق كه هنگامي

امّا بيابد, را راه بلكه, كند, حركت سوئي به ميگيرد تصميم واو ميگردد,

/٢٠ آية بقره, سورة / ٢

ميماند!/٢ باقي سرگردان همچنان واو خاموشميشود, برق بهسرعت

نـفاق روح از اسـتفاده بـا كـه سرگردان, منافق يك حال ترسيم براي آيا

ايـن از تـعبيري دهد, ادامه زندگيش به ميخواهد خود, منافقانة وعمل

ميشود؟! جالبتر

انفاق خداوند كنيد, انفاق خدا راه در ميگوييم: افراد به كه: هنگامي يا و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٢٩

۲۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ًDكام نتوانند عادي افراد است, ممكن پاداشميدهد, برابر چندين را شما

شود: گفته كه هنگامي امّا كنند, درك را سخن اين مفهوم

هـفت آن از كـه: مـيشود افشانده زمين در كه است بذري همانند انفاق

بـاشد, بوده دانه يكصد است, ممكن خوشهاي هر ودر ميرويد خوشه

اِ\ فِيَسبِيِل أَْمَوالَُهْم يُنفِقُوَن الَِّذيَن (َمثَُل ميگردد/ درك قابل ًDكام مسألة

/٢٦١ آية بقره, سورة /١

حَبٍَّة)١ ِمائَُة ُسنْبُلٍَة كُّلِ فِي َسنَاِبَل َسبَْع أَنْبَتَْت حَبٍَّة كََمثَِل
انسـان عـائد آن از نتيجهاي و است بيهوده ريايي اعمال ميگوييم: غالبًا

چگـونه كه: بيايد سنگين عّدهاي براي سخن اين است ممكن نميشود,

قـصد بـه گرچه ا ومدرسه, بيمارستان يك بناي مانند سودمند عمل يك

ذكر با قرآن ولي, بيارزشاست؟ خدا پيشگاه در باشد, كاري ريا و تظاهر

كَـَمثَِل (فَمَثَلُُه ميگويد: ميسازد ومفهوم دلچسب را آن ًDكام مثال, يك

اشـخاصي چـنين <عـمل َصلًْدا): كَُه فَتََر َواِبٌل فَأََصابَُه تَُراٌب عَلَيِْه َصفَْواٍن
بذري آن ودر باشند ريخته آن مقداريخاكروي استكه سنگي همانند

را آن شـود بـارور بـذر آنكه جاي به ميبارد باران كه هنگامي بيفشانند,

مـيريزد, كـناري وبـه مـيشويد سـنگ روي سـطحي خاكهاي همراه

/٢٦٤ آية بقره, سورة / ٢

وبيريشه>/٢ ريايي اعمال استحال اينچنين

بـاطل, و حـّق مـبارزة دربارة بحث, مورد مثال همين در نرويم, دور راه

مقّدمات, يافته, ترسيم دقيق وبهطور شده, خوبمجّسم اينمسألة چقدر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٠

۲۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـثال هـمين در باطل و حّق از يك هر وآثار ويژگيها صفات, نتيجهها,

وبراي واطمينانبخش, فهم قابل برايهمگان, كه آنچنان منعكساست,

طـو{ني بـحثهاي زحـمت گـذشته, هـمه واز سـاكتكـننده, لجوجان

دوشبرميدارد/ از را ومفّصل

امـام خـدمت �زنـادقه� مـاّديها از يكي ميخوانيم: روايات از يكي در

تن پوست كه زمان <هر ميفرمايد: خداوند عرضكرد: cdefgرسيده صادق

تا ميپوشانيم آنها بر ديگري پوست ما بسوزد, آتش شّدت از دوزخيان

هم آن كه چيست ديگر پوست آن گناه بچشند>!/ بهخوبي را عذاب طعم

مجازاتشود؟!

آن, غـير وهـم است, اّول پـوست عـين هـم پوست, آن فرمود: cdefg امام

cdefg امام ولي بفهمد, چيزي نتوانست پاسخ اين از و نشد, قانع سؤالكننده

بـراي جـايي كـه ساخت روشن را مسأله آنچنان گويا, مثال يك ذكر با

فرمود: نميمانَد, باقي گفتوگو

همان وسپس ميكني خرد را وفرسوده پوسيده يكخشت كن مDحظه

اين ميسازي, آن از نو ويكخشت قالبميريزي ودر كرده گِل را خاك

به كه <نساء> سورة ٥٧ و ٥٦ آيات ذيل ٤٢٨ صفحه ,٣ جلد نمونه, تفسير در را حديث اين شرح /١

فرماييد/ مطالعه آوردهايم, طبرسي> <احتجاج و شيخ <مجالس> از نقل

آن>/١ غير نظر يك واز است اّول خشت همان

همة اين با مثال اينكه: آن و است, ضروري ًDكام نكته اين ذكر اينجا در

ايفا را خود اساسي نقش ميتواند صورتي در ومؤثّرتر, ارزنده نقشهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣١

۲۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

انتخابشده برايآن مثال كه مطلبيباشد موافقوهماهنگبا ًDكام كه كند

يك كه نسبت همان به يعني بود, ومخّربخواهد كننده گمراه واّ{ است,

مـخّرب انحرافـي, مثال يك است, ومؤثّر مفيد وهماهنگ, درست مثال

ميباشد/ كننده وگمراه وويرانگر

مـردم سـاختن گمراه براي هميشه بدانديشان, و منافقان دليل همين به و

دروغ وبـراي مـيكنند, اسـتفاده انحرافي مثالهاي از سادهد{ن, واغفال

مثَلهاي گونه اين مراقب بهدقّت بايد ميگيرند, كمك مثال فروغ از خود

باشيم/ مثال از وسوِءاستفاده انحرافي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٢

۲۳۲ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

است; نـيكو پـاداش كـردند, اجـابت را پروردگارشان دعوت كه آنها <براي /١٨

فـرو الهي عذاب وحشت در +آنچنان نكردند, اجابت را او دعوت كه كساني و

باشد, آنها آِن از همانندش, و است, زمين روي در آنچه تمام گر ا كه* ميروند,

شد/* نخواهد پذيرفته آنها از +ولي ميدهند/ فديه عذاب از رهايي براي را همه

است>! جايگاهي بد وچه جهّنم, جايگاهشان و است; بدي حساب آنها براي

تفسير:

اجابتكردند/ كهدعوتحقرا آنها

آيـات در وبـليغ رسـا مثال يك ضمن در وباطل حّق چهرة بيان از پس

اجابت را حق دعوت كه, ميشود كساني سرنوشت به اينجا در گذشته,

باطل به و شده, رويگردان حق از كه كساني وهم گرويدند, آن وبه كردند

آوردند/ روي

پـروردگارشان دعـوت اجـابت كـه كساني آنان <براي ميگويد: نخست,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٣

۲۳۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

(لِـلَِّذيَن است> مـحمود عـاقبت و سـودمند نتيجة و نيك پاداش كردند

( لَِربِِّهُمالْحُْسنَيى اْستَجَابُوا
شـامل را وسـعادتي خـير هـر كـه دارد وسـيعي معني FنيكيH < <حسنيى

اجتماعي زندگي تا گرفته, اخDقي نيكوفضايل خصلتهاي از ميشود,

وبهشتجاودان/ دشمن بر وپيروزي كيزه وپا پاك

نكـردند, اجـابت را پـروردگار دعـوت ايـن كـه آنها <و ميافزايد: سپس,

حتي رويزمينو تمام گر ا كه است, بار ورقّت بهقدريشوم سرنوشتشان

آن از نـجات بـراي را آنـها هـمة حـاضرند بـاشد, آنـها مـال هـمانندش

لَـْم (َوالَِّذيَن شـد نخواهد پذيرفته آنها از تازه و بدهند> شوم سرنوشت

بِِه) 6َفْتََدْوا مََعُه مِثْلَُه َو فِيا6َْْٔرِضجَمِيًعا َما لَُهْم َأنَّ لَْو لَُه يَْستَِجيبُوا
كه نميشود رساتر اين از تعبيري آنها, وكيفر عظمتعذاب, ترسيم براي

تا بدهد را وهمه باشد, آن برابر دو بلكه رويزمين, مالكهمة انسان يك

باشد/ نداشته وسودي بخشد, رهائي را خود

ـ انسان يك آرزوي آخرين كه: است اين به اشاره حقيقت در جمله, اين

شود, زمين روي مالكتمام استكه: اين ـ نميشود تصّور آن از برتر كه

پـايه و حـد آن در حق دعوت ومخالفان ستمگران مجازت شّدت ولي

هم را آن از وبا{تر برتر بلكه دنيوي, اينآخرينهدف حاضرند استكه,

از نجات تنها ميشد, پذيرفته آنها از كه بهفرض, و شوند, آزاد كنند, فدا

دعوتحق, اجابتكنندگان عظيم فوقالعاده پاداشهاي از امّا بود, عذاب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٤

۲۳۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

نبود/ خبري

كه نيست معني اين به تنها مََعُه> مِثْلَُه <َو تعبير ميشود: روشن اينجا, از و

قدر هر استكه: آن منظور بلكه بيفزايد, آن بر را زمين كرة مجموع همانند

دليلآنهم بدهند, خود رهايي براي حاضرند باشند, مالك هم آن بيشاز

هنگامي ميخواهد خودش براي را چيز همه انسان كه چرا است; روشن

دارد؟ سودي چه او براي دنيا همة مالكيّت باشد, عذاب خودشغرق كه

برابـر در است زمين در آنچه همة پذيرش Hعدم بدبختي اين دنبال به و

حساب داراي <آنها ميگويد: كرده آنها ديگر بدبختي به اشاره ,Fاو نجات

ُسوءُالِْحَساِب) لَُهْم ِئَک ـى (أُْولَ هستند> بدي و سخت

گوني گونا تعبيرات مفّسران چيست؟ الِْحَساِب> <ُسوُء از منظور اينكه: در

دارند/

زيرا است, گذشت كمترين وبدون دقيق حساب منظور معتقدند: بعضي

ندارد/ مفهومي هيچ عادل خداوند دربارة ظلم, معني سوءالحساببه

اين در تأييدميكند, را تفسير اين نيز شده cdefgنقل صادق امام از حديثيكه

تو از فDنكس چرا فرمود: خود ياران از يكي به امام ميخوانيم: حديث

دارد؟ شكايت

گرفتم, او از آخر تا را منحّقم استكه: اين خاطر شكايتشبه كرد: عرض

سـپس نشست, غـضبناك حـالت به شنيد, را سخن اين امام كه هنگامي

َو : َوجَـلَّ عَـزَّ iُا ماحَكَـي أرءيَت لَمتُِسيء إذَااستَقَصيَتحَقََّک ََّک َكأن > فرمود:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٥

۲۳۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

إّ� مـاخـافوا iِوا ,� اَْنيَجوَرعَلَيهِم اللَّه أتَراهُميَخافوَن يَخافوَنسوءَالحِساِب,

أساءَ>: فَقَد سوءَالحِساِبفَمَِناستَقصيى َوجَلَّ عَزَّ iُا ا�ستِقصاَءفََسمّاُه

نكردي, بدي بگيري حّقترا مرحلة آخرين تا گر ا كه: ميكني گمان گويا >

ُسوَء <َويَخىافُوَن ميفرمايد: كه نديدهاي را سخنخدا آيا نيست, اينچنين

مـيكني, فكر تو آيا Fميترسند حساب بدي از HاولوااTلباب, الِْحَساِب>
اين از آنها سوگند! خدا به نه كند؟ ستم آنها بر خدا كه ميترسند اين از آنها

خداوند برسد, مرحله آخرين وتا دقيقًا را آنها حساب خدا كه: ميترسند

و دقت زيـاد كسـي هـر بـنابرايـن است; نـهاده حسـاب سوء را اين نام

است, آمده سوره اين ٢١ آية تفسير در حديث اين گرچه /٢٨٨ صفحه ,٢ جلد <برهان>, تفسير / ١

ميكند/ معني جا همه در و كّلي بهطور را الحساب> <سوء كلمة است روشن ولي

است>/١ كرده بدحسابي بكند, حساب كشيدن در سختگيري

آنـها محاسبة كه است آن <سوءالحساب> از منظور گفتهاند: ديگر بعضي

اصل از وحشت بر عDوه كه است, آن مانند و وتوبيخ سرزنش با توأم

ميدهد/ رنج را آنها حساب,

يعني است, سوءالجزاء <سوءالحساب>, از منظور گفتهاند: نيز بعضيديگر

مـيگوييم: كـه مـيمانَد آن بـه درست ايـن آنـهاست, بـراي بدي پاداش

تاريكاست, و فDنكسحسابشتيره يا و است, فDنكسحسابشپاك

<حساب ميگوييم: اينكه يا و است, بد يا خوب آنها حساب نتيجة يعني

كارشمجازاتشكن/ طبق بر يعني بگذار>!, او كفدست كسرا فDن

نـدارنـد, هـم مـنافاتي هـمديگر با حال عين در گانه, سه تفسيرهاي اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٦

۲۳۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

شود/ استفاده آيه از آنها همة است وممكن

وهم پسميدهند, را ودقيقي سخت محاسبة اشخاصهم اينگونه يعني:

از بعد آنها وهمكيفر ميگيرند سرزنشقرار و توبيخ مورد محاسبه حال در

ميشود/ داده آنان به كموكاست بدون حساب

اشـاره آنـان مـجازات نهايي نتيجة يا و مجازات سومين به آيه, پايان در

(َو جايگاهياست!> بد چه و دوزخ است, آنان <جايگاه ميفرمايد: كرده,

الِْمَهاُد) بِئَْس َو َمأَْويىُهْمجَهَنَُّم
بـهمعني و است كردن ومهيّا آماده بهمعني <مهد> ماّدة از اصل در <مهاد>

آمده نيز ميكند, استفاده آن آرامشاز استراحتو هنگام به انسان كه بستر,

اين ذكر ميسازد, كردن استراحت براي مهيا و آماده را آن كه چرا است;

بسـتر در ايـنكه: بهجاي طغيانگران گونه اين كه: است آن به اشاره كلمه

گيرند/ قرار آتشسوزان شعلههاي روي بايد بيارامند, استراحت

نكتهها:

تقسيم گروه دو به قيامت در مردم ميشود: استفاده بهخوبي قرآن آيات از

سهولت و آساني به را آنها حساب خداوند كه, هستند گروهي ميشوند:

ا (فَأَمَّ كـرد نخواهد موردشان در سختگيري هيچگونه و ميكند رسيدگي

/٨ و ٧ آيات انشقاق, سورة / ١

ِحَسابًايَِسيًرا)١ يَُحاَسُب #فََسْوَف ِكتَابَُهبِيَمِينِِه أُوتَِي َمْن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٧

۲۳۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميشود, رسيدگي آنها حساب به <شّدت> با كه هستند كساني عكس, به و

كه بDد, از بعضي دربارة چنانكه ميگيرد, قرار دقّت مورد آن ومثقال وذّره

َو َشِديًدا ِحَسابًا (فَحَاَسبْنَاَها فرمايد: مي بودند وگنهكار سركش آن مردم

/٨ آية ط@ق, سورة / ١

نُكًْرا)١ َعَذابًا بْنَاَها َعذَّ
شده/ <سوءالحساب> به تعبير كه بحث مورد آية در يا و

حسـاب بـه ورسيدگي دنيا زندگي در عّدهاي كه: است آن خاطر به اين

سعي ماستميكشند, از را مو وبهاصطDح سختگيرند فوقالعاده ديگران

هنگامي به و بگيرند, شده قيمتي هر به دينار, آخرين تا را خود حّق دارند

كنند/ مجازات را او ممكن, حّد آخرين تا زده سر ديگري از خطايي كه

زن مـورد در حـتّي گـذشت, كـمترين زندگي در كه هستند كساني اينها

بازتاب ديگر, جهان زندگِي كه آنجا و ندارند, ودوستان وبرادر فرزند و

چنان آنها حساب در نيز خداوند, است, جهان اين زندگي از انعكاس و

باشند, جوابگو كردهاند كه كاري هر برابر در بايد كه: ميكند سختگيري

شود/ آنها دربارة گذشتي كمترين بيآنكه

مخصوصا و بزرگوار, و پرگذشت آسانگير, هستند, كساني عكس, به امّا

يا و دارند, حق آنها بر كه كساني يا و وآشنا دوست برابر در كه هنگامي

بسياري در ميكنند سعي كه بزرگوارند آنقدر ميگيرند, ضعيفقرار افراد

البـتّه - بگيرند ناديده را بعضي گناهان و نزنند تغافل به را خود موارد از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٨

۲۳۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٣٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

دارد- شخصي جنبة آنها به نسبت كه گناهاني

عفو مشمول را آنها و ميگيرد آسان اشخاص, اينگونه مورد در خداوند

آسـان و يسير> <حساب وبا ميدهد, قرار خود وسيع ورحمت بيپايان

ميكند/ محاسبه را آنها

مـصّدر كـه كساني مخصوصا انسانها, همة براي بزرگ است درسي اين

دارند/ سروكار زيادي گروه با و هستند كاري

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٣٩

۲۳۹ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

است, حّق شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه ميداند كه كسي <آيا -١٩

ميشوند>/ متذّكر خردمندان تنها نابيناست؟! كه است كسي همانند

نميشكنند;> را وپيمان ميكنند, وفا الهي عهد به كه كساني <همان -٢٠

بـرقرار داده, آن بـرقراري بـه دسـتور خـدا كـه را پـيوندهايي كه كساني <و -٢١

بـيم قـيامت* +روز حسـاب بـدي از و مـيترسند; پـروردگارشان از و ميدارنـد;

دارند;>

را نـماز و ميكنند; شكيبايي پروردگارشان رضاي جلب براي كه كساني <و -٢٢

با و ميكنند; انفاق آشكار, و پنهان دادهايم, روزي آنها به آنچه از و ميدارند; برپا

آِن از آخـرت, سـراي +نـيك* سـرانـجام مـيسازد; برطرف را سيّئات حسنات,

آنهاست/>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٠

۲۴۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤١ ٩ جلد نمونه. تفسير

فـرزندان و هـمسران و پـدران هـمراه كه بهشتي جاويدان باغهاي <+همان* -٢٣

ميگردند;> وارد آنان بر دري هر از فرشتگان و ميشوند; آن وارد صالحشان,

چـه اسـتقامتتان! و صـبر خـاطر بـه شـما بـر سـfم ميگويند:* آنان به <+و -٢٤

جاويدان!> سراي سرانجاِم نيكوست

تفسير:

اولواا_لباب برنامة درهايهشتگانةبهشتو

سـازندة بـرنامههاي جـزئيّات از وتجّسمي ترسيم بحث, مورد آيات در

ميكند/ تكميل را گذشته آيات بحث كه, ميخورد چشم به حق طرفداران

<آيا ميفرمايد: انكاري استفهام يك صورت به بحث, مورد آية اّولين در

است, حـّق شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه ميداند كه كسي

َربَِّک ِمْن إِلَيَْک أُنِزَل ََّما أَن يَعْلَُم (أَفََمْن است؟> نـابينا كه است كسي همانند

( أَعَْميى هَُو كََمْن الَْحقُّ
است حّق بر قرآن اين كه ميداند كه كسي آيا نميگويد: جالبي! تعبير چه

ميداند را اين كه كسي آيا ميگويد: بلكه نميداند؟ كه است كسي مانند

ايـن ندانستن اينكه به است لطيفي اشارة تعبير, اين است؟ نابينا همانند

بهكلّي انسان دل چشم اينكه: مگر نيست, امكانپذير هيچوجه به واقعيّت

وسالم, بينا چشم دارندة است ممكن چگونه وگرنه, باشد, افتاده كار از

آفـتاب نـور هـمانند درست قـرآن, ايـن عظمت و نبيند؟ را آفتاب چهرة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤١

۲۴۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است!/

كـه مـيشوند مـتذكّر كسـاني <تـنها مـيكند: اضـافه آيـه, پايان در لذا, و

أُْولُواا6َْٔلْبَاِب) كَُّر يَتََذ ََّما (إِن انديشهاند> و مغز صاحبان و اولوا{لباب

مـقابل نـقطة بـنابرايـن است, چيز هر <مغز> بهمعني <لُّب> جمع <الباب>

هستند/ وبيمحتوا تهي وميان وپوك بيمغز افراد <اولوااTلباب>

به را مردم بيشتر, چه هر تأكيد با بزرگ, مفّسران از بعضي گفتة به آيه, اين

را عـلم فاقد افراد كه چرا ميكند; دعوت جهل, با ومبارزه علم گيري فرا

است/ شمرده اعمي و نابينا

#

بيان را حق برنامههايطرفداران ريز <اولوااTلباب>, تفسير عنوان سپسبه

پـيمانشكني وتـرك عـهد به وفاي مسألة روي چيز, هر از وقبل كرده,

ميكنند وفا الهي عهد به كه هستند, كساني <آنها ميگويد: گذارده, انگشت

الِْميثَاَق) 6َيَنقُُضوَن َو اِ\ يُوفُوَنبِعَْهِد (الَِّذيَن نميشكنند> را وپيمان
شـامل هـم دارد: وسـيعي مـعني Fالهي Hعهد اِ\> <عَْهِد كه نيست, شك

گرفته, انسان از فطرت مقتضاي به خدا كه پيمانهايي و فطري عهدهاي

پيمانهاي هم يا Fوعدالت حق به وعشق توحيد فطرت Hهمانند ميشود

حقايق از عقل, و انديشه و تفكّر نيروي با انسان كه را آنچه يعني عقلي,

يـعني شـرعي, پـيمانهاي هم و ميكند, درك ومعاد ومبدأ هستي عالم

خداوند فرمانهاي اطاعت با رابطه در مؤمنان mnopqاز پيامبر كه را پيمانهائي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٢

۲۴۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميشود/ شامل را همه گرفته, گناه, و معصيت وترك

در نيز ميبندد, انسانها ديگر با انسان كه پيمانهايي به وفا است: طبيعي

نـيز پـيمانها ايـن كـه: داده فرمان خدا كه چرا است; وارد مجموعه اين

در وهم است داخل تشريعي پيمانهاي در هم بلكه, شود, شمرده محترم

عقلي/ پيمانهاي

#

چـنانكه آنـهاست/ از وپـاسداري پـيوندها حفظ آنها, برنامة ماّدة دومين

آن حفظ به امر خداوند كه را پيوندهايي كه هستند كساني <آنها ميفرمايد:

يُوَصَل) َأْن بِِه اُ\ أََمَر َما (َوالَِّذيَنيَِصلُوَن ميدارند> برقرار كرده
انسـان كـه چرا كرد; پيدا نميتوان زمينه اين در وسيعتر, اين از تعبيري

انسانها, ساير با ارتباطي ورهبران, پيامبران با ارتباطي خدا, با ارتباطي

و دارد, وهـمنوعان ديـني بـرادران خويشاوند, همسايه, دوست, از اعّم

را پـيوندها ايـن همة بايد ميگويد: فوق, دستور خودش, با نيز ارتباطي

ايـن از يكي قطع به منجر كه وكاري كرد, ادا را همه حّق شمرد, محترم

نداد/ انجام ميشود پيوندها

بلكه, نيست هستي عالم از وجدا منزوي موجود يك انسان حقيقت, در

ميدهد/ تشكيل ارتباطها و عDقهها پيوندها, را او وجود سرتاپاي

قطع او از ارتباطشرا گر ا كه دارد پيوند دستگاه, اين آفرينندة با ازيكسو

ارتباطي خّط شدن قطع با يكچراغ نور كه همانگونه ميشود, نابود كند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٣

۲۴۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـظر از كـه هـمانطوري بنابرايـن, مـيرود/ ميان از برق مولّد مبدأ با آن

نيز, تشريع و فرمان اطاعت نظر از دارد, بزرگ مبدأ اين با پيوند تكويني

كند/ برقرار را خود پيوند بايد

كه دارد, وپيشوا رهبر cdefgبهعنوان وامام پيامبر با پيوندي ديگر, سوئي از

ميكند/ سرگردان بيراههها در را او آن, قطع

حّق كه آنها وبهخصوصبا انسانيّت جامعة تمام با پيوندي سوم, سوي از

واستاد ودوستان وخويشاوندان ومادر پدر همانند دارند او بر بيشتري

ومربّي/

به مأمور كه نظر اين از دارد, خويش نفس با پيوندي چهارم, سوي از و

است/ شده آن وتكامل وترقّي خويشتن مصالح حفظ

اُ\ أََمَر َما مصداق<يَِصلُوَن واقع در پيوندها, اين از يك ساختنهر برقرار

َأْن بِِه اُ\ أََمَر <َما قطع پيوندها اين از يك هر وقطع است, يُوَصَل> َأْن بِِه
است/ داده را پيوندها اين همة وصل دستور خدا كه چرا است, يُوَصَل>

است شده وارد آيه اين با رابطه در كه احاديثي تفسير ضمنًا گفتيم, آنچه از

كه: ميشود, روشن

فرمودهاند/ تفسير وبستگان اقوام به را آن گاهي,

دين, وپيشواي امام به گاهي و

,mnopq محمد آل وگاهيبه

باايمان/ افراد همة زمانيبه و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٤

۲۴۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفسير دربارة حضرت آن از cdefgميخوانيم: صادق امام از حديثي در مث�ً

منظور <فرمود: قَرابَتَُک>: شد;<فَقاَل سؤال يُوَصَل> َأْن بِِه اُ\ أََمَر َما <يَِصلُوَن

/٨٣ حديث ,٤٩٤ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين> / ١

است>/١ تو خويشاوندان

فـيى <نََزلَت فرمود: كه cdefgميخوانيم امام همان از ديگري حديث در نيز و

آل بـا پـيوند دربـارة جمله <اين قَرابَتَِک>: فيى قَديَكوُن َو mnopq آِلمُحَمٍَّد َرِحِم

نـيز تـو وبسـتگان خويشاوندان در وگاهي است شده صادر mnopq محّمد

هست>/

مِمَّن فرمود:<فjَتَكونَنَّ امام ميخوانيم: حديث, اين پايان در اينكه: جالب

به منحصر آياترا معني مباشكه كساني <از ٍءواِحدٍ>: َشيى فيى إنَُّه يَقوُللِلشَّيِء

/٨٤ حديث ,٤٩٤ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين> / ٢

بداني>/٢ معيّني مصداق

مكـّرر كـه, است قـرآن آيات معاني وسعت به روشني اشارة جمله, اين

كردهايم/ خاطرنشان

اين تفسير در كه ميخوانيم بزرگ پيشواي همان از سومي, حديث در باز

إّ� بِذىلَِک اُريُد ما َو قاَل ثُمَّ كَثَُر أو قَلَّ بِما َسنٍَة كُِلّ فيى ا�ٕماِم ِصلَُة فرمود:<هَُو آيه

هـر در مسلمين وپيشواي امام با پيوند, ساختن برقرار <منظور تَزكيَتَكُم>:

با من منظور سپسفرمود: زياد, يا باشد كم طريقكمكمالياست, از سال

/٩٠ حديث ,٤٩٥ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين> /٣

كنم>/٣ كيزه پا و پاك را شما كه است اين فقط كار اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٥

۲۴۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

پروردگارشان از <آنها است: آن حق طرفداران برنامة چهارمين و سومين

يَخَْشْوَن (َو ميترسند> قيامت دادگاه در حساب بدِي واز دارند خشيّت

الِْحَساِب) ُسوَء يََخافُوَن َو َربَُّهْم
دو هر اينكه با دارد, تفاوتيوجود چه و<خوف> <خشيت> ميان اينكه: در

با توأم استكه خوفي خشيت, گفتهاند: بعضي است؟ يكديگر به نزديك

حـالت ايـن قـرآن, در لذا و بـاشد, يـقين و عـلم با توأم و طرف احترام

ِعـبَاِدِه ِمـْن اللَّـَه يَخَْشي ََّما (إِن است: شده شمرده دانشمندان مخصوص

خشيت او از دانشمندان و علماء تنها خداوند, بندگان ميان <از الْعُلََماُء):

/٢٨ آية فاطر, سورة / ١

دارند>/١

آيـات در كـه قـرآن, در <خشـيت> كلمة استعمال موارد به توّجه با ولي

به خوف معني همان به درست ميشود: روشن است رفته كار به بسياري

است/ شده استعمال آن با مرادف صورت وبه رفته, كار

ترس چيزيجز پروردگار, ترساز آيا كه: پيشميآيد اينسؤال اينجا در

جملة<يَخَْشْوَن ميان تفاوتي چه حال اين با هست, ومجازات حساب از

دارد؟ وجود ُسوءَالِْحَساِب> يََخافُوَن و َربَُّهْم
از تـرس بـهمعني هـميشه الزاما خـداونـد, از تـرس كه: است اين پاسخ

سـنگين واحسـاس او, مـقام عظمت بلكه نيست, او وحساب مجازات

افراد دلهاي در Fوكيفر مجازات به توّجه بدون Hحتّي بندگي وظيفة بودن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٦

۲۴۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترسي ميكند, وحشت و ترس حالت يكنوع ايجاد خودبهخود باايمان,

Hآية او برابر در واحساسمسؤوليّت عظمتخدا از گاهي وآ ايمان زاييدة

/Fباشد معني همين به اشاره است ممكن <فاطر> ٢٨

آيا است, <سوءالحساب> رابطه در پيشميآيد, اينجا در ديگريكه سؤال

دارد؟! وجود <بدحسابي> افراد, اعمال محاسبة هنگام قيامت در بهراستي

بيان بود, رفته كار به كلمه, اين عين كه قبل, آية چند در را سؤال, اين پاسخ

وحسـاب گـذشت وبـدون دقيق رسيدگي آن, از منظور وگفتيم: كرديم

و مـيباشد, كشـيدن مـاست از را مـو وبهاصـطDح جزئيّات تمام كردن

<رعد>/ سورة ١٨ آية ذيل ,٢١٠ صفحه /١

شد/١ بيان آنجا در كه بود شده وارد زمينه همين در نيز جالبي حديث

از مـنظور كه: دارد وجود نيز احتمال اين گفتيم, آنجا در كه همانگونه و

وبـعضي, بـاشد تـوبيخ, و سـرزنش بـا تـوأم مـحاسبة <سوءالحسـاب>,

كردهانـد, تفسير بد, پاداش يعني, سوءالجزاء, بهمعني را <سوءالحساب>

يـعني بگـذار, دسـتش كف را فDنكس حساب ميگوييم, كه همانگونه

مجازاتشكن!/

باشد داشته جامع مفهوم يك <سوءالحساب> كه داديم نيز را احتمال اين

شود/ شامل را معاني اين وهمة

#

مسير در كه مشكDتي تمام برابر در است, استقامت آنها برنامة پنجمين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٧

۲۴۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

بايد نيز نعمت برابر در بلكه است, xزم و<مصيبت> <معصيت> <اطاعت>, برابر در نهتنها <صبر> / ١

نكشد/ بيبندوباري و مستي و غرور به را انسان كه آنچنان يعني كرد, صبر

دارد١ وجـود وفسـاد ظـلم با ومبارزه دشمن با جهاد گناه, ترك اطاعت

مـيفرمايد: لذا پـروردگار, خشـنودي جلب براي واستقامتي صبر آنهم

و صـبر پـروردگارشان رضـايت جـلب خاطر به كه هستند كساني <آنها

َربِِّهْم) َوْجِه ابْتَِغاَء َصبَُروا (َوالَِّذيَن دادند> خرج به استقامت

يـادآور است, كـلمه وسـيع بـهمعني استقامت كه را, <صبر> مفهوم كرارًا

ميرساند: را معني دو از يكي َربِِّهْم> <َوْجِه به تعبير امّا شدهايم,
است, <عـظمت> بـهمعني مـوارد, گـونه ايـن در <وجـه> اينكه: نخست,

يعني الّرأي>: َوجُه <هذا ميشود: گفته مهم, <رأي> و <نظر> به كه همانگونه

اصل, در <وجه>, كه: است آن خاطر به شايد اين و مهّمياست>/ رأي <اين

او بدن ظاهري قسمت مهمترين انسان, وصورت است صورت بهمعني

است/ گرفته قرار آن در وشنوايي بينايي و گويائي مهّم اعضاي زيرا است;

پروردگار> خشنودي و <رضايت بهمعني اينجا در رّب> <وجه اينكه: ديگر

صبر مشكDت همة برابر در حق, رضاي جلب خاطر به آنها يعني است,

آن خـاطر به معني, اين در <وجه> استعمال ميدهند, بهخرج واستقامت

صورت كند را جلبرضايتكسي ميخواهد كه هنگامي انسان, استكه

/Fدارد كنايي جنبة اينجا در <وجه> Hبنابراين, ميسازد, متوّجه خود به را او

شكيبايي, و صبر اينكه: بر است روشني دليل جمله, اين صورت, هر در

وجه <ابتغاء كه: دارد ارزش صورتي در خير, عمل هرگونه كلّي, وبهطور

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٨

۲۴۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٤٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

وجلب كاري ريا قبيل از ديگري انگيزههاي گر ا و باشد, خدا وبراي ا\>
ارضاي براي حتّي يا و بااستقامتونيكوكارياست, آدم او كه مردم توّجه

بيارزشاست/ دهد, انجام را كاري خود, غرور

صـبر گوار, نا حوادث برابر در انسان گاهي, مفّسران, از بعضي گفتة وبه

بااستقامتاست؟ چقدر بگويند: مردم تا ميكند

است؟ كمظرفيّتي آدم چه نگويند: اينكه: ترس از وگاهي,

نكنند/ شماتتش دشمنان اينكه: بهخاطر گاهي,

است/ بيهوده وجزع بيتابي ميداند اينكه: بهخاطر گاهي,

او يـاري وبـه بگـيرد, خـود بـه مظلوميّت چهرة اينكه: بهخاطر وگاهي,

نيست/ انساني نفس كمال بر دليل امور, اين از هيچيك برخيزند,

زندگي در حادثهاي هر اينكه: و خدا اطاعتفرمان بهخاطر كه: هنگامي امّا

مـيدهد, بـهخرج اسـتقامت و صـبر دارد, وحكـمتي دليل ميدهد, رخ

كفران, به زبان گشودن واز ميشكند, درهم را حادثه عظمت كه آنچنان

كه است صبري همان اين, ميكند, خودداري است جزع به دليل آنچه و

محسوبميشود/ ربّهم> وجه استو<ابتغاء شده اشاره آن به فوق آية در

أَقَـاُموا (َو مـيدارنـد> بـرپا را نـماز <آنها است: اين آنها برنامة ششمين

( ةَ لَوى الصَّ
زندهاي مصداق وحتّي عهدا� به وفا مصاديق از يكي نماز اقامة گرچه,

ولي, است, استقامت مصاديق از نظر يك واز الهي پيوندهاي حفظ براي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٤٩

۲۴۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

در كه, دارد مهّم, بسيار مصداقهاي از پارهاي كلّي, مفاهيم اين كه: آنجا از

بـعد, وجملههاي جمله, اين در است, مؤثّر فوقالعاده انسان سرنوشت

شد/ گذارده انگشت آنها روي

خود پيوند و رابطه وشام, صبح هر انسان كه: است اين از مهمتر چيز چه

او عـظمت يـاد بـرخـيزد, نـياز و راز بـه او بـا كـند؟ تـجديد خـدا بـا را

زنگـار و غبار و گرد كار, اين پرتو در و بيفتد؟ خويش ومسؤوليّتهاي

اقـيانوس به خود, وجود قطرة پيوستن وبا بشويد؟ وجان دل از را گناه

بگيرد/ مايه حق, هستي بيكران

دارد/ را وآثار بركات اين همة نماز, آري,

<آنها ميكند: بيان عبارت اين با را حقجويان هفتمينبرنامة آن دنبال به و

انفاق وآشكار پنهان در دادهايم روزي آنان به آنچه از كه هستند كساني

( َوعWََنِيًَة ا qِسر َرَزقْنَاهُْم ا ِممَّ أَنفَقُوا (َو ميكنند>
ميگيرد, قرار نماز دنبال به زكات, يا انفاق مسألة نيستكه اينآيه, در تنها

يكـي كـه چـرا ميخورد; چشم به ترادف اين قرآن, آيات از بسياري در

ميكند/ محكم <خلق> با را او پيوند ديگري و <خدا> با را انسان پيوند

مال, از اعّم موهبتي هرگونه كه َرَزقناهُم>, <ِمّما جملة به توجه اينجا در

{زم مـيشود شـامل را آن غـير و اجتماعي نفوذ موقعيّت, قدرت, علم,

وهـمة ابـعاد, تـمام در بلكه باشد, بُعدي يك نبايد انفاق, كه چرا است;

گيرد/ انجام مواهب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٠

۲۵۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥١ ٩ جلد نمونه. تفسير

واقعيّت اين به ديگري اشاره ,Fوآشكار Hپنهان وعWَنِيًَة> ا qِسر> به تعبير
كه: چرا دارند; نظر نيز آن كيفيّتهاي به خود, انفاقهاي در آنها كه: است

مواردي ايندر و مؤثّرتراست, بسيار پنهانيصورتگيرد, انفاق گر گاهيا

بـه نسـبت يـا و مـيكند ايـجاب چـنين طـرف, حـيثيّت حفظ كه, است

باشد ديگران به عمل دادن ونشان ريا از مصون كه ـ انفاقكننده

در اين, و بود, خواهد بيشتر و اثرشوسيعتر گيرد, انجام آشكارا گر ا گاه, و

او به اقتدا تأّسي و خير كار اين به ديگران تشويق باعث كه است مواردي

مشـابه خـير كار هزاران يا صدها يا دهها سبب او خير عمل ويك شود,

گردد/

آنچـنان مـثبت, عـمل يك انجام در قرآن كه: ميشود روشن اينجا از و

هم كه دارد كيد تأ بلكه نميكند, توّجه كار, اصل به تنها استكه باريكبين

ممكن يككار كه مواردي Hدر آن انجام وهمكيفيّت باشد خير عمل, اصل

/Fگيرد انجام مختلفي كيفيات با است

سيّئاتخود <حسنات, استكه: اين آنها برنامة هشتمينوآخرين باTخره

( يِّئََة السَّ بِالْحََسنَِة يَْدَرُءوَن (َو ميبرند> ميان از را
و شدن پشيمان به تنها لغزش, و ارتكابيكگناه هنگام به معنيكه: اين به

برميآيند, جبران مقام در ًDعم بلكه, نميكنند, قناعت استغفار, و ندامت

حسـنات انـدازه, هـمان به باشد, بزرگتر آنها ولغزش گناه اندازه, وهر

آب بـا گـناه, لوث از را وجـامعه خود وجود تا ميدهند, انجام بيشتري

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥١

۲۵۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

بشويند/ حسنات

است/ كردن دفع بهمعني Fزرع وزن Hبر <درء> ماّدة از <يدرءون>

تDفي بدي با را بدي آنها كه دارد وجود آيه, تفسير در نيز, احتمال اين

انجام با برسد, بدي آنها به نسبت كسي از گر ا دارند سعي بلكه نميكنند,

كه همانگونه كنند, تجديدنظر به ووادار شرمنده را او وي, حّق در نيكي

الَِّذيبَيْنََک ذَا َفٕاِ أَحَْسُن َّتِيِهَي بِال (اْدفَْع فّصلتميخوانيم: سورة ٣٤ آية در

Hخواهي گاه نا كن, دفع نيكي با را <بدي حَِميٌم): َولِيٌّ كَأَنَُّه َعَداَوةٌ بَيْنَُه َو
و گـرم دوسـتي گـويي است, دشـمني او و تـو ميان كه كس همان Fديد

است>/ صميمي

دو هـر بـيان درصدد بحث مورد آية كه: ندارد مانعي هيچ حال, عين در

باشد/ معني

است/ شده وارد تفسير دو هر مضمون به احاديثي نيز, احاديثاس�مي در

(إذاعَـمِلَت فرمود: جبل> بن <معاذ به ميخوانيم: mnopq پيامبر از حديثي در

آن كنار در كردي, بدي كار كه <هنگامي فَاعمَلبِجَنبِهاحََسنًَةتَمحُها): َسيّئًة

بحث/ مورد آية ذيل ,٢٨٩ صفحه ,٦ جلد <مجمعالبيان> / ١

كند>/١ محو را آن كه ده انجام خوبي كار

أخـاَك cdefgفرمود:<عاتِب علي اميرمؤمنان كه ميخوانيم الب0غة> <نهج ودر

كـه خDفي كار برابر در را <برادرت عَلَيِه>: بِا�ٕنعاِم ُه َشرَّ َواْرُدد إلَيِه بِا�ٕحساِن

انعام طريق از را او وشّر كن, سرزنش نيكي وسيلة به است, داده انجام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٢

۲۵۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

/١٥٨ جملة قصار, كلمات البhغة>, <نهج / ١

برگردان>/١ او به واحسان

مـواردي بـه ومـخصوص اخDقي حكم يك اين داشت توّجه بايد البتّه

وكيفر اجرايحدود وگرنه, ميشود, واقع مؤثّر برنامهها گونه اين استكه

كساني همه است, آمده اسDمي قوانين در قانون, يك بهعنوان كه بدكاران

ميشود/ اجرا يكسان هستند, آن مشمول كه

كار عاقبت به اشاره مختلفگذشته, برنامههاي ذكر پساز آيه, پايان در و

بـرنامهها, اين به وعامDن حق طرفداران و انديشمندان و <اولوااTلباب>

لَُهْم ِئَک ـى (أُْولَ آنهاست> آِن از ديگر سراي نيِك <عاقبت ميفرمايد: كرده

حـال قـرينة بـه تـوّجه بـا ولي شـّر, يـا بـاشد خير خواه است, كار پايان و عاقبت بهمعني < <ُعقبيى /٢

است/ خير عاقبت فوق آية در آن از مقال,منظور و

اِر)٢ عُقْبَيالدَّ
#

مـيگويد: خير عاقبت و نيك سرانجام اين براي است توضيحي بعد آية

آن وارد خودشان هم بهشتاستكه جاويدان باغهاي آنها كار, <سرانجام

َعـْدٍن (جَـنَّاُت آنـها> صـالح فرزندان و وهمسران پدران هم و ميشوند

يَّاتِِهْم) ذُّرِ َو َأْزَواِجِهْم َو آبَائِِهْم ِمْن َصلََح َمْن َو يَدْخُلُونََها
است اين ميسازد, تكميل را بيپايان و بزرگ نعمتهاي اين كه وچيزي

يَـدْخُلُوَن (َوالْـَمWَئِكَُة ميشوند> وارد آنها بر دري هر از <فرشتگان كه:
بَاٍب) كُّلِ ِمْن عَلَيِْهْم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٣

۲۵۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

(َسـWٌَم اسـتقامتتان> و صـبر خاطر به شما بر <سDم ميگويند: آنها وبه

( َصبَْرتُْم بَِما عَلَيْكُْم
ومسـؤوليّتها, وظـايف انـجام راه در شـما, اسـتقامتهاي و صـبرها آن

اينجا در آورد, وجود به را اينسDمت كه, بود ومصائب شدائد وتحّمل

خشـونت ونه نزاعي, و جنگ نه بود, خواهيد وآرامش امنيّت نهايت در

ميزند لبخند شما روي به چيز وهمه اماناست, و امن جا همه دعوايي, و

اينجاست!/ خاطر, پريشاني گونه هر از وآرامشخالي

(فَـنِْعَم خـوبي>؟ عاقبت چه و نيك پايان <چه ميفرمايد: آيه پايان در و

اِر) عُقْبَيالدَّ

نكتهها:

است؟ كرشده تنها<صبر>ذ ١-چرا

به بهشتيان به فرشتگان درود ميگويد: ( َصبَْرتُْم بَِما عَلَيْكُْم (َسWٌَم جملة
در واستقامتتان! صبر بهخاطر باد, شما بر سDم ميگويند: استكه اينگونه

وبرنامههاي نيك و كارهاي از قسمت هشت به فوق, آيات در كه حالي

آن از يكـي روي انگشت تـنها جمله اين در ولي, شده, اشاره آنها مهّم

است/ صبر وآن گذارده برنامه, هشت

<إنَّ دريـافت, مـيتوان cdefg علي وپرمغز زنده بيان از را موضوع اين نكتة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٤

۲۵۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

إيماٍن �فيى َو مََعُه َرأَس � جََسٍد فيى �خَيَر َو مِنَالجََسِد, كَالّراِس مَِنا�ٕيماِن بَر الصَّ

بيسر تن تن, مقابل استدر سر مانند ايمان, نسبتبه <صبر, مََعُه>: �َصبَر

/٨٢ جملة قصار, كلمات البhغة>, <نهج / ١

داشت>/١ نخواهد ارزشي نيز صبر بدون ايمان و ندارد بقايي

هـمان واجـتماعي, فـردي سـازندة برنامههاي همة پشتوانة حقيقت, در

بـهسامان آنـها از هـيچكدام نـباشد, آن گـر ا و است واستقامت شكيبايي

جز كه است وموانعي مشكDت مثبتي, كار هر مسير در كه چرا نميرسد;

بـدون عـهد وفـاي نـه شـد, پـيروز آنـها بر نميتوان استقامت نيروي با

خدا از ترس نه و الهي, پيوندهاي حفظ نه و است, ميّسر صبر استقامتو

خطاها جبران نه و الهي, مواهب از انفاق و صلوة اقامة ونه قيامت, دادگاه و

حسنات!/ وسيلة به

٢-درهايبهشت

بـهشت كـه: مـيشود استفاده بهخوبي روايات از وهم قرآن آيات از هم

عـّدة كـه: است آن خـاطر بـه نـه درهـا, تـعّدد ايـن ولي دارد, درهــايي

شوند, وارد يكدر از بخواهند گر ا كه: گونهاند بهشتآن به واردشوندگان

گـروهي تفاوت يكنوع كه: است آن جهت از نه و ميكند, زحمت توليد

ونه شوند, وارد در يك از موظفند گروهي هر كه دارد, وجود وطبقاتي

خـاطر بـه تـنّوع و زيبايي خاطر به نه و است, راه ودوري نزديكي براي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٥

۲۵۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

درها!/ كثرت

وقصرها باغها مدخل در كه: دنيا درهاي همانند بهشت, -درهاي Tًاصو

نيست/ ميگذارند, وخانهها

بهشت به ورود سبب كه است وكارهايي اعمال به اشاره درها اين بلكه,

ميشوند,

مختلف نامهاي به درهايي <بهشت ميخوانيم: اخبار از پارهاي در لذا, و

Fمـجاهدان Hدر بـابالمـجاهدين! بهعنوان كه دارد دري جمله: از دارد,

كردهاند جهاد آن با كه همانسDحي به مسلّح ومجاهدان, ميشود, ناميده

/٣٩٥ صفحه ,٣ جلد البhغة>, نهج شرح في البراعة <منهاج / ١

ميگويند>!١ خوشآمد آنها به وفرشتگان ميشوند, بهشت وارد در آن از

أبواٍبعَرُضكُِلّ َِّةثَمانِيَُة لِلجَن أنَّ <وَاعلَموا حديثيميخوانيم: cdefgدر باقر امام از

هر عرض كه دارد در بهشتهشت <بدانيد: َسنٍَة>: أربَعيَن مِنهامَسيَرُة باٍب

/٧ حديث الثمانيه, ابواب ,٤٧٣ صفحه صدوق>, <خصال / ٢

است>!/٢ راه سال چهل اندازة به آنها از دري

از وسيعتر مفهومي موارد, اينگونه در <در> كه ميدهد نشان خود, اين,

دارد/ ميشود گفته روزانه تعبيرات در آنچه

َسـبَْعُة (لَـَها دارد در <هـفت> جـهنّم ميخوانيم: قرآن در اينكه: جالب و

/٤٤ آية حجر, سورة / ٣

اينكه: به اشاره است, در <هشت> داراي بهشت روايات, وطبق أَبَْواٍب)٣
بيشتر جهنّم به طرقوصول از سعادتوبهشتجاويدان, به طرقوصول

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٦

۲۵۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

رَحـمَتُُه مَـنسَـبَقَت ميگيرد<يـا پيشي او غضب بر خدا, ورحمت است,

كبير>/ جوشن <دعاي ,٤٠٤ صفحه ا%مين>, <بلد ; ٢٣٩ صفحه ,٩١ جلد <بحارا%نوار>, / ١

غََضبَُه>١

نـيز, فـوق آيات در <اولوااTلباب> برنامههاي مورد در اينكه: جالبتر و

درهاي از دري واقع در آنها از كدام هر كه بود, شده برنامه هشت به اشاره

است/ جاودان سعادت به وصول براي وطريقي بهشت

ملحقميشوند آنها بستگانبهشتيانبه -٣

را مـطلب اين صريحًا نيز قرآن, آيات از ديگر بعضي كه فوق, آية نهتنها

صالح كه آنها فرزندان و همسران پدران, بهشتيان, جمع در كه: ميكند بيان

بر الهي نعمتهاي تكميل براي حقيقت در اين, و ميشوند, وارد بودهاند

خـود, عـDقة مـورد افراد فراق نظر از حتّي كمبودي, هيچ تا است, آنان

باشند/ نداشته

نو و تازه چيز, همه است, ومتكاملي نوين سراي كه سرا, آن در كه: آنجا از

و داغتـر وصـميميتي ومـحبّت نو, و تازه چهرههاي با نيز آنها ميشود,

برابـر چند را بهشتي نعمتهاي ارزش كه محبّتي ميشوند, وارد گرمتر,

ميكند/

در ولي شدهاند, ذكر وهمسران فرزندان و پدران تنها فوق, آية در گرچه,

فرزندان حضور كه چرا ميشوند; جمع يكديگر كنار در بستگان همة واقع

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٧

۲۵۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـمكن بسـتگان سـاير وحتّي وخواهران, برادران حضور بدون وپدران

بهشتي كسي هرگاه زيرا ميشود; روشن دقّت كمي با اينمطلب, و نيست,

بهشتي صالح پدر كه آنجا از و ميشود, ملحق او به نيز او صالح پدر باشد,

هـم بـه بـرادران تـرتيب اين وبه ميپيوندند او به فرزندانش همة است,

ميشوند/ ملحق

داشت خواهـند حضور جمع آن در نيز بستگان ساير محاسبه همين با و

/Fكنيد Hدقّت

٤-جّناتَعدنچيست؟

اينجا ودر است طوTني> <توّقف بهمعني و<عدن> باغها بهمعني <جنات>

توقّف خاطر به ميگويند, معدن, <معِدن>, به اينكه ابديّتاست, بهمعني

است/ مكان آن در موادي طو{ني

سـراي بـهشتيان براي بهشت كه: ميشود استفاده قرآن, مختلف آيات از

<تـوبه> سـورة ٧٢ آية ذيل در كه همانگونه ولي است, وجاويدان ابدي

خاّصي محّل عدن> <جنّات كه: برميآيد قرآن, آيات از پارهاي از گفتيم,

در گروه سه وتنها دارد, امتياز بهشت باغهاي ساير بر كه بهشت, از است

Fآنـها خـاّص يـاران Hيـعني <صّديقان> <پيامبران>, ميشوند: ساكن آنجا

شود/ مراجعه <توبه> ٧١ - ٧٢ آيات ذيل ,٣٨ صفحه ٨ جلد تفسير<نمونه> به بيشتر توضيح براي / ١

و<شهدا>/١

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٨

۲۵۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٥٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

گناه ٥-شستنآثار

دارنـد, متقابل اثر يكديگر روي اجماً{ <سيّئات> و <حسنات> اينكه: در

خود روزمّرة زندگي در را موضوع اين نمونههاي حتّي وما نيست, شكّي

مييابيم:

مشـّقت تحّمل وبا ميكشد, زحمت دراز ساليان انسان كه: ميشود گاه,

يـا هـوسبازي, يـا ندانـمكاري, يك با امّا مياندوزد, سرمايهاي فراوان,

حسـنات كـردن نـابود جز چيزي اين ميدهد, دست از را آن بيمبا{تي

است/ شده <حبط> به تعبير آن از قرآن در كه نيست سابق, ماّدي

وبـار مـيشود, فـراوانـي اشـتباهات مـرتكب انسـان عكس, بـر وگـاه,

عـمل يك بـا امّـا مـيكشد, دوش به آنها اثر بر را سنگيني خسارتهاي

جـبران را آنـها هـمة شـجاعانه, مـجاهدة يـا و حسـابشده, و عـاقDنه

زمان و عصر در كه اس�مي انق�ب همين مسير در ًDمث چنانكه مينمايد,

در فراواني گناهان مرتكب كه ديديم را كساني بوديم, مواجه آن با خود

بودند, زندان در نيز عنوان همين وبه بودند شده سابق وجبّار ظالم نظام

تخّصصهاي بهخاطر را آنها مملكت, دشمنان با جنگ بروز هنگام به امّا

كـاري وفـدا شـجاعت بـا نـيز آنـها كردند, دعوت ميدان به نظاميشان,

ميان, اين ودر ساختند, وارد دشمن پيكر بر مهلكي ضربات بينظيري,

جـبران را خـود گـذشتة صورت دو هر در بعضي و شدند, شهيد بعضي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٥٩

۲۵۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

نمودند/

:( ـيِّئََة السَّ يَـْدَرُءوَنبِـالْحََسنَِة (َو مـيفرمايد: كـه بـحث, مورد آيات در

همين به نيز, حسناتدفعميكنند> با را سيّئاتخود باايمان, <انديشمندان

است شده اشاره مطلب

امّا, ميشود, لغزشهايي گرفتار ناخواه, خواه, معصوم, غير انساِن كه, چرا

را گناه اجتماعي آثار نهتنها باشد, جبران فكر به آن, از بعد استكه: آن مهم

قلبوروان بر گناه از كه ظلمتي تاريكيو آن بلكه خيرشبشويد اعمال با

وصـفاي نورانـيّت وبه كند, پاك <حسنات> با نيز را آن مينشيند, آدمي

بازگرداند/ فطري

ناميده كردن وپاك FپوشاندنH <تكفير> عنوان به قرآن, لسان در كار, اين

دادهايم/ ضمينه اين در نيز ديگري توضيحات بعد, به ٦٩ صفحه <نمونه>, تفسير دوم جلد در / ١

ميشود/١

يَـْدَرُءوَن <َو جـملة گـفتيم: فـوق آيـات تـفسير در كه همانگونه البتّه,

وآن باشد, ديگر مهّم يكفضيلتاخDقي به استاشاره ممكن بِالْحََسنَِة>
جـاي وبه نميدهند, پاسخ بدي با را ديگران بدي اولوااTلباب, كه: اين

وبه گردد وشرمسار, شرمنده خود طرف, تا ميكنند, نيكي گرفتن, انتقام,

كند/ اصDح را وخويش بازگردد پاكي سوي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٠

۲۶۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦١ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

خدا كه را پيوندهايي و شكنند, مي كردن محكم از پس را الهي عهد كه <آنها -٢٥

براي مينمايند, فساد زمين روي در و ميكنند, قطع داده آن برقراري به دستور

آخرت!> سراي مجازات و الهي*; رحمت از دوري +و لعنت آنهاست

ولي ميگيرد تنگ يا ميسازد, گسترده بخواهد كس هر رابراي روزي <خدا -٢٦

دنيا زندگي كه حالي در شدند; خوشحال* +و شاد دنيا, زندگي به كافران] =] آنها

نيست/> ناچيزي متاع جز آخرت, برابر در

تفسير:

دنياپرستانتبهكار!

ميگردد, روشن خوبي به يكديگر مقايسه با همواره نيكوبد, كه, آنجا از

مشروحًا آياتگذشته در كه وحقطلبان, ذكرصفات<اولوااTلباب> پساز

مـفسدان اصـلي صـفات از بخشي بحث, مورد آيات از قسمتي در آمد,

و مـيدارد بيان دادهاند, دست از را خود واقعي انديشة و عقل كه آنها و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦١

۲۶۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

پيوندهايي و ميشكنند, كردن محكم از بعد را الهي عهد كه <آنان ميگويد:

افساد زمين روي ودر ميكنند, قطع داده, را آن برقراري فرمان خدا كه را

(َوالَّـِذيَن آنـهاست> آن از ديگـر, سـراي مـجازات و لعـنت مينمايند,

يُـوَصَل َأْن بِـِه اُ\ أََمـَر َمـا يَـقْطَُعوَن َو ِمـيثَاقِِه بَْعِد ِمْن اِ\ عَْهَد يَنقُُضوَن
اِر) الدَّ ُسوُء لَُهْم َو َّعْنَُة لَُهُمالل ِئَک ـى أُْولَ فِيا6َْْٔرِض َويُفِْسُدوَن

خDصه فوق, جمله سه در آنها, وعلمي عقيدتي مفاسد تمام حقيقت, در

است: شده

عقلي, پيمانهاي پيمانهايفطري, شامل كه الهي; پيمانهاي شكستن -١

ميشود/ تشريعي وپيمانهاي

خـلق, بـا رابـطه الهـي, رهـبران با رابطه خدا, با رابطه رابطهها; قطع -٢

خويشتن/ با ورابطه

است/ قبل قسمت دو ثمرة كه زمين, روي در فساد -٣

كاري آيا ببُرد, سو هر از را پيوندها و بشكند, را خدا پيمانهاي كه كسي

داد؟! خواهد انجام فساد جز

مـقاصد بـه رسـيدن بهخاطر گروه, اين ناحية از كوششها و ت�شها اين

هدف به را آنها اينكه: جاي وبه ميگيرد صورت خيالي, حتّي يا و ماّدي,

از دوري مـعني بـه لعـنت كـه چرا ميسازد; دور كند, نزديك ارزندهاي

است, خشم با همراه ساختن دور و كردن طرد معني به <لعن> ميگويد: <مفردات> در <راغب>, / ١

معني به دنيا در و است, كيفر و عقوبت به اشاره شود, اضافه آخرت در خدا به كه هنگامي كلمه اين

است/١ رحمتخدا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٢

۲۶۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ نفرين بهمعني باشد, مردم ناحية از گر ا و رحمت, قطع

صـورت بـه Fوسـرا Hخانه <دار> گذشته, آية و آيه, اين در اينكه: جالب

آخرت سراي حقيقت, در واقعي سراي اينكه به اشاره است, آمده مطلق

ميگيرد>!/ خلل <البتّه ديگر سراي هر كه چرا است;

#

دست بـه آن, وكمي زيادي و روزي كه: ميكند اين به اشاره بعد, آية در

وبرايهركس وسيع, كسبخواهد برايهر را روزي <خداوند است: خدا

يَقِْدُر) َو يََشاُء لَِمْن ْزَق الّرِ يَبُْسطُ (اُ\ ميدهد> قرار تنگ بخواهد كه

فساد زمين روي در بيشتر درآمد جلب خاطر به كه: آنها اينكه: به اشاره

درآمـد تا ميشكنند را الهي وعهد ميُبرند را خدايي پيوندهاي ميكنند,

كه, ندارند حقيقت اين به توّجه كنند, پيدا ماّدي زندگي از بيشتري وبهرة

است/ دستخدا به آن, زياد و وكم روزي

ذكر آيه در صريحًا كه: سؤالي به پاسخ ميتواند اين, بر عDوه جمله, اين

آيات در وباطل, حاميانحّق گروه دو بيان از بعد كه: اين وآن است, نشده

مـواهب از را ايـنها هـمة خداونـد چگونه ميآيد: پيش سؤالي اين قبل,

ميسازد؟! برخوردار خود وروزيهاي

است دستخدا به آن زياد و وكم روزي ميگويد: اينسؤال پاسخ در آيه,

كـرد, حساب آن روي بايد آنچه زودگذر, است متاعي صورت هر ودر

است/ ابدي وسعادت ديگر سراي همان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٣

۲۶۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

اين روزيها زمينة در الهي> <مشيّت كه است اين مهم نكتة حال, هر به

فراوان روزي كسي به اسباب, از استفاده وبدون بيحساب خدا نيستكه

آن استكه: گرفته قرار اين بر او مشيّت بلكه كند, كم را او روزي يا و دهد

يَجِْري أَْن اُ\ <أَبَي كه: نمايد, جهانجستوجو اين اسباب {به{ي در را

ِبأَْسبَابَِها>/ ٕا6َِّ ا6ُُْٔموَر
زندگي به تنها فيا{رض, ومفسدان <پيمانشكنان ميكند: اضافه سپس,

متاع آخرت, برابر در دنيا زندگي كه حالي در وخوشحالاند, خشنود دنيا

ِة فِياÐ6ِْخَر نْيَا الدُّ ةُ الْحَيَوى َما َو نْيَا الدُّ ِة بِالْحَيَوى فَِرُحوا (َو بيشنيست> ناچيزي

َمتَاٌع) ٕا6َِّ
كه همانگونه آنست, بودن ناچيز بيان براي نكره, صورت به <متاع> ذكر

مـتاعي يـعني نـيست, بيش <متاعي> موضوع فDن ميگوييم: فارسي در

بيارزش!/

نكتهها:

مفسدفيأ_رضكيست؟ -١

گفته تخريبوويرانگري هرگونه به است, <ص�ح> مقابل نقطة كه <فساد>

ـيِء الشَّ خُـروُج <الفَسـاُد <مـفردات>: در <راغب> گـفتة بـه و مــيشود,

فِـي ذىلَِک َويُسـتَعَمُل Wُح, الصَّ ُه يُضادُّ َو كَثيراً, أو كاَن Wًقَلي َعِنا6ٕعتِداِل,
خـارج گـونه هر <فساد َعِنا6ٕستِقاَمِة>: الخاِرَجِة َوا6ٔشياِء َوالبََدِن النَّفِس

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٤

۲۶۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

مقابلآنصDح ونقطة زياد, يا باشد كم است, حالتاعتدال از اشياء شدن

مـيشوند, خـارج اعـتدال حّد از كه واشيائي وبدن جان در اين و است

ميشود>/ تصّور

افـراط وهـمة ميگردد, ايجاد كارها در كه نابسامانيهائي تمام بنابراين,

قرآن در است, فساد مصداق واجتماعي, فردي مسائل كل در وتفريطها

قرار يكديگر برابر در <اص�ح> و <افساد> موارد, از بسياري در نيز مجيد

يُـفِْسُدوَن (الَّـِذيَن مـيخوانـيم: ١٥٢ آيـة <شـعراء> سـورة در گرفتهاند,

واصـDح مـيكنند فسـاد زمـين در كـه <آنها يُْصلُِحوَن): 6َ َو فِيا6َْْٔرِض
نميكنند>/

ِمـنَالْـمُْصِلِح): الْـُمفِْسَد يَعْلَُم (َواُ\ ميفرمايد: ٢٢٠ آية <بقره> سورة در
ميشناسد>/ مصلحان از را مفسدان <خداوند

َسـبِيَل تَـتَّبِْع 6َ َو أَْصـِلْح (َو مـيخوانـيم: ١٤٢ آيـة <اعراف> سورة ودر

مكن>/ پيروي را مفسدان وراه كن <اصDح الُْمفِْسِديَن):
است: داده قرار فساد برابر در را صالح وعمل ايمان موارد, از بعضي در

فِيا6َْْٔرِض): كَالُْمفِْسِديَن الَِحاِت الصَّ َوعَِملُوا الَِّذيَنآَمنُوا نَجَْعُل (َأْم
مـفسدان هـمانند دادند, انجام صالح وعمل آوردند ايمان كه را آنها <آيا

/٢٨ آية ص, سورة / ١

دهيم>/١ فيا{رضقرار

كـلمه بـا هـمراه <فسـاد> قـرآن, آيـات از بسـياري در ديگـر, ســوي از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٥

۲۶۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

مسأله اجتماعي جنبههاي به نظر ميدهد: نشان كه شده ذكر <فياTرض>,

ميخورد/ چشم به قرآن از مورد چند و بيست در تعبير, اين است,

گـناهان بـا مـجيد قـرآن مختلف آيات در وافساد فساد سوم, سوي از و

ايـن از بـعضي كـه, شـده ذكر دارد, مصداق جنبة غالبًا شايد كه ديگري

گـاهي, :ًDمـث است/ كـوچكتر آن از وبـعضي بـزرگ فوقالعاده گناهان,

الَّـِذيَن جَـَزاُء َما ـَّ (إِن مانند: است آمده وپيامبر خدا با جنگ با همرديف

/٣٣ آية مائده, سورة / ١

فََساًدا)١ فِيا6َْْٔرِض َويَْسَعْوَن َرُسولَُه َو اللََّه يَُحاِربُوَن
Fوزراعتهـا Hانسـانها ونسـل حرث كردن هDك با همرديف وگاهي

/٢٠٥ آية بقره, سورة / ٢

َوالنَّْسَل)٢ يُهِْلَکالْحَْرَث َو فِيَها فِيا6َْْٔرِضلِيُفِْسَد َسَعيى تََولَّيى ٕاِذَا (َو مانند:
مـانند: است داده فـرمان آن بـه خدا كه پيوندهائي قطع كنار در زماني و

َو يُوَصَل َأْن بِِه اُ\ أََمَر َما َويَقْطَُعوَن ِميثَاقِِه ِمنبَْعِد اِ\ عَْهَد (الَِّذيَنيَنقُُضوَن

/٢٧ آية بقره, سورة / ٣

فِيا6َْْٔرِض)٣ يُفِْسُدوَن

اÐ6ِْخَرةُ اُر الدَّ (تِلَْک است: گرفته قرار وسركشي برتريجويي كنار در گاه, و

آخرت سراي <اين فََساًدا): 6َ َو فِيا6َْْٔرِض ا qعُلُو يُِريُدوَن 6َ لِلَِّذيَن نَجْعَلَُها
زمين در برتريجويي ارادة كه ميدهيم قرار كساني براي را آن كه است,

/٨٣ آية قصص, سورة / ٤

ندارند>/٤ وفساد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٦

۲۶۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

غـرق حـال در كردن توبه هنگام به و ميشمارد, مفسد را <فرعون> گاه,

ِمَنالُْمفِْسِديَن): كُنَْت َو قَبُْل قَْدعََصيَْت َو Ðَن (ا6 ميگويد: <نيل> در شدنش

مـفسدان واز كـردي گـناه ًDقـب كه حالي در ميآوري, ايمان كنون ا <هم

/٩١ آية يونس, سورة / ١

بودي>/١

رفـته, كـار بـه سـرقت مـورد در گاه, ا6رض� في �فساد كلمه اين نيز و

اتّهامشان از پس cdefgميخوانيم: <يوسف> برادران داستان در كه همانگونه

كُـنَّا َمـا َو فِـيا6َْْٔرِض لِـنُفِْسَد ِجئْنَا َما عَلِْمتُْم لَقَْد (تَاِ\ گفتند: سرقت, به

مـصر زمين در كه نيامدهايم ما ميدانيد, شما سوگند, خدا <به َساِرقِيَن):

/٧٣ آية يوسف, سورة / ٢

نبودهايم>/٢ سارق هرگز وما كنيم فساد

cdefg <شعيب> داستان در كه همانگونه شده, بيان همرديفكمفروشي گاه, و

فِيا6َْْٔرِضُمفِْسِديَن): 6َتَعْثَْوا َو أَْشيَاَءهُْم النَّاَس 6َتَبْخَُسوا (َو ميخوانيم:

/٨٥ آية هود, سورة / ٣

نكنيد>/٣ فساد زمين ودر نگذاريد كم را مردم وحّق نكنيد <كمفروشي

آفرينش وجهان هستي عالم نظام ريختن هم به بهمعني گاهي, باTخره و

وآسمان, زمين در گر <ا لَفََسَدتَا): اُ\ ٕا6َِّ آلَِهٌة فِيِهَما كَاَن (لَْو است: آمده

/٢٢ آية انبياء, سورة / ٤

ميشدند>/٤ فاسد بودند ديگري خدايان <اللّه>, يگانه خداوند از غير

بـهخوبي آمـده, قـرآن مـختلف سـورههاي در كـه آيات, اين مجموع از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٧

۲۶۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

بسـيار معني يك فياTٔرض, فساد يا كلّي, بهطور فساد ميشود: استفاده

وسـاير فـرعون جـنايات هـمچون جنايات, بزرگترين كه دارد وسيعي

وتقلّب كمفروشي همچون گناهان وحتّي را آن از كمتر وكارهاي جبّاران,

هرگونه كه فساد وسيع مفهوم به توّجه با البتّه ميشود, شامل را معامله در

است/ درك قابل ًDاينوسعتكام ميشود, شامل را اعتدال حّد از خروج

بـاشد, داشـته مطابقت جرم, ميزان با بايد مجازاتها اينكه: به توّجه با و

كه: ميشود روشن

هـمه مـجازات و شوند مجازات يكنوع بايد مفسدان, اين از گروهي هر

نيست/ يكنواخت

خدا با <محارب با فيا6ٔرض> <مفسد كه <مائده> سورة ٣٣ آية در حتّي

كـم حـا حتما كه: ميبينيم مجازات نوع چهار شده, ذكر همراه پيامبر> و

است, مـتناسب جـنايت مقدار با كه را مجازاتي مورد, هر در بايد شرع,

/Fتبعيد و ارجل و ايدي قطع آويختن, دار به Hكشتن, برگزيند

ايـن وحـدود شـرايـط فـيا6ٔرض>, ومـفسد بحث<مـحارب در فقها

بـيان زمـينه ايـن در را xزم شـرح Pبـعد بـه ٣٥٨ صفحه ,٤ Rجلد <مائده> سورة ٣٣ آية ذيل در /١

نموديم/

كردهاند/١ بيان مشروحًا فقهي كتب در را مجازاتها

وسيلهاي به بايد مورد هر در مفاسد, اينگونه كردن ريشهكن براي نيز و

يـعني منكر, از نهي و معروف به امر مرحلة نخستين گاهي, شد, متشبّث

كه: ميرسد فرا هم زماني, ولي است, كافي تذكرات, و اندرز و نصيحت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٨

۲۶۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٦٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

شد/ متوّسل جنگ يعني عمل, شّدت درجة آخرين به بايد

اجتماعي زندگي در يكواقعيّت به را ما به<فسادفيا6ٔرض> تعبير ضمنًا
موضعي معموً{ اجتماعي, مفاسد اينكه: وآن ميشود, رهنمون انسانها

در بلكه, ساخت, محصور را آنها نميتوان منطقه يك ودر بود نخواهند

بـه گـروه, يك واز ميكنند, پيدا گسترش زمين روي ودر اجتماع سطح

كرد/ سرايتخواهد ديگر گروه

اهـداف از يكي كه: ميشود استفاده بهخوبي قرآن آيات از نيز, نكته اين

مـعني Hبـه أرض در فسـاد هـرگونه بـه دادن پايان پيامبران, بعثت بزرگ

الهـي بـزرگ پـيامبر <شـعيب>, قول از كه آنچنان است, بوده Fوسيعش

ٕا6َِّ ُأِريـُد (ٕاِْن مـيگويد: سـركش قـوم آن فسـاد برابـر در كه ميخوانيم

<تـنها مـيگويد سـركش قوم آن فساد برابر در او مَااْستَطَْعُت): ا6ِْْٕصWََح
برخـيزم فساد با مبارزه به دارم قدرت كه آنجا تا كه است اين من هدف

/٨٨ آية هود, سورة / ١

كنم>/١ واصDح

٢-روزيبهدستخداستاّما///!

از است, دستخدا به روزي زياد و كم ميگويد: نيستكه آياتفوق تنها

كه: ميشود استفاده بهخوبي معني, همين نيز, قرآن ديگر مختلف آيات

محدود بخواهد, را كس هر وروزي وسيع بخواهد را كس هر روزي خدا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٦٩

۲۶۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

پنداشتهاند جاهDن از بعضي نيستكه, معني آن به اينسخن امّا ميسازد,

مقّدر آنچه خدا تا نشست گوشهاي ودر كشيد فّعاليّت از دست بايد كه:

براي است خوبي دستاويز منفيشان تفكّر كه افراد اينگونه برساند, است

نخست غافلاند: اساسي نكتة دو از ميدانند, <مخّدر> را مذهب كه آنها

شده, اشاره آن به آيات اين در كه الهي, ارادة و ومشيت خواستن اينكه:

هـم سـابقًا كـه هـمانگونه بـلكه نـيست, وبيحساب دلخواه مسألة يك

روي وهـميشه نـيست, جـدا او حكـمت, از خداونـد, مشيّت گفتهايم:

است/ وشايستگيها لياقتها حساب

عالم كه چرا نميباشد; اسباب عالم نفي معني به مسأله اين اينكه: ديگر

است, تكوينيخدا ومشيّت نيزخواستخدا تكوين, يعنيجهان اسباب,

بود/ نخواهد جدا او تشريعي مشيّت از هيچگاه, و

به مشروط روزي, وتنگي وسعت زمينة در خدا ارادة روشنتر: عبارت به

وكوششها تDشها و حكمفرماست, انسانها زندگي بر استكه, شرايطي

آلودگـي و وبـخل تنبلي و سستي عكس, وبه كاريها, وفدا واخDصها

دارد/ آن در نقشتعيينكنندهاي نيّتها,

تDشو كوششو و سعي گرو در را انسان كرارًا مجيد قرآن دليل, همين به

وتـDشش سـعي مـيزان بـه زنـدگي از را او وبهرة شمرده, خود فّعاليّت

ميداند/

در بابي وكار>, وكسب تجارت كتاب > در <وسائلالشـيعة> كتاب در لذا,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٠

۲۷۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧١ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـرده عـنوان و, رزق روزي تـحصيل بـراي كـوشش, و تــDش زمــينة

مذمّت در نيز ديگري ابواب ميدارد, بيان زمينه اين در واحاديثمتعّددي

زندگي, نيازمنديهاي تحصيل طريق در <تنبلي> <ُپرخوابي>, <بيكاري>,

است/ ساخته منعقد

شـده, نـقل ابـواب ايـن در cdefg مـؤمنان امـير از كـه حديثي در جمله, از

وَالعَجُزفَنُتِجابَينَهَُماالفَقَر>: إزَدَوَجالكََسُل اْزَدوَجَت, لَّما ا�ٔشياَء <إنَّ ميخوانيم:

هم با ناتواني و تنبلي كردند, ازدواج هم با آغاز در موجودات كه <هنگامي

,P٢١٩٧٩ حديث ,٦٥ صفحه آلالبيت, چاپ ,١٧ Rجلد ; ٣٨ صفحه ,١٢ جلد <وسائلالشيعه>, / ١

حديث ,٨٦ صفحه ٥ جلد كافي>, >

شد>!/١ متولّد فقر نام به آنها از فرزندي و بستند زوجيّت پيمان

طَـلَِب فـيى <�تَكَســلوا cdefgمـيخوانـيم: صـادق امـام از ديگر حديثي ودر

روزي طـلب <در َـطلُبونَها>: وَي فـيها َـركُضوَن آبــائناكــانواي فَــإنَّ َــعايِِشكُم م

آن دنـبال بـه مـا كـان نـيا و پـدران زيـرا نكـنيد; تنبلي زندگي, نيازهاي و

/P٢١٩٨٠ حديث ,٥٨ صفحه آلالبيت, چاپ ,١٧ Rجلد ٣٨ صفحه ,١٢ جلد <وسائلالشيعه>, / ٢

طلبميكردند>!/٢ را وآن ميدويدند

أنيَكـوَن الرَّجَُل َ�ُبغُِض <إنّيى cdefgميخوانيم: باقر امام از ديگري حديث در

<مـن أكَسُل>: آِخَرتِِه أمِر عَن فَهَُو دُنياُه أمِر عَن مَنكََسَل َو دُنياُه, أمِر عَن كَسjناً

كار در كه كسي ميدارم, مبغوض باشد, تنبل دنيايش كار در كه را مردي

كـار در ,Fمـيشود او نـصيت بـهزودي ثمرهاش اينكه Hبا باشد تنبل دنيا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧١

۲۷۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

/P٢١٩٧٣ حديث ,٥٨ صفحة البيت, آل چاپ ,١٧ Rجلد ٣٧ صفحه ,١٢ جلد <وسائلالشيعه>, / ١

است>/١ تنبلتر آخرتش

َـيُبغُِض ل اللََّهتَـعاليى <إنَّ كه: است شده نقل OPQRS جعفر بن موسي امام از نيز و

مبغوض را پُرخواب بندة <خداوند, الفاِرغَ>: اللََّهلَيُبغُِضالعَبَد إنَّ النَّّواَم, العَبَد

/P٢١٩٧٣ حديث ,٥٨ صفحه البيت, آل چاپ ,١٧ Rجلد ٣٧ صفحه ,١٢ جلد الشيعه>, <الوسائل / ٢

ميدارد>/٢ دشمن را بيكار انسان خداوند ميشمرد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٢

۲۷۲ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

بر پروردگارش از معجزه*اي +و نشانه <چرا ميگويند: شدند كافر كه كساني > /٢٧

كه را كس هر و گمراه, بخواهد را كس هر <خداوند بگو: است؟!> نشده نازل او

ميكند/> هدايت خودش بهسوي بازگردد,

آرام* +و مـطمئن خـدا ياد به دلهايشان و آوردهاند, ايمان كه كساني <همان /٢٨

ميگيرد>/ آرام دلها خدا ياد با تنها باشيد, گاه آ است;

كيزهترين پا آنها براي دادند, انجام شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه كساني > /٢٩

است>/ نيك سرانجام و +زندگي*

تفسير:

است/ آرامشدلها ماية يادخدا

مـعاد> و <تـوحيد پيرامـون بحثها از بسياري سوره اين در كه, آنجا از

سـراغ بـه ديگـر بار بحث, مورد آية نخستين mnopqاست, پيامبر ورسالت

لجوج منكران ايرادهاي از ويكي mnopqميرود, اسDم پيامبر دعوت مسألة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٣

۲۷۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

بر پروردگارش از معجزهاي چرا ميگويند: كافر > ميگويد: ميكند بيان را

َربِِّه) ِمْن آيٌَة أُنِزَلعَلَيِْه لَْو6َ كَفَُروا الَِّذيَن يَقُوُل (َو است؟> نشده نازل او

بارها را ايراد اين آنها كه: است اين بر دليل و است مضارع فعل <يَقوُل>

Hووظـيفة بودند ديده پيامبر از معجزاتي كرارًا اينكه با و ميكردند, تكرار

Fدهد ارائه معجزات, از خود حّقانيّت بر د{يلي كه است اين پيامبري هر

وتـقاضاي گـرفته, نـاديده را گذشته معجزات و ميگرفتند, بهانه هم باز

داشتند/ را خودشان نظر مورد جديد معجزة

<مـعجزات دنـبال به پيوسته لجوج, منكران وهمة آنها ديگر, تعبيري به

در گر> <خارقالعاده صورتيك به پيامبر دارند: انتظار ميروند/ اقتراحي>

مايل معجزهاي وهر شوند, وارد در از آنها از يك هر و بنشيند; گوشهاي

مـايل گر ا تازه و دهد, ارائه آنها به بDفاصله هم او كنند, پيشنهاد هستند

نياورند!/ ايمان نبودند,

تـعليم و تـبليغ, اّول, درجـة در پـيامبران وظـيفة ميدانـيم: كه, حالي در

مقدار به كه, هستند استثنايي عاداتاموري استوخارق انذار و وهشدار

انـجام Fپـيامبر خـواست بـه Hنـه خدا فرمان به هم آن ضرورت, و {زم

ميگردد/

اعتنايي بيآنكه معاندان, از گروههايي ميخوانيم: قرآن آيات در كرارًا ولي

وچـنين مـيشدند, پـيامبران مزاحم پيوسته باشند, داشته واقعيّت اين به

داشتند/ را درخواستهايي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٤

۲۷۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

كه را كه هر خداوند بگو: اينها به پيامبر! <اي ميگويد: آنها پاسخ در قرآن,

هدايتش مشمول بازگردد او سري به كه كس وهر ميكند, گمراه بخواهد

أَنَاَب) َمْن إِلَيِْه يَْهِدي َو يََشاُء َمْن يُِضلُّ اللََّه ٕاِنَّ (ُقْل ميدهد/> قرار
كـافي قـدر به كه چرا نيست; اعجاز ناحية از شما كمبود اينكه: به اشاره

است, خودتان وجود درون از شما كمبود است, كرده ارائه معجزه پيامبر

مـيشود, تـوفيق راه سّد كه گناهاني و جهالتها, تعّصبها, لجاجتها,

است/ شما ايمان از مانع

وغـرور جـهل وپـردههاي كـنيد, انابه و بازگرديد خدا بهسوي بنابراين,

را حق جمال تا بزنيد كنار وفكرتان, عقل چشم مقابل از را وخودخواهي

كه: چرا ببينيد, بهروشني

كـرد! تواني نظر تا بنشان ره غبار ولي پرده نقابو ندارد يار جمال

خـدا بـهسوي كـه Hآنـها أنـاَب> <مَـن از جالبي بسيار تفسير بعد, آية در

ايـمان كـه هسـتند كسـاني <ايـنان مـيكند: بـيان گونه بدين Fبازگشتهاند

َو آَمـنُوا (الَِّذيَن است> وآرام مطمئن خدا ذكر به ودلهايشان آوردهاند

اِ\) ِبِذكِْر قُلُوبُُهْم تَطَْمِئنُّ
گاه <آ ميفرمود: گير, وفرا جاويدان اصل و كلي يكقاعدة بهعنوان بعد, و

الْقُلُوُب) تَطَْمِئنُّ اِ\ ِبِذكِْر (َأ6َ آرامشميگيرد> دلها خدا ياد با باشيد,

#

باايـمان, افراد كار پايان و سرنوشت ذكر با بحث, مورد آية آخرين ودر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٥

۲۷۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

و آوردنـد ايـمان كه <آنهائي ميكند: تكميل چنين را قبل آيات مضمون

كارشان سرانجام و آنهاست براي زندگي بهترين دادند, انجام صالح عمل

طُوبَيى الَِحاِت الصَّ عَِملُوا َو آَمنُوا (الَِّذيَن بـود> خواهد سرانجامها بهترين

اٍب) ـَٔ َم حُْسُن َو لَُهْم
كـه دانستهانـد <اطيب> مؤنّث را < <طوبيى كلمة بزرگ, مفّسران از بسياري

بـه تـوّجه بـا و است, كيزهترين وپا بهترين يا كيزهتر, وپا بهتر مفهومش:

وسـيع نـظر هـر از كـلمه ايـن مـفهوم است, مـحذوف آن متعلّق اينكه:

بود, خواهد ونامحدود

آنـان براي وپاكيها نيكيها همة لَُهم> <طوبيى جلمة ذكر با اينكه: نتيجه

بـهترين زنـدگي, بـهترين بـهترينش: چـيز هـمه از است, شده پيشبيني

خـاّص الطـاف بـهترين و دوسـتان, بـهترين آرامش, بـهترين نــعمتها,

است وپـاداشـي است, صالح وعمل ايمان گرو در اينها همة پروردگار,

ودرستكار وفّعال پاك عمل, نظر واز محكم عقيده, نظر از كه آنها براي

وخدمتگذارند/

ذكـر كـلمه اين براي مفّسران, از جمعي كه متعّددي تفسيرهاي بنابراين,

در همه, نموده, ذكر آن براي معني َده <مجمعالبيان> در كه آنجا تا كردهاند

وسيعاند/ معني اين مختلف حقيقتمصداقهاي

در اصـلش كه است درختي < <طوبيى ميخوانيم: نيز متعّددي روايات در

وبر جا همه آن وشاخههاي ميباشد, بهشت در hijkl علي يا پيامبر خانة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٦

۲۷۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

واقـع در كـه است, گسـترده خانههايشان همه فراز وبر مؤمنان همة سر

پـيوندهاي و آنـان پـيشوايـي و رهبري مقام آن از تجّسمي است: ممكن

آن ثـمرهاش, كـه باشد, پيروانشان و بزرگ پيشوايان اين ميان گسستني نا

است/ متنّوع و گون گونا نعمت همه

مذكّر كه <اطيب> نه شده, ذكر مؤنّث صورت به <طوبي> ميبينيم گر ا Hو

دو هر كه نعمتميباشد يا برايحيات صفت استكه: آن بهخاطر است,

/Fهستند مؤنّث

نكتهها:

آرامميگيرد؟ يادخدا ١-چگونهدلبا

انسـانها زنـدگي بDهاي بزرگترين از يكي نگراني, و اضطراب هميشه

ًDكام واجتماعي فردي زندگي در آن, از ناشي وعوارض وهست, بوده

محسوساست/

را آن تا ميزند دري هر وبه بوده, بشر مهّم گمشدههاي از يكي آرامش,

كردن پيدا براي تاريخ طول در را انسانها كوشش تDشو گر ا و كند, پيدا

بسـيار كـتاب خود كنيم جمعآوري كاذب> > و <صحيح> طرق از آرامش

ميدهد/ تشكيل را قطوري

بـيماريهاي از بـعضي بـروز هـنگام به ميگويند: دانشمندان, از بعضي

مـيميرند, <وبـا> بهعلّت ظاهرًا كه تن ده هر از <وبا>, همچون گيردار, وا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٧

۲۷۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

حقيقتًا آنها از اقليتي تنها و است وترس نگراني علت به آنها كثر ا مرگ

ميروند!/ بين از <وبا> بيماري به Dابت بهخاطر

<سـ�مت> در مـهّمي بسـيار نـقش <دلهــره>, و <آرامش> كــلّي بــهطور

وچـيزي دارد, انسـانها وبـدبختي وسـعادت وجامعه فرد, <بيماري> و

كتابهاي كنون تا دليل همين وبه گذشت, بهآساني آن از بتوان كه نيست

وطرز آن, با مبارزة راه و نگراني فقط آنها موضوع كه: شده نوشته زيادي

آرامشاست/ آوردن دست به

تـحصيل بـراي انسـان كـه غمانگيزي صحنههاي از است پر بشر, تاريخ

انواع به وتن نهاده, گام وادي هر ودر انداخته دست چيز هر به آرامش

است/ داده اعتيادها

را راه نـزديكترين و مطمئنترين وپـرمغز, كوتاه جملة يك با قرآن, ولي

است>!/ دلها بخش آرام خدا ياد كه <بدانيد ميگويد: داده, نشان

كنيد/ توّجه زير توضيح به قرآني, حقيقت اين شدن روشن براي

پريشاني/ ٢-عواملنگرانيو

تاريك/ آيندة - ١

برابر در استكه تاريكومبهمي آيندة خاطر به نگراني, و اضطراب گاهي

چنگال در گرفتاري نعمتها, زوال احتمال ميكند, خودنمايي انسان فكر

را آدمي اينها همة واحتياج, درماندگي, ناتواني, ضعفوبيماري, دشمن,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٨

۲۷۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٧٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـهربان, و رحيم خداوند متعال, قادر خداوند به ايمان امّا ميدهد, رنج

مـيتوانـد دارد, بـرعهده را خـويش بـندگان كـفالت هـمواره كه خدايي

بـرابـر در تـو كـه: دهـد آرامش او وبه ببرد ميان از را نگرانيها اينگونه

ومهربان/ قادر توانا, داري خدايي نيستي, درمانده آينده حوادث

تاريك/ گذشتة - ٢

وهمواره ميدارد مشغول خود به را انسان فكر زندگي, تاريك گذشتة گاه

كـوتاهيها از داده, انـجام كـه گـناهاني از نگرانـي ميسازد, نگران را او

وغـفور رحـيم تـوبهپذير, غـّفار, خداوند اينكه: به توّجه امّا ولغزشها,

ببر, پيشگاهش به تقصير عذر ميگويد: او به ميدهد, آرامش او به است,

است بـخشنده او كـه بـراي, جبران مقام ودر كن عذرخواهي گذشته, از

ممكن/ كردن, وجبران

طبيعي/ عوامل برابر در ضعف - ٣

دشمنان انبوه مقابل در وگاه طبيعي, عوامل برابر در انسان ناتواني ضعفو

دشـمن ايـنهمه برابر در من كه: ميسازد نگران را او وخارجي, داخلي

مـيتوانـم چه ديگر, مبارزات در يا و كنم؟ چه جهاد ميدان در نيرومند,

بهقدرتورحمتاو مّتكي و ميافتد خدا ياد به هنگاميكه امّا دهم؟ انجام

ياراي آن برابر در چيز وهيچ است قدرتها برترين كه قدرتي ميشود,

نيستم, تنها من آري, ميگويد: خود با ميگيرد, قلبشآرام ندارد, مقاومت

دارم! بينهايتقدرت خدا, ساية در من

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٧٩

۲۷۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

حال, در چه گذشته, در چه جنگها, در خدا راه مجاهدان قهرمانيهاي

تك كه آنجائي در حتّي آنان, كنندة وخيره اعجابانگيز وسلحشوريهاي

ميشود/ پيدا ايمان ساية در كه است آرامشي بيانگر بودهاند, تنها و

رشيدي افسران ميشنويم: گوش وبا ميبينيم, خود چشم با كه هنگامي

از بهكـلّي را خود اعضاي ديگر يا و بينايي كننده, خيره نبرد يك از پس

چنان امّا افتادهاند, بيمارستان تخت روي به مجروح تني وبا داده دست

ديگـر وبـار يـابند بهبود كمي وآمادهاند, دارند اطمينان و خاطر آرامش

هم آنها بدن بر خراشي گويي كه بروند ميدان وبه گيرند دست به اسلحه

شده تحميل ما كشور به دشمنان ناحية از كه جنگ - عراق و ايران اخير جنگهاي در حوادث اين / ١

مـجاهدتهاي و رشـادتها بـيانگر كـه داشت نـمونه هـزاران و صـدها مورد, يك در تنها نه - بود

بود/ اس@مي جنگهاي ساير و <بدر> مجاهدان

پيميبريم/١ خدا كر ذ ساية در آرامش اعجاز به نشده, وارد

- پوچي احساس - ٤

زنـدگي پـوچي احسـاس انسـان, آزاردهندة نگرانيهاي ريشة نيز گاهي

ومسـير دارد, ايـمان خدا به كه كسي آن ولي است, آن بودن وبيهدفي

برنامهها وتمام است, پذيرفته بزرگ يكهدف بهعنوان را زندگي تكاملي

پوچي احساس زندگي از نه ميبيند, خط همين در را زندگي وحوادث

است/ ومضطرب سرگردان ومرّدد, بيهدف افراد همچون نه و ميكند,

- قدرشناسي ـ* ٥

هـدف يك به رسيدن براي گاهي انسان, كه است آن نگراني ديگر عامل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٠

۲۸۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨١ ٩ جلد نمونه. تفسير

او زحمت براي كه نميبيند را كسي امّا ميشود, متحّمل را زيادي زحمت

ميدهد رنج شديدًا را او ناسپاسي اين كند, تشكر و وقدرداني نهد, ارج

ميبرد/ فرو نگراني و اضطراب يكحالت ودر

گـاه آ كوششهايش و تDشها تمام از كسي كند, احساس كه هنگامي امّا

چـه ديگـر مـيدهد, پاداش همه وبراي مينهد ارج آنها همه وبه است,

است؟ وناآرامي نگراني جاي

- پوچ وخيا8ت توّهمها و سوءظنها - ٦

آن از زندگيخود در مردم از بسياري استكه نگراني عوامل از ديگر يكي

ولطـف خـدا به توّجه كه, كرد انكار ميتوان چگونه ولي, ميبرند, رنج

ايـن است باايـماني فرد هر وظيفة كه ظن, حسن به ودستور او بيپايان

ميگيرد/ را آن جاي وآرامشواطمينان ميبرد, بين از را رنجآور حالت

- دنياپرستي - ٧

از يكـي مـاّدي زنـدگي بـرق و زرق بـرابـر در دلبـاختگي و دنـياپرستي

كـه آنجا تا وهست, بوده انسانها نگراني و اضطراب عوامل بزرگترين

ديگر يكي يا و كفشوكDه, لباسيا از رنگخاّصي به دستيابي گاهيعدم

را دنياپرستان فكر وهفتهها روزها يا و ساعتها زندگي, وسايل هزاران از

ومشّوشميدارد/ ناآرام

پارسايي و <زهد با هميشه كه مؤمن آزادگي به وتوّجه خدا, به ايمان امّا

است, همراه ماّدي زندگي وبرق زرق چنگال در اسارت وعدم سازنده>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨١

۲۸۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefg <علي> انسان روح كه هنگامي ميدهد, پايان اضطرابها اين همة به

جَراَدٍة فَِم فيى َوَرقٍَة مِن َ�ٔهَوُن <دُنياكُمعِنديى بگويد: كه يابد وسعت آنگونه وار

در كـه است درختي برگ از بيارزشتر من نظر در شما <دنياي تَقضَمُها>

/٢٢٤ خطبة البhغة>, <نهج / ١

از يا ماّدي, وسيلة يك به نرسيدن ميجود>١ را آن كه باشد ملخي دهان

زنـد هـم بـر را آدمـي روح آرامش دارد امكـان چگـونه آن, دادن دست

كند! ايجاد او وفكر قلب در نگراني از وطوفاني

- مرگ از وحشت - ٨

هـميشه كـه است مرگ از ووحشت ترس نگراني, براي ديگر مهّم عامل

با{ سنين در تنها مرگ امكان كه آنجا از است, ميداده آزار را انسانها روح

جـنگها, بـيماريها, هـنگام بـه مـخصوصًا ديگر سنين در بلكه نيست

باشد/ عمومي ميتواند نگراني اين دارد, وجود ناامنيها

چيز همه پايان و نيستي و فنا بهمعني را مرگ جهانبيني, نظر از ما گر ا ولي

نگـرانـي و اضطراب اين Fميپندارند جهان ماّديون كه Hهمانگونه بدانيم

آرزوهـا هـمه پـايان نـقطة كـه مـرگي چـنين از بـايد و است بـجا ًDكام

ترسيد/ است انسان وخواستهاي وموفّقيّتها

وسيعتر زندگي يك به دريچهاي را مرگ خدا به ايمان ساية در هرگاه امّا

زنـدان دا{ن از عبور همچون را مرگ گذرگاه از گذشتن بدانيم, ووا{تر

است, بـيمعني نگرانـي اين ديگر بشمريم, آزاد فضاي يك به ورسيدن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٢

۲۸۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ـ بـاشد بـوده وظـيفه انـجام مسـير در هــرگاه ـ مــرگي چــنين بــلكه,

است/ وخواستني دوستداشتني

فـراوان عوامل ميتوان بلكه, نيست اينها به منحصر نگراني, عوامل البتّه

يكي به نگرانيها بيشتر كه كرد قبول وليبايد شمرد, نيز آن براي ديگري

بازميگردد/ فوق عوامل از

بـيرنگ و ذوب خـدا بـه ايمان برابر در عوامل اين ديديم: كه هنگامي و

است آرامشدلها ماية خدا ياد كه كرد خواهيم تصديق ميگردد, نابود و

فرمائيد/ مراجعه نااميديها> و نگرانيها بر غلبه <راه كتاب: به بيشتر توضيح براي /١

الْقُلُوُب)/١ تَطَْمِئنُّ اِ\ ِبِذكِْر (َأ6َ

است؟ سازگار خوفخدا آرامشبا آيا - ٣

ايـن خـDصهاش كـه: كردهاند مطرح ايرادي اينجا در مفسران, از بعضي

دلها آرامش ماية خدا ياد ميخوانيم: فوق آية در يكطرف از ما است:

الُْمْؤِمنُوَن ََّما (إِن ميخوانيم: <انفال> سورة ٢ آية در ديگر طرفي واز است,

خدا نام وقتي كه هستند كساني <مؤمنان َوِجلَْتقُلُوبُُهْم): اُ\ ِكَر ذُ ٕاِذَا الَِّذيَن
ندارند؟ منافات هم با دو اين آيا ميگردد/> ترسان قلبشان ميشود برده

عـوامـل برابر در آرامش همان آرامش, از منظور است: اين سئوال پاسخ

در آن روشن نمونههاي كه ميسازد نگران را مردم غالب كه است ماّدي

شد, ذكر با{

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٣

۲۸۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نگران نميتوانند خويش مسؤوليّتهاي برابر در باايمان افراد مسّلمًا ولي

نباشند/

كه است ويرانگر نگرانيهاي ندارد, وجود آنها در آنچه ديگر, تعبير به و

بـه را انسـان كـه سازنده, نگراني امّا ميدهد, تشكيل را نگرانيها غالب

در زندگيواميدارد, وفّعاليّتهايمثبت وخلق خدا برابر در وظيفه انجام

دادهايم/ توضيحاتي باره اين در نيز <انفال> /٢ - ٤ آيه ذيل ,٨٦ صفحه ,٧ جلد تفسير<نمونه>, در / ١

هميناست/١ نيز خدا خوفاز از منظور باشد, هم بايد هستو آنها وجود

است؟ چيستوچگونه خدا كر ذ -٤

بهمعنيحفظ گاهي است: گفته <مفردات> در <راغب> كه همانگونه كر> <ذ

بـه مرحلة به <حفظ> كلمة كه تفاوت اين با است, آمده ومعارف مطالب

يا زبان به يادآوريچيزي بهمعني كر> <ذ وكلمة ميشود, گفته سپردن ذهن

زباني> كر <ذ و قلبي> كر <ذ است: گونه دو كر ذ گفتهاند: لذا است, قلب به

بـدون يـا و است فـرامـوشي از پس يـا است: گونه دو آنها از يك وهر

فراموشي/

تنها است, دلها آرامش ماية كه خدا كر ذ از منظور فوق, آية در حال, هر به

گويد, وتكبير وتهليل تسبيح ومكّرر آورد زبان بر را او نام كه: نيست اين

وعـلم وعـظمتش او مـتوّجه قـلب تـمام بـا كـه: است آن مـنظور, بلكه

حـركت مـبدأ تـوّجه, ايـن و گـردد, بـودنش ونـاظر وحاضر گاهيش وآ

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٤

۲۸۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

او ومـيان گـردد نـيكيها و وتDش جهاد بهسوي او وجود در وفّعاليّت

آثار همه آن كه كر> <ذ استحقيقت اين كند, ايجاد مستحكمي سّد گناه و

است/ شده بيان آن براي اسDمي روايات در وبركات

بود: اين cdefgفرمود, علي mnopqبه پيامبر كه وصايايي از حديثميخوانيم: در

مِننَفِسِه النّاِس إنصاُف َو مالِِه فيى لjِِٔخ ا�ُمَُّة:المواساُة �تُطيقُهاهىِذِه ثjٌَث <ياعَليُّ

َو أكبَُر iَُوا iُا إّ� إلَه � َو وَالحَمُدلِلِّه iِا َولَيَسهَُوسُبحاَن حاٍل كُِلّ اiِعَليى كُر ِذ َو

سه <ايعلي! َكُه:> تََر َو عِنَدُه َوجَلَّ عَزَّ اللََّه مايَحُرُمعَلَيِهخاَف َوَرَدعَليى إذا لِكن

:Fنيست كسساخته همه Hواز ندارند را آن طاقت امّت اين كه است كار

يـاد و دادن, خويشتن از را مردم حّق و مال, در ديني برادران با مواسات

iُا إ�َّ إلَه � َو لِلِّه وَالحَمُد iِا HتنهاF<سُبحاَن خدا ياد ولي حال, هر در خدا

حرامي برابر در انسان كه هنگامي است: آن خدا ياد بلكه نيست, أكبَُر> iَُوا

/٤٨٤ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة / ١

گويد>/١ ترك را وآن بترسد خدا از ميگيرد, قرار

َو عَزَّ iِا كُر ِذ كراِن: ِذ كُر <الِذّ cdefgفرمود: علي ميخوانيم ديگري حديث در

اiُعَلَيَکفَيَكوَنحاِجزاً:> َم حَرَّ ما اiِعِنَد كُر ِذ ذىلَِک مِن أفَضُل َو عِندَالمُصيبَِة جَلَّ

واسـتقامت Hوشكـيبايي مصيبت هنگام به خدا ياد است: گونه دو <ذكر

وميان كند ياد محّرمات برابر در را خدا استكه, آن برتر آن واز Fورزيدن

/٥٨٩٠ حديث ,٢٩٣ صفحه ,٥ جلد <مستدرك>, - مدرك همان / ٢

نمايد>/٢ ايجاد سّدي وحرام او

يك عنوان به خداوند كر ذ روايات, از بعضي در دليلاستكه: همين به و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٥

۲۸۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefg صـادق امـام از حـديثي در است/ شـده شـمرده دفاعي ووسيلة سپر

يـا فَقالوا جُنَناً َِّخذوا فرمود:<ات كرده يارنش به رو پيامبر روزي ميخوانيم:

َو لِلِّه وَالحَمُد iِا النّاِر,قولواسُبحاَن َولِكنمَِن � َّنا؟قاَل أظَل قَد أمِنعَدّو iِا َرسوَل

اي عرضكردند: كنيد! فراهم خود براي <سپرهايي أكبَُر:> iَُوا iُا إ�َّ إلَه �

مـا وبر كرده احاطه را ما اطراف كه دشمنان برابر در آيا mnopq خدا, رسول

iِ وَالحَمُد iِا بگوييد:<سُبحاَن /FدوزخHآتش از نه, فرمود: افكندهاند؟ سايه

شكـر نعمتهايش وبر بستاييد پاكي به را Hخدا أكبَُر> iَُوا iُا إ�َّ إلَه � َو

/٤٨٤ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة / ١

١/<Fبدانيد برتر چيز همه از را واو انتخابنكنيد معبودي او از وغير گوييد

معّرفي ا�> كر <ذ عنوان mnopqبه پيامبر احاديث, از پارهاي در ميبينيم گر ا و

وتـربيت مياندازد خدا ياد به را مردم او كه: است آن خاطر به نيز شده,

ميكند/

شده نقل الْقُلُوُب) تَطَْمِئنُّ اِ\ ِبِذكِْر (َأ6َ جملة تفسير cdefgدر صادق امام از

<بـهوسيلة َوحِـجابُُه:> iِِذكـُرا هَُو َو القُلوُب فرمود:<بِمُحَمٍَّدتَطمَئِنُّ كه: است

/٢٩١ صفحه ,٢ جلد <برهان>, تفسير / ٢

او>!٢ وحجاب خدا ذكر است واو ميپذيرد آرامش mnopqدلها محّمد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٦

۲۸۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

اّمـتي مـيان بـه را تـو كـرديم,* مـبعوث را پـيشين پيامبران +كه <همانگونه -٣٠

وحي تو به را آنچه تا رفتند, و آمدند ديگري امّتهاي آنها از پيش كه فرستاديم

كـفر است, عام رحمتش كه خداوندي به كه حالي در بخواني, آنان بر نمودهايم

تـوكّل او بر تنها نيست; او جز معبودي است; من پروردگار <او بگو: ميورزند;

اوست/> بهسوي بازگشتم و كردم;

به يا شود, قطعهقطعه زمين يا درآيند حركت به كوهها قرآن, بهوسيلة گر <ا -٣١

ولي آورد/* نخواهند ايمان كافران, هم +باز شود, گفته سخن مردگان با آن وسيلة

خـدا گـر ا كه نميدانند آوردهاند ايمان كه آنها آيا خداست/ اختيار در امور تمام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٧

۲۸۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

سـودي اجـباري هدايت +امّا ميكند؟! هدايت اجبار* +به را مردم همة بخواهد

يا و ميشود, وارد اعمالشان سبب به كافران بر كوبندهاي بfهاي وپيوسته ندارد/*

خداوند بهيقين فرارسد; خدا +نهايي* وعدة تا ميآيد, فرود آنها خانه نزديكي به

نميكند/> تخّلف خود وعدة از

قرار استهزا مورد نيز تو از پيش پيامبران بلكه* نكردند, استهزا را تو <+تنها -٣٢

مـجازات چـه و كـردم; مجازات را آنها سپس دادم; مهلت كافران به من گرفتند;

بود؟!> شديدي

نزول: شأن

هـجرت ششم سـال در <حديبيه> صلح در نخست, آية گفتهاند: مفّسران

mnopqبه پيامبر بنويسند, را صلحنامه ميخواستند: كه هنگام آن در شده, نازل

حيِم///>/ الرَّ ـىِن حم الرَّ اِ� <ِبسِم بنويس cdefgفرمود: علي

تنها نميشناسيم! را <رحمان> ما گفتند: مشركان, وساير عمرو> بن <سهيل

ذّاببود مسيلمة Hمقصودشان است <يمامه> در وآن داريم <رحمان> يك

كه همانگونه ـ < اللُّهمَّ بنويسي<بِاسمَِک بايد بلكه, Fنبّوتداشت دعوي كه

- مينوشتند جاهليّت زمان در

كـه است صـلحنامهاي <ايـن بـنويس cdefgفرمود: علي به mnopq پيامبر سپس

با وما بودي خدا رسول تو گر ا قريشگفتند: مشركان <///mnopq رسول محّمد

بوديم ستمكار بسيار ميبستيم, تو بر را خدا خانة وراه جنگميكرديم تو

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٨

۲۸۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٨٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بن محّمد صلحنامة اين بنويس! لكن و Fاست تو رسالت همين در Hدعوا

/ عبدا�است!///

پيكار اينها با ما بده اجازه وگفتند: mnopqبرآشفتند پيامبر ياران هنگام, اين در

اين در بنويس! ميخواهند اينها كه همانگونه نه, mnopqفرمود: پيامبر كنيم,

با بهانهگيريومخالفتآنها لجاجتو مورد ودر شد, نازل فوق آية هنگام

سـرزنش شديدًا را آنها است خداوند قطعي اوصاف از كه <رحمان> نام

كرد/

بدانيم, <مدني> را سوره اين ما استكه صورتيصحيح در نزول, شأن اين

ـ است مشهور كه آنچنان ـ گر ا امّا باشد, سازگار حديبيه صلح داستان با تا

نميرسد/ بحث اين به نوبت بدانيم <مكّي>

<فرقان> سورة در كه مشركان گفتار به پاسخ را آيه اين نزول شأن اينكه مگر

بـراي كـردن سـجده بـه mnopq پيامبر دعوات برابر در كه بدانيم است, آمده

َوَمـا قَـالُوا ِن ـى حَْم لِلرَّ (اْسُجُدوا نميشناسيم: را رحمان ما گفتند: رحمان,

/٦٠ آيه فرقان, سورة / ١

ُن)/١ ـى حَْم الرَّ
تفسير در كه دارد روشني مفهوم نزول شأن منهاي فوق آية حال, هر ودر

خواند/ خواهيد آن

#

پاسخ در گفتهاند: بزرگ مفّسران از بعضي نيز, دوم آية نزول شأن مورد در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٨٩

۲۸۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

نشسته كعبه> > پشتخانة در كه است, شده نازل <مكّه> مشركان از جمعي

نزد Fآنان هدايت اميد Hmnopqبه پيامبر mnopqفرستادند, پيامبر دنبال وبه بودند

كوههاي اين كنيم, پيروي تو از داري دوست گر ا كردند: عرض آمد/ آنها

ما, ومحدود تنگ زمين اين كمي تا بران عقب قرآنت بهوسيلة را <مكّه>

آور پديد اينجا در نهرهايي و بشكافوچشمهها را زمين و يابد! گسترش

از كـمتر خـود گـمان بـه تـو نـمائيم! وزراعت كـنيم غـرس درخـتان تـا

او بـا بـود, كـرده مسّخر او براي را كوهها خداوند كه نيستي cdefg <داوود>

بر كه گردان ما مسّخر را باد اينكه, يا ميگفتند, تسبيحخدا و شده, همصدا

و كـنيم حـل را خـود ومشكـDت رويم شام وبه شويم سوار آن دوش

مسـّخر كـه هـمانگونه بـازگرديم!, روز وهـمان نمائيم, تهيه را مايحتاج

نـيز و نـيستي cdefgكـمتر <سـليمان> از خود گمان به تو cdefgبود, <سليمان>

را مـا مـردگان از ديگـر كس هـر يـا Fقـريش طايفة Hجّد <ُقَصّي> جّدت

يا است حّق ميگويي تو آنچه آيا كنيم سئوال او از تا كن, زنده ميخواهي

cdefg <عـيسي> از كمتر وتو ميكرد زنده را cdefgمردگان <عيسي> زيرا باطل,

كرد گوشزد آنها وبه شد نازل بحث مورد دوم آيه هنگام, اين در نيستي/

آوردن, ايـمان بـراي نه است لجاجت سر از ميگوييد, را آنچه همة كه:

است/ شده ارائه آوردن ايمان براي كافي معجزه وگرنه

تفسير:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٠

۲۹۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩١ ٩ جلد نمونه. تفسير

نميآورند ايمان اينلجوجان كني كار هر

قسـمت فـوق آيـات بازميگرديم, نبّوت بحث به آيات اين در ديگر بار

بـازگو نـبوت زمـينة در را آنها وپاسخ مشركان گفتوگوهاي از ديگري

هـدايت براي را پيشين پيامبران كه <همانگونه ميگويد: نخست ميكند:

آنـها از قـبل كـه فرستاديم امّتي ميان به نيز را تو فرستاديم گذشته اقوام

ِمـْن خَلَْت قَْد ٍة أُمَّ فِي َأْرَسلْنَاَك لَِک (كَذى ورفتند> آمدند ديگري امّتهاي

أَُمٌم)/ قَبْلَِها
(لِتَتْلَُو بخوانـي> آنها بر كردهايم وحي تو بر را آنچه كه بود اين <وهدف

إِلَيَْک)/ الَِّذيأَْوحَيْنَا عَلَيِْهُم
رحـمتش كـه خداونـدي Hبه ميورزند> كفر رحمان به آنها كه حالي <در

را وترسا وگبر ومؤمن وعامشكافر وفيضگسترده برگرفته در را همگان

حَْمِن)/ بِالرَّ يَكْفُُروَن هُْم (َو است> شده شامل

پروردگار - است عام فيضورحمتش كه خداوندي آن - رحمان <بگو:

َربِّي)/ هَُو (ُقْل است> من

او بهسوي بازگشتم و كردم, توكّل او بر من نيست, او جز معبودي <هيچ

َمتَاِب)/ إِلَيِْه َو كَّلُْت تََو عَلَيِْه هَُو ٕا6َِّ َه ـى َ إِل 6َ) است>

#

ميفرمايد: ميگيرند ايراد چيز همه به كه بهانهجويان اين پاسخ سپسدر

قـطعهقطعه زمينها, و درآيند حركت به كوهها قرآن, بهوسيلة گر ا <حتّي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩١

۲۹۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

آورد نخواهند ايمان هم Hباز مردگانصحبتشود> با آن بهوسيلة و شوند,

/( بِِهالَْمْوتَيى كُلَِّم أَْو بِِها6َْْٔرُض َِّعْت قُط أَْو بِِهالِْجبَاُل ُسيَِّرْت قُْرآنًا َأنَّ لَْو (َو
انجام بداند {زم اندازه وهر است> خدا اختيار در كارها اين همة <ولي,

ا6َْْٔمُرجَمِيًعا)/ لِلَِّه (بَْل ميدهد
كه اعجاز نشانههاي از مقدار همان بوديد, گر نيستيدوا حق طالب شما امّا

هـمه ايـنها بـود, كـافي ًDكام آوردن ايمان براي شده صادر پيامبر اين از

است/ بهانهجويي

خدا گر ا نميدانند: آوردهاند ايمان كه كساني <آيا ميكند: اضافه آن پساز

الَّـِذيَن يَـايْئَِس (أَفَلَْم هدايتميكند؟> Fبا{جبارH را مردم همة بخواهد,

معني به اينجا در گفتهاند: مفّسران از بسياري ولي است, نوميدي معني به <يأس> ماّدة از <َيئاَس> /١

به <َيِئَست> كه است نشده ديده هيچگاه Pرازي فخر نقل Rطبق كسائي> > گفتة به بنا اّما است, علم

به اينجا در <يأس> كه: آيد برمي چنين <مفردات> در <راغب> گفتار از و باشد بوده <َعلَِمت> معني

است/ موضوع آن تحقيق عدم به علم يأسي, هر xزمة ولي است, آن معروف معني همان

كه ميشود اين نتيجهاش <راغب> گفتار اين ولي, آنهاست/ علم xزمهاش آنها يأس ثبوت بنابراين,
سازگار آيه مفهوم با كه باشد عدم به علم معني به بلكه نباشد, وجود به علم معني به اينجا در <يأس>
آن بـر نيز عرب سخن از شواهدي و گفتهاند مفّسران مشهور كه است همان حق ازاينرو نيست/

/Pكنيد Rدّقت است آورده تفسيرش در رازي> <فخر را شواهد اين نمونة آوردهاند/

لََهَديالنَّاَسجَمِيًعا)/١ اُ\ يََشاُء لَْو َأْن آَمنُوا
بـروني, يا دروني, اجبار يك طريق از ميتواند خداوند كه: اين به اشاره

چيز همه بر او كه چرا كند; ايمان پذيرش به وادار را لجوج منكران حتّي

او هـرگز ولي, نـيست, مشكل قدرتش, برابر در كاري وهيچ تواناست,

وفـاقد بـيارزش, اجـباري, ايـمان ايـنگونه كه چرا كرد; نخواهد چنين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٢

۲۹۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

دارد/ نياز آن به انسان كه است وتكاملي معنويّت

مـصائب هـجوم مـورد همواره كافران حال, عين <در ميكند: اضافه بعد

بDهاي بهصورت مصائب, اين كه هستند> اعمالشان خاطر به كوبندهاي

ميآيد فرود آنها بر اسDم مجاهدان كوبندة جنگهاي مختلفوهمچنين

َقاِرَعٌة)/ بَِماَصنَُعوا كَفَُرواتُِصيبُُهْم الَِّذيَن يََزاُل 6َ (َو
وارد آنها خانهي نزديكي <به نيايد, فرود آنان خانة مصائبدر اين گر ا و

َداِرِهْم)/ ِمْن قَِريبًا تَُحلُّ (أَْو ميشود>
بازگردند! خدا وبهسوي بخورند تكاني بگيرند, عبرت تا

رسد> فرا خدا نهايي فرمان <تا يافت, خواهد ادامه همچنان اينهشدارها و

اِ\)/ َوْعُد يَأْتَِي (حَتَّيى
به يا و باشد, قيامت روز يا مرگ, به اشاره است ممكن نهائي فرمان اين

شكست/ هم در را دشمن قدرت آخرين كه مكّه> <فتح بعضي, گفتة

خود وعدة از گاه هيچ خداوند <و است, قطعي خدا وعدة حال, هر به و

6َيُخْلُِفالْمِيَعاَد)/ اللََّه (ٕاِنَّ تخلّفنميكند>

#

تو تنها ميگويد: mnopqكرده, پيامبر رابه سخن روي بحث, مورد آية آخرين

اين طرف از اقتراحي معجزات وپيشنهاد گون گونا تقاضاهاي با كه نيستي

در طو{ني سابقة يك اين شدهاي, كشيده سزيّه و استهزاء به كافر گروه

واقـع اسـتهزا مورد نيز تو از پيش رسو{ن از بسياري و دارد انبيا تاريخ

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٣

۲۹۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

قَبِْلَک)/ ِمْن بُِرُسٍل اْستُهِْزٔيَ لَقَِد (َو شدند>
داديـم> مهلت آنها به <بلكه نكرديم, مجازات فورًا را كافران اين ما ولي,

كَفَُروا)/ لِلَِّذيَن (فَأَمْلَيُْت
بر كافي حّجت اتمام حداقل يا و بازگردند, حق راه وبه شوند بيدار شايد

ولطـف خداوند مهرباني گناهكارند و كار بد آنها گر ا كه چرا بشود/ آنها

است! نرفته جايي او وحكمت وكرم

فراموش آنان وكيفر مجازات كه نيست معني آن به مهلتوتأخير, اين امّا

مجازات را آنها چگونه ديدي و گرفتيم را آنها مهلت اين از پس لذا شود,

أََخْذتُُهْم (ثُمَّ هست نيز تو لجوج قوم انتظار در سرنوشت اين كرديم>!؟

ِعَقاِب)/ كَاَن فَكَيَْف

نكتهها:

است؟ تكيهشده <رحمان> كلمة روي چرا -١

قريش كّفار ميدهد: نشان شده, ذكر آن دربارة كه نزولي وشأن آياتفوق

ميان در چيزي چنين وچون نميپسنديدند <رحمان> به توصيفخداوند

كيد تأ فوق, آيات كه حالي در گرفتند, استهزا باد به را آن نبود, معمول آنها

زيـرا است, نهفته كلمه اين در خاّصي لطف كه چرا دارد, آن بر واصرار

دوست كه است او عاّم لطف به اشاره خداوند رحمانيّت صفت ميدانيم

صـفت برابر در است, آن مشمول وكافر ومؤمن فراميگيرد, را ودشمن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٤

۲۹۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

صـالح بـندگان مـورد در ايـزدي خـاّص رحـمت بـه اشاره كه رحيميّت

است/ ومؤمنان

دشـمنان وحـتّي است وكرم لطف منبع كه خدايي به چگونه شما يعني

ايـن نـميآوريد, ايمان ميدهد قرار ورحمتش لطف مشمول را خويش

است/ شما ناداني نهايت

نشد؟ درخواستمعجزات تسليم پيامبر چرا -٢

پـيامبر مـيپندارنـد كـه: مـيكنيم برخـورد كساني گفتار به اينجا در باز

كـمك فوق آيات شبيه آياتي از و نداشت, معجزهاي قرآن جز mnopq اس�م

درخـواست بـرابـر در پيامبر ميگويد: آيات اين ظاهر كه چرا ميگيرند;

آنجا زمين وشكافتن مكّه كوههاي راندن عقب قبيل از مختلف, معجزات

رد دست آنها, با گفتن وسخن مردگان كردن زنده و نهرها شدن وآشكار

زد/ كنندگان تقاضا سينة به

براي است, حقيقت چهرة دادن نشان براي تنها اعجاز گفتهايم: بارها ولي

يك صـورت بـه mnopq پـيامبر ايـنكه نـه مـيباشند, حـقيقتطلب كـه آنها

تـازه و دهـد انـجام كرد, پيشنهاد را عملي هر وهركس درآيد گر معجزه

نباشند/ آن قبول به حاضر

لجوج افراد ناحية از تنها Fاقتراحي Hمعجزات درخواستمعجزه, اينگونه

نبودند/ حّقي هيچ قبول به حاضر كه ميگرفت انجام وسبكمغزي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٥

۲۹۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

چرا ميخورد, چشم به بهخوبي فوق آيات در امر, اين نشانههاي اتّفاقًا و

ميان mnopqبه پيامبر استهزاي از سخن ديديم, بحث, مورد آية آخرين در كه

پيشنهادها اين با بلكه ببينند, را حق چهرة نميخواستند آنها يعني آمده,

كنند! استهزا mnopqرا پيامبر ميخواستند

اسـتفاده خـوانـديم آيـات ايـن آغاز در كه نزولهايي شأن از ع�وه, به

را كـانشان نيا و اجداد از يكي بودند كرده پيشنهاد پيامبر به آنها ميشود:

باطل؟ يا است حّق بر او آيا بپرسند: او از تا كند زنده

Fمردگان كردن Hزنده معجزهاي چنين به اقدام mnopq پيامبر گر ا كه حالي در

بـر يا است حّق بر پيامبر كنند سوال آنها كه نيست اين جاي ديگر كند,

باطل؟

هدفشان كه بودند ومعاندي لجوج متعّصب افراد آنها ميدهد: نشان اين

وعـجيبي غـريب پـيشنهادهاي هـميشه نـبود, حـق از جستوجـوگري

سـورة ٩٠ آيـة ذيـل Hدر نميآوردند ايمان هم كار آخر وتازه ميكردند

/Fداد خواهيم توضيح باره اين در هم باز ـ خواستخدا به ـ <اسراء>

چيست؟ قارعه -٣

مـعني بـه <قـارعه> بنابراين است, كوبيدن بهمعني <قرع> ماّدة از <قارعه>

وهشـدار مـيكوبد, را آدمي كه است اموري به اشاره اينجا در و كوبنده

ميكند/ بيدار باشد, شدن بيدار آمادٔه گر وا ميدهد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٦

۲۹۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

يـا شخصي, مصيبت هرگونه كه دارد وسيعي معني <قارعه>, حقيقت در

از بـعضي لذا مـيشود/ شامل را دردناك وحوادث ومشكDت جمعي,

واسـيرشدن وكشتهشدن وخشكساليها جنگها بهمعني را آن مفّسران,

جـنگهايي بـه اشـاره تـنها را آن ديگـر بـعضي كـه حالي در دانستهاند,

وآن مـيشد, واقـع <َسـِريّه> عنوان نخست اسDم صدر در كه گرفتهاند:

بـلكه نـداشت, شـركت آن در شـخصًا mnopq پـيامبر كـه: بـود جـنگهايي

ميداد, خود ياران و اصحاب به را مأموريّت

نـدارد, امـور ايـن از هيچيك به اختصاص <قارعه> كه, است مسلّم ولي

فراميگيرد/ را وهمه

آنها خود به يا كوبنده حوادث اين ميخوانيم: فوق آيات در اينكه: جالب

Dمبت هم آنها خود گر ا يعني ميشود, پياده آنها خانة نزديكي در يا ميرسد

واقع آنها نزديكي يا همسايگي, در نشوند, هشداردهنده حوادث اين به

نيست؟ كافي آنها شدن بيدار براي آيا ميگردد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٧

۲۹۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

را اعـمالشان و است* هـمه مـراقب +و دارد سـلطه هـمه بـر كـه كسي <آيا -٣٣

خدا براي آنان ندارد*؟! را صفات اين از هيچيك كه است كسي همچون ميبيند,

از كه ميدهيد خبر او رابه چيزي آيا ببريد! نام را <آنها بگو: دادند; قرار همتاياني

ميگوييد؟!> بيمحتوا و ظاهري سخنان يا است, بيخبر زمين روي در آن وجود

است, شده داده جلوه نيرنگشان و دروغ كافران, نظر در ولي ندارد;* همتايي +او

بـازداشـته +خـدا* راه از اعمالشان* سبب +به آنها و دارد* واقعّيتي ميپندارند +و

نـخواهـد وجـود او بـراي هدايتكنندهاي كند, گمراه خدا را كس هر و شدهاند;

داشت/>

آخـرت عـذاب و است; ك* +دردنـا عـذابـي آنـها بـراي دنـيا, زندگي <در -٣٤

نيست/> آنها براي نگهدارندهاي هيچ خدا, +عذاب* برابر در و است; سختتر

تفسير:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٨

۲۹۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٢٩٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

قرينميسازيد؟ بتها با را خدا چگونه

را ومردم شركبازميگردد و توحيد بحثدربارة به ديگر بار اينآيات, در

كه: ميسازد مخاطب روشن دليل اين با

زيـر را وهـمه است هسـتي جهان پهنة در چيز همه حافظ كه كسي <آيا

است, خبر با و گاه آ كسي همه اعمال واز داده, قرار خود تدبير پوشش

هَُو (أَفََمْن نيست>؟! او در صفات اين از يك هيچ كه است كسي همچون

بوده: چنين تقدير در ميباشد محذوف آن خبر و است مبتدا بر مشتمل فوق جملة حقيقت در -١

صفت اين داراي كه كسي <آيا يعني لَِک>, كَذى لَيَس كََمن كََسبَت بِما نَفٍس كُّلِ َعليى قائٌِم هَُو <أفََمن
است> آن فاقد كه است كسي همچون است

كََسبَْت)/١ بَِما نَفٍْس كُّلِ عَلَيى َقائٌِم
گويي استكه چنان او احاطة ميگويد: وضوح به فوق, جملة حقيقت در

ميداند, ميبيند, ميدهند انجام كه را آنچه ايستاده همه سر با{ي خداوند

وتصّرفميكند/ وتدبير ميدهد وكيفر پاداش حسابميكشد,

ميشود/ شامل را امور اين همة كه دارد وسيعي معني <قائم> كلمة بنابراين,

كردهاند/ خDصه بُعد يك در را آن يك هر مفّسران, از گروهي گرچه

آيـنده بـحث بـراي ومـقّدمهاي گـذشته, بـحث تكـميل بـهعنوان آنگـاه

كَاَء)/ ُشَر لِلَِّه (َوجَعَلُوا دادند> قرار شريكهائي خدا براي <آنها ميفرمايد:
ميدهد: پاسخ آنها به طريق چند از بDفاصله و

(ُقْلَسمُّوهُْم)/ ببريد> نام را شريكها اين ميگويد: نخست,

نام كه هستند آن از بيارزشتر حتّي آنها ايناستكه: يا بردن, نام از منظور

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٢٩٩

۲۹۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ونشـان بـينام مـوجودات عّده يك چگونه يعني باشند, داشته نشاني و

ميدهيد؟ قرار متعال قادر پروردگار رديف در را وبيارزش

شـايستة آيا ببينيم كنيد, بيان را آنها صفات است: اين منظور اينكه: يا و

هستند؟ عبوديّت

وبزرگ وقادر عالم حياتبخش, رازق, خالق, او ميگوييم: <ا�> دربارة

عكس, به يا بريد, بهكار بتها مورد در ميتوانيد را صفات اين آيا است,

وچـوب, سـنگ از بتهايي بگوييم بايد ببريم, نام آنها از بخواهيم گر ا

خDصه خود, عبادتكنندگان به نيازمند وشعور, عقل فاقد وبيحركت,

ايـن آيـا داد؟ قـرار هـمسان مـيتوان چگـونه را دو اين چيز!, همه فاقد

نيست؟ شرمآور

به زياني كنون تا آيا برشمريد, را آنها كارهاي استكه: آن منظور اينكه: يا و

در گرهي يا گشودهاند؟ را مشكلي منفعتي؟ و سود يا و رسانيدهاند, كسي

زدهاند؟ كسي كار

كه دهند قرار رديفخدايي در را آنها ميدهد: اجازه عقل كدام حال, اين با

است؟ او از وكيفرها وپاداش زيانها و وسود ونعمتها بركات همة

نـام را Hآنـها <َسـّموهُم> جملة در معاني اين همة ندارد: مانعي هيچ البتّه

باشد! جمع Fببريد

به كه خداوند كه حالي در دارد وجود شريكي چنين چگونه اينكه: دوم

ايـنكه: بـا نـدارد, اطDّعي هيچ وجودشان از آنهاست شريك شما پندار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٠

۳۰۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠١ ٩ جلد نمونه. تفسير

از كه چيزي از ميدهيد خبر او به <آيا برگرفته؟ در را جهان همة علمش

فِيا6َْْٔرِض)/ 6َيَعْلَُم بَِما ـُٔونَُه ِّ تُنَب (َأْم < نميداند زمين روي در را آن وجود
است, طرف واهي سخن كوبيدن براي راه بهترين حقيقت در تعبير, اين

تو خانة ديشبفDنكسدر ميگويد, شما به شخصي كه: ميمانَد اين به و

ميدهي خبر ميهماني از تو ميگوييد: پاسخ در وشما است, بوده ميهمان

ومن باشد, من ميهمان ممكناستكسي آيا يعني آنبياطDّعم!, از من كه

باشي؟ گاه آ آن از وتو بيخبر

نداريد, چيزي چنين به ايمان دل, در واقع, در هم شما خود اينكه: سوم

نهفته صحيحي مفهوم هيچ درآن, كه توخالي ظاهري سخن يك به <تنها

ِمَنالْقَْوِل)/ بِظَاِهٍر (َأْم كردهايد> قناعت نيست,

قرار زندگي سخت تنگناهاي در كه هنگامي مشركان اين دليل, همين به

از كاري ميدانند, ميدانيد دل در كه چرا ميروند; <ا�> بهسراغ ميگيرند,

سوار كه هنگامي را آنها حال خداوند كه همانگونه نيست, ساخته بتها

رو خدا به وتنها ميكند, احاطه را آنها سخت وطوفان ميشوند, كشتي

است/ فرموده بيان <عنكبوت> سورة ٦٥ آية در ميآورند,

, هويى از وچون ندارند, درستي و دركصحيح مشركان اين اينكه: چهارم

وصـحيح عـاقDنه قـضاوت بـه قـادر كوركورانهاند, وتقليدهاي وهوس

شدهاند/ كشيده ضDلت و گمراهي اين به دليل, همين به نيستند,

وتـهمت دروغ و مـومنان و mnopq پيامبر برابر در وتوطئههايشان مكر اينها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠١

۳۰۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

تا است>, شده داده زينت Fدرون ناپاكي خاطر Hبه نظرشان در تزويرها و

دانستهاند شريكخدا را ونشان بينام موجوداتبيارزشو اين كه جائي

بِيِل)/ َعِنالسَّ ُصدُّوا َو مَكُْرهُْم كَفَُروا لِلَِّذيَن ُزيَِّن (بَْل
نـخواهـد را او هدايت توانائي كس هيچ سازد, گمراه خدا كه را <وكسي

َهاٍد)/ ِمْن لَُه فََما اُ\ يُْضِلِل َمْن (َو داشت>

دلبـخواهـي ومسألة نـيست, اجـبار بـهمعني ضDلت اين گفتهايم: بارها

كـارهاي عكسالعـمل بهمعني الهي اض�ل بلكه, نميباشد, وبيحساب

آنجا واز ميكشاند, گمراهيها به را او انساناستكه خود غلط نادرستو

داده نسبت خدا به داده, قرار اعمالي اينگونه در خدا را خاصيّت اين كه

ميشود/

#

وآخرت دنيا در آنها دردناك مجازاتهاي به بحث, مورد آية آخرين در و

آن وغـير آبـروريزي و وسـيهروزي نـاكـامي و شكست شـامل طبعًا كه

مجازاتي دنيا زندگي در آنها <براي ميگويد: چنين كرده, اشاره ميشود,

ِة َعَذاٌبفِيالْحَيَوى (لَُهْم است> شديدتر و مجازاتآخرتسختتر استو

/( أََشقُّ اÐ6ِْخَرِة َولََعَذاُب نْيَا الدُّ
نـاراحـتيها انواع با وتوأم روحاني جسماني, هميشگي, دائمي, كه چرا

است/

در سـخت دارنـد, آن برابـر در دفاعي ووسيلة فرار راه كنند گمان گر وا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٢

۳۰۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

كند> دفاع آنها از نميتواند خداوند برابر در چيز <هيچ كه چرا اشتباهند;

َواٍق)/ ِمْن ِمَناِ\ لَُهْم َما (َو

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٣

۳۰۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

از نهرها كه* است +اين شده, داده وعده پرهيزگاران به كه بهشتي <وصف -٣٥

اين است; دائمي سايهاش و هميشگي, آن ميوههاي است, جاري درختانش پاي

دوزخ آتش كافران, سرانجاِم و كردند; پيشه پرهيزگاري كه است كساني سرانجاِم

است/>

تفسير:

وسـاير مـعاد و توحيد بيان زمينة در سوره اين آيات تناوب به توّجه با

از ومـخصوصًا مـعاد از سـخن آيـه, ايـن در ديگر بار اسDمي, معارف

نخست, است/ آمده ميان به سخن دوزخي بهشتيوكيفرهاي نعمتهاي

است شـده داده وعـده پـرهيزگاران به كه بهشت باغهاي <مثل ميگويد:

الْجَنَِّة (َمثَُل است> درختانشجاري زير از آب نهرهاي كه: است باغهائي

آن خبر را <تَجري> و مبتدا را <َمَثل> بعضي است: گفتوگو مفّسران ميان در جمله, اين تركيب در -١

دانستهاند/

ِمْنتَحْتَِهاا6َْٔنَْهاُر)/١ تَجِْري الُْمتَّقُوَن ُوِعَد َّتِي ال

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٤

۳۰۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

َمَثُل َعلَيكُم َنُقصُّ <فيما است: چنين تقديرش و دانستهاند محذوف را آن خبر و مبتدا را <َمَثل> بعضي

است>/ بهشت َمَثل ميكنيم, بازگو شما براي كه چيزهايي <از الَجنَِّة:>

نعمتهاي وساير باغها كه: باشد نكته اين به اشاره شايد <مَثَل>, به تعبير

مرگ پساز عالم برابر در كه محدود, اينجهان كنان سا براي ديگر, سراي

مَـثَل تـنها نـيست, تـوصيف قابل بياني هيچ با است, كوچك فوقالعاده

كه همانگونه كرد, ترسيم جهان اين مردم براي ميتوان را آن از وشبحي

نميشد هرگز وهوشميداشت, عقل است, جنين عالم در كه بّچهاي گر ا

نـاقص مـثالهاي بـا جـز داد, تـوضيح او بـراي را دنـيا ايـن نعمتهاي

وكمرنگ!

و دائـمي آن <مـيوةهاي كـه: است ايـن بـهشت, بــاغهاي وصف دومين

َدائٌِم)/ كُلَُها (ُأ است> هميشگي

فصلخاّصي در كدام استوهر فصلي كه, ميوههاياينجهان همچون نه

سـال يك در است ممكن ,Dوب آفت اثر بر گاهي بلكه, ميشود, آشكار

است, وموسمي فصلي نه و دارد, آفتي بهشتينه ميوههاي امّا نباشد, ًDاص

است/ وپابرجا دائم راستين, مؤمنان ايمان همچون بلكه,

ِظلَُّها)/ (َو است> هميشگي نيز آنها سايه همچنين <و

از آفتاب كه صبح آغاز در است ممكن كه دنيا, درختان ساية همچون نه

كـه ظهر هنگام امّا به باشد, باغ سطح در پرپشتي ساية ميتابد, سو يك

كه وتابستان بهار فصل در يا و ميشود, كم سايهها آفتابعموديميتابد,

درخـتان كـه وزمسـتان خزان فصل ودر دارد وجود برگاند, پر درختان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٥

۳۰۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

هميشه درختان از نمونههايكوچكي Hالبتّه ميرود بين از ميشوند برهنه

سرماي كه مناطقي در دنيا محيط در ميدهند, وگل ميوه هميشه كه بهار,

/Fميشوند ديده نيست, وزمستان خزان

واز است جاوداني نعمتهايش همة همچون بهشتي, سايههاي خ�صه

معلوم آن از نيز و ندارند, خزاني بهشت باغهاي كه ميشود روشن اين,

سايه به تعبير وا{, بهشتهست, در آن همانند آفتابيا تابشنور ميشود

سـورة ١٣ آيـة در ايـنكه: و ندارد, مفهومي نباشد, نور شعاع كه آنجا در

ممكناستاشاره َزْمهَِريًرا) 6َ َو فِيَهاَشْمًسا يََرْوَن 6َ) ميخوانيم: <انسان>

در سخت, سرماي وهمچنين آفتاب سوزش كه چرا باشد; هوا اعتدال به

نميدرخشد/ آفتاب ًDاص اينكه نه نيست, بهشت

كه چرا نيست; آن ابدي رفتن ميان از دليل نيز آفتاب, كرة شدن خاموش

ديگري وآسمان زمين به تبديل وآسمان, زمين قيامت, در ميگويد: قرآن

ميشوند/ Fووسيعتر Hنوتر

در برايچيست؟ سايه ندارد, سوزندگي آفتاب, كه جايي شود: گفته گر ا و

آفـتاب سـوزش از كـه نـيست ايـن به تنها سايه, لطف ميگوييم: پاسخ

كسيژن ا با توأم كه برگها, از متصاعد رطوبتمطبوع بلكه كند, جلوگيري

هيچگاه, ولذا ميدهد, سايه به لطافتوطراوتخاّصي نشاطبخشاست,

نيست/ وبيروح خشك اتاق سقف ساية درختهمچون ساية

<اين ميگويد: بهشت براي گانه سه اوصاف اين بيان از بعد آيه, پايان در و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٦

۳۰۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

عُقْبَي (تِلَْک آتشاست> كافران سرانجام ولي; پرهيزگارن, سرانجام است

النَّاُر)/ الْكَافِِريَن عُقْبَي َو اتَّقَوا الَِّذيَن
در امّا شده, بيان وتفصيل لطافت با بهشتي نعمتهاي زيبا, تعبير اين در

عـاقبت ميگويد: خشن و وخشك كوتاه; جملة يك در دوزخيان مورد

است! جهنّم كارشان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٧

۳۰۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

شـده, نـازل تـو بـر آنـچه از دادهايـم, آنـان بـه آسـماني كتاب كه كساني > -٣٦

بگـو: مـيكنند; انكار را آن از قسمتي گروهها*, +و احزاب از بعضي و شادمانند;

بـه تـنها نشـوم/ قائل او براي همتايي و بپرستم; را يگانه خداوند كه مأمورم <من

اوست/> سوي به فقط بازگشتم و ميكنم; دعوت او سوي

تفسير:

احزاب! و خداپرستان

قرآن آيات نزول برابر در مردم متفاوت عكسالعمل به اشاره آيه, اين در

پيامبر بر آنچه برابر در چگونه وحقطلب, حقيقتجو افراد كه است: شده

مخالفت به لجوج افراد و ومعاندان بودند وخوشحال تسليم ميشد, نازل

اخـتيارشان در آسـماني كتاب كه <آنها ميگويد: نخست, برميخاستند؟

آتَيْنَاهُُم (َوالَِّذيَن خوشحالاند> ميشود, نازل تو بر آنچه از دادهايم, قرار
إِلَيَْک)/ أُنِزَل بَِما يَفَْرُحوَن الِْكتَاَب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٨

۳۰۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٠٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

قـرآن سـراسـر در آن وشـبيه الِْكتَاَب> <آتَيْنَاهُُم تـعبير اينكه: به توّجه با

اطـDق آسـماني مذاهب پيروان از آنها مانند و ونصاري يهود به معموً{

يـعني است, آنـها بـه اشاره نيز اينجا, در كه: نميماند, باقي شكّي شده,

خوشحال تو بر آيات اين نزول از آنها, مانند و ونصاري يهود حقطلبان

دست در كه نشانههايي با هماهنگ را آن يكسو, از كه چرا وخشنودند;

خرافات شّر از آنها ونجات آزادي ماية ديگر, سوي از و ميبينند/ دارند

وبـند قـيد به را آنان كه است آنها وامثال ومسيحيت يهود عاِلمنمايان و

بودند/ داشته محروم انساني وتكامل فكري آزادي واز كشيده,

آتَـيْنَاهُُم (الَّـِذيَن از مـنظور گـفتهانـد: بـزرگ مـفّسران از بعضي اينكه و

مـيرسد, نـظر به بعيد بسيار mnopqاست, محّمد ياران و اصحاب الِْكتَاَب)
(بَِما جملة با ع�وه به نيست, معمول مسلمانان دربارة تعبير اين كه چرا

اشاره دو هر چون باشد; بوده <الِكتاب> همان ٕاليَک> ُانِزَل <مَا كه است آن سخن, اين xزمة كه چرا -١

ُانِزَل <ما از غير <الِكتاب> از منظور كه ميشود استفاده مقابله قرينة از كه حالي در است, قرآن به

است/ ٕالَيَک>

نميباشد/١ سازگار إِلَيَْک) أُنِزَل
نـدارد; شد, گفته آنچه با منافاتي هيچ است, مكّي <رعد> سورة اينكه: و

مسـيحيان, اصـلي ومـركز خـيبر, و مـدينه يهود, اصلي مركز گرچه زيرا

داشـتند, رفتوآمـد <مكّـه> بـه شك بدونه ولي بود, آن مانند و <نجران>

به و بـود/ منعكس <مكّه> در كموبيش آنها, ومعتقدات وفرهنگ وافكار

الهي پيامبر آخرين از آنها كه نشانههايي بهخاطر <مكّه> مردم دليل, همين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٠٩

۳۰۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـوفل> بن <ورقة Hداستان بودند پيامبري چنين ظهور انتظار در ميدادند

/Fاست معروف آن وامثال

كـه: داريـم مـوضوع اين بر شواهدي نيز, قرآن آيات از ديگر بعضي در

mnopqخوشحال پيامبر بر قرآن آيات نزول از كتاب, اهل از راستين مؤمنان

بودند/

ِمْن الِْكتَاَب آتَيْنَاهُُم (الَِّذيَن ميخوانـيم: چنين <قصص> سورة ٥٢ آية در

اختيارشان در آسماني كتاب آن از پيش كه <آنهائي يُْؤِمنُوَن): بِِه هُْم قَبْلِِه
ميآورند>/ ايمان قرآن اين به بوديم داده قرار

تو بر كه را آياتي از قسمتي احزاب, از جمعي <ولي ميكند: اضافه سپس,

َمْنيُنِْكُربَعَْضُه)/ ا6َْٔحَْزاِب ِمَن (َو ميكنند> انكار است شده نازل

كـه, بـودهانـد نـصاري و يـهود از جـمعيّت هـمان گـروه: ايـن از منظور

هـمين وبـه داشت, غلبه آنها بر آن, مانند و ومذهبي قومي تعّصبهاي

برابر در تسليم آنها كه چرا نكرده/ تعبير كتاب اهل به آنها از قرآن جهت

و احـزاب حـقيقت در آنـها بـلكه نـبودند, نـيز خـودشان آسماني كتب

گروه, اين ميكردند, دنبال را حزبيخودشان خّط تنها كه بودند گروههايي

ميشدند/ منكر نبود هماهنگ پيشداوريشان و وميل سليقه با را آنچه

كه چرا باشد; بوده مشركان به اشاره <احزاب> كه شده داده نيز احتمال, اين

در آنـها است, شـده يـاد آنـها از تـعبير همين با نيز, <احزاب> سورة در

كـندهاي پـرا گـروههاي> و <احـزاب بلكه نداشتند ومذهبي آيين حقيقت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٠

۳۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

بود/ ساخته متّحد را آنها واسDم قرآن با مخالفت كه بودند

نقل چنين عبّاس> <ابن از مفّسران از ديگر وبعضي بزرگ مفّسر <طبرسي>

به توصيفخداوند به نسبت بتپرستان انكار به اشاره فوق, آية كردهاند:

با آشنايي بهخاطر يهود, مخصوصًا كتاب, اهل كه است, <رحمان> صفت

خـوشحالي اظـهار قرآن, آيات در <رحمان> كلمة وجود از توصيف اين

سخريه به را آن بودند, ناآشنا وصف, اين با كه <مكّه> ومشركان ميكردند

ميگرفتند/

وآن اين ولجاجت مخالفت به ميدهد: mnopqدستور پيامبر به آيه, پايان در

<من بگو: و بايست خود, مستقيم صراط و اصيل خّط در بلكه مكن, اعتنا

او بـراي شريكي وهيچ بپرستم را يكتا يگانة وخداي ا� كه مأمورم تنها

هـمگان و مـن وبـازگشت مـيكنم دعـوت او بـهسوي فقط نشوم, قائل

إِلَيِْه َو َأدُْعو إِلَيِْه بِِه أُْشِرَك 6َ َو اللََّه أَعْبَُد َأْن أُِمْرُت ََّما إِن (ُقْل است> او بهسوي

اِب)/ ـَٔ َم
برابـر در تسليم جز حقيقي, وخداپرست راستين, موّحد اينكه: به اشاره

از آنچه همة برابر در او ندارد, وبرنامهاي خّط هيچ خدا, فرمانهاي همة

نميشود قائل آنها ميان استوتبعضدر تسليم ميگردد, نازل سويخدا

انكار اوست مخالفميل آنچه و بپذيرد, است ميلشسازگار با را آنچه كه,

كند/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١١

۳۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

نكته:

حزبي/ وهمبستگيهاي ايمان

نـصاري و يـهود راسـتين مؤمنان از خداوند چگونه ديديم: فوق, آية در

وهـوسهاي تـعّصبات تـابع كـه آنهائي از و كرده, كتاب> <اهل به تعبير

<احزاب>/ به تعبير بودند, خويش

mnopq پيامبر معاصر ونصاراي يهود وقوم اسDم صدر تاريخ به منحصر اين

است همين ايمان ومّدعيان حقيقي, مؤمنان ميان تفاوت هميشه, نيست,

مـيان ودر حقاند, فرمانهاي برابر در محض تسليم راستين, مؤمنان كه

را خـود وخـواست مـيل يـعني نـميشوند, قائل وتبعيضي تفاوت آنها

شايستة تنها ايمان اهل و كتاب اهل نام و ميدهند, قرار آنها تحتالشعاع

است/ آنها

/١٥٠ آية نساء, سورة / ١

با را چه هر يعني هستند, بِبَْعٍض)١ نَكْفُُر َو بِبَْعٍض (نُْؤِمُن مصداق آنها امّا

مـيپذيرند, است, هماهنگ وهوسهايشان شخصي واميال فكري خّط

دارند قبول است سودشان به چه هر يا ميكنند, انكار نيست را چه وهر

نـه ايـنها مـيكنند, انكـار آنـهاست شـخصي مـنافع خـDف بر چه وهر

در را خود مقاصد كه هستند احزابي بلكه راستين, مؤمن نه و مسلمانند,

هـميشه آن, واحكـام اسDم تعليمات در لذا و ميكنند, جستوجو دين

ميشوند/ تبعيضقائل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٢

۳۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

+قرآن* اين نيز تو بر داديم/* آسماني كتاب پيشين پيامبران به +كه <همانگونه -٣٧

تو به كه دانشي و علم از بعد گر ا و كرديم; نازل صريحي روشنو فرمان بهعنوان را

داشت خواهي سرپرستي نه خدا, برابر در كني, پيروي آنان هوسهاي از رسيده

نگهدارندهاي/> نه و

فرزنداني و همسران آنها براي و فرستاديم; پيامبراني +نيز* تو از پيش ما <و -٣٨

خـدا/ اذن بـه مگـر بـياورد, مـعجزهاي نـميتوانست پيامبري هيچ و داديم; قرار

است/> مقّرري موعد سرنوشتي هر براي و

مـيدارد; نگه ثابت بخواهد را چه هر و محو, بخواهد را چه هر <خداوند -٣٩

اوست/> نزد محفوظ] لوح =] الكتاب> <اّم و

يا دهيم, نشان تو به ميدهيم وعده آنها به كه را مجازاتها از پارهاي گر ا <و -٤٠

ابfغ فقط تو وظيفة حال هر در بميرانيم, را تو مجازاتها* اين فرارسيدن از +پيش

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٣

۳۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ماست/> بر +آنها* وحساب است; الهي* +وحي

تفسير:

تغيير> <قابل و حوادث<قطعي>

ميكند/ دنبال نبّوترا به مربوط مسائل همچنان آيات, اين

پيشين پيامبران و كتاب اهل بر Hكه <همانگونه ميفرمايد: نخستينآيه, در

كه حالي در كرديم نازل تو بر نيز را قرآن اين Fفرستاديم آسماني كتاب

عََربِيqا)/ حُكًْما أَنَزلْنَاُه لَِک كَذى (َو است> وآشكار روشن احكام بر مشتمل

سـخن بـهمعني مـيگويد: <مـفردات> در <راغب> كه همانگونه <َعَربّي>,

گـفته كـه هنگامي ولذا ِمَنالكWَِم) البَِيُّن (الفَصيُح است وروشن فصيح

كردارشاز و رفتار با كه زني است: مفهومشاين <إمَرئٌةعَروبٌَة> ميشود:
ميدهد/ همسرشخبر به نسبت خود ومحبّت وپاكدامني عفّت

يُـبِطُل َو الَحـقَّ يُـِحقُّ مُـفِصحاً مَعناُه قيَل عََربِيّاً حُكماً <قولُُه ميافزايـد: و
است: ايـن مـفهومش عَـَربِيّاً> <حُكـماً فرموده: خداوند <اينكه الباِطَل>:
ميسازد>/ روشن را وباطل ثابت را حق كه وآشكار, روشن است سخني

<شـريف> بـهمعني ايـنجا در <عربي> كه: است شده داده نيز احتمال اين

است/ آمده لغت در نيز معني همين به كلمه, كه چرا است,

كـه: است ايـن صـفت, اين به قرآن, توصيف از منظور ترتيب, اين به و

ندارد/ مختلف, وتعبيرهاي سوِءاستفاده وجاي وآشكار احكامشواضح

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٤

۳۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

وعـدم استقامت مسألة روي ديگري, آيات در تعبير, همين دنبال به لذا

<زمـر> سـورة ٢٨ آيـة در است, شـده تكـيه گـاهي, وآ عـلم يا اعوجاج

وخالي آشكار, است قرآني <اين ِعَوٍج): ِذي غَيَْر عََربِيqا (قُرآنًا ميخوانيم:
واعوجاج>/ كجي هرگونه از

لِقَْوٍم قُْرآنًاعََربِيqا لَْتآيَاتُُه (ِكتَاٌبفُّصِ ميخوانيم: <فصلت> سورة ٣ آية ودر

روشن است وقرآني شده, تشريح آياتش كه است كتابي <اين يَعْلَُموَن):
بدانند>/ ميخواهند كه آنها براي وآشكار

از: منظور كه, ميكند تأييد آيه, اين در وبعد, قبل جملة اساس, اين بر و

است/ وخم پيچ از بودن وخالي بيان وروشني فصاحت همان <عربيت>,

مورد چند در ولي است, آمده قرآن سورههاي از هفتسوره در تعبير, اين

استبه ممكن نيز آن استكه شده ذكر آن مانند يا ُمبيٌن> نيز<لِساٌنعَربِيٌّ
باشد/ بوده ابهام, از بودن وخالي بيان, روشني يعني: معني, همين

چرا باشد; نيز عربي زبان به اشاره است ممكن خاص, مورد اين در البتّه

بـراي تـا مـيكرد, مبعوث خود, قوم زبان به را پيامبري هر خداوند, كه

را انقDب اين سپسدامنة كند, هدايت خويشرا وملّت قوم بار نخستين

دهد/ گسترش ديگر نقاط به

مـيگويد: ساخته, مخاطب را mnopq پيامبر وقاطع, تهديدآميز لحني با بعد,

پيروي شد, آشكار تو بر حقيقت آنكه از بعد آنها وهوسهاي هوا از گر <ا

قـدر خـدا بـرابـر در وهـيچكس شد خواهي مجازات الهي كيفر به كني

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٥

۳۱۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

َما بَْعَد أَهَْواَءهُْم َّبَْعَت ات لَِئِن (َو كرد> نخواهد را نگهداريت تو از حمايت

َواٍق)/ 6َ َو َولِّيٍ ِمْن اِ\ ِمَن لََک َما ِمَنالِْعلِْم َجاَءَك
ومعرفت عصمت مقام آن mnopqبا پيامبر در مسلّمًا انحراف, احتمال گرچه

تعبير: اين امّا نداشته, وجود گاهي, وآ

وبهاصطDح خصوصي ارتباط هيچكس با خدا كه: ميسازد روشن :Tًاّو

تسـليم, بـهخاطر است, وا{ مـقامش پيامبر, وحتي ندارد, خويشاوندي

است/ او واستقامت ايمان عبوديّت,

صـورت در mnopq پـيامبر كـه جايي زيرا ديگران, براي است تأكيدي ثانيًا:

الهي مجازات از مصونيّتي باطل, خط به وگرايش حق, مسير از انحراف

است/ آشكار ديگران حساب باشد, نداشته

مخاطب را خود درستكار فرزند شخصي كه: ميمانَد آن به درست, اين

ديگران تا مجازاتتميكنم> كني خطا پا از دست گر <ا ميگويد: و ميسازد

برسند/ را خويش حساب

و<واق> FسرپرستوحافظH <ولّي> كه: يادآورياست به {زم نيز نكته اين

يكي, كه دارند تفاوترا اين ولي, شبيهاند معني نظر از گرچه FنگهدارندهH

و نصرت بهمعني يكي, را, نفي جنبة ديگري, و ميكند بيان را اثباتي جنبة

ونگهداري/ دفاع بهمعني ديگري, و است ياري,

دشـمنان كـه مـختلفي ايـرادهـاي بـه است پاسخي حقيقت, در بعد, آية

مـمكن پـيامبر مگـر ميگفتند: گروهي اينكه: جمله از داشتند: mnopq پيامبر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٦

۳۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

آية باشد؟ داشته فرزنداني و كند اختيار وهمسر باشد, جنسبشر از است

تـو از پيش ما نيست, تازهاي امر <اين ميگويد: پاسخ چنين آنها به فوق

داديم> قرار فرزنداني و همسران آنان وبراي فرستاديم, بسياري پيامبران

به كه كساني ايراد به است پاسخي گفتهاند: كرد, كر ذ فوق آية براي نزولي شأن مفّسران, از بعضي -١

تعّدد مكّه در و است <مكّي> ظاهرًا <رعد> سورة كه حالي در ميگرفتند, ايراد پيامبر همسران تعّدد

نبود/ مطرح همسر

يًَّة)/١ ذُّرِ َو َأْزَواًجا لَُهْم َوجَعَلْنَا قَبِْلَک ِمْن Wًُرُس َأْرَسلْنَا لَقَْد (َو
و ناداني به را خود يا و بيخبرند, انبيا تاريخ از يا ميدهد: نشان آنها ايراد

نميكردند/ را ايراد اين وگرنه ميزنند, بيخبري

را چه وهر ميكنند, پيشنهاد را معجزهاي هر دارند: انتظار آنها اينكه: ديگر

ولي, ,Fنياورند يا بياورند ايمان Hچه دهي انجام ميكند, اقتضا هوسشان

فـرمان بـه جز بياورد معجزهاي نميتواند پيامبري <هيچ بدانند: بايد آنها

اِ\)/ ذِْن ِبٕاِ ٕا6َِّ ايٍَة ـَٔ ِب يَأْتَِي َأْن لَِرُسوٍل كَاَن َما (َو خداوند>
يـا <تـورات> از mnopqاحكـامي اسـDم پيامبر چرا كه: بود اين ايراد, سومين

است آسماني كتب اينها كه: است اين نه مگر ساخته, دگرگون را <انجيل>

شده؟ نازل خدا طرف واز

با مخصوصًا ايراد Hاين نقضكند؟ را خود فرمان ممكناستخداوند مگر

بـودند, احكام نسخ امكان عدم به معتقد كه است معروف يهود از آنچه

/Fهماهنگاست ًDكام

زمانيحكم <هر كه: ميگويد پاسخ آنها به خود, آخرينجملة در فوق, آية

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٧

۳۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

فرمان وآخرين برسد نهايي بلوغ مرحلة بشريت Hتا شده> مقرر قانوني و

ِكتَاٌب)/ أََجٍل (لِكُّلِ شود, صادر
ديگر وروز كند, نازل را <تورات> يكروز جايتعّجبنيستكه بنابراين,

ومـتكامل مـتحّول زندگِي در بشريت كه چرا قرآن, سپس و را, <انجيل>

دارد/ گوني گونا و متفاوت برنامههاي به نياز خود,

بـوده پـاسخي ِكتَاٌب) أََجٍل (لِكُّلِ جملة كه: دارد وجود نيز احتمال, اين

مجازات چرا ميگويد, راست پيامبر گر ا ميگفتند: كه كساني ايراد به باشد,

پـاسخ آنـها بـه قـرآن نـميآورد, در پاي از را مخالفانش الهي عذاب و,

مجازات زمان نيست, وكتاب وبيحساب دارد زماني چيزي هر ميدهد:

در تأخير و تقديم به قائل ـ گفتهاند مفّسران از بعضي كه همانگونه ـ بايد معني اين مطابق البتّه -١

/Pكنيد Rدّقت است بوده أَجٍل> ِكتَاٌب <لُِكّلِ تقدير: در گفت و شد فوق جملة

فراميرسد/١ بهموقع نيز

#

شد, گفته قبل آية ذيل در آنچه, بر است واستد{لي كيد تأ بهمنزلة بعد, آية

گفتهاند: كه دارد معيّني زمان وفرماني, حكم هر كه و حادثه هر اينكه آن و

جـاي آسماني, كتب از بعضي ميبيني گر وا بِٔاوقاتِها> َمرهونٌَة اTُموَر <ٕانَّ

را چـيزي هـر <خـداونـد كه: است آن بهخاطر ميگيرند, را ديگر بعضي

خـويش, حكـمت ارادة مـقتضاي بـه كه همانگونه ميكند محو بخواهد

(يَْمُحوا است> او نزد اّمالكتاب وكتاباصليو مينمايد, اثبات را اموري

الِْكتَاِب)/ ُأمُّ ِعنَْدُه َو يُثْبُِت َو يََشاُء َما اُ\

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٨

۳۱۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

#

mnopqوعده پيامبر كه مجازاتهايي مورد در بيشتر, كيد تأ بهعنوان سرانجام,

ايـن چرا كه: ميكردند ايراد وحتّي ميكشيدند, را انتظارش آنها و ميداد

آنـها به آنچه از پارهاي گر <وا ميفرمايد: نميشود؟ عملي تو وعدههاي

واسارت تو پيروان ورهائي آنها وشكست تو پيروزي Hاز دادهايم وعده

كه آن از پيش را تو يا و دهيم نشان تو به Fحياتت دوران در آنها پيروان

ابDغ تو وظيفه صورت, هر در ببريم, دنيا از را تو پذيرد, تحقق وعدهها

الَِّذي بَْعَض نُِريَنََّک َما ٕاِْن (َو آنـها> حساب گرفتن ما وظيفه است رسالت

الِْحَساُب)/ َوعَلَيْنَا الْبWََُغ عَلَيَْک َفٕاِنََّما نَتََوفَّيَنََّک أَْو نَِعُدهُْم

نكتهها:

الكتاب اّم و اثبات و لوحمحو -١

نزول زمينة در فوق, آيات در يُثْبُِت///) َو يََشاُء َما اُ\ (يَْمُحوا جملة گرچه
و كـلّي قانون يك ولي شده, وارد پيامبران به آسماني, كتب يا معجزات

شـده اشـاره آن به نيز, اسDمي مختلف منابع در كه ميكند بيان را شامل

مرحـله دو جهان, مختلف وحوادث موجودات تحّقق اينكه: وآن است,

فوق آية Hودر ندارد راه آن در دگرگوني هيچ كه قطعيّت, مرحلة يكي دارد:

غير مرحلة ديگري و است, شده مادر> كتاب > <اّمالكتاب> به تعبير آن از

آن در دگرگوني مرحله, اين در كه است <مشروط> ديگر تعبير قطعيوبه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣١٩

۳۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميشود/ اثبات> و محو <مرحلة به تعبير آن واز دارد, راه

ميشود, اثبات> و محو و<لوح محفوظ> <لوح به تعبير دو, اين از نيز گاهي,

وجـه هـيچ بـه است, شـده نـوشته آنچه لوح, دو اين از يكي در گويي

است, ديگريممكن امّا و محفوظاست, ًDوكام ندارد راه آن در دگرگوني

ديگـري چيز آن وبهجاي گردد, محو سپس و شود نوشته آن در چيزي

شود/ نوشته

ناقصة اسبابوعلل با را يكحادثه گاهي استكه: اين امر, حقيقت امّا و

كردن طبيعتشنابود مقتضاي كه را كشندهاي سّم ًDمث ميگيريم, نظر در آن

بـخورد را آن مـيگوييم: و مـيدهيم قـرار تـوّجه مـورد است انسان يك

گر ا كس, هر كه دارد هم سم> يك<ضّد سم, اين اينكه از بيخبر ميميرد,

هـم بـيخبر است ممكن Hالبتّه ميكند خنثي را اثرش بخورند آن از بعد

/Fبگوييم سم ضّد از سخني كه نكند اقتضا موقعيّت يا نخواهيم امّا نباشيم

سّم> خوردن بهخاطر <مرگ يعني حادثه, اين اينجا در ميكنيد, م�حظه

و تغيير اثباتاستكه و لوحمحو وبهاصطDحجايآن, ندارد قطعي جنبة

دارد/ راه آن در ديگر حوادث به توجه با دگرگوني

هـمة واجتماع مقتضي, وجود يعني تامّهاش, علّت با را حادثه گر ا ولي,

با را سم با{, مثال Hدر بگيريم نظر در موانع, همة رفتن ميان واز شرايط

است, قطعي حادثه ديگر اينجا در Fبگيريم نظر در توأم سم, ضّد نخوردن

گـونه وهـيچ است, اّمالكـتاب و مـحفوظ لوح در جـايش وبهاصـطDح

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٠

۳۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

ندارد/ راه آن در دگرگوني

خـداونـد عـلم اينكه: آن و كرد, بيان ميتوان ديگر, نوع به را سخن اين

علل به و<علم ناقصه,> علل و مقتضيات به <علم است: مرحله دو داراي

ولوح اّمالكـتاب بـه آن از تـعبير است, دوم مرحلة به مربوط آنچه تامّه>

محو لوح به تعبير است, اّول, مرحلة به مربوط آنچه و ميشود محفوظ,

است نشده گذارده آسمان از گوشهاي در لوحي Hوگرنه ميگردد اثبات و

/Fنمايند ثبت آن ديگريدر وچيز كنند محو يا بنويسند, چيزيرويآن كه

وجـود بـه اسـDمي منابع در مطالعه از كه بسياري سوا{ت به اينجا از و

آيات از بعضي در يا و روايات در گاهي زيرا ميشود; گفته پاسخ ميآيد

گـاهي مـا امّا ميشود, نتيجه و اثر فDن موجب فDنكار ميخوانيم: قرآن

نميبينيم/ آن در را نتيجهاي چنان

بوده موانعي يا و شرايط داراي نتيجه, آن تحّقق كه: است آن خاطر به اين

است/ نيافته تحّقق مانع, وجود يا شرط فقدان اثر بر كه است

اثباتوعلم و محو ولوح محفوظ لوح زمينة در كه بسياري روايات نيز و

كه ميشود, حل ًDكام با{ توضيح به توّجه با شده, وارد وامامان پيامبران

ميآوريم: ًDذي را قسمت چند نمونه, بعنوان

فوق آية دربارة mnopq خدا پيامبر از كه شده cdefgنقل علي مؤمنان امير از -١

تيبَـعدي ـَّ اُم عَـيَن نَّ َ�ُقِـرَّ َو عَينَيَکبِتَفسيِرها نَّ <َ�ُقِرَّ فرمود: پيامبر كرد, سوال

ُلالشَّـقاَء وَاصـطِناُعالمَـعروِفيُـحَِوّ الوالدَيـِن بِرُّ َو وَجهِها عَليى َدقَُة َفسيرها,الصَّ ِت ب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢١

۳۲۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

اين تفسير به را تو چشمان <من وءِ>: مَصاِرَعالسُّ َويَقيى َويَزيُدفِيالعُمِر, َسعاَدًة,

بـه كـمك مـن: از بـعد را امّـتم چشـمان وهـمچنين ميسازم روشن آيه

ومـادر, پـدر بـه نيكي و گيرد, انجام صحيح صورت به هرگاه نيازمندان

طو{ني را وعمر ميكند, مبّدل سعادت به را شقاوت خير, كار هر انجام و

/٣٨٠ صفحه ,١١ جلد <الميزان>, تفسير - ١

مينمايد>/١ جلوگيري خطرات واز

نيست, اجتنابناپذير و حتمي امر يك وشقاوت سعادت اينكه: به اشاره

گـيرد, قرار اشقيا صف در كه, باشد داده انجام كارهايي انسان گر ا حتّي

كمك ومخصوصًا نيكيها به آوردن وروي خود, موضع تغيير با ميتواند

اين جاي كه چرا سازد; دگرگون را سرنوشتخود خدا, خلق به وخدمت

اّمالكتاب/ نه است, اثبات و محو لوح امور,

است آيه مفهوم از قسمتي آمده, فوق حديث در آنچه داشت: توّجه بايد

است/ شده بيان روشن, مثال يك بهعنوان كه

َو �مَحالََة, اُموٌرمَحتومٌَةكائنٌَة ا�ُموِر شده:<مَِن نقل cdefgچنين باقر امام از -٢

َويُثبُِتمِنها مايَشاُء َويَمحو مايَشاُء فيها يُقَّدُم ,iِعِنَدا اُموٌرمَوقوفٌَة ا�ُموِر مَِن

مـيپذيرد, تـحقق حـتمًا كه است حتمي حوادث, از <قسمتي يَشاءُ///>: ما

صDح را كدام هر كه خدا نزد در است شرايطي به مشروط ديگر وقسمت

اراده را كدام وهر ميكند, محو كند اراده را كدام هر ميدارد; مقّدم بداند,

/٤١٩ صفحه ,١١ جلد <الميزان>, تفسير - ٢

مينمايد>/٢ اثبات كند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٢

۳۲۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميفرمود: كه cdefgميخوانيم زينالعابدين الحسين بن علّي امام از نيز و -٣

َُّة أي لَُه يَوِمالقِيامَِة,فَقُلُت إليى مايَكوُن َو كاَن بِما اiِلَحَدَّثتُكُم فِيكِتاِب <لَو�آيٌَة

در يكآيه گر <ا اُمُّالكِتاِب>: َوعِنَدُه َويُثبُِت مايَشاُء iُا اiُ,يَمحُوا قاَل آيَُّةفَقاَل:

خـبر شـما بـه قـيامت روز تـا آيـنده و گـذشته حوادث از من نبود قرآن

فـرمود: آيـه؟ كـدام كردم: عرض ميگويد: حديث كند: روايت ميدادم!,

/١٦٠ حديث ,٥١٢ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير - ١

الكِتاِب)/١ اُمُّ َوعِنَدُه َويُثبُِت مايَشاُء iُا (يَمحُوا ميفرمايد: خداوند
پيشوايان علوم از قسمتي حّداقل, كه: است آن بر دليل حديثدليل, اين

اثباتاست, و محو لوح به مربوط حوادثمختلف, به نسبت دين, بزرگ

قسمتي وتنها است خصوصيّاتشمخصوصخدا تمام با محفوظ ولوح

ميكند/ تعليم خاّصش بندگان به بداند صDح كه را آن از

إنكُنُت <َو ميخوانيم: كرارًا نيز <رمضان> مبارك ماه شبهاي دعاهاي در

شقاوتمندانم از من گر <ا عَداءِ>: مَِنالسُّ َواكتُبنيى مَِنا�ٔشقِياِء فَامحُنيى ا�ٔشقِياِء مَِن

به را كار اين توفيق يعني بنويس> سعادتمندان ودر كن حذف آنها از مرا

كن/ مرحمت من

كه: دارد جامعي معني شد گفته كه ترتيبي به اثبات> و <محو حال, هر به و

اينكه: و ميشود, شامل موانع وجود يا شرايط, تغيير اثر بر را دگرگوني هر

ًDمـث گـذاردهانـد, خـاص مـصداق يك روي انگشت مفّسران از بعضي

زياد و كم يا و توبه اثر بر گناهان محو مسألة به اشاره جمله اين گفتهاند:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٣

۳۲۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نميرسد, بهنظر استصحيح آن مانند و شرايط تغيير اثر بر روزي شدن

باشد/ يكمصداق بيان منظور اينكه, مگر

چيست؟ بداء -٢

آمده وجود به تسنن, واهل شيعه ميان در كه جنجالي بحثهاي از يكي

است/ <بداء> مسألة در بحث

معتقدند <شيعه ميگويد: بحث, مورد آية ذيل خود, تفسير در رازي فخر

شخص استكه: اين آنها نزد بداء, استوحقيقت جايز خدا بر <بداء> كه

است او اعتقاد برخDف واقع كه شود سپسظاهر باشد,و معتقد را چيزي

تـمّسك يُـثْبُِت) َو يَشـاُء ما اُ\ (يَْمُحوا آية به مطلب اين اثبات وبراي

جستهاند/>

او ذات لوازم از خدا علم زيرا است باطل عقيدة <اين ميكند: سپساضافه

است/> محال آن در وتبّدل تغيير است, چنين آنچه و است,

شـده سـبب <بداء>, مسألة ضمينة شيعه, عقيدة از گاهي آ عدم متأّسفانه,

شـيعه بـه ناروا نسبتهاي اينگو تسنن اهل برادران از بسياري كه: است

بدهند/

است, كامل ووضوح شدن آشكار بهمعني لغت, در <بداء> اينكه: توضيح

مطلب حتمًا ميشود, پشيمان كه شخصي زيرا آمده; نيز پشيماني وبهمعني

ميشود/ پيدا او براي تازهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٤

۳۲۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

آدم وهيچ ندارد معني خداوند مورد در معني, اين به <بداء> شك بدونه

باشد, پوشيده خدا بر مطلبي بدهد, احتمال نيست ممكن دانايي و عاقل

گردد/ آشكار او بر زمان گذشت با وسپس

دادن نسبت آن, و{زمة است, زنندهاي و صريح كفر سخن اين - Tًاصو

وحـوادث تـغيير مـحّل را او وذات است, خـداونـد پاك ذات به جهل

مقّدسخدا ذات دربارة را احتمالي چنين اماميه, شيعة كه حاشا دانستن,

بدهد/

ميكند پافشاري و اصرار آن وروي دارد اعتقاد <بداء> معني از شيعه آنچه

َمنلَم مَعِرفَتِِه َحقَّ <ماعََرَفاللََّه rstuvآمده: رواياتاهلبيت در آنچه وطبق

نشناخته درست را او نشناسد بداء با را خدا كه كس <آن بِالبداِء>: يَعِرفُه
است>/

احسـاس واسـباب, عـلل ظـواهـر طـبق ما ميشود: بسيار كه: است اين

به حادثهاي چنين وقوع يا و پيوست, خواهد وقوع به حادثهاي ميكنيم:

واقع حادثه آن ميبينيم, بعدًا كه حالي در شده, داده خبر پيامبران از يكي

حسب به را, آنچه يعني شد, حاصل <بداء> ميگوييم هنگام اين در نشد,

آن خDف ميپنداشتيم, قطعي را آن وتحّقق ميديديم واقعشدني ظاهر,

شد/ ظاهر

وآن شد گفته قبل بحث در كه: است همان معني, اصلياين علّت و ريشه

را مـوانـع و وشـرايـط است, نـاقصه علل از فقط ما گاهي آ گاهي اينكه:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٥

۳۲۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

يـا شـرط, فـقدان بـه كـه وبعد ميكنيم, قضاوت آن طبق وبر نميبينيم,

يـافت, تحّقق ميكرديم, پيشبيني آنچه وخDف كرديم برخورد وجود,

ميشويم/ مسائل اين متوّجه

طبعًا كه مييابد, گاهي آ اثبات> و محو <لوح از امام يا پيامبر گاه, همچنين,

شرايط وفقدان موانع به برخورد با گاهي, و است, دگرگوني و تغيير قابل

نميپذيرد/ تحّقق,

بهعمل و<بداء> <نَسخ> بين مقايسهاي بايد حقيقت, اين شدن روشن براي

آيد:

ممكن يعني است, جايز مسلمانان همة نظر از احكام, <نسخ> كه ميدانيم:

اين كه, كنند تصّور چنان نيز ومردم شود, نازل شريعت در استحكمي

بـهوسيلة حكم آن نسخ مّدتي از پس امّا است, واجدي هميشگي حكم

بگـيرد را آن جـاي ديگـري وحكـم گـردد, اعـDم mnopq پـيامبر شــخص

/Fخواندهايم تاريخ و وفقه تفسير در <قبله> تغيير داستان در كه Hهمانگونه

تشـريعي امـور در مـعموً{ ولي, است, <بـداء> يكنوع حقيقت, در اين

امـور در را آن ونـظير مـيگذارنـد, آن بـر <نسخ> نـام واحكام, قوانين و

مينامند/ <بداء> تكويني

بـداء نـوعي يك احكـام, در <نسخ ميشود: گفته گاهي جهت, همين به

است/> نسخ تكوينييكنوع امور در بداء و است,

ميان فرق كسيكه جز كند؟ انكار را منطقي امر چنين هيچكسميتواند, آيا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٦

۳۲۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

شـوم تبليغات تأثير تحت اينكه يا و نميگذارد, ناقصه وعلل تامّه علّت

عقايد بررسي اجازة او به وتعّصباتش گرفته rstuvقرار بيت اهل شيعة ضّد

نميدهد/ شيعه خود كتابهاي در را شيعه

ذيل در شيعه مورد در را <بداء> مسألة اينكه با رازي> <فخر اينكه: عجب

<بداء> كه نكرده توّجه هيچ است, آورده يُثْبُِت) َو يََشاُء َما اُ\ (يَْمُحوا آية
سخت تعّصبمخصوصخود با نيست, اثبات> و <محو همين چيزيجز

هستند/ <بداء> به قائل آنها چرا كه: است تاخته شيعه به

<بداء> از نمونههايي -٣

كنيم: ياد پذيرفتهاند را آن همه كه نمونههايي از بدهيد اجازه

كـه شـد سـبب قـومش نـافرماني ميخوانيم: <cdefg <يونس داستان در -١

قـابل را آنها كه هم بزرگ پيامبر اين و بيايد آنها سراغ به عذاب مجازات

گهان نا امّا تركگفت, را آنان عذابميدانست ومستحّق نميديد, هدايت

آنان كرد, مشاهده عذابرا آثار كه قوم, دانشمندان از يكي Fشد واقع Hبداء

كـه ومـجازاتـي پـذيرفتند هـمگي كـرد, دعـوت توبه وبه نمود جمع را

فَـنَفََعَها آَمنَْت قَْريٌَة كَانَْت (فَلَْو6َ شد برطرف بود شده ظاهر نشانههايش

نْيَا الدُّ ِة َعَذاَبالِْخْزِيفِيالْحَيَوى كََشفْنَاعَنُْهْم اآَمنُوا لَمَّ يُونَُس قَْوَم ٕا6َِّ إِيَمانَُها

/٩٨ آية يونس, سورة - ١

ِحيٍن)/١ إِلَيى َّعْنَاهُْم َومَت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٧

۳۲۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

خبر عروسي, دربارة cdefg عيسي حضرت آمده: نيز اس�مي تواريخ در -٢

پـيشبيني برخDف عروس ولي ميميرد, زفاف شب همان در او كه داد

آيـا فـرمود: پرسيدند, را جريان وي از كه هنگامي ماند! سالم ,cdefg مسيح

دادهايد؟ راه اين در صدقهاي

,٤ جلد جديد, Rچاپ صدوق>/ <امالي از نقل به Pقديم Rچاپ ,١٣١ صفحه ,٢ جلد <بحارا%نوار>, - ١

/P٩٤ صفحه

ميكند!١ دفع را مبرم بDهاي صدقه فرمود: آري, گفتند:

از اثـبات, و مـحو لوح بـا ارتـباط اثر بر cdefg مسيح پاك روح حقيقت در

بـود مشـروط حـادثه ايـن كه حالي در داد, خبر واقعهاي چنين حدوث

و نشـود حاصل آن راه سر بر <صدقه> همچون مانعي اينكه به Hمشروط

شد/ ديگر چيز نتيجه كرد برخورد مانع به چون

او كـه: مـيخوانـيم قرآن در بتشكن, cdefgقهرمان ابراهيم داستان در -٣

بـه را فرزندش مأموريّت, اين دنبال به و شد, <اسماعيل> ذبح به مأمور

و داد, روي <بداء> داد, نشان را خود آمادگي كه هنگامي امّا برد, قربانگاه

و اطـاعت مـيزان تـا است, بوده امتحاني امر يك امر, اين كه شد آشكار

شود/ فرزندشآزموده و بزرگ پيامبر اين تسليم

بود, شده مأمور نخست, او كه ميخوانيم cdefgنيز موسي سرگذشت در -٤

احكام دريافت براي الهي گاه وعده به و گويد, ترك را خود قوم روز سي

بـني آزمـايش Hبـراي روز ده مـقدار به مّدت اين بعدا ولي توراتبرود,

شد/ تمديد Fاسرائيل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٨

۳۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

چيست؟ بداءها اين فايدة كه: پيشميآيد سوال اين اينجا در

چرا نيست; پيچيده ظاهرا شد, ذكر با{ در آنچه به توّجه سوالبا اين پاسخ

و ملّت, و يكقوم يا آزمايشيكشخص, همانند مهّمي مسائل گاهي كه

Fيونسآمده داستان در كه Hهمانگونه وبازگشتبهسويخدا توبه تأثير يا

بـرطرف در نيك كارهاي انجام و نيازمندان به كمك و صدقه تأثير يا و

حوادث صحنة كه, ايجابميكند اينها, مانند و دردناك, حوادث ساختن

تـا ديگر, طور شرايط دگرگوني با سپس شود, تنظيم طوري ًDقب آينده,

و مسـير تـغيير بـا و است, خودشان دست در سرنوشتشان بدانند, مردم

بـداء فايدة بزرگترين اين و دهند تغيير را خود سرنوشت قادرند روش,

/Fكنيد استHدقّت

او معرفتكامل است, نشناخته <بداء> به را خدا كه كسي ميخوانيم: گر وا

است/ حقايق همين به اشاره ندارد, را

يَأخَُذعَلَيِه نَبِيّاًحَتّيى iُا <مابَعََث cdefgميخوانيم: صادق امام از حديثي در لذا

ما َويُؤِخُّر مايَشاُء اللََّهيُقَّدُم أنَّ َو ا�ٔنداِد َوخَلَع َِّة بِالعُبودِي لَُه ا�ٕقراَر ثjََثِخصاٍل:

او از را پيمان سه اين اينكه مگر نفرستاد را پيامبري هيچ <خداوند يَشاءُ>:

هر خداوند اينكه و شرك, هرگونه نفي و پروردگار, بندگي به اقرار گرفت:

/٦١ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة - ١٤٧ صفحه ,١ جلد كافي, <اصول> - ١

مياندازد>/١ تأخير به بخواهد را چه وهر ميدارد مقّدم بخواهد را چه

است, خـدا برابر در وتسليم اطاعت به مربوط پيمان, اّولين حقيقت, در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٢٩

۳۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

مسألة به مربوط پيمان, سومين شركو با مبارزه به مربوط پيمان, دومين و

است او دستخود به انسان سرنوشت است: نتيجهاشآن استكه <بداء>

خداوند عذاب يا لطف مشمول را خود ميتواند شرايط, دادن تغيير با كه

دهد/ قرار

هنگامي گفتهاند: شيعه دانشمندان فوق, جهات روي اينكه: سخن آخرين

آشكار يعني است بهمعني<ابداء> ميشود نسبتداده خداوند به <بداء> كه

نميشد/ وپيشبيني نبود ظاهر ًDقب كه چيزي ساختن

خود كار از گاهي خدا معتقدند: آنها كه شيعه به اينمطلب دادن نسبت امّا

از ايـن نميدانست, ًDقب كه ميشود باخبر چيزي از يا ميگردد, پشيمان

است/ تهمتها نابخشودنيترين و جنايات بزرگترين

يَبدو َوجَلَّ عَزَّ اللََّه أنَّ َزعََم <مَن كه: است شده rstuvنقل امامان از جهت ازاين

چيزي خدا براي كند گمان كه <كسي مِنُه>: فَابَرءُوا أمِس لَميَعلَمُه َشيٍء فيى لَُه

/٦١ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة - ١

بجوييد>/١ وبيزاري تنّفر او از نميدانست, ديروز كه ميشود آشكار امروز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٠

۳۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـيكاهيم؟! زمـين جـوانب* +و اطـراف از پـيوسته مــا كــه نــديدند <آيــا -٤١

را هـيچكس و مـيكند; حكـم خداوند و ميروند/* ميان از بهتدريج جامعهها, +و

است/> سريعالحساب او و نيست; او حكم از جلوگيري ياراي

آِن از تدبيرها تمام ولي كشيدند; نقشهها و طرحها كساني نيز آنان از <پيش -٤٢

+نيك* سرانجام ميدانند كّفار بهزودي و است; گاه آ كس هر اعمال از او خداست/

كيست!> آِن از ديگر سراي

كـه است كـافي > بگـو: نـيستي!> پـيامبر <تو ميگويند: شدند كافر كه <آنها -٤٣

گواه شما و من ميان اوست, نزد قرآن* بر گاهي آ +و كتاب علم كه كسي و خداوند,

باشند/>

تفسير:

ميماند وخدا ميروند ميان از جامعهها و انسانها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣١

۳۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

در mnopqبود, رسالتپيامبر منكران با رويسخن آياتگذشته در كه آنجا از

هشدار با استكه: اين هدف است/ بحثتعقيبشده همان نيز آيات اين

تفكّر وبه آورده عقل سر بر را آنها مختلف, طرق از وخDصه واستد{ل

خويشوادارد/ وضع وسپساصDح

بـهسراغ پـيوسته ما كه نديدند آيا لجوج مغروران <اين ميگويد: نخست

نَأْتِي أَنَّا يََرْوا لَْم (أََو ميكنيم؟> كم آن وجوانب اطراف واز ميآييم زمين

أَطَْرافَِها)/ ِمْن ا6َْْٔرَضنَنْقُُصَها
به آنها آيا يعني است; زمين> <اهل اينجا در <زمين> از استمنظور, روشن

حال در وحكومتها وتمّدنها اقوام پيوسته كه نمينگرند واقعيّت اين

وسركشتر ونيرومندتر قويتر آنها از كه اقوامي هستند؟ نابودي و زوال

بـزرگان و دانشـمندان وحتّي كشيدند, خاك زير به چهره همگي بودند,

وبه بستند فرو جهان از چشم نيز آنها بود آنها به زمين قوام كه وعلمائي

پيوستند/ ابديّت

بشـري جـامعههاي وكـّل افـراد, دربارة كه حيات, عمومي قانون اين آيا

نيست, كافي آنها شدن بيدار براي وسارياست, وكوچكوبزرگجاري

نكنند؟! برگزار غفلت وبه نشمرند ابدي را زندگي روز چند اين كه

را كس هـيچ و خـداست آِن از فـرمان و <حكومت ميكند: اضافه سپس

مَُعقَِّب 6َ (َواُ\يَحْكُُم نيست> او فرمان از جلوگيري يا او احكام رّد ياراي

لِحُكِْمِه)/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٢

۳۳۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

الِْحَساِب)/ َسِريُع هَُو (َو سريعالحساباست> <واو

نوشته, وملّتها افراد همة پيشاني در را فنا> <قانون طرف, ازيك بنابراين,

سـاير يـا فـرمان ايـن كـه نـيست ايـن توانايي را كسي ديگر, سوي از و

بندگان حساب به سرعت با سوم, سوي از و دهد, تغييري را او فرمانهاي

است/ قطعي او كيفر و پاداش ترتيب اين وبه ميكند رسيدگي

تفاسير: وساير نورالثقلين> و <برهان تفسيرهاي در كه رواياتمتعّددي در

تـفسير دانشمندان و علماء فقدان به فوق آية است آمده حديث ومنابع

انسـاني جوامع وكمبود زمين نقصان ماية آنها فقدان كه چرا است, شده

است/

نـقل چـنين cdefg صادق امام از آيه, اين تفسير در <طبرسي> بزرگ, مفّسر

زمـين از <مـا أهـلِها:> َوِخـياِر ُـقَهائها َوف ُـلَمائها, ِـذهاِبع َـنقُُصهاب مــيكند:<ن

/٣٠٠ صفحه ,٥ جلد <مجمعالبيان>, - ١

ونيكان>/١ واخيار وفقها علماء رفتن ميان از با ميكاهيم,

مؤمنان امير كه هنگامي عمر> بن ا� <عبد ميخوانيم: ديگري حديث ودر

أطرافِِه> مِن ا�ٔرَضنَنقُُصها نَأتِي <أنّا كرد: تDوت را آيه اين شد, cdefgشهيد علي

عِلُم العِلِم,اليَوَمنَقََص فِي أ�كبََر الطََّرَف لَقَدكُنَت أميرالمؤمنيَن <يا سپسگفت:

در علم بزرگ جانب تو مؤمنان! امير اي <يعني ا�ٕيماِن>: ُركُن َومَضيى ا�ٕسjِم

ايمان وستون گراييد كاستي به اسDم علم امروز شهادتت, وبا بودي جهان

/٣٠١ صفحه ,٢ جلد <برهان>, تفسير / ٢

رفت>/٢ ميان از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٣

۳۳۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـقصان گـونه هـر كـه: دارد وسـيعي معني آيه گفتيم, كه همانگونه البتّه

شامل را زمين اهل كلّي وبهطور وجامعهها افراد رفتن ميان واز وكمبود

عـلما حـتّي نـيك بـدو از اعـّم مـردم همة به است هشداري و ميشود,

آنها, تن يك رفتن ميان از با و هستند بشري جوامع اركان كه دانشمندان و

تكاندهنده/ و گويا است هشداري ميگرايد, نقصان به دنيايي گاهي

كم ارض, نقصان از منظور دادهاند: احتمال مفّسران از بعضي اينكه امّا و

با توّجه با است, مسلمين بDد به شدن وافزوده كّفار سرزمينهاي از شدن

در زيرا نميرسد; نظر به صحيح است, شده نازل <مكّه> در سوره اينكه:

كند/ اشاره آن به وقرآن ببينند خود چشم با كّفار كه نبود فتوحاتي روز آن

به اشاره را فوق آية غرقند, طبيعي علوم در كه: مفّسران از بعضي اينكه: و

اسـتوايـي نـاحية از بـيشتر وبـرآمـدگي قـطبين نـاحية از زمين شدن كم

در هرگز فوق آية در قرآن زيرا ميرسد; نظر به بعيد بسيار آنهم دانستهاند

نيست/ چيزي چنين بيان مقام

#

نيستند گروه اين تنها ميگويد: و ميدهد ادامه را بحث همين بعد, آية در

اين پيشاز كه <آنها بلكه برخاستهاند تو با مبارزه به ومكرها توطئهها با كه:

ِمـْن الَِّذيَن مَكََر قَْد (َو داشتند> مكرها و توطئهها چنين نيز بودند, گروه
قَبْلِِهْم)/

چرا خنثيشد; فرمانخدا به وتوطئههايشان آب, نقشههايشاننقشبر امّا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٤

۳۳۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

نقشهها و طرحها <تمام بلكه است, گاهتر آ مسائل اين كسبه همه از او كه

(فَلِلَِّهالْمَكُْرجَمِيًعا)/ است> خدا آِن از

كاري چه كسي هر و<ميداند است گاه آ كس, هر بار و كار از كه است او

نَفٍْس)/ كُلُّ َماتَكِْسُب (يَعْلَُم ميكند>
و مـيدارد بـرحـذر كارشان پايان از را آنها تهديدگونه لحني با سپس, و

نيكو سرانجام و كار پايان كه دانست خواهند زودي به كافران > ميگويد:

اِر)/ لَِمْنعُقْبَيالدَّ الْكُفَّاُر (َوَسيَعْلَُم كيست> آِن از ديگر سراي در بد

#

قـرآن نام از آغاز در سوره اين كه Hهمانگونه بحث مورد آية آخرين در

سـوره قـرآن, بودن معجزه روي بيشتر كيد تأ با Fشده شروع ا� وكتاب

پيامبر تو ميگويند: شدند كافر كه <آنها ميفرمايد: و ميدهد پايان را <رعد>

/(Wًُمْرَس لَْسَت كَفَُروا الَِّذيَن يَقُوُل (َو نيستي>
سرانـجام دارند, معجزهاي تقاضاي زمان هر ميتراشند, بهانهاي روز هر

نيستي! پيامبر تو ميگويند باز هم كار آخر

باشد: گواه شما و من كسميان دو كافياستكه همين <بگو: پاسخآنها در

است>! آنها نزد قرآن از گاهي آ و كتاب علم كه كساني ديگري و ا� يكي

الِْكتَاِب)/ ِعلُْم ِعنَْدُه َمْن َو َوبَيْنَكُْم بَيْنِي َشِهيًدا ِباِ\ كَفَيى (ُقْل
يعني آسمانيمن, كتاِب از كه آنها وهم اويم, فرستادة من ميداند: خدا هم

سـاخته كـتاب ايـن كـه مـيدانـند بهخوبي آنها دارند, كافي گاهي آ قرآن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٥

۳۳۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

نازل ندارد امكان بزرگ خداي سوي از وجز نيست, بشر مغز وپرداختة

مختلف جنبههاي از قرآن اعجاز بر مجدد, كيدياست اينتأ و باشد, شده

وآخـرين كـتاب<قـرآن در مـخصوصًا ديگر جاهاي در را آن شرح ما كه

دادهايم/ پيامبر>

از گـاهان آ الِْكـتَاِب> ِعلُْم ِعنَْدُه <َمْن از: مـنظور گفتيم, با{ در آنچه بنابر

است/ مجيد قرآن محتواي

كـتاب اهـل دانشـمندان به اشاره دادهاند: احتمال مفّسران از بعضي ولي

خـويش آسماني كتب در mnopqرا اسDم پيامبر نشانههاي كه همانها باشد,

آوردند/ ايمان او به گاهي وآ عDقه روي واز بودند, خوانده

ميرسد/ بهنظر صحيحتر اّول تفسير ولي,

بن <علّي الِْكتَاِب>, ِعلُْم ِعنَْدُه <َمْن از منظور آمده: روايات از بسياري در

ايـن برهان> و <نورالثقلين تفسير در كه است هديى ائّمة و cdefg طالب> ابي

شده/ رواياتجمعآوري

به اشاره گفتهايم بارها كه همانگونه و نيست, انحصار بر رواياتدليل اين

ما كه را اّول تفسير حال هر در و است وكامل تام مصداقهاي يا مصداق

ميكند/ تأييد كرديم, انتخاب

پايان شده mnopqنقل پيامبر از كه روايتي با را سخن اينجا در است, سزاوار

دهيم/

ِمـَن ِعـلٌْم ِعـنَْدُه الَِّذي <َقاَل دربارة پيامبر از ميگويد: خدري> <ابوسعيد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٦

۳۳۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٤٠ آية نمل, سورة / ١

فـرمود: كردم, سوال ١Fاست شده وارد سليمان داستان در Hكه الِْكتَاِب>
بود>/ سليمان برادرم وجانشين وصي <او بِنداود>: سُلَيماَن أخيى وَِصيُّ <ذىاَك

از ِعلُْمالِْكتَاِب) ِعنَْدُه َمْن َو ِباِ\َشِهيًدابَيْنِيَوبَيْنَكُْم (ُقلكَفَيى عرضكردم:

كيست؟ به واشاره ميگويد سخن كسي چه

/٤٢٧ صفحه ,١١ جلد الميزان>, <تفسير - ٢

طالباست>!٢ ابي بن علّي برادرم <او طالٍِب>: أبيى بُن عَلِيُّ أخيى فرمود:<ذاَك

دار/ ارزاني ما به كتابت علم واز بگشا ما بر را رحمتت درهاي پروردگارا!

توانا را ما وفكر روشن را ما قلب قرآن به گاهي آ پرتو در آنچنان بارالها!

نشمريم مقّدم برخواستتو را وهيچچيز نپردازيم تو غير به تو, از كه كن

نشويم, گرفتار وخودبينيها وتنگنظريها اغراضشخصي تنگناي ودر

پـرتگاه بـه را خود اسDمي انقDب و نيندازيم تفرقه بندگانت ميان ودر

مقّدم چيز همه بر را مسلمان وملّت وقرآن اسDم ومصالح نكشانيم خطر

بشمريم!

ظـالم حكّـام كـه را وويـرانگـر خانمانسوز جنگ اين كه آنها خداوندا!

غفلت خواب از كردهاند تحميل ما بر اسDم دشمنان تحريك به <عراق>

پرتو گاهيدر آ آن ما وبه نابودشانفرما! نيستند بيدارشدني گر ا و كن! بيدار

وسائل همة وعدالتاز حّق دشمنان بر پيروزي براي كه كن كتابتمعّرفي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٧

۳۳۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٣٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

و خوار عراق كمان حا چنان آن ميكنيم مشاهده چشم با ميشود, تصحيح تفسير اين كه امروز / ١

شدهاند/ بيغولهاي فراري كدام هر كه پاشيده, هم از نظامشان و شده ذليل

ايـن امـريكا چكـمهپوشان امروز و شد اس@مي ايران برابر در تسليم به مجبور <صدام> ٦٨ سال در

تـصرف است صـدام عفلقي نظام به متعلق آنچه شدهاند, مسلط جا همه بر و اشغال را سرزمين

سرانجام آري, آوردهاند, در تصرف به را اس@مي سرزمين اين خبيث, انگليس همكاري با و نموده,

كند/ چه اسرائيل و آمريكا با خدا تا است چنين ستمگر و ظالم

و زبون ديو, همچون قيافهاي با زيرزمين در بيغولهاي در پنهاني, ما چند از ستمگرپس صدام امروز

است/ شده اسير ستمگر نيروهاي دست به ذليل

١٣٨٢.١٠.١

كنيم/١ استفاده وممكن مشروع

العالمين رّب يا آمين

رعد سورة پايان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٨

۳۳۸ تفسير نمونه جلد 1۰



ابراهيم سورة

است آيه ٥٢ داراي و شده نازل <مكه>, در سوره, اين

مـدينه در مـفسران, از بسـياري گفته طبق كه ٢٨ و ٢٩ آيات استثناي به

Fاست گرديده نازل <بدر> در مشركان كشتگان دربارة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٣٩

۳۳۹ تفسير نمونه جلد 1۰



ابراهيم سورة محتواي

تـوحيد, قـهرمان دربـارة آن از قسـمتي است, پـيدا سوره نام از چنانكه

بـخش است, گـرديده نـازل ,Fاو نـيايشهاي Hبخش بتشكن <ابراهيم>

وقوم موسي, نوح, همچون پيشين انبياي تاريخ به سوره, اين از ديگري

است/ كرده اشاره نهفته آنها در كه عبرتي ودرسهاي وثمود, عاد

مـوعظه زمـينة در سـوره اين در كه را فراواني بحثهاي اينها, مجموعة

مينمايد/ تكميل گرديده نازل انذار و بشارت اندرز, و

قـابل قسـمت مـيخوانـيم, مكّـي> <سـورههاي غالب در كه همانگونه و

به ايمان شدن راسخ با كه است, <معاد> و <مبدأ> از بحث نيز, مDحظهاي

وروشنايي نور او, وكردار گفتار وسپس وجان روح انسان, قلب در آنها

ميگيرد/ قرار وا� حق مسير ودر ميكند, پيدا ديگري

و انـدرزها و اعـتقادات بـيان از است مـجموعهاي سـوره, اين خ�صه,

رسـالت هدف بيان پيشين, اقوام عبرتانگيز سرگذشتهاي و موعظهها

آسماني/ كتب ونزول پيامبران

سوره اين ت%وت فضيلت

مِـَن اُعـطَِي وَالِحـجِر إبراهيَم سوَرَة قََرأ <مَن است: شده mnopqنقل كرم ا پيامبر از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٠

۳۴۰ تفسير نمونه جلد 1۰



لَميَعبُدها>: مَن بِعََدِد َو ا�ٔصناَم مَنعَبََد ا�ٔجِرعَشُرحََسناٍتبِعََدِد

از يك هـر تـعداد به خداوند بخواند, را ِحجر و ابراهيم سورة كه <كسي

او بـه حسنه ده نميپرستيدند, بت كه آنها و ميپرستيدند بت كه كساني

سوره/ اين آغاز در <مجمعالبيان>, / ١

ميبخشد>/١

قرآن سورههاي تDوت دربارة كه پاداشهايي گفتهايم, بارها كه همانگونه

عمل/ سپس و انديشه با توأم خواندن, برابر در است پاداشي شده, وارد

تـوحيد از بـحث <ِحـجر>, سورة وهمچنين سوره, اين در كه آنجا از و

محتواي به وعمل توّجه مسلّمًا آمده, ميان به آن وفروع وشركوشاخهها

رنگخود به را آدمي يعني داشت, خواهد بر در نيز را فضيلتي چنان آنها,

ميكند/ وپاداشي مقام چنان وشايستة ميآورد در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤١

۳۴۱ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

بخشايشگر بخشندة خداوند نام به

شرك تاريكيها+ي از را مردم تا كرديم, نازل تو بر كه است كتابي +اين* <الر, -١

خـواست بـه گـاهي*, آ و عـدل و +ايـمان روشــنايي بــهسوي جــهل* و ظــلم و

كني*/ +هدايت ستوده و توانا خداوند راه سوي به و آوري بيرون پروردگارشان

واي اوست; آِن از است, زمين در آنچه و آسمانها در آنچه كه خدايي <همان -٢

+الهي*!> شديد مجازات از كافران بر

راه از را* +مردم و ميدهند; ترجيح آخرت بر را دنيا زندگي كه كساني <همان -٣

دوري گـمراهـي در آنـها سـازند; مـنحرف را آن ميخواهند و بازميدارند; خدا

هستند/>

تفسير:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٢

۳۴۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

نور! به ظلمتها از آمدن بيرون

(الر) مقّطعه حروف با قرآن سورههاي از ديگر بعضي همانند سوره, اين

و <آلعمران> و سورههاي<بقره>, آغاز در را آن تفسير استكه شده شروع

كرديم/ بيان <اعراف>

از مورد ٢٩ از كه: است اين ميدانيم {زم اينجا در را آن تذكّر كه نكتهاي

مورد ٢٤ در درست است, شده آغاز مقّطعه حروف با كه قرآن سورههاي

ميدهد, نشان استكه آمده ميان به مجيد قرآن از سخن بDفاصله, آنها از

است/ برقرار قرآن, و مقطعه حروف يعني دو, اين ميان پيوندي

كـه گـفتيم <بـقره> سـورة آغاز در كه باشد همان پيوند اين است ممكن

اين با آسماني بزرگ كتاب اين كند: روشن بيان اين با ميخواهد خداوند

مـواّد از دارد, بـهعهده را انسـانها هـمة رهـبرِي كه عظمت پر محتواي

اعجاز اين اهّميّت نشانة اين و يافته, تشكيل الفبا> <حروف نام به سادهاي

آورده/ وجود به پديده سادهترين از را پديده برترين كه است,

كتابي <اين ميفرمايد: <راء> <Tم>, <الف>, حروف ذكر از بعد حال, هر به

سوي به گمراهي از را مردم كه منظور, اين به كرديم نازل تو بر كه است

النُّوِر) إِلَي ِمَنالظُّلَُماِت النَّاَس إِلَيَْکلِتُخِْرَج أَنَزلْنَاُه (ِكتَاٌب كني> خارج نور
قرآن, نزول وماّدي معنوي انساني, و تربيتي هدفهاي تمام حقيقت, در

از نـور>! به ظلمتها از ساختن <بيرون است: جمع جمله يك همين در

ظـلمت از ايـمان, نـور بـه كـفر, ظـلمت از دانش, نور به جهل, ظلمت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٣

۳۴۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ظلمت از صDح, نور به ظلمتفساد, از عدالت, نور به ظلم, و ستمگري

نـور بـه نـفاق, و وتفرقه كندگي پرا ظلمت واز وتقوا, پاكي نور به گناه,

وحدت/

به Fقرآن سورههاي از ديگر بعضي Hمانند اينجا در <ظلمت> اينكه جالب

نيكيها همة اينكه: به اشاره مفرد, بهصورت و<نور> آمده جمع صورت

يكحالتوحدتو توحيد, نور پرتو وفضيلتدر تقوا ايمان, وپاكيها,

آن پرتو ودر ومتّحد, مربوطند يكديگر با وهمه ميگيرند خود به يگانگي

ظلمت, اما ميشود/ ساخته نظر هر از وپاك يكپارچه و واحد, يكجامعه

بـدكاران سـتمگران, و است, صـفوف وتـفرقة كـندگي پـرا ماية جا همه

وحـدت غـالبا خـود, انحرافي مسير در حتّي منحرف, گناه به آلودگان و

جنگاند/ حال در هم وبا ندارند

اساسي وشرط خداست, پاك ذات نيكيها, همة سرچشمة كه آنجا از و

<همة ميكند: اضافه بDفاصله است واقعيّت همين به توّجه توحيد, درك

َربِِّهْم) ذِْن (ِبٕاِ <Fميباشد مردم Hپروردگار پروردگارشان, اذن به اينها
چـيست؟ <نـور> ايـن از مـنظور كـه, بـيشتر تبيين و توضيح براي سپس,

به هدايت از منظور ميشود: اين نتيجهاش كه النّور>, <ٕالي از است بدل واقع در ِصراٍط///> <ٕاليى /١

است/ حميد و عزيز صراط به هدايت همان نور, سوي

است/ بوده ٔانَزلناُه> ِكتاٌب <هىذا اصل در و محذوف, مبتداي براي است خبر ٔانَزلناُه> ِكتاٌب > ضمن, در

الْعَِزيِزالْحَِميِد)١ ِصَراِط (إِلَيى حميد> عزيز خداوند راه <بهسوي ميفرمايد:
بر غلبه هيچكستوانايي كه چرا است; قدرتاو عّزتشدليل خداونديكه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٤

۳۴۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميباشد; بيپايان مواهبونعمتهاي نشانة بودنش, حميد و ندارد, را او

زيباييها و وموهبتها نعمتها برابر در هميشه وستايش, حمد كه چرا

است/

#

<همان ميگويد: كرده بيان توحيد از درسي معّرفيخداوند, عنوان به آنگاه

َما لَُه الَِّذي (اِ\ اوست> آِن از است وزمين آسمان در آنچه كه خداوندي

است/ آمده قبل آية در كه ميباشد, و<الحميد>, <العزيز> از بدل Pكسر Rبه <cا> / ١

فِيا6َْْٔرِض)١ َما َو َواِت ـى َم فِيالسَّ
به و است, او موجودات, همة آفرينندة چون است, او آِن از چيز همه چرا

وحميد/ نعمتبخشنده وهم است وعزيز قادر هم دليل, همين

بر <واي ميگويد: ميدهد, توّجه Fمبدأ از Hبعد معاد مسألة به پايانآيه, در و

َعَذاٍب ِمْن لِلْكَافِِريَن َويٌْل (َو <Fرستاخيز در Hالهي شديد عذاب از كافران

َشِديٍد)
#

از قسـمت سـه ذكر, وبا ميكند معّرفي را كافران بDفاصله بعد, آية در و

كسدر هر كه بهطوري مشّخصميسازد, ًDكام را وضعشان آنها, صفات

كسـاني <آنـها مـيگويد: نـخست بشـناسد, را آنها بتواند برخورد, اّولين

ميشمرند> مقدم آخرت زندگي بر را جهان اين پست زندگي كه هستند

كه است آن P٢٣ آية Rتوبه, يماِن> اْ%ٕ َعلَي الُكفَر استََحبّوا <ٕان معني ميگويد: <مفردات> در <راغب> / ٢

٢( ِة اÐ6ِْخَر عَلَي نْيَا الدُّ ةَ الْحَيَوى (الَِّذيَنيَْستَِحبُّوَن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٥

۳۴۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

چيزي محّبت در ت@ش انسان, كه است اين استحباب حقيقت و بشمردند, مقّدم ايمان بر را كفر

ثَُموُد <َوأمَّا مانند ميبخشد, را داشتن مقّدم معني شود, متعّدي < <عليى با كلمه اين هرگاه و كند/

/P١٧ آية Rفصلت, < الُهَديى َعلَي الَعَميى فَاستََحبّوا فََهَدينَاهُم

وسربلندي آزادگي شرف, عدالت, حق, ايمان, روحيّه, همين خاطر وبه

مـنافع فـداي است ديگـر جهان زندگي عDقهمندان ويژگيهاي از كه را

ميسازند/ خود وهوسهاي وشهوات پست

بـر عـDوه بـلكه نـيستند, قانع هم مقدار اين به آنها ميگويد: آن از پس

از را مردم آنها <و دارند: ديگران ساختن گمراه در سعي گمراهيخودشان,

اِ\) َسبِيِل َعْن يَُصدُّوَن (َو بازميدارند> خدا راه
با ميتواند انسان و است, فطرت راه كه <ا�> راه برابر در آنها حقيقت, در

زيـنت را هوسها ميكنند, ايجاد گون گونا موانع بپيمايد را آن خود پاي

ميترسانند/ وپاكي درستي واز ميكنند, تشويق گناه به را مردم ميدهند,

آن: بر عDوه بلكه نيست, <ا�> راه در مانع و سد ايجاد تنها آنها, كار ولي

ِعَوًجا) (َويَبْغُونََها دهند> نشان دگرگون را آن ميكنند <سعي
وهممسلك خود همرنگ را ديگران ميكوشند قوا تمام با آنها واقع, در

وبا كنند, كج را الهي مستقيم راه دارند سعي دليل همين به خويشسازند,

به وكثيف, زشت سنّتهاي ابداع و تحريفها, انواع و خرافات, افزودن

برسند/ هدف اين

بسيار گمراهِي در واعمال, صفات اين داشتن با افراد <اين است: روشن

فِيَضWٍَلبَِعيٍد) ِئَک ـى (أُْولَ هستند> دوري

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٦

۳۴۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

دوري و بـعد اثـر بـر حق راه به بازگشتشان كه گمراهِي همان دليل به و

خـود اعمال محصول همه اينها ولي نيست امكانپذير بهآساني مسافت

است/ آنها

نكتهها:

نور به خدا راه و ايمان تشبيه -١

وسرعتسير است, ماّده جهان لطيفترينموجود <نور> اينكه به توّجه با

چيز هر از بيش ماّده, جهان در آن, وآثار وبركات سرعتها با{ترين آن,

وبـركات مواهب همة سرچشمة گفت: ميتوان كه بهطوري است, ديگر

به خدا, راه در نهادن گام و ايمان تشبيه كه, روشنميشود است, نور ماّدي

است/ پرمعني اندازه چه تا آن,

زنـدگي نشـانة نور, است, كندگي پرا عامل ظلمت, و جمعيّت, ماية نور,

است/ مرگ نشانة ظلمت, و

شـده تشـبيه نـور به پرارزش, بسيار امور مجيد قرآن, در دليل, همين به

است:

بَيَْن نُوُرهُْم َوالُْمْؤِمنَاِتيَْسَعيى الُْمْؤِمنِيَن تََري (يَْوَم صالح: عمل جمله, از

نورشان كه ميبيني را باايمان زنان و مردان كه <روزي بِأَيَْمانِِهْم): َو أَيِْديِهْم

/١٢ آية حديد, سورة / ١

حركتميكند>/١ آنها راست وسمت پيشرو, از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٧

۳۴۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

إِلَـي لَُماِت ِمَنالظـُّ يُخِْرجُُهْم آَمنُوا الَِّذيَن َولِيُّ (اُ\ مانند: وتوحيد, ايمان

از را آنها كه آوردهاند ايمان كه است كساني سرپرست <خداوند النُّوِر):

/٢٥٧ آية بقره, سورة / ١

هدايتميكند>/١ نور به ظلمتها

بِِه آَمنُوا (فَالَِّذيَن ميفرمايد: كه آنجا است, شده نور, به تشبيه قرآن نيز و

هُـمُالْـمُفْلُِحوَن): ِئَک ـى أُْولَ مََعُه أُنِزَل الَِّذي النُّوَر َّبَُعوا َوات َونََصُروُه ُروُه َوعَزَّ
واز كـردند يـاري و داشتند گرامي را واو آوردند ايمان پيامبر به كه <آنها

/١٥٧ آية اعراف, سورة / ٢

رستگارانند>/٢ آنها كردند پيروي است شده نازل او بر كه نوري

مـانند: گرديد, تشبيه پربركت موجود اين به الهي, دين و خدا آيين نيز و

بـا را خـدا نور ميخواهند <آنها بِأَفَْواِهِهْم): اِ\ نُوَر ـُٔوا يُطْفِ َأْن (يُِريُدوَن

/٣٢ آية توبه, سورة / ٣

سازند>/٣ خاموش دهانشان

است, وجود ووا{ترين برترين كه خداوند, پاك ذات از باTتر, همه از و

شـده نور به تعبير است, او مقّدس وجود از پرتوي همگي هستي, بلكه

نور <خداوند, َوا6َْْٔرِض): َواِت ـى َم السَّ نُوُر (اُ\ ميخوانيم: كه آنجا است,

/٣٥ آية نور, سورة / ٤

است>/٤ وزمين آسمانها

هـمه كـه چـرا بازميگردند, واقعيّت يك به امور, اين همة كه, آنجا از و

در كلمه اين ميباشند, او, وراه او, وگفتة او, به ايمان و ا�, از پرتوهايي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٨

۳۴۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٤٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

عامل جا همه كه ظلمات, عكس به است, آمده مفرد صورت به موارد اين

وتكـثّر تـعّدد نشـانة كـه جمع صورت به ولذا است, كندگي وپرا تفرقه

شده/ ذكر ميباشد

باعثحركت هم او, طريق در نهادن وگام خدا به ايمان كه نظر اين از و

وسـيلة وهـم ووحـدت اجتماع عامل وهم بيداري, موجب وهم است

است/ وآموزنده پرمحتوا رسا, نظر هر از تشبيه, اين وپيشرفت, ترقّي

ميكند: اشاره نكته دو به واقع در نخست, آيه در <ِلُتخِرَج> به تعبير -٢

نياز استولي كتابهدايتونجاتبشر گرچه مجيد قرآن اينكه: نخست

بهوسيلة كه باشد پيامبر همچون رهبري, بايد دارد, كننده پياده و مجري به

هـدايت سعادت نور به بدبختي ظلمات از را حقيقت راه گمگشتگان او

وراهـنما رهبر وجود بدون عظمت, آن با هم, قرآن حتّي بنابراين, كند,

كرد/ نخواهد را مشكDت همة حّل كننده, پياده و ومجري

با توأم دادن حركت بر دليل واقع در ساختن> <خارج به تعبير اينكه, ديگر

بسته محيط و يكجو در بيايمان, مردم گويي, است/ تحّول و دگرگوني

جـّو وبـه مـيگيرد را آنـها دست ورهـبر, وپـيامبر دارند, قرار تاريك و

ميسازد/ وارد وروشنتر وسيعتر

ظلمات از <مردم> هدايت مسألة با سوره, اين آغاز اينكه: توّجه جالب -٣

گرديده ختم <مردم> انذار و ابDغ مسألة با هم آن پايان و شده شروع نور به

مـردم خـود حـال هـر در اصـلي هـدف كـه ميدهد نشان اين, و است,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٤٩

۳۴۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

كتب انزال و پيامبران ارسال واقع ودر آنهاست, وهدايت آنها وسرنوشت

است/ هدف همين به وصول براي همه نيز آسماني

ترجمه:

آنـها براي را* +حقايق تا قومش; زبان به جز نفرستاديم, را پيامبري هيچ <ما -٤

را كس هر و گمراه, بداند* مستحق +و بخواهد را كس هر خدا سپس سازد; آشكار

است/> حكيم و توانا او و ميكند; هدايت باشد* شايسته +و بخواهد

قومت داديم:* دستور +و فرستاديم; خود معجزات* +و آيات با را موسي <ما -٥

به را الهي] خاّص روزهاي =] الّله> <ايّام و ساز; خارج نور بهسوي تاريكيها از را

شكرگزار/> شكيباي هر براي است نشانههايي اين, در كن/ يادآوري آنان

نسبت را خدا <نعمت گفت: قومش به موسي كه را هنگامي آوريد* ياد +به <و -٦

بخشيد; رهايي فرعونيان +چنگ* از را شما كه زماني باشيد, داشته ياد به خود به

را پسـرانـتان مـيكردند; شكـنجه پـيوسته وجـهي بـدترين به را شما كه همانها

ايـن, در و مـيگذاشـتند; زنـده خـدمتكاري* +بـراي را زنـانتان و سرميبريدند,

بود!> پروردگارتان طرف از بزرگي آزمايش

شكرگزاري گر ا داشت: اعfم پروردگارتان كه را هنگامي آوريد ياد به نيز <و -٧

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٠

۳۵۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥١ ٩ جلد نمونه. تفسير

مجازاتم كنيد, ناسپاسي گر ا و كرد; خواهم افزون شما بر را* خود +نعمت كنيد,

است!> شديد

تفسير:

روزهايحّساسزندگي

در بـود, آن حـياتبخش اثـرات و مجيد قرآن از سخن گذشته, آيات در

شده تعقيب خاّصي بعد در موضوع همين نيز بحث, مورد آية نخستين

نـخستين زبـان بـا آنها آسماني وكتابهاي پيامبران لسان وحدت وآن,

شدهاند/ آنها سوي به مبعوث كه است قومي

َما (َو خودش> قوم زبان به مگر نفرستاديم را پيامبري هيچ <ما ميفرمايد:

قَْوِمِه)/ بِلَِساِن ٕا6َِّ َرُسوٍل ِمْن َأْرَسلْنَا
آنـها مـيان از كـه مـلّتي هـمان خـود, قوم با اّول, درجة در پيامبران زيرا

آنها بر پيامبران, وسيلة وحي شعاع ونخستين داشتند, تماس برخاستند,

ميشدند/ برگزيده آنان ميان از آنها ياوران و ياران ونخستين ميتابيد,

را حـقايق <تا بگويد, سخن آنها ولغت آنها زبان به بايد پيامبر بنابراين,

لَُهْم)/ (لِيُبَيَِّن سازد> آشكار آنان براي بهروشني
پـيامبران دعـوت كـه: است نكـته اين به اشارهاي جمله اين حقيقت, در

منعكس پيروانشان قلوب در ناشناخته و مرموز اثر يك طريق از معموً{

زبان همان با وتربيت, وتعليم روشنگري و تبيين طريق از بلكه نميشد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥١

۳۵۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ ميگرفته صورت ورايج معمولي

هر <خداوند آنها, براي الهي دعوت تبيين از بعد ميكند: اضافه آن از پس

مـينمايد> هـدايت بـخواهـد را كس وهر ميكند گمراه بخواهد را كس

يََشاُء)/ َمْن يَْهِدي َو يََشاُء َمْن اُ\ (فَيُِضلُّ
كـار نيست, پيامبران كار امر, نهايت در وضDلت هدايت اينكه به اشاره

واقـعي وهـدايت راهـنمايي كـه است خدا اين است, تبيين و ابDغ آنها

دارد/ دست در را بندگانش

آزادي وسلب الزام جبر, سخن اين معني نشود, تصّور اينكه براي ولي,

الْعَِزيُز هَُو (َو است> حكيم عزيز <او ميكند: اضافه بDفاصله است, بشر

الْحَِكيُم)/
تـاب را وهـيچكس تـوانـاست, چـيز هر بر وقدرتش, عّزت مقتضاي به

بـيجهت حكـمتش, مـقتضاي بـه امّـا نيست, او ارادة برابر در مقاومت

گـامهاي بـلكه نـميسازد, گـمراه را كسي يا و هدايت را كسي وبيدليل

برداشته بندگان ناحية از ا� الي سير راه در اراده, آزادي نهايت با نخستين

همانگونه ميتابد آنها قلب بر وفيضحق هدايت نور سپس و ميشود,

فِينَالَنَْهِديَنَُّهْم َجاهَُدوا (َوالَِّذيَن ميخوانيم: ٦٩ آية <عنكبوت> سورة در كه

بـه هـدايت را آنها قطع, بهطور كردند مجاهده ما راه در كه <آنها ُسبُلَنَا):
كرد>/ خويشخواهيم راههاي

در شدن وغوطهور حق با ودشمني تعّصب لجاجت, با كه آنها همچنين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٢

۳۵۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

سلب خود از را هدايت شايستگي ستم, و ظلم به شدن وآلوده شهوات

مـيشوند, گمراه ضDلت, وادي ودر محروم, هدايت فيض از كردهاند,

ُمـْرتَاٌب): مُْسـِرٌف هُـَو َمـْن اُ\ يُِضلُّ لَِک (كَذى مـيفرمايد: كه همانگونه

/٣٤ آية غافر, سورة / ١

ميكند>/١ گمراه را ترديد شكو به آلودة اسرافكار هر خداوند <اينچنين,

گـمراه آن بـا <خـداونـد الْـفَاِسقِيَن): ٕا6َِّ بِـِه يُِضلُّ َما (َو ميفرمايد: نيز و

/٢٦ آية بقره, سورة / ٢

را>/٢ فاسقان مگر نميكند,

گـمراه را سـتمكاران <خـداونـد الظَّالِِميَن): اُ\ يُِضلُّ (َو ميفرمايد: وباز

/٢٧ آية ابراهيم, سورة / ٣

ميسازد>/٣

ماست/ دستخود به هدايتوضDلت سرچشمة ترتيب, اين به و

#

عـصر طاغوتهاي مقابل در پيامبران ارسال نمونههاي از يكي به آنگاه

كـرده, اشـاره نـور بـه و ظـلمتها از آنـان كـردن خـارج بهمنظور خود

وبه فرستاديم Fگون گونا Hمعجزات خود آيات با را موسي <ما ميفرمايد:

لَـقَْد (َو كن> هدايت نور به ظلمات از را خودت قوم كه داديم فرمان او

به <آيات> لفظ با فوق آيه در و شد آشكار عمران> بن <موسي از كه عادتهايي خارق و معجزات - ٤

آيه, همان ذيل در آن شرح كه است بوده مهم اعجاز نُه <اسراء>, سورة ١٠١ آية طبق شده, اشاره آن

آمد/ خواهد خدا, خواست به

النُّوِر)/٤ إِلَي ِمَنالظُّلَُماِت قَْوَمَک أَخِْرْج َأْن بِآيَاتِنَا ُموَسيى َأْرَسلْنَا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٣

۳۵۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

mnopq اسDم پيامبر برنامة خوانديم, سوره, اين آية نخستين در كه همانگونه

اين و ميشد, خDصه نور, سوي به ظلمات از مردم آوردن بيرون در نيز

معنوي رهبران همة بلكه الهي, انبياي و پيامبران همة اين كه: ميدهد نشان

است/ انسانها

استثمارها, ستمها, و ظلم انحرافها, گمراهيها, زشتيها, بديها, مگر,

تاريكيهست؟ و ظلمت جز چيزي آلودگيها و فساد زبونيها, و ذلّتها

وعـّزت سـربلندي واستقDل, آزادگي وتقوا, پاكي وتوحيد, ايمان مگر

ميباشد؟ وروشنايي نور جز چيزي

الهي رهبران دعوتهاي همة ميان وجامع مشترك قدر درست بنابراين,

است/

مـيفرمايد: كرده, اشاره cdefg موسي بزرگ مأموريّتهاي از يكي به سپس

(َو بـياوري> خـود قوم ياد به را خدا روزهاي و الهي ايام كه <توموظفي

اِ\)/ بِأَيَّاِم ْرهُْم كِّ ذَ
به متعلّق مكانها همة كه همانگونه است, الهي ايّام روزها همة, مسّلمًا

دليل شد, ناميده Fخدا Hخانة ا�> <بيت نام به خاّصي نقطة گر ا است, خدا

روزهـاي بـه اشاره مسلّمًا ا�> <ايّام عنوان همچنين است, آن ويژگي بر

دارد/ درخششفوقالعادهاي و وروشنائي امتياز كه است مخصوصي

دادهاند: مختلفي احتما{ت آن تفسير در مفّسران جهت, همين به

وامّتهـاي پـيشين پـيامبران پـيروزي روزهـاي به اشاره گفتهاند: بعضي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٤

۳۵۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

اثـر بـر الهـي نـعمتهاي انـواع كـه روزهـايي و مـيباشد, آنـها راستين

است/ شده آنها حال شامل شايستگيها

بـه را سـركش اقـوام خداوند كه است روزهايي به اشاره گفتهاند: بعضي

ميكرد! درو يكفرمان با را وطاغوتها عذابميكشيد زنجير

دانستهاند/ قسمت دو هر به بعضياشاره و

تمام ا�, ايّام ساخت, محدود را ورسا گويا تعبير اين نميتوان ,Tًاصو امّا

دارد/ بشر زندگي تاريخ در عظمتي داراي كه است روزهايي

را امور بقيّة كه درخشيده, چنان آن در خدا فرمانهاي از يكي كه, روز هر

است/ ا� ايّام از داده, قرار خود تحتالشعاع

آنها به ودرسعبرتي گشوده, انسانها زندگي در تازهاي فصل كه, روز هر

در گردنكشي طاغوتوفرعون يا بوده, آن در پيامبري وقيام وظهور داده

شده/ فرستاده نيستي دّرة قعر به آن

وبدعتيخاموشگشته, وظلم شده برپا وعدالتي حّق كه, روز هر خDصه,

است/ ا� ايّام از آنها همة

آيه اين تفسير rstuvدر معصومين ائّمة روايات در ديد, خواهيم كه وچنان

است/ شده گذاشته حّساسي روزهاي روي انگشت نيز

و آيـات ا�, ايّـام هـمة ودر سـخن ايـن <در مــيفرمايد: آيـه, پايان در

فِي (ٕاِنَّ شكرگزار> استقامتو پر و شكيبا انسان هر استبراي نشانههايي

َشكُوٍر)/ َصبَّاٍر لِكُّلِ Ð6َيَاٍت ذىلَِک

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٥

۳۵۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

و صـبر فـزونِي يكـي كـه است مـبالغه صـيغة دو هر و<شكور> <صبّار>

اينكه به اشاره نعمت, شكرگزاري فزوني ديگري و ميرساند, را استقامت

گم را خود وپاي دست سخت وروزهاي مشكDت در نه باايمان, افراد

ونـعمت پـيروزي روزهـاي در نه و ميشوند, حوادث وتسليم ميكنند,

گويا ا�> <ايّام به اشاره از بعد دو اين ذكر ميگردند, وغفلت غرور گرفتار

است/ مطلب همين به ناظر

#

تاريخ در كه وپرباري درخشان وروزهاي ا�> <ايّام از يكي به بعد, آية در

اشـاره است, مسلمانان براي تذكري آن ذكر و داشته, وجود بنياسرائيل

قـوم بـه مـوسي كـه را هـنگامي بـياوريد آور <بـهخاطر مـيگويد: كرده,

آل چـنگال از را شما كه زمان آن شويد: متذكر را خدا نعمت خودگفت:

ٕاِذْ عَلَيْكُْم اِ\ نِعَْمَة كُُروا لِقَْوِمِهاذْ ُموَسيى َقاَل ٕاِذْ (َو بخشيد> رهايي فرعون
فِْرَعْوَن)/ آِل ِمْن ىكُْم أَنجَي

ميكردند, تحميل شما بر را عذاب <بدترين كه: رحمي بي فرعونيان همان

نگـه زنـده كـنيزي و خدمت براي را زنانتان و ميبريدند سر را پسرانتان

يَْسـتَحْيُوَن َو كُـْم أَبْـنَاَء يَُذبُِّحوَن َو الَْعَذاِب ُسوَء (يَُسومُونَكُْم ميداشتند>
/( كُْم نَِساَء

ِمْن بWٌََء ذىلِكُْم فِي (َو بود> برايشما پروردگارتان از آزمايشبزرگي اين <و

عَِظيٌم)/ َربِّكُْم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٦

۳۵۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

وسـنگدل خـودكامه جـمعيّت شـّر كـه پـربركتتر, ايـن از روزي چــه

را جنايت بزرگترين كه همانها كرد, كوتاه شما سر از را استعمارگري و

را شـما پسـران كـه بـرتر اين از جنايتي چه ميشدند, قائل شما حّق در

ذبح به تعبير قرآن كه باشيد داشته Hتوجه ميبريدند حيواناتسر همچون

چنگال در صورتكنيزاني به نواميسشما اينمهمتر, از و Fقتل نه ميكند,

بودند/ بيآزرم دشمن

روز ومـلّتها, اقـوام هـمة مـورد در كـه بـنياسـرائـيل مـورد در نهتنها

ا� ايّام از طاغوتها, دست شدن وكوتاه واستقDل آزادي به رسيدنشان

آن به توّجه خاطرهايكه باشند, داشته بهخاطر را آن همواره بايد كه است,

ميكند/ حفظ را آنها گذشته, وضع به وبازگشت ارتجاع از

دنبالچيزي بهمعني اصل, در Fوزنصوم Hبر <َسوم> ماّدة از <يَسومونَكُم>
ديگـري بـر كاري تحميل وبهمعني است, نمودن آن جستجوي و رفتن

٧ جلد رازي>, <ابوالفتوح تفسير و ,٣٠٨ صفحه اول جلد <المنار>, تفسير و راغب> <مفردات به - ١

شود/ مراجعه ٧ صفحه

است/١ آمده نيز نمودن

آنـها كه: است اين مفهومش الَعذاِب) ُسوَء (يَسومونَكُم جملة بنابراين,

ميكردند/ تحميل بنياسرائيل شما بر را وعذابها شكنجهها بدترين

ببرند ميان از را يكجمعيّت فّعال نيروي كه, است كوچكي درد اين آيا

يكمشت چـنگال در كنيزاني بهصورت سرپرست, بدون را آنها وزانان

بگذارند؟ باقي ستمگر و ظالم افراد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٧

۳۵۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كار اين كه: است اين به اشاره (يَسومون), مضارع فعل به تعبير ضمنًا,

گذشت/ ٤٩ آية <بقره>, سورة در تفاوت, كمي با آيه, اين نظير كه باشيد داشته توّجه - ١

داشت/١ ادامه مّدتها

ودختران زنان وكنيزي پسران سربريدن استكه: توّجه قابل نيز نكته, اين

از خـود كـه حـالي در كـرده, عـطف الَعذاب> <سوَء بر <واو> بهوسيلة را

بوده عذاب دو اين اهّميّت خاطر به اين و سوءالعذاباست, مصداقهاي

شكـنجهها فـرعون, وسـتمگر جـبّار قـوم كـه, مـيدهد ونشــان است,

دو ايـن همه ميان از امّا داشتهاند, بنياسرائيل بر نيز ديگري وتحميDت

است/ بوده وسختتر شديدتر

#

گر ا كرد, اعDم شما پروردگار كه بياوريد <بهخاطر هم را اين ميافزايد: و

افزون را شما نعمتهاي قطع طور به من آوريد جا به مرا نعمتهاي شكر

َربُّكُْم تَأَذََّن ٕاِذْ (َو است> شديد من مجازات و عذاب كفران, گر ا و ميكنم

اع@م بهمعني oايذانp آن از ٕافعال ماّدة زيرا است; كيد تأ با اع@م بهمعني و تفّعل باب از <تََاذََّن> - ٢

ميشود/ استفاده آن از كيد تأ و اضافه درآيد تفّعل باب به چون و است

لََشِديٌد)/٢ َعَذابِي ٕاِنَّ كَفَْرتُْم لَِئْن َو َّكُْم 6ََِٔزيدَن لَِئْنَشكَْرتُْم
را آنها كه باشد بنياسرائيل به موسي كDم دنبالة است ممكن هم آيه, اين

شكرگزاري به دعوت فراوان, ونعمتهاي وپيروزي نجات آن برابر در

عذاب به تهديد صورتكفران ودر داد, آنها نعمتبه فزوني ووعدة كرد,

نمود/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٨

۳۵۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٥٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـاشد, بـوده مسلمانان به وخطاب مستقل جملة يك است ممكن نيز و

بـه خـطاب گـر ا زيـرا نـدارد, تـفاوت چـندان نـتيجه نـظر از حال ولي,

آمده مجيد قرآن در ما, براي سازنده, درسي عنوان به باشد هم بنياسرائيل

است/

Hمسـلّمًا َّكُْم> <6ََِٔزيـدَن ميگويد: صراحت با شكر مورد در اينكه: جالب

نميگويد نعمت> كفران > مورد در امّا Fكرد خواهم افزون شما بر را نعمتم

اين و است>, شديد <عذابمن ميگويد: تنها بلكه مجازاتميكنم را شما

است/ پروردگار نهايتلطف بر دليل تعبير تفاوت

نكتهها:

١-يادآورياّياما{

به اشاره <ا�>, به <ايّام> اضافة گفتيم, فوق آيات تفسير در كه همانگونه

عظمتش بهخاطر كه است انسانها زندگي ومهّم سرنوشتساز روزهاي

شـامل الهي, بزرگ نعمت يك اينكه نيز و است, شده اضافه <ا�> نام به

دامنگير الهي دردناك و بزرگ مجازات يك يا و شايسته وملّتي قوم حال

و تذكر شايستة صورت دو هر در كه است, شده وطغيانگر سركش ملّتي

است/ يادآوري

روزهـاي به ا�> <ايّام رسيده, ما به rstuv معصومين ائّمة از كه رواياتي در

است: شده تفسير گوني گونا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٥٩

۳۵۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٦٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

يَوُم َو cdefg يَقوُمالقائُِم يَوَم ,iِا <ايّاُم كه cdefgميخوانيم: باقر امام از حديثي در

وروز رجـعت وروز موعود مهدي قيام روز <ايّاما� يَوُمالقِيامَِة>: َو ِة الكَرَّ

/٧ حديث ,٥٢٦ صحفه ,٢ جلد الثقلين>, <نور تفسير - ١

قيامتاست>/١

قـيام روز است, روز سـه <ايّـاما� آمـده: ابراهـيم> بن <علّي تـفسير ودر

مدرك/ همان - ٢

رستاخيز>/٢ وروز مرگ cdefgوروز مهدي

بِـبjَئِِه بَـjئُُه َو َـعمائُُه <ايّامُاiِن mnopqميخوانيم: پيامبر از ديگري حديث در

بـهوسيلة او وآزمـايشهاي او نـعمتهاي FروزهايH ا� <ايّام سُـبحانَُه>:

مدرك/ همان - ٣

است>/٣ او بDهاي

انـحصار بـر دليـل احـاديث ايـنگونه هرگز گفتهايم, بارها كه همانگونه

است/ روشن مصداقهاي از قسمتي بيان بلكه نيست,

روزهاي يا پيروزي روزهاي از Hاعّم بزرگ روزهاي يادآوري حال, هر به

وبا دارد بيداريوهوشياريملّتها در نقشمؤثّري Fسختوطاقتفرسا

در كه را بزرگي روزهاي خاطرة ما كه است, آسماني پيام همين از الهام

اين تجديد براي سال وهر ميداريم, جاودان همواره بوده اسDم تاريخ

گذشته تاريخ به آن در كه اختصاصميدهيم, را معيّني روزهاي خاطرهها,

بـراي كـه درسهـايي مـيآموزيم, آن از مهّمي بازميگرديم,ودرسهاي

است/ مؤثّر فوقالعاده ما امروز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٠

۳۶۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٦١ ٩ جلد نمونه. تفسير

انقDباسDمي پرشكوه تاريخ در مخصوصا خود, معاصر تاريخ در نيز و

است, ا�> <ايّام زندة مصداق كه دارد وجود فوقالعادهاي روزهاي ايران,

شهيدان, خاطرة با آميخته كه, كرد زنده را آنها خاطرة سال, هر در بايد و

گـرفت الهام آنها از وسپس است, بزرگ مبارزان و مجاهدان رزمندگان,

كرد/ پاسداري را بزرگشان وميراث

در درسـي كتابهاي متن در بزرگ روزهاي اين بايد اساس, همين بر و

ِكّرهُم> <ذَ ووظيفة گردد, داخل ما فرزندان وتربيت تعليم ودر ما مدارس

شود/ پياده نيز آينده نسلهاي دربارة Fكن يادآوري را Hآنها

بـه نسـبت هـم يـعني شـده, داده تـذكّر ا� ايّام كرارًا نيز مجيد, قرآن در

ومـجازات نـعمت روزهـاي مسـلمانها بـه نسـبت وهـم بنياسـرائـيل

گرديد/ خاطرنشان

رسمجّباران -راهو ٢

را بـنياسـرائـيل پسـران فـرعونيان مـيخوانـيم: قـرآن آيــات در كــرارًا

فـرعون كـار تـنها ايـن ميداشتند, نگه زنده را آنها زنان و سرميبريدند

بوده چنين استعمارگري هر شيوة تاريخ, طول در بلكه نبود, فرعونيان و

نـابود را وپـرمقاومت وپـرخـاشگر فـّعال نـيروهاي از قسمتي كه است

كـار به خود منافع مسير ودر كرده تضعيف را ديگري وبخش ميكردند

مـمكن آنها براي واستثمار استعمار ادامة كار اين بدون كه ميانداختند,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦١

۳۶۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٦٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ نبوده

مـيكنند نـابود را پسـران حـقيقتًا گـاهي, بدانـيم: كه: است اين مهم ولي

مـواّد انـواع به آنها ساختن Dمبت طريق از وگاهي, ,Fفرعونيان Hهمچون

فـحشا, در آنـها سـاختن وغـوطهور الكلي ومشروبات به, اعتياد مخدر

ميسازند/ زندهنمايي مردة آنها از و مياندازند كار از را آنها فّعال نيروي

گر ا كه باشند آن مراقب بهدقّت بايد مسلمانان كه است چيزي همان اين

وقـدرت ايـمان نـيروي و شد سرگرم مختلف وسايل با آنها جوان نسل

آنها براي بردگي و اسارت كه بدانند بايد داد, دست از را خود جسماني

است/ قطعي

برتريننعمت! آزادي, - ٣

روي صريحًا روزيكه تنها ا�, ايّام ذكر آياتفوقپساز در اينكه: جالب

فرعونيان چنگال از بنياسرائيل نجات روز است, شده انگشتگذاشته آن

روزهاي بنياسرائيل, تاريخ در اينكه: با فِْرَعْوَن) آِل ِمْن أَنجَىكُْم (ٕاِذْ است

بزرگبخشيد, نعمتهاي آنها به هدايتموسي پرتو در خداوند بزرگيكه

اهّميّت بر دليل بحث مورد آيات در نجات> <روز ذكر ولي بوده, فراوان

است/ سرنوشتملّتها در واستقDل آزادي فوقالعادة

آزاد واستثمار اسارت چنگال واز نرهد, وابستگي از تا ملّتي هيچ آري,

راه كـه ا� راه ودر ساخت, نخواهد ظاهر را خود واستعداد نبوغ نشود,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٢
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٣٦٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

گذاشت/ نخواهد گام است بيدادگري و وظلم شرك گونه هر با مبارزه

ملّتهاي كه بود اين كارشان نخستين الهي, بزرگ رهبران دليل, همين به

سـازند, آزاد اقـتصادي و وسـياسي وفـرهنگي فكري اسارت از را اسير

كنند/ پياده انساني و توحيدي وبرنامههاي كنند كار آنها سپسروي

است موجبفنا كفر, مايةفزونينعمتو -شكر, ٤

شكر به نيازي ميبخشد, ما به كه نعمتهايي برابر در بدونشكخداوند

بر ديگري همموجبنعمت آن داده شكرگزاري به دستور گر وا ندارد, ما

است/ تربيتي عالِي ويكمكتب ما

رابطة كه شود روشن تا چيست؟ شكر> <حقيقت ببينيم كه: است اين مهم

تربيت يكعامل خود ميتواند وچگونه كجاست؟ از نعمت افزوني با آن

باشد؟ بوده

بلكه نيست, آن مانند و <الحمد�> گفتن يا زباني تشكّر تنها شكر, حقيقت

است/ مرحله سه داراي شكر,

نعمتكيست؟ بخشندة كه بينديشيم دقّت به كه: است آن مرحله نخستين

مرحلة بگذريم كه آن از و است, شكر اّول پاية گاهي, وآ ايمان و توّجه اين

است آن عملي شكر عملاست, مرحلة با{تر آن از ولي زبانفراميرسد,

را آن است, شده داده ما به هدفي برايچه نعمتي هر بينديشيم: درست كه

كردهايم, نعمت كفران نكنيم, گر ا كه كنيم خودشصرف مورد در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٣
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٣٦٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

اُ\ أنـَعَم مـا جَميَع العَبِد َصرُف كُر <الشُّ فرمودهاند: بزرگان كه همانگونه
6ِٔجلِِه>/ خُلَِق فيما تَعاليى

بخشيد؟ گويايي و شنوايي نعمت وچرا داد؟ چشم ما به خدا چرا راستي

را زنـدگي راه بـبينيم, جـهان ايـن در را او عـظمت كـه: بوده اين جز آيا

كنيم درك را حق برداريم؟ گام تكامل مسير در وسايل اين وبا بشناسيم

بجنگيم/ باطل وبا نمائيم دفاع آن واز

شكـر كـرديم, مصرف مسيرها اين در را خدا بزرگ نعمتهاي اين گر ا

است/ عملياو

بيگانگي و وغفلت وغرور وخودپرستي طغيان براي شد وسيلهاي گر وا

است! كفران عين اين خدا, از ودوري

َُّق ٍَّةيَـتَعَل عِل غَيِر مِن iِا مَِن رٔويَُةالنّعمٍَة cdefgميفرمايد:<أدنَيالشُّكَر صادق امام

أمِرِه مِن وَتُخالَِفُهبَِشيٍء �تُعِصيَُهبِنِعمٍَة أن َو أعطاُه, بِما َوالّرضا ,iِا بِهادوَن القَلُب

خـدا از را نـعمت كـه, است اين شكر, كمترين > مِننِعمَتِِه>: نَهِيِهبَِسبٍَب َو

كني, فراموش را وخدا شود, نعمت آن به مشغول تو قلب بيآنكه بداني,

عصيان وسيلة را خدا نعمت اينكه و او, نعمت به بودن راضي وهمچنين

پـا زيـر نـعمتهايش از اسـتفاده بـا را او نواهي و واوامر ندهي, قرار او

/٧١٠ صفحه ,١ جلد <سفينةالبحار>, - ١

نگذاري>/١

فكـر نـيروي دانش, و عـلم قـدرت, شكـر مـيشود: روشـن اينجا, از و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٤
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٣٦٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

از كدام هر وتندرستي, وسDمت وثروت مال اجتماعي, نفوذ انديشه, و

است؟ چگونه آنها كفران و است, راهي چه

دليـل نـيز شـده, نقل <نورالثقلين> تفسير در cdefg صادق امام از كه حديثي

إجـتِناُب مـيفرمايد:<ُشكـُرالنِّـعمَِة كـه آنـجا است, تفسير اين بر روشني

/٢٤ حديث ,٥٢٩ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, / ١

شود>/١ پرهيز گناهان از كه است آن نعمت <شكر المَحاِرمِ>:

كه چرا ميشود; روشن نعمت> <فزوني و <شكر> ميان رابطة اينجا از نيز و

واقـعي هـدفهاي هـمان در درست را خـدا نعمتهاي انسانها هرگاه

ايـن و {يـقانـد و شـايسته كه: كردهاند ثابت ًDعم كردند, صرف نعمت

ميگردد/ افزونتر وموهبت فيضبيشتر سبب لياقت,

انواعشكر - ٥

تشريعي>/ <شكر و تكويني> <شكر داريم: شكر گونه دو ما - Tًاصو

دارد, اخـتيار در كـه مواهبي از موجود يك كه: است آن تكويني> <شكر

قسمت فDن در ميبيند, باغبان فيالمثل كند, استفاده ورشدش نمو براي

بيشتر پذيرايي آنها از قدر وهر ميكنند, نمو و رشد بهخوبي درختان باغ

هـّمت بـاغبان كـه مـيشود سبب امر همين ميشوند, شكوفاتر ميكند,

به را آنها از ومراقبت بگمارد, ودرختان باغ بخشاز تربيتآن به بيشتري

ميزنند: فرياد حال زبان به درختان آن كه چرا كند; كاركنانخودشتوصيه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٥
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٣٦٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

به هم واو كن! افزون ما بر را نعمتت شايستهايم, ما Tيقيم, باغبان!ما اي

ميدهد/ مثبت پاسخ ندا اين

نـه شـدهانـد, پژمرده كه, ميبيند را درختاني باغ, از ديگر بخش در امّا و

كـفران ايـن وبـري, مـيوه نه و دارند سايه نه گلي, نه برگي, نه طراوتي,

ودر دهـد, قـرار بـيمهري مورد را آنها باغبان كه ميشود سبب نعمت,

آنـها پـاي بـر اّره مـيدهد دسـتور كـند, پيدا ادامه وضع اين كه صورتي

كه: چرا بگذارند;

را بيبري مر است همين خود سزا بــيبر درخــتان چــوب بســوزد

درخت كه تفاوت, اين با دارد حالتوجود همين نيز انسانيّت, جهان در

با انسانها امّا است, تكويني قوانين تسليم وصرفًا ندارد, اختياري خود از

مـيتوانـند تشـريعي, وتـربيت وتـعليم واختيار اراده نيروي از استفاده

بگذارند/ گام راه اين در گاهانه آ

به ميدهد, قرار وطغيان ظلم وسيلة را قدرت نعمت كه كس آن بنابراين

ميكشد: فرياد حال, زبان

حّق اجراي مسير در آن از كه كس وآن نيستم, نعمت اين {يق خداوندا!

افزون شايستهام, پروردگارا! ميگويد: حال زبان به ميگيرد بهره وعدالت

كن!

او شكر -حّق ٦

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٦
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٣٦٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

با چه الهي شكر مقام در وقت هر ما كه نيست ترديد قابل واقعيّتنيز اين

هر در شكر بر توانايي اين خود عملبرميآييم, با وچه زبان, با چه و فكر,

مديون را ما شكر, بر اقدام ترتيب اين وبه است تازهاي موهبت مرحله,

كنيم ادا را او شكر حّق كه نيستيم قادر هرگز ميسازد, او تازة نعمتهاي

cdefg سّجاد امام گانه پانزده مناجاتهاي كريناز مناجاتشا در كه همانگونه

َّماقُلُت ُشكٍر,فَكُل إليى إيّاَكيَفتَقُِر َوشُكريى ِتَحصيِلالشُّكِر ب ليى <كَيَف ميخوانيم:

تو شكر حّق ميتوانم <چگونه لََکالحَمُد>: أقوَل أن لِذىلَِک عَلَيَّ وَجََب لََکالحَمُد

زمان وهر دارد, شكري به نياز من, شكر همين كه حالي در آورم! بهجا را

تـوفيق هـمين خـاطر به كه, است {زم من بر الحَمُد>, <لََک ميگويم: كه
<لََکالْحَْمُد>! بگويم: شكرگزاري,

است اين است, ساخته انسانها از كه شكري مرحلة برترين بنابراين, و

كند, او نعمتهاي شكر از ناتواني و عجز اظهار كه:

عَـزَّ iُا اَوحَـي cdefgميخوانيم:<فِيما صادق امام از حديثي در كه همانگونه

اَشكُـرُك َوكَيَف َرِبّ يا فَقاَل شُكريى حَقَّ اشكُرنيى يامُوسيى ,cdefg مُوسيى إليى َوجَلَّ

يامُـوسيى قاَل ؟ عَلَيَّ بِِه أنعَمَت أنَت َو إّ� بِِه أشكُُرَك مِنُشكٍر لَيَس َو ُشكِرَك حَقَّ

فرستاد cdefgوحي موسي به <خداوند : < مِنّيى ذىلَِک أنَّ حيَنعَلِمَت ا��َنشَكَرتَنيى

ادا را تو شكر حّق چگونه پروردگارا! عرضكرد: كن/ ادا مرا شكر حّق كه

نعمت اينموفقيتخود آورم, جا به را تو شكر زمان هر كه حالي در كنم؟

بود/ خواهد من براي تازهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٧
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٣٦٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

حتّي ميداني چون كردي, ادا مرا شكر حّق ا{�ن ايموسي! فرمود: خداوند

/٢٧ حديث الّشكر, باب ,٩٨ صفحه ,٢ كافي>,جلد <اصول - ١

است>/١ من ناحية از توفيق اين

آوَرد خــدا درگــاه بــه عــــذر خويش تقصير ز كه به همان بنده

آوَرد! بــهجا كــه نــتوانــد كس خــداونــديش ســزاوار ورنـــه

نعمت شكر زمينة در مهم نكتة چند

البـ0غة> <نـهج در خـود كـلماتحكـمتآميز از يكـي در cdefg عـلي - ١

َِّةالشُّكـِر>: بِـقِل أقـصاها ُـنَفِّروا فَـjت أطـراُفالنِّـعَِم إلَـيكُم وََصلَت <إذا ميفرمايد:

بـا كنيد سعي ميرسد, شما به خداوند نعمتهاي مقّدمات كه <هنگامي

شكرگزاري كمي با آنكه نه كنيد, جلب خود بهسوي را بقيّه شكرگزاري,

/١٣ جملة قصار, كلمات البhغة>, <نهج - ٢

برانيد>/٢ خود از را آن

از وسـپاسگزاري تشكّـر تـنها كه, است توّجه قابل نيز موضوع اين - ٢

آن وسيلة كه كساني از بايد بلكه, نيست, كافي نعمتها برابر در خداوند,

از را آنـها زحمات وحّق نمود, وسپاسگزاري تشّكر نيز بودهاند موهبت

نمود/ تشويق بيشتر خدمات به راه اين از را آنها و كرد, ادا طريق اين

كه قيامت <روز فرمود: OPQRSميخوانيم الحسين بن علّي امام از حديثي در

را شـخص فـDن آيـا مـيفرمايد: بندگانش از بعضي به خداوند ميشود

كردي؟ شكرگزاري

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٨
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٣٦٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميفرمايد: آوردم, بهجا را تو شكر من پروردگارا! عرضميكند:

نكردي>! ادا هم مرا شكر نياوردي, بهجا را او شكر چون

براي شما <شكرگزارترين لِلنّاِس>: كُم أشكَُر لِلِّه كُم <أشكَُر فرمود: امام سپس

/٣٠ حديث ,٩٩ صفحه ,٢ جلد كافي>, <اصول - ١

ميآورند>/١ بهجا را مردم شكر بيشتر همه از كه هستند آنها خدا

به تنها شده, داده وعده شكرگزاران به كه خداوند نعمتهاي افزايش - ٣

نـفس بـلكه, بـبخشد, آنـها بـه تـازهاي مـاّدي نعمتهاي كه نيست اين

بـه نسبت تازهاي وعشق خدا به مخصوص توّجه با توأم كه شكرگزاري

در كـه است روحـاني بـزرگ نـعمت يك خود است, او مقّدس ساحت

فوقالعاده الهي, اطاعتفرمانهاي به آنان ودعوت انسانها, نفوس تربيت

است/ مؤثّر

همين به خداوند, بيشتر چه هر شناخت براي است راهي ذاتًا شكر, بلكه

Hشناخت معرفةا�> اثبات<وجوب براي كDم علم در عقايد, علماي دليل,

شدهاند/ وارد FنعمتبخشH <منعم> شكر وجوب طريق از Fخدا

از وسپاس تقدير و نهادن وارج جامعه در شكرگزاري روح احياي - ٤

مجاهدات ساير با يا كاريوشهادت, فدا با يا و دانشخود و علم با كه آنها

حركت مهّم يكعامل كردهاند, اهدافاجتماعيخدمت پيشبرد طريق در

است/ جامعه پويايي و وشكوفايي

به ودلگرمي عDقه كسي كمتر وقدردانيمرده, تشّكر روح اجتماعيكه در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٦٩
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٣٧٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

زحماتوخدمات از قدرداني بيشتر كه آنها عكس, به ميكند, خدمتپيدا

پيشروترند/ و بانشاطتر ملّتهايي اشخاصميكنند,

قدرداني عنوان به ما عصر در كه است شده سبب حقيقت, همين به توّجه

در و زادروز, سال, هزارمين سال, صدمين در گذشته بزرگان زحمات از

وضمن بگيرند, آنها بزرگداشت براي مراسمي ديگر, مناسب فرصت هر

كنند/ دعوت بيشتر وتDش حركت به را مردم خدماتشان از سپاسگزاري

هزار دو تاريك دوران يك پايان كه ما, كشور اس�مي انق�ب در فيالمثل

ماه وهر سال همه ميبينيم وقتي بود, جديدي دوران وآغاز ساله, پانصد و

درود آنـها وبـر مـيشود, زنـده انـقDب شـهيدان خاطرة روز, هر بلكه

وبه ميگذارند, احترام منسوباند, آنها به كه كساني تمام وبه ميفرستند,

كاري فدا به وعDقه عشق كه سببميشود خود مينهند, ارج خدماتشان

رود/ با{تر مردم كاري فدا وسطح يابد, پرورش ديگران در

يك خون واز شد, خواهد آن فزوني باعث نعمت اين شكر قرآن, تعبير به

ميشود! َّكُم> <6َٔزيدَن زندة ومصداق ميرويد مجاهد هزاران شهيد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٠

۳۷۰ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

شويد, كافر زمين روي مردم همة و شما گر ا گفت: بنياسرائيل* +به موسي <و - ٨

است/> ستايش شايستة و بينياز خداوند, كه* چرا نميرسد; زياني خدا +به

<عاد> و نوح> <قوم نرسيده؟! شما به بودند, شما از پيش كه كساني خبر <آيا - ٩

گـاه آ آنـان از خداوند جز كه همانها بودند; ايشان از پس كه كساني و <ثمود> و

تعّجب روي +از آنها ولي آمدند, آنان بهسراغ روشن د8يل با پيامبرانشان نيست;

شدهايد, فرستاده آن به شما آنچه به ما گفتند: و گرفتند دهان بر دست استهزا* و

با آميخته ترديدي و شّك در ميخوانيد, آن بهسوي را ما آنچه به نسبت و كافريم;

هستيم/> بدگماني

شك آفـريده, را وزمين آسمانها كه خدايي در <آيا گفتند: آنها <پيامبران - ١٠

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧١

۳۷۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٧٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـوعد وتـا بـيامرزد, را گـناهانتان تـا مـيكند دعوت را شما او است; ترديدي و

انـدازه هـمين نـميفهميم! را ايـنها +مـا گـفتند: آنها گذارد/> باقي را شما مقّرري

آنـچه از را مـا مـيخواهـيد كـه هستيد, ما همانند انسانهايي شما كه* ميدانيم

مـعجزة و دليـل مـيگوييد* راست گـر +ا پس بـازداريـد; مـيپرستيدند پدرانمان

بياوريد/> ما براي روشني

تفسير:

شّكاست؟ آيادرخدا

شكـرگزاري بـحث براي است وتكميلي تأييد بحث, مورد آية نخستين

بن <موسي زبان از سخني ضمن در وآن گذشت, قبل آية در كه وكفران,

كه: شده يادآور بنياسرائيل به <موسي ميفرمايد: است, شده نقل عمران>

Fكنيد كفران را خدا Hونعمت شويد كافر زمين روي مردم وتمام شما گر ا

َقـاَل (َو است> وستوده بينياز او كه چرا نميرسانيد؟ او به زياني هيچ

بر َحميٌد> لََغنيٌّ اللََّه <فَٕانَّ جملة و است محذوف تَكُفروا> <ٕان شرطية جملة جزاي كه است روشن - ١

َشيئًا>/ اللََّه تَُضّروا hَف تَكُفروا/// <ٕان است: بوده چنين تقدير در ميكند/ دxلت آن

حَِميٌد)/١ اللََّهلَغَنِيٌّ نَّ َفٕاِ فِيا6َْْٔرِضجَمِيًعا َمْن َو أَنْتُْم تَكْفُُروا ٕاِْن ُموَسيى
شما نعمت افزوني ماية خدا, به آوردن ايمان و نعمت شكر حقيقت, در

كه است بينياز آنچنان خداوند گرنه, و است خودتان افتخار و وتكامل

كه چرا نمينشيند, گردي او كبريايي دامان بر گردند, كافر كائنات تمام گر ا

كه چرا وستايشندارد; تشكّر به احتياج وحتّي است, بينياز همگان از او

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٢
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٣٧٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ FحميدH ستوده ذاتا او

بـنابرايـن و نبود, واجبالوجود داشت, راه پاكش ذات در نيازي او گر ا

وكسي است, جمع او در كما{ت همة كه است آن او بودن <غني> مفهوم

نيست اين جز چيزي <حميد> معني زيرا است ستوده ذاتًا است, چنين كه

باشد/ حمد شايستة كه

#

آيـه چـندين طـّي در گذشته, اقوام از گروههايي سرنوشت به آن از پس

گرفتند, پيش را كفران راه الهي, نعمتهاي برابر در كه همانان ميپردازد,

آنان ومنطق برخاستند, وكفر مخالفت به الهي, رهبران دعوت برابر ودر

قبل آية در آنچه بر باشد, تأكيدي تا ميدهد شرح را آنها كار وسرانجام

شـما بـه بـودند, شـما از قـبل كـه كساني خبر <آيا ميفرمايد: شد, گفته

/( ِمْنقَبْلِكُْم الَِّذيَن نَبَُؤا يَأْتِكُْم (أَلَْم نرسيده؟>
آمده, قبل آية در كه باشد, بوده موسي گفتار دنبالة است, ممكن جمله, اين

كه باشد, مسلمانان به خطاب قرآن, ناحية از مستقلّي بيان است, ممكن و

ندارد/ چنداني تفاوت نتيجه نظر از

از بعد كه آنها و وثمود عاد و نوح قوم همچون <اقوامي ميكند: اضافه و

ِمْنبَْعِدِهْم)/ َوالَِّذيَن ثَُموَد َو َعاٍد َو نُوٍح (قَْوِم بودند> آنان
گاه آ او غير كسي آنها اخبار از و نميشناسد را آنان خدا جز كه <همانها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٣
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٣٧٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ممكن يا باشد, محذوف <واو> و باشد قبل جملة بر معطوف است ممكن <cُا ٕا%َّ يَعلَُمُهم %َ> جملة - ١

قبل/ جملة براي باشد وصفّيه جملة شبيه است

اُ\)/١ ٕا6َِّ (6َيَعْلَُمُهْم نيست>

كه اقوامي وهمچنين ثمود و عاد و نوح قوم اخبار از قسمتي شك, بدونه

كه نرسيده ما به بيشتري قسمت مسلّمًا ولي رسيده ما به بودند, آنها از بعد

در وجـزئيّات وخـصوصيّات اسرار آنقدر, است, گاه آ آنها از خدا تنها

آنچه برابر در رسيده, ما به آنچه شايد كه داشته, وجود گذشته اقوام تواريخ

باشد/ ناچيز و كم بسيار نرسيده

بـا <پيامبرانشان ميگويد: آنها سرگذشت زمنية توضيحي بهعنوان سپس,

بر دست انكار و تعّجب سر از آنها ولي آمدند, آنها سوي به روشن, د{ئل

شـدهايـد فـرستاده آن خـاطر بـه شما آنچه به ما وگفتند: گذاشتن دهان

إِنَّـا قَالُوا َو أَفَْواِهِهْم فِي أَيِْديَُهْم فََردُّوا بِالْبَيِّنَاِت ُرُسلُُهْم (َجاَءتُْهْم كافريم>
بِِه)/ ُأْرِسلْتُْم بَِما كَفَْرنَا

ترديد و شك دعوتميكنيد آن بهسوي را ما شما آنچه دربارة <ما كه چرا

بپذيريم؟ را دعوتشما دارد, امكان چگونه ترديد, اينشكو وبا داريم>

ُمِريٍب)/ إِلَيِْه تَدْعُونَنَا ا ِممَّ َشّکٍ لَفِي إِنَّا (َو
بـيايـماني و كـفر ابراز نخست آنها كه: ميآيد پيش سؤال, اين اينجا در

شكهستيم در ما داشتند/ اظهار آن, دنبال به ولي كردند, پيامبران نسبتبه

سازگار هم با چگونه دو, اين نمودند/ تكميل را آن نيز <مريب> كلمة وبا

است؟

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٤
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٣٧٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ايمان; عدم براي است علّتي حقيقت در ترديد, بيان كه: است اين پاسخ

است/ آن مانع وشك دارد, بهيقين نياز آوردن ايمان زيرا

كه ايمانشان عدم زمينة در را وكافران مشركان گفتار قبل آية در كه, آنجا از

دليل با بDفاصله بعد, آية در شده, بيان بودند كرده ترديد شكو به استناد

چـنين و مـيكند نـفي را آنـها شّك آمده كوتاهي عبارات در كه روشني

آفـرينندة كـه خـدائـي وجود در آيا گفتند: آنان به <پيامبرانشان ميگويد:

فَـاِطِر َشکٌّ اِ\ أَفِي ُرُسلُُهْم (قَالَْت است؟!> شكي است وزمين آسمانها

َوا6َْْٔرِض)/ َواِت ـى َم السَّ
از كـنايه ايـنجا در ولي است, <شكافنده> معني به اصل در گرچه <فاِطر>

را چـيزي حسـابشدهاش, بـرنامة با كه آفرينندهاي ميباشد, <آفريننده>

با عدم, ظلمت گويي ميكند, ونگهداري حفظ را آن سپس و ميآفريند,

سپيدة كه همانگونه ميشود, شكافته هم از بركتوجودش به هستي نور

را غDفش خرما شكوفة كه وهمانطور ميدرد را تاريكشب پردة صبح

آن بـه عـرب ولذا بـرميآورد, سر آن از نخل وخوشة ميشكافد هم از

ميگويد/ Fشتر وزن Hبر <فطر>

ماّدة ابتدايي تودة شكافتن به اشاره <فاطر> كه دارد وجود نيز احتمال اين

هم به يكواحد عالم ماّدة مجموع ميخوانيم: روز علوم در كه باشد جهان

گشت/ آشكار وكرات شد, سپسشكافته بود, پيوسته

وجـود اثـبات بـراي ديگـر موارد غالب مانند اينجا در قرآن حال, هر به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٥
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٣٧٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

وزمـين آسـمانها آفـرينش و هسـتي عـالم نظام بر تكيه خدا, وصفات

ميكند,

آن از وروشـنتر زنـدهتر دليـلي هـيچ خداشـناسي مسألة در ميدانيم و

نيست/

زبان به اسرارياستكه از مملّو شگرف, نظام اين از گوشهاي زيرا كه چرا

ميزند: فرياد حال

همين به و ندارد, طراحي چنين قدرت مطلق, وعالم حكيم قادر يك جز

از بيشتري د{يل پيشرفتبيشتريميكند, دانشبشر و علم قدر هر دليل,

ميسازد/ نزديكتر لحظه هر خدا به را ما كه, ميگردد آشكار نظام اين

در را وتـوحيد خـداشـناسي بحث تمام دارد! شگفتيها چه قرآن راستي

كـرده اشـاره شـده, ذكر انكاري استفهام صورت به كه جمله يك همين

َوا6َْْٔرِض)/ َواِت ـى َم فَاِطِرالسَّ َشکٌّ اِ\ (أَفِي است:

كافي كتاب هزاران گستردهاش, وبحث وتحليل تجزيه براي كه جملهاي

نيست/

اصل به را ما تنها آفرينش, ونظام هستي اسرار مطالعة اينكه: توّجه قابل

حكمت, قدرت, علم, مانند: او صفات بلكه نميكند هدايت خدا, وجود

ميشود/ روشن نيز مطالعه اين از او, ابديّت و ازليّت

رسـالت مسألة بـه ايراد كه: ميپردازد منكران ايراد دومين پاسخ به آنگاه

در وهـم داشتند ترديد خداشناسي اصل در هم آنها زيرا است; پيامبران

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٦
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٣٧٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

پيامبر/ دعوت

رها رهبر بدون بندگانشرا هرگز وحكيم, دانا آفريدگار مسلّما ميفرمايد:

و گـناه از تا ميكند دعوت پيامبران فرستادن با شما از <او بلكه نميكند,

گفتوگو مفّسران ميان در است؟ معني چه به ذُنوبِكُم> مِن لَكُم <ِليَغِفَر جملة در <مِن> اينكه در - ١

اين ولي ميآمرزد, را شما گناهان از قسمتي يعني گرفتهاند, <تبعيض> بهمعني را آن بعضي است:

كـه است بـعيد بسـيار ميشود, گناهان همة غفران باعث آوردن ايمان اينكه به توّجه با احتمال

قَبلَُه>/ ما يَُجبُّ <إ%سhُم
از خداوند است: چنين جمله معني آن مطابق كه است بدلّيت بهمعني <ِمن> دادهاند احتمال بعضي

ببخشيد/ آوردن ايمان عرض به را گناهانتان تا ميكند دعوت شما

ايمان سوي به دعوت را شما خداوند يعني است, كيد تأ براي و زايد اينجا در <مِن> گفتهاند: نيز بعضي

ميرسد/ بهنظر صحيحتر همه از تفسير اين ببخشد/ را گناهانتان همة تا ميكند,

ذُنُوبِكُْم�/١ ِمْن لَكُْم لِيَغْفَِر �يَْدعُوكُْم سازد> كتان پا آلودگي
را خـويش تكامل راه تا دارد>, نگه معيني زمان تا را <شما اين: بر عDوه

أََجٍل إِلَيى كُْم َر يَُؤخِّ (َو ببريد زندگي اين از را {زم بهرة كثر وحّدا بپيماييد
مَُسمqي)/

گناهان, آمرزش يكي, بوده: هدف دو براي پيامبران دعوت حقيقت, در

بشر/ زندگي ومحيط وجسم روح پاكسازي ديگر, تعبيري به و

ومـعلول علّت واقع در دو, اين كه مقّرر, زمان تا حيات ادامة ديگري, و

از كه, دهد ادامه خود حيات به ميتواند جامعهاي كه اين چه يكديگرند,

باشد/ پاك وظلم گناه

وهوسبازي ستم و ظلم اثر بر كه بودهاند بسياري جوامع تاريخ, طول در

<اجـل بـه قـرآن تـعبير وبه شدند, جوانمرگ بهاصطDح گناهان, انواع و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٧
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٣٧٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ُمسّمي>نرسيدند/

<مَــنيَـموُت cdefgمـيخوانـيم: صادق امام از نيز جالبي و جامع حديث در

َـعيُش أكـثَُرمِـمَّني بِـا�ٕحساِن َـعيُش مَـني َو بِـاْ��جاِل مِمّنيَـموُت أكثَُر بِالذُّنوِب

از طبيعي اجل با كه هستند آنها از بيش ميميرند, گناه با كه <آنها بِا�ٔعماِر>:

بيشاز Fمييابند عمر Hوطول ميمانند زنده نيكي با كه آنها و ميروند دنيا

/١٣١٦٧ حديث ,٣٢٧ صفحه ,١١ جلد مستدرك, ; ٤٨٨ صفحه ,١ جلد سفينةالبحار, /١

ميمانند>/١ باقي معمولي عمر به كه هستند آنها

َو الذَّنَبفَيُحِرُمَصjَةالليِل الرَّجَُليُذنُِب <إنَّ شده: cdefgنقل صادق امام از نيز و

گـناه انسـان گـاهي > حمِ>: ـَّ الل فيى مَِنالّسكّيِن صاِحِبه فيى أسَرُع يِّيَء العَمََلالسَّ إنَّ

در بد كار FبدانيدH بازميماند شب نماز همچون نيكي اعمال واز ميكند

/١٦ حديث ,٢٧٢ صفحه ٢ جلد كافي>, > - مدرك همان - ٢

ميكند>/٢ اثر سريعتر گوشت در كارد از انسان فناي

وعمل انبيا, دعوت به ايمان كه, ميشود استفاده بهخوبي آيه اين از ضمنًا

<اجل تا را انسان وحيات ميگيرد, را معلّق> <اجل جلو آنها برنامههاي به

يكي اجلاست: گونه دارايدو انسان ميدانيم ميدهدHچون ادامه مسّمي>

حيات براي بدن توانايي آخرين كه مّدتي همان يعني عمر نهايي سررسيد

عـوامـل اثـر بـر انسـان عـمر يافتن پايان يعني معلّق اجل ديگر و است,

به آلودگي و او خود, بيرويّة اعمال اثر بر غالبًا اين و راه, نيمة در وموانعي

بـحث <انـعام> سـورة ٢ آية ذيل در زمينه اين در كه است گناهان انواع

/Fكرديم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٨

۳۷۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٧٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـا آمـيخته كه را, حياتبخش دعوت اين لجوج باركّفا همه, اين با ولي

عـدم و لجـاجت آثـار كه بياني با و نپذيرفتند, بود, توحيد روشن منطق

گـفتند: پاسخ چنين خود, پيامبران به ميباريد, آن از حق برابر در تسليم

بََشٌرمِثْلُنَا)/ ٕا6َِّ أَنْتُْم ٕاِْن (قَالُوا نيستيد>! ما مثل بشري جز <شما
بازداريد> ميپرستيدند, ما كان نيا آنچه از را ما ميخواهيد <شما ع�وه, به

آبَاُؤنَا)/ كَاَنيَعْبُُد ا عَمَّ تَُصدُّونَا َأْن (تُِريُدوَن
بُِسلْطَاٍن (فَأْتُونَا بياوريد> ما براي روشني دليل <شما گذشته, اينها همة از

ُمبِيٍن)/
بـودن بشـر كـه Fكـرده بـيان صـراحت با هم Hوقرآن گفتهايم بارها ولي,

است, آنـها نـبّوت كاملكنندة بلكه نبوده, آنها نبّوت مانع نهتنها پيامبران

هـدفشان ميگرفتند, انبيا رسالت انكار بر دليلي را موضوع اين كه آنها و

بود/ بهانهجويي بيشتر

دانش معموً{ اينحقيقتكه به توّجه با كان, نيا ورسم راه بر همچنينتكيه

وخـرافـة كـور تعّصب يك جز چيزي است, گذشتگان از بيش آيندگان

باشد/ نميتواند بيارزش

به بشود, اقامه روشني دليل داشتند تقاضا اينكه: ميشود, روشن اينجا از و

قـرآن, آيـات در كـرارًا بلكه بودهاند, آن فاقد پيامبران كه نبود اين خاطر

مـيكردند, انكـار را مبين وسلطان روشن د{يل بهانهجويان ميخوانيم:

بـراي فـراري راه تـا مينمودند تازهاي ودليل معجزه پيشنهاد زمان وهر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٧٩

۳۷۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

كنند/ پيدا خود

را آنـها پـاسخ چگـونه پيامبران كه ميخوانيم آينده آيات در حال هر به

دادند/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٠

۳۸۰ تفسير نمونه جلد 1۰



هستيم, شما همانند بشري ما كه است <درست گفتند: آنها به <پيامبرانشان - ١١

ميبخشد نعمت باشد*, شايسته +و بخواهد بندگانش از كس هر بر خداوند ولي

معجزهاي خدا فرمان به جز نيست ممكن ما براي و ميكند*; عطا رسالت مقام +و

كنند!> توكّل خدا بر تنها بايد مؤمنان نميهراسيم;* شما تهديدهاي +از و بياوريم;

رهبري +سعادت*مان راههاي به را ما اينكه با نكنيم, توكّل خدا بر چرا <و - ١٢

از دست +و كـرد خـواهـيم صبر شما آزارهاي برابر در بهيقين ما و است؟! كرده

كنند/> توكّل خدا بر فقط بايد توّكلكنندگان, و برنميداريم*/ خويش رسالت

تفسير:

توّكلكنيد برخدا تنها

در كـه لجوج مخالفان بهانهجوييهاي از را پيامبران پاسخ آيه دو اين در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨١

۳۸۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميخوانيم/ آمده گذشته آيات

آنها به <پيامبران هستيد؟ جنسبشر از چرا ميگفتند: كه آنها ايراد مقابل در

ولي هستيم, شما همانند بشري تنها ما مسلّمًا گفتند: آنها ايراد مقابل در

و ميگذارد منت Fبداند بندگانشHوشايسته از كسبخواهد هر به بر خدا

بََشـٌر ٕا6َِّ نَْحُن ٕاِْن ُرُسلُُهْم لَُهْم (قَالَْت ميبخشد> آنها به را رسالت موهبت

/( ِعبَاِدِه ِمْن يََشاُء َمْن عَلَيى يَُمنُّ اللََّه ـىِكنَّ لَ َو مِثْلُكُْم
ميشود, انتخاب فرشتهاي بشر, جاي به فرضًا گر ا نكنيد, فراموش يعني

موهبترسالت جمله از مواهب- تمام ندارد, خودشچيزي از فرشته باز

بـه را مـقامي چنين ميتواند كه كس آن است, خدا سوي از - ورهبري

بدهد/ انساني به ميتواند بدهد, فرشتهاي

نـيست بـيحساب خداوند, ناحية از موهبت اين بخشيدن است بديهي

جا هر يعني است, هماهنگ او, حكمت با خدا مشيّت كه: گفتهايم بارها

كه كسرا <هر است: مفهومشاين كسبخواهد///> هر به <خدا ميخوانيم:

بداند>! شايسته

آمادگيهايي ولي است, الهي موهبت با{خره رسالت مقام است, درست

دارد/ وجود حتمًا نيز پيامبر, شخص در

گـويد, پاسخ دوم ايراد از بيآنكه ميپردازد, سوم, سوال پاسخ به آنگاه

سست آنـقدر كـان, نـيا سـنّت بـه اسـتناد زمـينة در آنها دوم ايراد گويي

ميفهمد, را آن جواب كمترينتأمّل با عاقلي انسان هر كه وبياساسبوده

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٢

۳۸۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ شده داده سخن اين پاسخ قرآن ديگر آيات در ع�وه به

نيست ما كار معجزات, آوردن ميگويد: چنين سوم, سوال پاسخ در آري

خودش ميل به كس هر و بنشينيم گوشهاي گر العاده خارق بصورت كه

بـازيچة يك بـه تـبديل عـادت, خـرق ومسألة كـند, پـيشنهاد معجزهاي

خـدا فـرمان بـه جـز مـعجزهاي نميتوانـيم ما <و بلكه: شود, بيارزش,

اِ\)/ ذِْن ِبٕاِ ٕا6َِّ نَأْتِيَكُْمبُِسلْطَاٍن َأْن لَنَا كَاَن َما (َو بياوريم>
اعـجاز كافي بهاندازة مردم, تقاضاي بدون حتّي پيامبري هر آن بر ع�وه

مـحتويات مطالعة چند هر گردد, او حّقانيّت اثبات سند تا ميدهد نشان

است/ اعجاز بزرگترين بهتنهايي خود آنها, ومكتب دعوت

روز, هـر و نـبود, حـرفها اين بدهكار گوششان غالبًا بهانهجويان ولي

راه به وجنجال جار نميشد, تسليم پيامبر گر ا و ميكردند تازهاي پيشنهاد

ميانداختند/

بهانهجويان اين گون گونا تهديدهاي به پاسخقاطعي اينكه براي پسازآن,

ومـيگفتند: مـيساختند مشّخص را خود موضع جمله اين با بدهند نيز

در قدرتها كه خدايي همان كنند تكيه خدا بر تنها بايد باايمان افراد <همه

كَّـِل فَـلْيَتََو اِ\ عَـلَي (َو است> وبـيارزش نـاچيز {يزالش نيروي برابر

الُْمْؤِمنُوَن)/
#

ميگفتند: پرداخته, توكّل, مسألة همين براي روشني استد{ل به آن از بعد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٣

۳۸۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

از ما چرا نبريم؟ پناه او به مشكDت همه ودر نكنيم, توكّل اللّه بر <چرا

راهاي به هدايت را ما او كه حالي در بترسيم تهديدها و پوشالي قدرتهاي

هََديىنَاُسبُلَنَا)/ قَْد َو اِ\ عَلَي كََّل نَتََو َأ6َّ لَنَا َما (َو كرد/> سعادتمان

ما به را, سعادت راههاي يعنيموهبتهدايتبه موهبت, برترين جاييكه

هـرگونه بـرابـر در خويش حمايت پوشش در را ما مسلّمًا فرموده, عطا

داد/ خواهد قرار ومشكلي وكارشكني تهاجم

تكيهگاهي است, خدا ما گاه تكيه كه كنون ا ميدادند: ادامه چنين سپس, و

و آزارها تمام برابر در ما قطع, طور <به چيز, همه ومافوق شكستناپذير

َمـا عَـلَيى (وَلَنَْصبَِرنَّ كرد> خواهيم شكيبائي و ايستادگي شما اذيتهاي

آذَيْتُُمونَا)/
توكّلكنندگان <همه كه: ميدادند پايان سخن اين با را خود گفتار باTخره و

كِّلُوَن)/ كَِّلالُْمتََو اِ\فَلْيَتََو عَلَي (َو كنند> توكّل اللّه بر تنها بايد

نكتهها:

توكّل خدا بر بايد <مؤمنان> ميخوانيم: بحث مورد آية نخستين در - ١

گـويا كـنند, توكّل خدا بر بايد <متوكّ�ن> ميخوانيم: دوم آية ودر كنند,

مؤمنان يعني اّول, مرحلة از وفراتر وسيعتر, است مرحلهاي دوم, جملة

وتوكّل او قدرتوحمايت به ايمان از خدا به ايمان چون سهلاستـ كه

پـيدا خـدا جـز گـاهي تكيه مؤمنان غير حتّي ـ باشد نميتواند جدا او بر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٤

۳۸۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـعمتها هـمة نـدارد, چـيزي خود از بنگرند كس هر به زيرا نميكنند;

بر سر بايد نيز آنها پس برميگردد, او پاك ذات به وموهبتها وقدرتها

به ايمان به دعوت را آنها توكّل, اين كه بخواهند او واز بگذارند او آستان

ميكند/ نيز ا�

يا پيامبران اعجاز نفي كه ميدهد كساني به روشن پاسخ فوق, آيات - ٢

مـا به و - ميكردند نفي را قرآن از غير - mnopq اسDم پيامبر معجزات نفي

بـلكه, نـميآوريم, مـعجزه مـا نگـفتهانـد: هـرگز پيامبران كه: ميفهمانَد

ميگفتند:

او كار اعجاز, زيرا نميزنيم; كار اين دستبه او واجازة خدا فرمان به جز

مـا بـه را آن انـجام دستور بداند, صDح زمان وهر او, اختيار ودر است

ميدهد/

آن فلسفة -حقيقتتوّكلو ٣

ايـن و است, وكـيل انـتخاب بـهمعني <وكـالت> ماّدة از اصل در <توكّل>

صـفت چـهار داراي حّداقل كه است كسي خوب, وكيل يك راميدانيم:

دلسوزي/ و قدرت, امانت, كافي, گاهي آ باشد:

وكـيل يك انـتخاب كـه, باشد نداشته تذكر به نياز شايد نيز موضوع اين

اين در نباشد, دفاع به قادر شخصا انسان جايياستكه در كارها در مدافع

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٥

۳۸۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

خويش مشكل حّل به او كمك وبا ميكند استفاده ديگري نيروي از موقع

ميپردازد/

بـرابـر در انسـان كه ندارد اين جز مفهومي خدا بر كردن توكّل بنابراين,

مـخالفان وسـرسختيهاي ودشـمنيها زنـدگي وحــوادث مشكــDت

دارد, هدف بهسوي خود مسير در كه بنبستهايي واحيانًا پيچيدگيها و

او وبه سازد, خود وكيل را او ندارد, آنها گشودن بر توانايي كه جايي در

نايستد/ باز كوشش تDشو واز كند, تكيه

خـدا را اصلي مؤثّر باز دارد, كاري انجام بر توانايي كه هم آنجا در بلكه

نيروها و قدرتها تمام سرچشمة موّحد, يك چشم دريچه از زيرا بداند;

است/ او

صـورت به يعني است او غير بر كردن تكيه <خدا> بر توكّل مقابل نقطة

است, نداشتن استقDل خود واز بودن, ديگري به وابسته زيستن, اّتكايي

است, خدا افعالي توحيد مستقيم ثمرة توكّل, ميگويند: اخDق دانشمندان

حركتوكوششوتDش هر يكموّحد, نظر از گفتيم, كه همانطور زيرا

علّت به سرانجام ميگيرد, صورت جهان در كه پديدهاي وهر جنبش, و,

يكموّحد ازاينرو مييابد, ارتباط ذاتخداوند يعني اينجهان, نخستين

ميداند/ او از را وپيروزيها قدرتها همة

توكّل فلسفة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٦

۳۸۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـنبع آن بـر خدا, بر توكّل :Tًاّو كه: ميشود استفاده كرديم, ذكر آنچه از

مشكDت برابر در انسان مقاومت افزايش سبب توانائي, قدرتو فناناپذير

در مسلمانان كه هنگامي به دليل همين به است, زندگي وحوادثسخت

بار ميدان, اين ترك پساز ودشمنان خوردند, سختي ضربة <ُاُحد> ميدان

خبر اين و بزنند, مسلمين به را نهايي ضربة تا بازگشتند, راه نيمة از ديگر

ميگويد: قرآن رسيد, گوشمؤمنان به

نيروي عمدة قسمت كه خطرناك, بسيار لحظة اين در نهتنها باايمان افراد

<توكّل> بر تكيه با بلكه نكردند وحشت بودند داده دست از را خود فّعال

بـا فاتح, ودشمن شد افزوده آنها پايداري بر ايمان نيروي از واستمداد

/١٧٣ آية عمران, آل سورة / ١

كرد/١ نشيني بهسرعتعقب آمادگي, اين خبر شنيدن

از ميخورد, چشم به متعّددي آيات در توكّل ساية در پايداري, اين نمونة

دو سستي جلوي خدا بر <توكّل ميگويد: عمران> <آل ١٢٢ آية در جمله

گرفت/> جهاد ميدان در را جنگجويان از طايفه

بـرابـر در واسـتقامت صـبر بـا مDزم توكّل <ابراهيم>, سورة ١٢ آية ودر

است/ شده ذكر دشمن وصدمات حمDت

بـه دسـتور نخست مهم, كارهاي انجام براي عمران>, <آل ١٥٩ آية ودر

است/ شده داده خدا بر توكّل وبعد راسخ, وسپستصميم مشورت

ميتوانند كساني <تنها شيطاني وسوسههاي برابر در ميگويد: قرآن, حتّي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٧

۳۸۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـاشند> وتـوكّل ايمان داراي كه, درآيند او نفوذ تحت واز كنند مقاومت

/٩٩ آية نحل, سورة / ١

كَّلُوَن)/١ يَتََو َربِِّهْم عَلَيى َو الَِّذيَنآَمنُوا عَلَي ُسلْطَاٌن لَُه لَيَْس (إِنَُّه
در كه: است اين <توكّل> از منظور كه: ميشود استفاده آيات, مجموع از

بـا بلكه نكند, وضعف حقارت احساس انسان مشكDت, عظمت برابر

بداند/ فاتح و پيروز را خود خداوند, بيپايان قدرت بر اتّكاي

فزوني سبب و تقويتكننده, نيروبخش, اميدآفرين, توكّل, ترتيب, اين به

است/ مقاومت و پايداري

بـود, گذاشتن دست روي ودست خزيدن گوشهاي به توكّل, مفهوم گر ا

شود/ پياده آنها مانند و مجاهدان دربارة كه نداشت معني

با طبيعي, اسبابوعوامل عالم به توّجه كه: ميپندارند كسانيچنين گر ا و

اثـرات كـردن جـدا زيرا اشتباهند; در سخت است, ناسازگار توكّل روح

اين نه مگر ميشود, محسوب شرك يكنوع خدا, ارادة از طبيعي عوامل

وفرمان اراده به وهمه دارند, او از دارند چه هر نيز طبيعي عوامل استكه:

است/ او

است جا اين بدانيم, او ارادة برابر در مستقل دستگاهي را عوامل گر ا آري,

/Fكنيد Hدقّت بود/ نخواهد سازگار توكّل روح با كه

شـخص ايـنكه: با بشود؟ توكّل براي تفسيري چنان است ممكن چطور

هيچ از اهدافش پيشبرد براي بود, متوكDّن سرسلسلة mnopqكه اسDم پيامبر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٨

۳۸۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٨٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

واسـباب وسـايل انـواع و مـثبت, كـتيك تا صحيح, نقشة فرصت, گونه

را منفي مفهوم آن توكّل, كه ميكند ثابت همه اينها نمود, غفلت ظاهري,

ندارد/

بـردگي و ذلّت سرچشمة كه وابستگيها, از را آدمي خدا, بر توكّل ثانيًا:

ميبخشد/ نفس, به واعتماد آزادگي او وبه ميدهد نجات است

از نيز, دو آن فلسفة وطبعًا دارد, مشتركي ريشههاي <قناعت> با <توكّل>

دارند/ نيز تفاوتي حال عين ودر است شبيه هم با جهاتي

مفهوم روي پرتوي بهعنوان ـ توكّل زمينة در روايتاسDمي چند اينجا در

ميآوريم: ـ آن وريشة اصلي

أوطَنا>: التََّوكُِّل فَإذاظَفِرابِمَوِضِع يَجو�ِن وَالعِزَّ الغِنيى <إنَّ cdefgميگويد: صادق امام

آنجا در بيابند را توكّل محّل كه هنگامي حركتاند, در وعّزت <بينيازي

/٣ حديث عليه, التوكّل و اللّه الي التويض باب ,٦٤ صفحه ,٢ جلد كافي>, <اصول - ١

ميگزينند>/١ وطن

است/ شده معّرفي توكّل عّزت, و بينيازي اصلِي حديثوطن اين در

جـبرئيل, خـدا, وحـي پـيك از فـرمود: كـه شده نقل mnopq اسDم پيامبر از

�يعطيى َو �يَنَفُع َو �يَُضرُّ بِأنَّالمَخلوَق <ألعِلُم گفت: چيست؟ توكّل پرسيدم,

///iِِسَويا ِ�ٔحٍَد لَميَعمَل كَذىلَِک كاَنالعَبُد فَإذا اليأِسمِنَالخَلِق, َواستِعماُل �يَمنَُع َو

مخلوق كه اينواقعيّت به گاهي <آ التََّوكُُّل>: أحٍَدِسَوياiِفَهذاهَُو لَميَطمَعفيى َو

مخلوق دست از وچشم منع, نه و عطا نه و نفع, نه و ميرساند, زيان نه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٨٩

۳۸۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

غير واز نميكند كار برايخدا جز شد, بندهايچنين كه هنگامي برداشتن,

/٦٨٣ ص ,٢ جلد البحار>, <سفينة - oقديم pچاپ ,١٤ صفحه ,١٥ جلد <بحارا%نوار>, / ١

است>/١ توكّل حقيقت اين ندارد, اميد او

� أن ليى فَقاَل التََّوكُِّل حَدُّ <ما OPQRSپرسيد: موسيالّرضا بن علّي امام از كسي

از خـدا به اتّكاي با اينكه فرمود: چيست؟ توكّل <حّد أحداً>: iِا مََع تَخاَف

٢٠٥٠٠ حديث ,٢٧٤ صفحه ,١٥ جلد اxشيعه> <وسائل - ٦٨٣ صفحه ,٢ جلد البحار>, <سفينة - ٢

/Pالبيت آل Rچاپ

كنيد/ مراجعه مذاهب> پيدايش <انگيزة كتاب به توكل, زمينه در بيشتر توضيح براي - ٣

و٣ هيچكسنترسي>!٢

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٠

۳۹۰ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

خود سرزمين از را شما بهيقين <ما گفتند: خود پيامبران به كافران <+ولي* - ١٣

پروردگارشان هنگام, اين در بازگرديد/> ما آيين به اينكه مگر كرد, خواهيم بيرون

ميكنيم>/ هfك را ستمكاران <ما كه: فرستاد وحي آنها به

+موهبت*, اين داد, خواهيم سكونت سرزمين اين در آنان از بعد را شما <و - ١٤

باشد/> ك بيمنا تهديدم از و بترسد; من +عدالت* مقام از كه است كسي براي

هر +سرانجام* و كردند; كّفار* +بر پيروزي و فتح تقاضاي خدا* +از آنها <و - ١٥

شد/> نابود و نوميد حقستيزي گردنكش

ميشود/> نوشانده متعّفني بدبوي آب از و بود; خواهد جهّنم او دنبال <به - ١٦

را آن خـود ميل به نيست حاضر هرگز و ميكشد; سر جرعهجرعه را <آن - ١٧

او, پي در و نميميرد; اينهمه با ولي ميآيد; او بهسراغ جا هر از مرگ و بياشامد;

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩١

۳۹۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

است!> شديدي عذاب

تفسير:

سرنوشتجّبارانعنيد برنامهو

و ضـعف بـه كـه هـنگامي است, بـيمنطق افراد ورسم راه كه همانگونه

به وتكيه كرده رها را استد{ل شدند, گاهي آ خود وعقيدة گفتار ناتواني

كـافر اقـوام كـه: ميخوانيم نيز اينجا در ميكنند, وقلدري وقدرت زور

آيات در كه ـ را پيامبران ورساي متين منطق كه هنگامي بهانهجو, و لجوج

شما كه ميكنيم ياد <سوگند گفتند: خود پيامبران به شنيدهاند گذشت, قبل

- بتپرستي - ما آيين به اينكه مگر ميسازيم, خارج سرزمينمان از را

فِي أَْولَتَُعوُدنَّ َأْرِضنَا ِمْن َّكُْم لُِرُسلِِهْملَنُخِْرجَن كَفَُروا الَِّذيَن َقاَل (َو بازگرديد>!
َّتِنَا)/ مِل

مـيدانسـتند خـود آِن از را سـرزمينها همة گويي بيخبر, مغروران اين

ولذا نـبودند قـائل حـق شـهروند يك اندازة به حتّي پيامبرانشان وبراي

وتـمام زمـين خـداونـد, كـه حالي در ,Fما Hسرزمين <أرِضنا> ميگفتند:

مستكبر, خودخواه جبّاران اين و است, آفريده صالحان براي را مواهبش

بدانند! خود از را همه اينكه به رسد چه تا ندارند, آن از حّقي واقع در

,Fبـازگرديد ما آيين به ديگر Hبار َّتِنا) فيمِل (لَتَعوُدنَّ جملة است, ممكن

بتپرستي آيين پيرو رسالت از قبل پيامبران, كه: كند ايجاد را توهّم اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٢

۳۹۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

بودن معصوم مسألة از نظر قطع كه چرا نيست; چنين كه حالي در بودند,

كه بوده آن بيشاز آنها ودرايت عقل ميشود, شامل نيز را نبّوت از قبل كه

كنند/ سجده سنگوچوب برابر و بزنند نابخردانهاي كار چنين به دست

رسـالت, از قـبل پـيامبران كـه, بـاشد آن بهخاطر است ممكن تعبير, اين

باشد كرده ايجاد را توهّم اين آنها سكوت شايد نداشتند را تبليغ مأموريّت

عقيدهاند/ هم مشركان با نيز آنها كه

واقـع در ولي است, پيامبران خود به خطاب ظاهرًا گرچه گذشته, اين از

آيـين بـر ًDقـب پـيروان ايـن وميدانـيم ميشود, شامل نيز را آنها پيروان

< عمومي<لَتَعوُدنَّ تعبير و آنهاست, به تنها مشركان ونظر بودند مشركان

سرايت عموم به را كثريّت ا حكم Hيعني است تغليب باب از بهاصطDح

بـهمعني شـود, مـتعّدي < <ٕاليى بـا گـر ا <عود> كه: است شده داده توّهم اين از نيز ديگري پاسخ - ١

را بازگشت معني است, دگرگوني و حالت تغيير بهمعني گردد متعّدي <في> با گر ا و است بازگشت

نميرساند/

كرده رها را خود آيين شويد, دگرگون بايد شما كه است اين مفهومش ِملَِّتنا> في جملة<لَتَعوُدنَّ بنابراين

ولي كـردهانـد, انـتخاب <المـيزان> در طباطبائي> <عhّمة استاد را معني اين بپذيريد/ را ما وآيين

بعضي و P٢٠ آية سجده, فيها)Rسورة ُاعيدوا ِمنها يَخُرجوا أن أرادوا (كُلََّما مانند آياتي به مراجعه

بـهمعني شـود متعّدي <في> كلمة با كه زماني حتّي <عود> كه ميدهد نشان قرآن, آيات از ديگر

/Pكنيد Rدّقت است/ بازگشت

١/Fدادن

واطمينان Hدلداري پيامبران به هنگام اين در <خداوند ميكند: اضافه آنگاه

ظـالمان, قـطع, طـور بـه من كه ميفرستاد وحي آنها به <و ميداد خاطر

الظَّالِِميَن)/ َربُُّهْملَنُهْلِكَنَّ إِلَيِْهْم (فَأَْوَحيى كرد> خواهم هDك را ستمگران

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٣

۳۹۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

آهـنين ارادة در سستي وكمترين نترسيد هرگز تهديدها اين از بنابراين,

نيابد/ راه شما

#

سـرزمينشان از تبعيد به تهديد را پيامبران ستمگر, منكران كه, آنجا از و

در را شما <من كه: ميدهد وعده چنين آنها به مقابل در خداوند ميكردند,

َّكُْم (وَلَـنُْسكِنَن بـخشيد> خـواهـم سكونت آنها نابودي از بعد زمين اين

ِمْنبَْعِدِهْم)/ ا6َْْٔرَض
كسانياست آن <از كسنميشود, نصيبهر موفّقيّت و پيروزي اين ولي,

به تهديد از همچنين و كنند واحساسمسؤوليّت بترسند, من مقاِم از كه

تلقي جدي را آنها و باشند, ترسان گناه و ظلم و انحراف برابر در عذابها

َوِعيِد)/ َخاَف َو َمقَاِمي َخاَف لَِمْن (ذىلَِک كنند>
بـلكه بـيدليل, نـه و است, بـيحساب نـه مـن ولطف موهبت بنابراين,

عـدل مـقام بـرابـر در مسؤوليّت احساس با كه, است كساني مخصوص

لجاجت دعوتحق, برابر در نه و ميگردند, ستم و ظلم گرد نه پروردگار,

ميدهند/ بهخرج ودشمني

#

انـجام خويش قوم برابر در را خود وظيفة تمام پيامبران كه هنگام آن در

كـفر بـر بـقيّه و آورده, ايـمان بـياورند, ايـمان بايد كه آنها و بودند داده

از <آنها موقع اين در ميكردند, تهديد را رسو{ن ومرتبا داشتند پافشاري

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٤

۳۹۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

(وَاْستَفْتَُحوا)/ كردند> وپيروزي فتح تقاضاي خداوند
بـه رسـانيد اجـابت هدف به را راستين مجاهدان اين دعاي نيز خداوند

َجبَّاٍر كُلُّ َخاَب (َو شدند> نابود و زيانكار نوميد, عنيد <جباران كه طوري
عَنِيٍد)/

مـطلوب رفـتن دست از بهمعني Fغيبت وزن Hبر <َخيبَة> ماّدة از <خاب>

است/ مساوي تقريبا فارسي در نوميدي كلمه با كه است

است: آمده حديثي در و گردنكشاست, و متكبّر بهمعني اينجا در <جبّار>

سرپيچي او و داد دستوري او mnopqبه پيامبر mnopqآمد, پيامبر حضور به زني

<او َّهاجَبّاَرةٌ>: فَإن <دَعوها فرمود: پيامبر ننمود, اجرا mnopqرا پيامبر وفرمان كرد

/١٠٢ صفحه ,١٩ جلد كبير>, <تفسير - ١

است>/١ سركشي زن كه كنيد رها را

ديگري بهمعني كه, ميشود اطDق نيز خداوند بر گاهي <جبّار> كلمة ولي

مسلطبر كه <كسي يا و اصDح> به نيازمند موجود آن<اصDحكنندة استو

<مـائده> سـورة ٢٦ ـ ٢٠ آيـات ذيل ٣٣٨ صفحه ,٤ جلد نمونه>, <تفسير به بيشتر توضيح براي / ٢

فرماييد/ مراجعه

ميباشد/٢ است> چيز همه

است, بهمعنيسمتوناحيه Fرند وزن Hبر <عند> از اصل در <عنيد> كلمة

است/ آمده حق راه غير به وگرايش انحراف بهمعني, اينجا ودر

إ�َّ إلَه � أنيَقوَل أبيى جَبّاٍرعَنيٍدمَن <كُلُّ mnopqميخوانيم: پيامبر از روايتي در لذا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٥

۳۹۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٣٨ و ٣٧ احاديث ,٥٣٢ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, - ١

كند>/١ خودداري ا� ٕاّ{ ٕاله } گفتن از كه است كسي عنيد <جبّار :<ُiا

كسي <عنيد :< cdefgميخوانيم:<العَنيُدالمُعِرُضعَنِالحَِقّ باقر امام از حديثي ودر

/٣٨ و ٣٧ احاديث ,٥٣٢ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, - ٢

باشد>/٢ رويگردان حق از كه است

است, سـركشي روح يـعني نفساني صفت به اشاره <جبّار> اينكه جالب

حـق از را او كـه است, انسـان افـعال در صفت آن اثر به اشاره <عنيد> و

ميگردانَد/ منحرف

#

نـظر از عـنيد, جـباران ايـن كـار نـتيجه از مـوضوع پـنج بــه آن از پس

ميكند: اشاره آيه, دو ضمن ديگر جهان مجازاتهاي

آتش و چنينكسيجهنم دنبال به يا و خسران نوميديو اين دنبال ١-<به

جَهَنَُّم)/ َوَرائِِه (ِمْن بود> خواهد سوزان
در ولي ,F<َامـام> بـرابـر Hدر است سـر پشت بهمعني گرچه <وراء> كلمة

در كـه هـمانگونه مـيآيد, كـار وعـاقبت نتيجه بهمعني موارد, اينگونه

گر ا ميگوييم: ًDمث ميرود, بهكار معني اين در زياد نيز فارسي تعييرهاي

بـا گـر ا يـا و است, ومـرض بـيماري آن سر پشت بخوري را غذا فDن

نـتيجه يعني است وپشيماني بدبختي آن دنبال به كني, رفاقت فDنكس

است/ چنين آن ومعلول

او به آبصديد <از ميشود تشنه كه هنگامي به آتشسوزان, ميان در ـ ٢

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٦

۳۹۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

َصِديٍد)/ َماٍء ِمْن يُْسقَيى (َو مينوشانند>
پـوست مـيان كـه است چـركي گـفتهانـد, لغت علماي چنانكه <صديد>

مـتعّفن بـدبوي آب يك از كـه ايـن بـه اشـاره مـيشود, جمع وگوشت

مينوشانند/ او به وخون چرك همانند بدمنظره,

#

چـنين برابر در را خود كه هنگامي عنيد, جبار و كار گناه مجرم اين - ٣

وهـرگز مـيكشد, سـر را آن جرعه جرعه, زحمت <به ميبيند نوشابهاي

َو ُعُه (يَتَجَرَّ ميريزند او حلق در اجبار به بلكه بياشامد> را آن نيست مايل

است/ حلق در نوشابه ريختن بهمعني <ٕاساغة> ماّدة از <يُسيُغُه> / ١

يَكَاُديُِسيغُُه)/١ 6َ
كه ميگردد فراهم او براي ناراحتي و وشكنجه عذاب وسايل آنقدر - ٤

هـرگز هـمه ايـن بـا ولي مـيآيد او سـوي سـراغش به مرگ سو هر <از

ِمْن الَْمْوُت يَأْتِيِه (َو ببيند را خود اعمال زشتيهاي مجازات تا نميميرد>

بَِميٍِّت)/ هَُو َما َو َمكَاٍن كُّلِ
بـاز نـيست, شـد گفته كه اينها از بدتر مجازاتي ميشد تصّور اينكه: با و

َعَذاٌب َوَرائِِه ِمْن (َو است> شديدي عذاب آن دنبال <وبه ميكند: اضافه

غَلِيٌظ)/
بگـنجد, آدمـي فكـر در وكيفر مجازات شّدت از آنچه ترتيب, اين به و

وجـبّاران خـودخواه سـتمگران ايـن انـتظار در نـميگنجد, آنچه وحتّي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٧

۳۹۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـتعّفن آنـها, نـوشابة آتش, از بســترشان است, گــنهكار و بــيايــمان

عـين ودر طرف, هر واز سو هر از رنگارنگ مجازاتهاي ونفرتآور,

چشيدن! هم وباز بودن زنده بلكه نمردن حال

چرا است; عاد{نه غير مجازاتها گونه اين كه: كرد تصّور نبايد هرگز امّا

انسانها اعمالخود طبيعي اثر و نتيجه اينها گفتهايم بارها كه گونه همان كه

به عملي هر كه: ديگر سراي در آنان كارهاي از است تجّسمي بلكه است,

ميشود, مجّسم خود مناسب صورت

خـود, زمان و عصر در كه را جانيان از عّدهاي وجنايات اعمال ما گر وا

نظر در درست نمودهايم, مطالعه گذشتگان تاريخ در يا كردهايم مشاهده

چيزي ميدانيم و هستيم روبرو آن با بحث اين نوشتن هنگام كه سوزي خانهمان جنگ همين در - ١

و نيست, ديوانه عنيد جبار يك صحيحتر, عبارت به يا ستمگر, كم حا يك خودخواهي محصول جز

از قلم و زبان كه افتاد/ اتفاق ستمهائي و جنايات چه كرد, برايتصور نميتوان عاق@نهاي هدف هيچ

است/ عاجز آن شرح

داده دست از را خود ديديم, مملكت غرب بيمارستانهاي در را جنگ مجروحان از هائي نمونه خود ما

ميداد/ تكان سخت را انساني هر راستي آنان, منظرة مشاهدة كه ميبردند سر به حالتي در و بودند,

او بـراي مجازاتـي چه سازد, گرفتار اينچنين را نفر هزار هزاران بيدادگر, يك كه هنگامي كنيد: فكر

گرفت؟!/ نظر در ميتوان

است!١ كم آنها براي هم مجازاتها اين كه ميكنيم فكر گاهي بگيريم

نكتهها:

چه؟ يعني پروردگار مقام - ١

دنبال به زمين, بر وحكومت ظالمان بر پيروزي خوانديم فوق آيات در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٨

۳۹۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٣٩٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بترسند/ خداوند> <مقام از كه است كساني آِن از آنها, نابودي

داده متعّددي احتما{ت چيست؟ اينجا در <مقام> كلمة از منظور اينكه: در

باشد: آيه از ومراد صحيح آنها همة است, ممكن كه, شده,

در كـه همانگونه است, محاسبه هنگام پروردگار, موقعيّت منظور, الف:

النَّفَْس نََهي َو َربِِّه َمَقاَم َخاَف َمْن ا أَمَّ (َو ميخوانيم: نيز قرآن ديگر آيات

/٤٠ آيه نازعات, سورة - ١

/١///( َعِنالَْهَويى

/٤٦ آية الرحمن, سورة / ٢

جَنَّتَاِن/٢ َربِِّه َمَقاَم َخاَف لَِمْن َو است: آمده ديگر جاي در و

آن يعني است, مراقبت> و <نظارت بهمعني وقيام <قيام> بهمعني مقام ب:

است تـرسان خـويش, اعـمال بـر خـداونـد شـديد نظارت از كه كسي

ميكند/ واحساسمسؤوليّت

آنها يعني است, حّق> احقاق عدالتو اجراي براي بهمعني<قيام <مقام> ج:

ميترسند/ پروردگار موقعيّت از كه

مفهوم در اينها همة كه ندارد مانعي هيچ گفتيم, كه همانگونه حال, هر به

حسـاب از مـيبينند, نـاظر خـود بر را خدا كه آنها يعني باشد جمع آيه

احساس به را آنها كه سازنده ترسي ترسانند; و بيمناك او واجرايعدالت

وسـتم بـيدادگـري هـرگونه واز مـيكند, دعـوت كـار هر در مسؤوليّت

آِن از سرانجام وحكومترويزمين پيروزي بازميدارد, گناه به آلودگي و

آنهاست/

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٣٩٩

۳۹۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

بعضي است: گفتوگو مفّسران ميان در <وَاْستَفْتَُحوا> جملة تفسير در - ٢
ذكر با{ در كه همانگونه دانستهاند, وپيروزي فتح تقاضاي بهمعني را آن

كُُم َجاَء فَقَْد (ٕاِْنتَْستَفْتُِحوا است: <انـفال> سورة ١٩ آية آن شاهد كرديم,

فـتح ايـن ميكنيد, وپيروزي فتح تقاضاي شما گر ا مؤمنان, <اي الْفَتُْح):
است>/ آمده بهسراغتان وپيروزي

از پيامبران يعني دانستهاند, قضاوتوحكومت تقاضاي معني بعضيبه و

سورة ٨٩ آية آن شاهد كند, داوري وكافران آنها ميان كه: خواستند خدا

الْفَاتِِحيَن): خَيُْر أَنَْت َو بِالَْحّقِ قَْوِمنَا بَيَْن َو بَيْنَنَا افْتَْح (َربَّنَا <اعراف>است:

داوراني>/ بهترين وتو فرما داوري بهحق ما وقوم ما ميان <خداوندا,

الملك>, عبد بن يزيد بن روزي<وليد است: آمده تواريخوتفاسير در - ٣

آيـة اتّـفاقا زد, تفّأل قرآن به آيندهاش پيشبيني براي اموي, جبّار حاكم

قـرار او بـرابـر در صـفحه, آغاز در عَنيٍد) َجبّاٍر كُلُّ خاَب َو (وَاستَفتَحوا
كه را قرآني كه آنچنان شد, وعصبانيّت وحشتكرد فوقالعاده او گرفت,

كرد! پاره بود دستش در

سرود: را اشعار اين وسپس

َعـنيٌد! َجـبّاٌر ذىاَك ٔانَـا فَـها َعـنيٍد َجـبّاٍر كُــلَّ ٔاتــوِعُد

الَوليـُد َقنِي َمـزَّ َرِبّ يا فَُقل َحشٍر يَوَم ََّک َرب ِجئَت ما ٕاذا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٠

۴۰۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠١ ٩ جلد نمونه. تفسير

عنيدم!> جبّار همان من آري ميكني؟ تهديد را عنيد جبّار هر كه تويي <آيا

خداونـدا! بگو كردي, مDقات رستاخيز روز را پروردگارت كه <هنگامي

كرد>/ پارهپاره مرا وليد

شد كشته صورتي بدترين به دشمنانش وسيله به كه نگذشت چيزي امّا

بر برداشته آنجا از سپس كردند آويزان قصرش بام وبر بريدند را سرش

/٣٥٧٩ صفحه قرطبي>, <تفسير - ١

آويختند/١ شهر دروازة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠١

۴۰۱ تفسير نمونه جلد 1۰



است كستري خا همچون اعمالشان شدند, كافر پروردگارشان به كه كساني > - ١٨

از چيزي كمترين ندارند توانايي آنها طوفاني; روز يك در تندباد وزش برابر در

است>/ دراز و دور گمراهي همان اين و آورند; دست به دادهاند, انجام را آنچه

تفسير:

تندباد! سينة كستريبر خا

كـه شـده, بيان بيايمان افراد اعمال براي رسائي بسيار <مَثَل> آيه اين در

مـيكند/ تكـميل را كـفار كـار عـاقبت زمـينة در را گـذشته آيـات بـحث

هـمچون شـدند كـافر پـرورگارشان بـه كـه كسـاني <اعـمال مـيفرمايد:

كَفَُروا الَِّذيَن (َمثَُل طوفاني> يكروز در تندباد, مقابل در است خاكستري

عَاِصٍف)/ يَْوٍم فِي يُح الّرِ بِِه ْت اْشتَدَّ كََرَماٍد أَعَْمالُُهْم بَِربِِّهْم
چنان آن طوفاني يكروز در هم آن تندباد, برابر در خاكستر كه, همانگونه

<منكران گونه همين نيست, آن جمع بر هيچكسقادر كه, ميشود كنده پرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٢

۴۰۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

آوردند, دست به دادهاند انجام كه را اعمالي از چيزي ندارند, توانايي حق

ا ِمـمَّ يَقِْدُروَن 6َ) مـيمانَد> خالي ودستهايشان ميرود باد بر وهمگي

َشْيٍء)/ عَلَيى كََسبُوا
الضWََُّلالْبَِعيُد)/ هَُو (ذىلَِک است> ودرازي دور گمراهِي همان اين <و

نكتهها:

بادشده؟ برابر كستردر تشبيهبهخا آنها اعمال چرا

وغـبار, خاك مانند اينكه: به توّجه با خاكستر, به آنها اعمال تشبيه - ١

ميدهد نشان يكمشتآتشاست باقيماندة بلكه نيست, مفيدي موجود

است ظـاهر هـمان فقط امّا باشد, داشته ظاهري است ممكن آنها اعمال

زيـبايي گـل است ممكن خاك كوچك ظرف يك در ندارد, محتوايي و

روييد! نخواهد علفهرزهاي حتّي خاكستر, خروارها ميان در امّا برويد,

ذّرات مـيان در ايـنكه بـه تـوّجه بـا خاكستر به كافران اعمال تشبيه - ٢

نيز كمكآب با وحتّي ندارد, وجود پيوند و چسبندگي نوع هيچ خاكستر,

رهـا را ديگـري بهسرعت ذّرهاي وهر داد, پيوند هم به را آنها نميتوان

كه مؤمنان خ�ف بر آنها كه: است واقعيّت اين به اشاره گويي ميسازد:

ميكند تكميل را ديگر عمل عملي, هر و پيوسته هم به و منسجم اعمالشان

فرد يك اعمال ميان در كه مؤمنان ميان در نهتنها ووحدت توحيد وروح

افـراد كار در عمل وتوحيد انسجام اين از اثري دارد, وجود نيز باايمان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٣

۴۰۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيست/ بيايمان

آن كـندگي پـرا سـبب تـندباد, برابـر در كستر خا گرفتن قرار اينكه با - ٣

تأكيد Fطوفاني روز يك Hدر عاِصف> يَوٍم <في جملة با را آن امّا ميشود,

را خاكستري است ممكن باشد, وموقّت محدود تندباد, گر ا زيرا ميكند,

روز, گـر ا امّـا بريزد, دور چندان نه منطقهاي ودر كرده, بلند نقطهاي از

چـنين مـيوزند, سـو هـر از بـادها شـام بـه تا صبح از كه باشد طوفاني

نـقطة در ذّراتش از ذّرهاي هـر كـه مـيشود كنده پرا چنان آن خاكستري

جـمع را آن نميتوان قدرتي هيچ با كه بهطوري افتاد, خواهد دوردستي

كرد/

نقاط در را آنها و بوزد, برگهايدرختان يا كاه از تودهاي به طوفان گر ا - ٤

كستر خا ذّرات ولي ميباشد تشخيص قابل باز سازد, كنده پرا دوردست

ميشوند محو نظر از آنچنان شدند, كنده پرا گر ا وكوچكاندكه ريز آنقدر

گشتهاند/ نابود كلّي به گويي كه

وطبيعت آفرينش نظام در سازندهاي آثار تندباد, حتّي و باد اينكه با - ٥

زير آثار مبدأ ميباشد, آن استثنايي جنبة كه تخريبي آثار از نظر وقطع دارد

است:

بـاغبان يك وهـمچون مـيگسترانَـد, جـا هـمه در را گـياهان بـذر الف:

ميكند/ بذرافشاني زمين كرة سرتاسر در وكشاورز

ميپاشند/ گياه ماّدة قسمتهاي بر را نر تلقيحوگردههاي را درختان ب:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٤

۴۰۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

خشك سـرزمينهاي وبـه داده حركت اقيانوسها صفحة از را ابرها ج:

ميكشانَد/

مـبّدل وبـارور نـرم خـاكهـاي وبـه سـاييده تدريجًا را بلند كوههاي د:

ميسازد/

سرد مناطق به را استوايي وهواي استوا منطقة به قطبيرا مناطق هواي هـ:

دارد/ زمين كرة حرارت تعديل در نقشتعيينكنندهاي و ميسازد منتقل

طريق اين واز ميكند ورو زير و ميسازد ومّواج متDطم را درياها آب و:

ميگندند/ شوند كد را گر ا كه ميدهد هوا آنها به

بهره باد, وزش از زنده موجودات وهمة گياهان درختان, دليل, همين به

آن از خود لياقت مقدار به كدام وهر شايستهاند و {يق كه چرا ميگيرند;

ميكنند/ استفاده

اين وتيرهرو بيمحتوا اينخاكستر سبكوزن, اينخاكستر كستر, خا ولي

نـميشود سـبز نـميكند, {نـه آن در زندهاي موجود هيچ كه خاكستري

است گسسـته هم از بهكلّي ذّراتش كه خاكستري اين نميگردد, وبارور

پـخش و مـتDشي بهسرعت گرفت, قرار وباد نسيم برابر در كه هنگامي

ميگردد/ محو نظرها از نيز آن بيخاصيّت ظاهر همان كه ميشود

آنهابيمحتواست؟ اعمال -چرا ٢

چرا است؟ ناپايدار و بيارزش چنين بيايمان, افراد اعمال چرا ديد, بايد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٥

۴۰۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

گيرند؟ بهره خود اعمال نتايج از نميتوانند آنها

كنيم, بررسي آن ومعيارهاي توحيدي جهانبيني با گر ا را سوال اين پاسخ

انگيزه نيّت, ميدهد, ومحتوا شكل عمل, به آنچه زيرا است, روشن ًDكام

است/ آن وبرنامة وهدف

عمل خود باشد, وقابلمDحظه ارزنده و سالم وهدف, انگيزه و برنامه گر ا

پست, انگـيزهاي بـا را اعـمال بـرترين گـر ا ولي بـود, خواهد چنين نيز

مسخ بهكلّي عمل آن دهيم, انجام بيارزش وهدفي نادرست, وبرنامهاي

تندباد! سينة بر بود خواهد خاكستري وچون ميشود وبيمحتوا

بـرنامههايي كـنون ا كنيم: روشن را بحث اين زنده مثال يك با نيست بد

بـزرگ, قـدرتهاي طرف واز غرب جهان در بشر حقوق عنوان تحت

امّا شده, دنبال نيز پيامبران ناحية از برنامه, همين ميشود, دنبال و پيشنهاد

است/ متفاوت آسمان تا زمين از دو اين وثمرة محتوا و محصول,

انگـيزة مسـلّمًا مـيزنند, بشـر حقوق از دم وقتي جهانخوار قدرتهاي

بـراي است پوششي ساختن هدفشان ندارند, واخDقي ومعنوي انساني

هـمين براي درست وبرنامه, انگيزه و فزونتر, واستعمار بيشتر جنايات

به جاسوسانشان از نفر چند پاي فيالمثل گر ا لذا است, شده تنظيم مقصد

آن امّا ميكند, پر را دنيا همة بشر, حقوق از دفاعشان فرياد بيفتد, زنجير

بود, آلوده نفر ميليونها خون به دستهاشان <ويتنام> در خودشان كه روز

به بشر حقوق آوردند, بار به را فجايع همه آن اسDمي, كشورهاي در يا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٦

۴۰۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

هيأتهاي با همكاري بشر, حقوق بلكه بود, شده سپرده فراموشي دست

بود! ودستنشانده زورگو حاكم

را بشر حقوق cdefg علي همچون پيامبري وصّي يا و راستين پيامبر يك امّا

زنـجيرهاي و غـل شكستن براي ميخواهد, انسانها واقعي آزادي براي

فرياد شود, بيدفاعي انسان به ستم, و ظلم گاه وهر ميكند, دنبال اسارت

ميشود/ كار به وسپسدست ميخروشد ميجوشد ميزند,

زمـين ودومـي, تـندباد, سـينة بر است خاكستري اّولي ترتيب, اين به و

وگـلها بـرومند ودرخـتان گـياهان انـواع پـرورش بـراي است پربركتي

وميوهها/

روشـن نـيز دادهانـد قـرار بـحث مـحّل مفّسران, كه را مطلبي اينجا از و

است؟ اعـمال كدام فوق آية در <اعمال> از منظور كه: اين وآن ميشود,

رنگ بـاطن در كـه آنها خوب ظاهرًا اعمال حتّي اعمال, همة گفت بايد

داشت/ وبتپرستي شرك

مسألةاحباط - ٣

<حـبط مسألة در كرديم, بيان ٢١٧ آية ذيل <بقره> سورة در كه طوري به

خاطر به يا بد, اعمال خاطر به خوب, اعمال رفتن ميان از يعني اعمال>,

حق امّا است, بسيار گفتوگو اسDمي دانشمندان ميان در بيايماني, و كفر

از بـعضي نـيز و كـفر, در ولجاجت واصرار ايمان نداشتن كه است اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٧

۴۰۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـه دارنـد, سـوء تأثير آنچنان نفس, وقتل غيبت و حسد همانند اعمال

ميدهند/ باد بر را نيكوحسنات اعمال

بيشتر توضيح Hبراي است اعمال حبط امكان بر ديگري دليل نيز فوق آية

/١١٣ صفحه ,٢ جلد تفسير<نمونه>, - ١

١/Fفرماييد مراجعه بحث همان به

مكتشفانپاداشالهيدارند؟ آيامخترعانو - ٤

مطالعة با اينكه: وآن ميشود مطرح مهّمي سوال ,Tبا بحثهاي به توّجه با

ساليان دانشمندان از جمعي كتشافاتميبينيم: ا و اختراعات علوم, تاريخ

تـحّمل را مـحروميّتها انـواع و كشيدهانـد, طاقتفرسايي زحمات دراز

همنوعانشان دوش از باري كه كنند كتشافي ا و اختراع توانستهاند تا كرده

اين براي جانكاهي زحمات چه برق مخترع <اديسون> فيالمثل بردارند/

دست از نيز راه اين در را خود جان وشايد شد, متحّمل پربارش اختراع

واز درآورد, حـركت بـه را كارخـانهها ساخت, روشن را دنيايي امّا داد,

وجـود بـه آبـاد مزارع سرسبز, درختان عميق چاههاي اختراعش, بركت

شد/ دگرگون دنيا چهرة وخDصه آمد,

با كه <پاستور> همچون ديگري اشخاص يا او كرد, باور ميتوان چگونه

ودهها بخشيد, رهايي مرگ خطر از را انسان ميليونها ميكروب, كشف

ايـمان فـرضًا ايـنكه: حكم به شوند, فرستاده جهنّم قعر به همه او مانند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٨

۴۰۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٠٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

خدمتبه راه در چشمگيري كار هيچ عمرشان در افراديكه ولي نداشتند,

باشد؟ بهشت دل در جايشان ندادهاند, انجام انسانها

پاسخ:

بـلكه نيست, كافي بهتنهايي عمل نفس مطالعة اسDم, جهانبيني نظر از

دارد/ ارزش آن, انگيزة و محّرك ضميمة به عمل,

مـيسازند خـير بـناي يـا مـدرسه يـا بيمارستان كساني شده: ديده بسيار

به است انساني خدمت صددرصد هدفشان كه دارند هم اين به وتظاهر

ديگري مطلب پوشش, اين زير كه حالي در مديونند, آن به كه جامعهاي

عـوام, توّجه جلب يا وثروت مال يا و مقام حفظ وآن است شده نهفته

از دور خـيانتهايي به زدن دست حتّي يا و خود, ماّدي منافع وتحكيم

انجام كوچكي كار كسي, است ممكن عكس, به ولي است! ديگران چشم

وروحاني/ انساني انگيزهايصددرصد و اخDصتمام با دهد,

انگيزه نظر از هم و عمل نظر از هم را بزرگ, اينمردان پروندة بايد كنون, ا

نيست: خارج صورت چند از مسلّمًا و داد, قرار بررسي مورد ومحّرك,

Hهمانند تخريبياست عمل يك صرفًا اختراع, از اصلي هدف گاهي الف:

اتـمي بـمبهاي سـاختن مـنظور بـه بار نخستين كه اتمي انرژي كشف

وجود به نيز, انسان نوع براي منافعي آن كنار در سپس ,Fگرفت صورت

داشته قرار دوم درجة در يا نبوده, مكتشف يا مخترع واقعي هدف كه آمد

است/ روشن كام�ً مخترعان از دسته اين تكليف است,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٠٩

۴۰۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

و آوازه و اسم يا و ماّدي, گيري بهره هدفش مكتشف, يا مخترع گاهي ب:

بـيشتر درآمـد بـراي كـه دارد تـاجري حكم حقيقت, ودر است شهرت

كـار ايـجاد گـروهي وبـراي مـيآورد, وجود به عاّمالمنفعهاي تأسيسات

تحصيل هدفيجز بيآنكه ميآورد, ارمغان به مملكتيمحصو{تي وبراي

آن سـراغ به داشت بيشتري درآمد ديگري كار گر وا باشد, داشته درآمد

ميرفت/

كـار گيرد, انجام مشروع موازين طبق گر ا توليدي يا تجارت چنين البتّه

مـحسوب هـم مـقدسي فـوقالعـاده عـمل ولي نيست, وحرامي خDف

نميشود/

طرز اين نشانة و نبودند كم تاريخ, طول در ومكتشفان مخترعان اينگونه

به مضّر طرفيكه از آن از بيشتر يا درآمد آن ببينند گر ا استكه همان تفكّر,

سـود %٢٠ داروسازي صنعت در ًDمثH ميشود تأمين است جامعه حال

تـرجـيح را دومـي خـاص, دسـتة اين F%٥٠ هرويينسازي ودر ميبرند

ميدهند/

از نه و دارند خدا از نه, هيچطلبي, آنها است, روشن نيز گروه اين تكليف

ميخواستهاند كه بوده وشهرتي سود همان خويشوپاداشآنها همنوعان

رسيدهاند/ آن وبه

به معتقد گر ا يا و دارند انساني انگيزههاي مسلّمًا كه هستند سومي گروه ج:

گوشة در را خود عمر از دراز وگاهيساليان الهي, انگيزههاي باشند, خدا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٠

۴۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

آنكـه امـيد بـه مـيبرند, بـهسر ومحروميّت فDكت نهايت با {براتوارها

دارنـد, تـقديم انسـانيّت, جـهان به وارمغاني كنند, خود نوع به خدمتي

رنجديدهاي چهرة از وغباري وگرد بگشايند دردمندي پاي از زنجيري

بيفشانند/

نيست, آنها در بحثي كه باشندومحّركالهي, ايمانداشته گر ا افراد اينگونه

پاداش بدونهشك باشد مردمي انسانيو كشان محّر امّا باشند نداشته گر ا و

در است مـمكن پاداش اين داشت, خواهند دريافت خداوند از مناسبي

آنها عادل, عالم خداوند مسّلمًا ديگر, جهان استدر ممكن و باشد, دنيا

نيست, روشن ما بر جزئيّاتش وچطور؟ چگونه امّا نميكند, محروم را

نميكند> ضايع را نيكوكاراني چنين اجر <خداوند گفت: ميتوان همچنين

باشند, قاصر جاهل مصداق ايمان پذيرش عدم با رابطه در آنها گر ا Hالبتّه

/Fاست روشنتر بسيار مسأله

يـا و آيـات در كـه است اشاراتـي عقل, حكم بر عDوه مسأله, اين دليل

است/ آمده روايات

/٩٠ آية يوسف, سورة / ١

شامل أَجَْرالْمُحِْسنِيَن)١ يُِضيُع 6َ اللََّه (ٕاِنَّ جملة كه: نداريم دليلي هيچ ما

اطDق مؤمنان به فقط قرآن در <محسنين> زيرا نشود; اشخاص اينگونه

آمـدند, او نـزد كه هنگامي cdefg <يوسف> برادران ميبينيم لذا است, نشده

او به ميپنداشتند, مصر> <عزيز را او كه حالي ودر بشناسند را او بيآنكه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١١

۴۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٧٨ آية يوسف, سورة / ١

ميبينيم>/١ نيكوكاران از را تو <ما ِمَنالْمُحِْسنِيَن): نََريىَک (إِنَّا گفتند:
ٍة ذَرَّ ِمثَْقاَل َمْنيَعَْمْل #َو يََره ٍةخَيًْرا ذَرَّ ِمثَْقاَل (فََمْنيَعَْمْل آية, اينگذشته از

ميبيند را آن دهد انجام خير كار ذّرهاي وزن كسهم پس<هر :( يََرُه ا qَشر

/٨ و ٧ آية زلزله, سورة / ٢

وضوح به ميبيند>٢ FنيزH را آن كرده بد كار ذّرهاي وزن هم به كس وهر

ميشود/ اشخاص اينگونه شامل

بنياسرائيل <در cdefgميخوانيم: كاظم امام از يقطين> بن <علّي از حديثي در

بـه نسـبت بـيايـمان, مـرد داشت, كـافري همساية كه بود باايماني مرد

او براي خدا رفت, دنيا از وقتي نيكرفتاريميكرد, خود, باايمان همساية

سبب به اين شد: گفته او وبه آتششود/// گرماي از مانع كه كرد بنا خانهاي

/٤٨ حديث ,٢٩٦ صفحه ,٨ جلد <بحارا%نوار>, / ٣

مؤمنتميباشد>/٣ همساية به نسبت رفتاريت نيك

معروف مشركان از كه جدعان> بن <عبدا� mnopqدربارة كرم ا پيامبر از نيز و

جهنّم اهل عذابترين <كم شده: نقل چنين قريشبود سران واز جاهليّت

كاَنيُطعُِم <إنَُّه فرمود: mnopqچرا؟ رسولا� يا كردند: سوال است, جدعان ابن

/٩٦ حديث ,٣١٦ صفحه ,٨ جلد <بحارا%نوار>, - ٤

ميكرد>/٤ سير را گرسنگان <او َّعامَ>: الط

حاتم Hفرزند حاتم> بن <عدي mnopqبه پيامبر ميخوانيم: ديگري روايت در

عـذاب <خداوند أبيَکالعَذاَبالشَّديَدبَِسخاِءنَـفِسِه>: عَن <دَفََع فرمود: Fطايي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٢

۴۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٦٠٧ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة - ١

برداشت>/١ او وبخشش جود خاطر به پدرت از را شديد

براي <يمن> از گروهي cdefgميخوانيم: صادق امام از ديگري حديث ودر

همه از كه بود مردي آنها ميان ودر mnopqآمدند بحثوجدالخدمتپيامبر

mnopq پـيامبر برابر در خاّصي ولجاجت وخشنونت ميگفت, سخن بيشتر

مـباركش چـهرة در آثارش, كه شد عصباني mnopqآنچنان پيامبر مينمود,

چنين اين را الهي وپيام آمد, <جبرئيل> هنگام اين در گرديد, آشكار ًDكام

سـخاوتمند/ است مردي اين ميفرمايد: خداوند كرد: ابDغ mnopq پيامبر به

رو آنگـاه نشست/ فرو خشمش سخن, اين شنيدن با mnopq پيامبر حضرت

گـر ا و است, داده پيامي چنين من به پروردگار, وفرمود: كرد او بهسوي

گردي! ديگران عبرت كه ميگرفتم سخت تو بر آنچنان نبود, آن بهخاطر

بـلي! فـرمود: دارد؟ دوست را سـخاوت پروردگارت آيا پرسيد: مرد آن

رسول وتو نيست <ا�> جز معبودي كه ميدهم شهادت من كرد: عرض

كه سوگند كرده, مبعوث را تو كه خدايي همان وبه هستي, او وفرستادة

همان/ / ٢

برنگرداندهام>/٢ محروم خود نزد از را هيچكس كنون تا

بسـياري از نـيز و آيـات بـعضي از كـه: مـيآيد پيش سوال اين اينجا در

و اعمال قبولي شرِط و{يت, حتّي يا و ايمان كه ميشود: استفاده روايات,

است/ بهشت در ورود يا

درگاه مقبول بزند سر ايمان, فاقد افراد از هم اعمال بهترين گر ا بنابراين,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٣

۴۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

بود/ نخواهد خدا

مطلبي اعمال> <قبولي مسألة گفت: پاسخ چنين سوال اين از ميتوان ولي

در مشهور جهت, همين به ديگر, مطلب داشتن, مناسب پاداش و است,

با يا و قلب, حضور بدون نماز مث�, كه: است اين اسDم دانشمندان ميان

اينكه با نيست, خدا درگاه مقبول غيبت, مانند گناهان از بعضي ارتكاب

است خـدا فـرمان اطـاعت است, صـحيح شـرعًا نمازي چنين ميدانيم:

خـدا فـرمان اطاعت كه است ومسلّما ميشود, محسوب وظيفه انجام و

بود/ نخواهد پاداش بدون

ما بحث, مورد عملاستودر عالي مرتبة همان عمل, قبول ايناساس, بر

باشد, همراه ايمان با ومردمي, انساني خدمات گر ا ميگوييم: را همين نيز

بيمحتوا بهكلّي صورت, اين غير در داشت, خواهد را محتوا عاليترين

بود/ نخواهد وبيپاداش

عـمل پاداش كه: ميگوييم را پاسخ همين نيز, بهشت در ورود زمينة در

باشد/ جنّت در ورود منحصرًا نيست Tزم

بايد را آن مشروح است, تفسيري يكبحث ومناسب بحث عصارة Hاين

/Fكرد طرح فقهي مباحث در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٤

۴۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

بخواهد, گر ا است؟! آفريده بهحق را وزمين آسمانها خداوند, نديدي <آيا - ١٩

ميآورد/> تازهاي وخلق ميبرد را شما

نيست/> مشكل خدا براي كار اين <و - ٢٠

تفسير:

است آفرينشبراساسحّق

كنده پرا خاكستر, همچون اينكه: و پيشين, آية در باطل, از بحث دنبال به

مـنتقل ديگـر نـقطة بـه نـقطهاي از بـاد, وزش با دائمًا كه است وبيقرار

ميشود/

آمده/روي ميان به آن واستقرار حق از سخن بحث, مورد آية نخستين در

كـرده جـهان حقطلبان همة براي الگوئي بهعنوان mnopq پيامبر به را سخن

است؟> آفريده بهحق را وزمين آسمانها خداوند كه نديدي <آيا ميگويد:

/( بِالَْحّقِ َوا6َْْٔرَض َواِت ـى َم السَّ خَلََق اللََّه َأنَّ تََر (أَلَْم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٥

۴۱۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـطابقت بـهمعني اصل, در گويد, <مفردات> در <راغب> چنانكه <حق>,

مختلفاست/ آن استعمال موارد ولي است, وهماهنگي

حساب روي واز حكمت وفق بر كه: ميشود گفته كاري به حق, گاهي

الَّـِذي (هُـَو ميخوانيم: قرآن در كه همانگونه است, شده آفريده ونظم

ـنِيَن الّسِ َعـَدَد َمـنَاِزَللِـتَعْلَُموا َرُه قَـدَّ َو نُـوًرا َوالْقََمَر ِضيَاًء ْمَس الشَّ جََعَل
ماية را خورشيد استكه كسي <او :( بِالَْحّقِ ٕا6َِّ ذىلَِک اُ\ خَلََق َما َوالِْحَساَب
حساب روي از جز را كار اين داد, قرار نورافشاني وسيلة را وماه روشني

/٥ آية يونس, سورة / ١

نداد>/١ انجام وحكمت

مـيشود, گفته <حق> است داده انجام را كاري چنين كه شخصي به گاه,

َربُّكُـُم اُ\ (َفذىلِكُُم است/ شده اطDق كلمه اين خداوند بر كه همانگونه

/٣٢ آية يونس, سورة / ٢

است>/٢ شما حّق پروردگار خداوند, <اين :( الَْحقُّ
اُ\ (فََهَدي مانند ميشود, گفته واقعاست<حق> مطابق كه اعتقادي به گاه,

ايـمان كـه را كسـاني <خـداونـد :( ِمَنالْـَحّقِ فِيِه اخْتَلَفُوا لَِما آَمنُوا الَِّذيَن
فـرموده هـدايت كـردند, اخـتDف اعـتقادات از آن در آنچه به آوردهاند

/٢١٣ آية بقره, سورة / ٣

است>/٣

لزومش وقت ودر {زم انـدازة به كه ميشود گفته وعملي گفتار به گاه و

من از حّقي <قول جَهَنََّم): 6ََْٔمWََٔنَّ ِمنِّي الْقَْوُل (َحقَّ مانند است, گرفته انجام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٦

۴۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

/١٣ آية سجده, سورة / ١

ميكنم>/١ پر Fگنهكاران Hاز را جهنّم كه شده صادر

مانند و وبيهوده <لعب> و <ض�ل> و <باطل> آن, مقابل نقطة حال, هر به و

است/ اينها

يعني است/ اّول معني همان به اشاره شك, بدون بحث, مورد آية در امّا و

در كـه مـيدهد نشـان هـمگي وزمـين, آسمان آفرينش, عالم ساختمان

آفرينش به خداوند نه بوده, وهدفي نظم,حسابحكمت آنها, آفرينش

با را كمبودي نه و مينموده, احساسوحشت تنهايي از نه داشته, نياز آنها

بينياز چيز همه از او كه چرا سازد; برطرف خود ذات در ميخواهد آن

وتكامل پرورشمخلوقات براي منزلگاهي پهناور, جهان اين بلكه است,

است/ آنها به بيشتر چه هر بخشيدن

ندارد شما آوردن ايمان و شما به نيازي اينكه بر دليل ميكند: اضافه آنگاه

شـما جـاي به تازهاي وخلق ميبرد را شما كند اراده گر <ا كه, است اين

نادرست كارهاي از وهيچيك باشند داشته ايمان همه كه خلقي ميآورد>

َجِديٍد)/ يَأِْتبِخَلٍْق َو يُْذهِبْكُْم يََشأْ (ٕاِْن ندهند انجام را شما
#

اِ\ عَـلَي ذىلَِک َمـا (َو نـيست> مشكل وجه هيچ به خدا براي كار اين <و

بِعَِزيٍز)/
َما لِلَِّه نَّ َفٕاِ تَكْفُُروا ٕاِْن (َو ميفرمايد: <نساء> سورة در سخنآنكه, اين شاهد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٧

۴۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

َمـا لِـلَِّه َو # حَـِميًدا غَـنِيqا اُ\ كَـاَن َو ا6َْْٔرِض فِـي َمـا َو َواِت ـى ـَم فِيالسَّ
أَيَُّها يُْذهِبْكُْم يََشأْ ٕاِْن # Wًَوِكي ِباِ\ كَفَيى َو فِيا6َْْٔرِض َما َو َواِت ـى َم فِيالسَّ
شويد كافر شما گر ا <و قَِديًرا): ذىلَِک عَلَيى اُ\ كَاَن َو بِآخَِريَن يَأِْت َو النَّاُس
در آنچه و آسمانها در آنچه برايخداست Fزيرا نميرسد, زياني خدا Hبه

شما بخواهد او گر ا ايمردم, استـ وستوده بينياز وخداوند زميناست,

بـر وخداوند ميآورد, Fشما Hبهجاي را ديگري افراد و ميبرد ميان از را

/١٣٣ - ١٣١ آيات نساء, سوره / ١

تواناست>/١ كار اين

است/ شده نقل نيز عبّاس> <ابن از فوق آية زمينة در تفسير اين

معاد مسألة به اشاره Tبا جملة كه: اين وآن دارد وجود ديگرينيز احتمال

ببرد ميان از همگي را انسانها كه ندارد مانعي هيچ خدا براي يعني باشد

معاد مسألة در باز توانايي, و قدرت اين با آيا كند, ايجاد ديگري وخلق

داريد! ترديدي و شك ديگر, جهان در زندگي به وبازگشتخودتان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٨

۴۱۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

اين در ميشوند; ظاهر خدا عدل* +دادگاه برابر در آنها همة قيامت,* +در و - ٢١

<مـا مـيگويند: گـمراه* +وپيشوايـان مستكبران به نادان* +وپيروان ضعفا هنگام,

سهمي حاضريد شدهايم,* الهي مجازات گرفتار كه كنون +ا آيا بوديم; شما پيروان

بود, كرده هدايت را ما خدا گر <ا ميگويند: آنها برداريد؟> ما از را الهي عذاب از

شكـيبايي, وچه كنيم بيتابي چه كنون* ا +ولي ميكرديم; هدايت را شما نيز ما

نيست/> ما براي گريزي راه ندارد; ما براي تفاوتي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤١٩

۴۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

وعدة شما به <خداوند ميگويد: شيطان ميشود, تمام كار كه هنگامي <و - ٢٢

تسـّلطي شـما بـر مـن كردم/ تخّلف و دادم, +باطل* وعدة شما به من و داد; حق

مـرا بـنابرايـن, پـذيرفتيد; مـرا دعـوت شـما و كـردم دعوتتان اينكه جز نداشتم,

شـما نـه و هستم, شما فريادرس من نه كنيد/ سرزنش را وخود نكنيد; سرزنش

اطاعت +و داشتيد, قبل از كه خود, دربارة شما شرك به نسبت من من/ فريادرس

عـذاب سـتمكاران بهيقين كافرم!> و بيزار داديد* قرار خدا اطاعت همرديف مرا

دارند!> كي دردنا

بهشتي باغهاي به دادند, انجام صالح اعمال و آوردند ايمان كه را كساني <و - ٢٣

اذن بـه است; جـاري درخـتانش پــاي از نــهرها كــه بــاغهايي مــيكنند; وارد

است/> <سfم> آن, در آنها وتحيّت ميمانند; آن در جاودانه پروردگارشان,

تفسير:

پيروانش گفتوگويصريحشيطانو

لجـوج منحرفان دردناك و سخت مجازات به اشارهاي قبل, آية چند در

وتكـميل تعقيب را معني همين بحث, مورد آيات بود, شده بيايمان, و

وكافران, ظالمان و جبّاران همة قيامت روز <در ميگويد: نخست ميكند/

ميشوند> ظاهر خداوند برابر پيشگاه در وپيشوا پيرو متبوع, و تابع از اعّم

مربوط مسائل زيرا است; آينده معني به اينجا در ولي است, ماضي فعل <برزو> داشت توجه بايد - ١

شده بيان ماضي صيغة با قرآن آيات از بسياري در كه است تخلفناپذير و قطعي آنچنان قيامت به

لِلَِّهجَمِيًعا)/١ بََرُزوا (َو

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٠

۴۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميگوئيم: مرد خواهد داريم يقين و است بيماري كه كسي درباره ما المثل, في كه همانگونه است

رفت! دنيا از كس ف@ن

به را خود كوركورانه, تقليد با كه ناداني پيروان يعني ضعفا هنگام اين در و

ميگويند: بودند, آنها گمراهي عامل كه مستكبراني افكندند واديضDلت

اين به شما رهبري خاطر به كه كنون ا است ممكن آيا بوديم شما پيرو <ما

را مـا عـذابهـاي از سـهمي هـم شما شدهايم, گرفتار Dوب عذاب همه

كُنَّا إِنَّا لِلَِّذيَناْستَكْبَُروا َعَفاُء (َفَقاَلالضُّ شود>؟ داده تخفيف ما از تا بپذيريد

َشْيٍء)/ ِمْن اِ\ َعَذاِب ِمْن عَنَّا مُغْنُوَن أَنْتُْم فََهْل تَبًَعا لَكُْم
كـيفر ايـن از نـجات بـهسوي را ما خدا گر <ا ميگويند: بDفاصله آنها امّا

هََديىنَا لَْو (قَالُوا راهنماييميكرديم> را شما هم ما وعذابهدايتميكرد,

/( كُْم لََهَديْنَا اُ\
و كنيم وجزع بيتابي <چه است, گذشته حرفها اين از كار افسوس! ولي

أَجَِزعْنَا عَلَيْنَا (َسَواٌء ندارد> وجود ما براي نجاتي راه وشكيبايي! صبر چه

ِمْنمَِحيٍص)/ لَنَا َما َصبَْرنَا َأْم

نكتهها:

مگـر كه: است اين ميآيد پيش آيه اين زمينة در كه سؤالي نخستين /١

آيـة در كه, نيستند وآشكار ظاهر خدا علم برابر در جهان, اين در مردم

ميشوند؟ وظاهر بارز خدا پيشگاه در همگي قيامت در ميفرمايد: فوق

افراد كه: است اين منظور گفتهاند: مفّسران از بسياري سوال, اين پاسخ در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢١

۴۲۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

خدا پيشگاه در اعمالشان وهمة آنها احساسنميكنند, جهان اين در بشر

احساس همگي قيامت در را وظهور حضور اين ولي, است, وبارز ظاهر

كرد/ خواهند

دادگاه در وظهور وبروز قبرها از شدن خارج منظور گفتهاند: نيز بعضي

است/ حساب براي الهي عدل

آيـه مـفهوم در دو هر كه ندارد مانعي و است, خوب تفسير دو هر اين و

باشند/ جمع

چيست؟ ُكم> لََهَديَنا dُا َنا َهَديى <لَو جملة از منظور - ٢

مـجازات از نـجات طريق به هدايت منظور معتقدند: مفّسران از بسياري

پيروانشان پاسخ در <مستكبران> را سخن اين زيرا است; عالم آن در الهي

وتـناسب مـيگويند, بـودند, كرده عذاب از سهمي پذيرش تقاضاي كه

عذاب از رهايي طريق به هدايت منظور ميكند, ايجاب وجواب سؤال

است/

ديده نيز بهشتي نعمتهاي به رسيدن مورد در FهدايتH تعبير همين اتّفاقًا

الَّـِذي لِـلَِّه الْحَْمُد قَالُوا (َو ميخوانيم: بهشتيان زبان از كه آنجا ميشود,
را خدايي شكر <ميگويند اُ\): هََديىنَا َأْن لَْو6َ كُنَّالِنَهْتَِدَي َما َو َذا ـى لَِه هََديىنَا
ما نبود, او توفيقوهدايت گر وا هدايتكرد, نعمتهايي چنين به را ما كه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٢

۴۲۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٤٣ آية اعراف, سورة / ١

نمييافتيم>/١ راه اينها به

در را خـود كه هنگامي ض�لت> <رهبران كه دارد وجود نيز, احتمال اين

كـنند, دور خـود از را گناه اينكه براي ميبينند, پيروانشان تقاضاي برابر

خود خرابكاري -كه است ضDلت پرچمداران همة رسم كه همانگونه و

كـنيم؟! چه ما ميگويند: تمام, وقاحت با مياندازند- ديگران گردن به را

هدايتميكرديم!/ را شما هم ما راستهدايتميكرد, راه به را ما خدا گر ا

نداشتيم/ ارادهاي خود واز بوديم مجبور ما يعني:

به نسبتجبر, رسمًا خويش تبرئة براي كه: است منطقشيطان همان اين

ِصَراطََکالْمُْستَقِيَم): لَُهْم 6ََٔقُْعَدنَّ أَْغوَيْتَنِي (فَبَِما گفت: داده عادل خداوند

مينشينم تو مستقيم راه سر بر آنها كمين در من كردي, گمراه مرا كه كنون <ا

/١٦ آية اعراف, سورة / ٢

٢/<Fميسازم منحرف را آنها Hو

بـار نـخواهـند, وچـه بـخواهـند چـه مستكبران داشت: توّجه بايد ولي,

بـر روايـات و قـرآن آيات صريح طبق را خويش پيروان گناه مسؤوليّت

بـودند, گـمراهـي وعامل انحراف بنيانگذار آنها كه چرا ميكشند; دوش

شود/ كاسته چيزي پيروان ومجازات مسؤوليّت از بيآنكه

كوركورانه تقليد مذّمت در بيان رساترين -٣

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٣

۴۲۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميشود: روشن بهخوبي فوق آية از

اصطDح وبه ميافتند وآن اين دنبال بسته, وگوش چشم كه كساني :Tًاّو

بـيشخصيّتي و نـاتوان افراد ميسپارند, كس هر دست به را خود افسار

است/ كرده <ضعفاء> به تعبير آنها از قرآن كه هستند

در حتّي بينوايان اين و است, يكي دو هر پيشوايانشان آنها سرنوشت ثانيًا:

گيرند, بهره گمراه, رهبران اين حمايت از نميتوانند حا{ت, سختترين

بـه سخريه, با شايد, بلكه دهند, تخفيف را مجازاتشان از ذّرهاي حتّي و

در نجاتي و خ�ص راه كه نكنيد فزع و جزع بيهوده ميدهند: پاسخ آنها

نيست!/ كار

بـيرون پرده واز شدن ظاهر بهمعني <بروز> ماّدة از اصل در <برزوا> -٤

در ايسـتادن حـريف ومقابل صف از آمدن بيرون وبهمعني است, آمدن

است/ آمده نيز كردن مبارزه وبهاصطDح جنگ ميدان

است/ ناراحتي يا عيب از رهايي بهمعني <محص> ماّدة از <محيص>

#

گـناهكاران و جـبّاران روانـِي مـجازاتهـاي از ديگـري صحنة به سپس,

<وشـيطان مـيگويد: چـنين پرداخته, رستاخيز روز در شياطين وپيروان

وهـر پـذيرفت پايان صالح, غير و صالح بندگان حساب كار كه هنگامي

خـود پيروان به رسيدن, خود قطعي وكيفر پاداش و سرنوشت به كدام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٤

۴۲۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

دادم وعده شما به نيز ومن داد, حق وعدة شما به خداوند ميگويد: چنين

تـخلّف سـپس Fميدانستيد تا خود چنانكه وبيارزش پوچ وعدهاي Hاز

َو الْـَحّقِ َوْعـَد كُـْم َوَعَد اللََّه ٕاِنَّ ا6َْْٔمُر قُِضَي ا لَمَّ يْطَاُن الشَّ َقاَل (َو جسـتم>
/( فَأَخْلَفْتُكُْم َوَعْدتُكُْم

بودند, ضDلت راه رهبران كه مستكبراني ساير نيز, شيطان ترتيب, اين به و

بدبخت پيروان اين به را سرزنشخود و مDمت تيرهاي و شده, هماواز

ميكند/ نشانهگيري

بود اين تنها نداشتم, ا{زامي و اجبار و تسلط شما بر <من ميكند: اضافه و

كَاَن َما (َو پذيرفتيد> خود اراده و ميل با هم شما كردم دعوت شما از كه:

لِي)/ فَاْستَجَبْتُْم دََعْوتُكُْم َأْن ٕا6َِّ ُسلْطَاٍن ِمْن لِيعَلَيْكُْم
كـه كنيد> سرزنش را خويشتن بلكه نكنيد, سرزنش هرگز مرا <بنابراين,

لُوُموا َو (فWََتَلُوُمونِي پذيرفتيد مرا وظاهرالفساد دعوتشيطنتآميز چرا

/( أَنْفَُسكُْم
باد!! خودتان بر لعنت كه كرديد خودتان

به پروردگار, ومجازات قطعي حكم برابر در ميتوانم من <نه حال, هر به

َو أَنَابِمُْصِرِخكُْم (َما فريادرسباشيد> ميتوانيد شما ونه برسيم شما فرياد

/( أَنْتُْمبِمُْصِرِخيَّ َما
در مرا اطاعت اينكه و خود دربارة شما شرك از كه ميكنم اعDم كنون <ا

كَفَْرُتبَِما (إِنِّي ميورزم> كفر آن به و بيزار Fداديد قرار رديفاطاعتخدا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٥

۴۲۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

قَبُْل)/ ِمْن أَْشَركْتُُموِن
را, شما وهم بدبختكرد مرا هم اطاعت>, <شركدر اين كه فهميدم كنون ا

ندارد/ وجود آن وجبران اصDح براي راهي كه بيچارگي و بدبختي همان

الظَّالِِميَن (ٕاِنَّ است> دردناكي عذابي قطعا ستمكاران براي <مسلّما بدانيد:

أَلِيٌم)/ َعَذاٌب لَُهْم

نكتهها:

پيروانش به دندانشكنشيطان پاسخ -١

طـاغيان هـمة شـامل كـه دارد وسـيعي مـفهوم <شـيطان> كـلمة گـرچـه

وآيات آيه اين در كه قرائني با ولي ميشود, انس, و جّن ووسوسهگران

سركردة كه است <ابليس> شخص اينجا در منظور مسلّما دارد وجود قبل

انتخاب را تفسير همين نيز مفّسران همة لذا و ميشود/ محسوب شياطين

بعد به ١٩١ صفحه ١ جلد <نمونه>, تفسير به قرآن در <شيطان> معني دربارة بيشتر توضيح براي / ١

فرماييد/ مراجعه آدم آفرينش به مربوط <بقره> سورة ٣٦ ـ ٣٤ آيات ذيل

كردهاند/١

اختيار هرگز شيطان وسوسههاي كه: ميشود استفاده بهخوبي آيه, اين از

نيست, بيش يكدعوتكننده او بلكه نميگيرد, انسان از را اراده وآزادي

منتهيى ميپذيرند, را او دعوت نشان خود ارادة با كه هستند انسانها اين و

بـه را انسـان وضع خDف, كار بر ومداومت قبلي استزمينههاي ممكن

وجود در وسوسهها برابر در حالتسلباختيار, يكنوع كه برساند جايي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٦

۴۲۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـخدر, مـواّد بـه نسبت معتادان از بعضي در كه همانگونه شود, پيدا او

بوده, اختياري حالت نيز, اين سبب چون ميدانيم ولي ميكنيم, مشاهده

ميشود/! محسوب اختياري باز باشد چه هر آن نتيجة

يَـتََولَّْونَُه الَِّذيَن عَلَي ُسلْطَانُُه ََّما (إِن ميخوانـيم: <نحل> سورة ١٠٠ آية در

و{يت كـه است كساني بر تنها شيطان <تسلّط مُْشِركُوَن): بِِه هُْم َوالَِّذيَن
شريكخداوند را او كه آنها و پذيرفتهاند خود به نسبت را او وسرپرستي

دادهاند>/ قرار اطاعت مسألة در

خويش گناهان كه كساني همة به دندانشكني پاسخ شيطان, ترتيب اين به

او وبه انحرافاتخويشميشمرند, عامل را واو مياندازند او گردن به را

از گـروهي كـه را عـوامـانه مـنطق طرز اين و ميدهد, ميفرستند, لعنت

ميكوبد/ دارند, خويش تبرئة براي گناهكاران

ديگر/ چيز نه و است او عمل او اراده انسان بر حقيقي سلطان حقيقت در

هـمة با بزرگ, محضر آن در كه دارد را توانايي اين چگونه شيطان -٢

بگيرد؟ وشماتت مDمت باد به را آنها و كند پيدا تماس خود پيروان

است/ شده مطرح اينجا در كه است سوال اين

در اين و ميدهد, او به خداوند را توانايي اين مسلّما است: اين آن پاسخ

به است اخطاري است, شيطان پيروان براي رواني مجازات يكنوع واقع

از را خويش ورهبر خود كار پايان كه جهان, اين در او راه پويندگان همة

شـيطان مـيان را ارتباط اين وسيلة خداوند حال, هر به ببينند, كنون ا هم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٧

۴۲۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميكند/ فراهم بهنحوي پيروانش و

قـيامت در پـيروانش و شيطان به منحصر برخورد, نوع اين اينكه جالب

هـمين نيز جهان, اين در گمراهي, پيشوايان و ضDت ائمه تمام نيست,

ميگيرند Fموافقتخودشان با Hالبتّه را خود پيروان دست دارند, را برنامه

اوضاع ديدند كه وهنگامي ميكشانند, وبدبختيها بDها امواج ميان وبه

وبه ميجويند, بيزاري آنها از حتّي وميروند, كرده رها را آنها است بد

دنـيا خسـران بـه را آنـها وبهاصـطDح ميپردازند سرزنششان و مDمت

ميسازند/ گرفتار آخرت و

كشيدن فرياد بهمعني <َصرخ> از اصل در <ٕاصراخ> ماّدة از <ُمصرخ> -٣

فريادرسميباشد بهمعني <مصرخ> بنابراين است, كمكآمده طلب براي

ميخواهد/ فريادرسي كه كسي بهمعني <مستصرخ> و

نه اطاعتاست شرك فوق, آية در شيطان دادن شريكقرار از منظور -٤

عبادت/ شرك

شـيطان سخنان دنبالة أَلِيٌم) َعَذاٌب لَُهْم الظَّالِِميَن (ٕاِنَّ جملة اينكه در -٥
گفتوگو مفّسران ميان در پروردگار, ناحية از است مستقلّي جملة يا است

طـرف از است مسـتقلّي جـملة مـيرسد: نـظر بـه چنين بيشتر يا است,

درس يك بهعنوان پيروانش, با شيطان گفتوگوي پايان در كه خداوند,

است/ فرموده آموزنده

#

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٨

۴۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـيايـمان و عـنيد جـبّاران حال بيان دنبال به بحث, مورد آيه آخرين در

پـرداخـته, آنها وسرانجام مؤمنان حال ذكر به آنها, دردناك وسرنوشت

باغهاي در دادند انجام صالح واعمال آوردند ايمان كه آنها <و ميگويد:

زيـر از جـاري آب نـهرهاي كـه بـاغهائي هـمان ميشوند, وارد بهشت

ـالَِحاِت الصَّ عَـِملُوا َو آَمنُوا الَِّذيَن ُأْدِخَل (َو است> حركت در درختانش

ا6َْٔنَْهاُر)/ ِمْنتَحْتَِها تَجِْري جَنَّاٍت
(خَـالِِديَن ميمانند> بهشت باغها آن در پروردگارشان, اذن به <جاودانه

َربِِّهْم)/ ذِْن ِبٕاِ فِيَها
َسWٌَم)/ فِيَها َّتُُهْم (تَِحي است> سDم آنجا در آنان <وتحيّت

براي دعا عنوان به سپس شده, گرفته <حيات>, ماّدة از اصل در <تحيّت>

خـوشامدگويي, نـوع هـر و است, شده استعمال افراد حيات و سDمتي

ميگردد/ اطDق ميشود, گفته مDقات آغاز در كه دعايي و وسDم

است ودرودي خوشامد فوق, آية در <تحيّت> گفتهاند: مفّسران از بعضي

خويش نعمتسDمت با را آنان و ميفرستد, باايمان افراد به خداوند كه

جنگ گونه هر از س�مت و گزند, و ناراحتي هرگونه س�متاز دارد: قرين

/Fاست وفاعلشخدا شده مفعول به اضافه <تحيَّتُُهم> Hبنابراين نزاع و

يكـديگر بـه مـؤمنان كـه است تحيّتي اينجا در منظور گفتهاند: بعضي و

ميگويند/ آنها به فرشتگان يا و ميگويند

آنچـنان مـفهومش شده, گفته مطلق بهطور كه <س�م> كلمة حال, هر به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٢٩

۴۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

روحـي گـزند و نـاراحـتي نوع هر از را سDمتي گونه هر كه است وسيع

بحث مشروحا بعد به <نساء> سورة ٨٦ آية ذيل ,٤١ صفحه چهارم, جلد در وتحّيت س@م دربارة - ١

كرديم/

ميگردد/١ شامل وجسمي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٠

۴۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

درخت بـه را كـيزه* پـا +وگـفتار طـّيبه> كلمة > خداوند چگونه نديدي <آيا -٢٤

است؟!> آسمان در آن شاخة و ثابت, زمين* +در آن ريشة كه كرده تشبيه كيزهاي پا

مـردم بـراي خداوند و ميدهد/ پروردگارش اذن به را خود ميوة زمان <هر -٢٥

گيرند*>/ +وپند شوند متذّكر شايد ميزند, مَثَلها

زمين از كه كرده تشبيه كي ناپا درخت به را ك* ناپا سخن +و خبيثه> كلمة > <و -٢٦

ندارد>/ ثباتي و قرار و شده, ريشهكن

اين در استوار اعتقاد و گفتار سبب به آوردند, ايمان كه را كساني <خداوند -٢٧

مـيسازد, گـمراه را سـتمكاران و مـيدارد; ثـابتقدم ديگـر, سراي در و جهان,

اراده را چه هر خداوند و برميگيرد*; اعمالشان سبب به آنها از را خود لطف +و

ميدهد/> انجام باشد* مصلحت +و كند

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣١

۴۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

تفسير:

خبيثه وشجرة طّيبه شجرة

طـيّب و ايـمان, و كـفر بـاطل, و حـّق تجّسم از ديگري صحنة اينجا در

كـرده, بـيان وپـرمعني, عـميق بسيار جالب, مثال يك ضمن را وخبيث

ميكند/ تكميل بود, زمينه اين در كه را گذشته آيات وبحثهاي

و زده, مثالي كيزه پا كDم براي خدا چگونه نديدي <آيا ميفرمايد: نخست

Wًَاُ\َمث كَيَْفَضَرَب تََر (أَلَْم است؟> كرده پاكيتشبيه و طيبه شجرة به را آن

/( طَيِّبٍَة كََشجََرٍة طَيِّبًَة كَلَِمًة
ميپردازد Fوپربركت كيزه پا Hدرخت طيّبه شجرة ويژگيهاياين به سپس

ميكند/ اشاره كوتاهي, عبارات ضمن آن, ابعاد تمام به

كنيم, بررسي قرآن همراه را طيّبه شجرة اين ويژگيهاي آنكه از پيش امّا

چيست؟ طيّبه> كلمة > از منظور ببينيم بايد

تـفسير ا�> Tّٕا ٕاله T> وجـملة تـوحيد كـلمة بـه را آن مفّسران از بعضي

كردهاند/

ميدانند/ الهي وفرمانهاي اوامر به اشاره را آن ديگر, بعضي كه حالي در

است/ ا� Tّٕا ٕاله T ومفهوم محتوا كه ميدادند ايمان را آن ديگر, بعضي

كردهاند/ تفسير <مؤمن> شخص به را آن ديگر بعضي

شود/ مراجعه كبير> > تفسير و القرآن> ظhل <في <قرطبي>, <مجمعالبيان>, تفسيرهاي به - ١

آوردهاند/١ آن تفسير در را سازنده برنامههاي و روش بعضي و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٢

۴۳۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

همة گفت, ميتوان طيّبه>, كلمة ومحتواي< بهوسعتمفهوم توّجه با ولي,

در موجوداترا همة وسيع, معني به در كلمه> > زيرا شاملميشود, را اينها

صـفحه <نمونه>, تفسير پنجم جلد <انعام>, سورة ١١٥ آية ذيل در آن مفهوم و كلمه> > دربارة - ١

كردهايم/ بحث ,٤١١

ميشود/١ گفته كلمةا�> > مخلوقات به دليل, همين به و ميگيرد, بر

سنّت, هر مثال اين اينكه: نتيجه است, كيزه وپا پاك شي گونه هر <طيّب>

را وپربركتي پاك موجود وهر انسان هر عمل, هر روش, برنامه, دستور,

ويژگيهاي با است كيزه پا درخت يك همانند اينها وهمة ميشود, شامل

زير:

وبيحركت, جامد نه و بيروح, نه نمو, و رشد داراي موجودياست, -١

بـيانگر <شجره> به Hتعبير وخويشتن ديگران وسازنده ورويا پويا, بلكه

/Fاست حقيقت اين

هيچ انگشتروي چون نظر؟ چه از امّا استوطيّب پاك درخت, اين -٢

كيزه, پا منظرهاش نظر, هر از است: اين مفهومش نشده, گذارده قسمتي

از ونسيميكه كيزه, سايهاشپا و كيزه, وگلاشپا شكوفه كيزه, ميوهاشپا

است/ كيزه پا نيز برميخيزد آن

دارد ريشــهاي است, حســابشدهاي نـــظام داراي شــجره, ايــن -٣

اصـل وجـود Tًاصو دارند, ووظيفهاي مأموريّت كدام وهر وشاخههاي

است/ آن بر حسابشدهاي نظام حاكميّت بر دليل آن, در وفرع

وتندباد طوفان كه بهطوري است, مستحكم> ثابتو آن ريشة و <اصل -٤

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٣

۴۳۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

بـه سـر شـاخههاي كـه دارد را آن توانايي و بركند جا از را آن نميتواند

معلّق آزاد هواي برابر ودر آفتاب نور زير در فضا در را كشيدهاش آسمان

متّكي بايد باشد, سركشيدهتر چه هر شاخه كه چرا كند, وحفظ دارد نگاه

ثَابٌِت) (أَْصلَُهها باشد/ قويتري ريشة به
بلكه نيست, يكمحيطپستومحدود در طيبه, اينشجرة شاخههاي -٥

شكـافته را آسمان سينة سينه شاخهها اين است: او جايگاه آسمان, بلند

فَـْرُعَها (َو است> آســمان در <شــاخههايش آري رفــته فــرو آن ودر

َماِء)/ فِيالسَّ
وغـبار گرد آلودگي از باشند, برافراشتهتر شاخهها قدر هر است, روشن

آفتابوهواي نور واز دورترندوميوههايپاكتريخواهندداشت, زمين

مـنتقل بـهتر خـود طـيّب ميوههاي به را وآن ميگيرند, بهره بيشتر سالم

شاخههاي بر كه ميوههايي است, آشكار كامً@ درخت, يك ميوههاي در مخصوصًا موضوع, اين - ١

هم و سالمترند هم ميرويند, درخت پايين شاخههاي بر كه ميوههايي از ميرويند درخت باxي

مطبوعتر! و رسيدهتر

ميكنند/١

#

مـيوه كـه درخـتاني هـمچون نـه است پربار شجرة طيّبه, شجرة اين -٦

(تُـْؤتِي مـيدهد> را خود <وميوة هستند مولد بنابراين, ندارند, وثمري

كُلََها)/ ُأ
كه زمان> <هر يعني فصل, هر در بلكه فصل, دو يا يكفصل, در نه امّا -٧

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٤

۴۳۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ِحيٍن)/ (كُلَّ برنميگردي محروم كني دراز شاخههايش بهسوي دست

آفرينشاست قوانين مشمول بلكه بيحسابنيست, نيز دادنآن ميوه -٨

ارزاني همگان به را ميوه اين پروردگارش> اذن و<به الهي يكسنّت وطبق

َربَِّها)/ ذِْن (ِبٕاِ ميدارد
پـيدا كـجا در را وبركات ويژگيها اين ببينيم و بينديشيم, درست كنون ا

مـوّحد انسـان يك ودر آن, ومـحتواي توحيد كلمة در مسّلمًا ميكنيم؟

پـوينده, رويـنده, هـمه اينها وپاك, سازنده برنامة يك ودر وبامعرفت,

داراي هـمه وثـابتانـد, محكم ريشههاي داراي همه هستند, ومتحّرك

وكـثافات آلودگـيها از ودور كشيده آسمان به وسر فراوان, شاخههاي

بخش/ وفيض نورپاش و پرثمرند همگي جسماني,

هر در كند, دراز وجودشان شاخسار به ودست بيايد, آنها كنار به كس هر

ميگيرد/ بهره نيروبخششان, و ومعطّر لذيذ ميوههاي از باشد كه زمان

حـركت جـا از را آنـها ومشكـDت, سخت وطوفانهاي حوادث تندباد

زمان حجابهاي دنيايكوچكنيست, به محدود آنها فكر افق نميدهد,

ميروند/ پيش بينهايت و ابديّت بهسوي ميدرند, را ومكان

پـروردگار اذن به همگي بلكه نيست وهوس هويى سر از آنها برنامههاي

از نـيز بـودن, وثـمربخش پويايي و حركت اين و است, او فرمان وطبق

ميگيرد/ سرچشمه جا همين

بـركت ماية حياتشان پروردگار, طيّبة كلمات اين باايمان, و بزرگ مردان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٥

۴۳۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

گـران شا وسخنانشان وكلمات آنها آثار حركت, موجب مرگشان است,

همگي خاموششان, قبرهاي حتّي و پرافتخارشان, تاريخ وكتابهايشان

وتربيتكننده/ وسازنده الهامبخشاست

شـوند> مـتذكّر شـايد مـيزند, مَـثَل مردم براي اينچنين خداوند, <آري,

كَُّروَن)/ يَتََذ لِلنَّاِسلَعَلَُّهْم ا6َْْٔمثَاَل اُ\ (َويَْضِرُب
#

صـفات بـا درختي آيا كه: شده, مطرح سؤال اين مفّسران ميان اينجا در

Hدرختي است شده تشبيه آن به طيّبه> كلمة > كه دارد خارجي وجود فوق,

/Fباشد وپرميوه سرسبز سال فصول تمام در كه

جـهت, همين به و است, نخل درخت وآن دارد وجود معتقدند: بعضي

كنند/ تفسير ماه شش به را ِحيٍن> كُلَّ > كه شدهاند مجبور
داشـته درخـتي چنين وجود به اصرار كه ندارد لزومي هيچروي به ولي,

وجود ًDاص كه داريم مختلف زبانهاي در زيادي تشبيهات بلكه باشيم,

ندارد/ خارجي

كـه حالي Hدر ندارد غروب كه است آفتابي همچون قرآن ميگوييم: ًDمث

شبي همچون من هجران اينكه يا و Fدارد غروب هميشه آفتاب ميدانيم

!Fدارد پايان شبي هر ميدانيم كه حالي Hدر ندارد پايان كه است

حـقايق سـاختن مجّسم تشبيه, از هدف كه آنجا از كلمات و حال هر به

تشـبيهات, گونه اين است, محسوس قالب در عقلي مسائل دادن وقرار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٦

۴۳۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ وجّذاب ومؤثّر دلنشين ًDكام بلكه ندارد, مانعي هيچگونه

سال مّدت تمام در كه دارند وجود جهان همين در درختاني حال, عين در

در را درختان از بعضي ما خود حتّي نميشود, قطع آنها شاخههاي از ميوه

بـود, كـرده گـل مـجّددًا وهـم داشت ميوه هم كه ديديم گرمسير مناطق

بود! زمستان فصل كه حالي در ميشد فراهم آن در جديد ميوة ومقّدمات

#

روشمقابله از استفاده مسائل, تفهيم براي راهها بهترين از يكي كه آنجا از

چنين بعد, آية در را طيّبه> <شجرة مقابل نقطة بDفاصله است, ومقايسه

ميكند: بيان

بيريشه و ناپاك و خبيث درخت همانند پاك, نا و خبيثه كلمة <مَثَِل امّا

گوشهاي به روز هر طوفانها برابر در و شده كنده زمين روي از كه است,

ٍة كََشجََر خَبِيثٍَة كَلَِمٍة َمثَُل (َو نيست> آن براي ثباتي و قرار و پرتابميشود

قََراٍر)/ ِمْن لََها َما ا6َْْٔرِض فَْوِق ِمْن اجْتُثَّْت خَبِيثٍَة
هـمان وشوم, زشت گفتار همان وشرك, كفر كلمة همان <خبيثه> كلمة

خ�صه, و وآلوده, ناپاك انسانهاي همان وغلط, كننده گمراه برنامههاي

است/ ناپاك و خبيث چيز هر

ورشد نمو نه شده, كنده آن ريشة كه وشومي استدرختزشت بديهي

ثـبات نـه و ومـنظره, سـايه نـه ومـيوه, گـل نـه وتكامل, ترقّي نه دارد,

زدن وآتش سـوزانـدن درد بـه جـز كـه, است چـوبي قـطعه واسـتقرار,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٧

۴۳۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

گـزنده, گـاه و رهـروان, ومــزاحـم است راه مــانع بــلكه نــميخورد,

است! ومردمآزار مجروحكننده

و ميگويد, سخن تفصيل با قرآن طيّبه>, <شجرة وصف در اينكه: جالب

تنها ميگذرد, آن از كوتاه يكجملة با خبيثه>, <شجرة شرح هنگام به امّا

شده كنده زمين <از قََراٍر): ِمْن لََها َما ا6َْْٔرِض فَْوِق ِمْن (اجْتُثَّْت ميگويد:
است, بـيريشه درخت ايـن شد, ثابت كه هنگامي زيرا ندارد>, وقراري

است/ تكليفشروشن وميوه وگل وبرگ شاخ ديگر

ذكـر مـورد در انسـان كـه است بـيان لطـافت نـوعي يك اين ع�وه, به

ذكـر بـه كـه هـنگامي امـا و بـپردازد خـصوصيّاتش هـمة به <محبوب>,

بگذرد! آن از كوبنده يكجملة با ميرسد <مبغوض>

كـه درخت ايـن درخت ايـنكه, دربـارة مـفّسران مـيبينيم ايـنجا در باز

پرداختهاند/ بحث به درختاست؟ كدام است, شده واقع <مشبٌّهبه>

دانستهاند/ دارد وبدي تلخ بسيار ميوة كه <حنظل> درخت را بعضيآن

در استكه پيچيده گياه نوعي كه ,Fسقوط وزن Hبر كشوت> > را بعضيآن و

نه و دارد, ريشه نه ميرود, با{ آن واز ميپيچد خار بوتههاي به بيابانها

گـفته درخت بـه هـم عـرب لغت در شـجر كه باشيد داشته Hتوّجه برگ

/Fگياه به وهم ميشود

كه ندارد لزومي هيچ كرديم بيان طيّبه> <شجرة تفسير در كه, همانگونه ولي

بلكه باشد داشته خارجي وجود صفات, آن تمام با <مشبٌّهبه> تشبيه, هر در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٨

۴۳۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٣٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

انـحرافـي وبـرنامههاي شـرك كلمة واقعي چهرة ساختن مجّسم هدف,

چـيزشان هـمه كـه هستند درختاني همانند آنها كه است, خبيث ومردم

وتـوليد مزاحمت جز فايدهاي و وثمره ميوه گونه وهيچ ناپاك و خبيث

ندارد/ دردسر

بر بيابان ودر باشند كنده ريشه از را آن كه ناپاكي درخت وجود ع�وه به

نيست/ كم باشد, گرفته قرار وتندباد طوفان سينة

#

كـفر> و< <ايـمان> حـال گـويا, مـثال دو در گـذشته آيات در نظر اين از

در يـافت, تـجّسم و<ناپاك> <پاك> هر كلّي وبهطور كافر> و< و<مؤمن>

ميپردازد/ آنها نهايي وسرنوشت كار نتيجة به بحث مورد آية آخرين

گـفتار بـهخاطر آوردهانـد, ايمان كه را كساني <خداوند ميگويد: نخست

در وهم جهان اين در هم ميدارد, قدم, ثابت پايدارشان و ثابت واعتقاد

َو الدُّنْـيَا ِة الثَّابِِتفِـيالْـحَيَوى بِالْقَْوِل آَمنُوا الَِّذيَن اُ\ (يُثَبُِّت ديگر> جهان
/( ِة فِياÐ6ِْخَر

يك آنـها وشـخصيّت ومـتزلزل سـطحي ايـمان يك آنها, ايمان كه چرا

كـه بـوده, طـيّبهاي شـجرة بـلكه است, نـبوده ومتلّون كاذب شخصيّت

كـه آنـجا از و است, داشته قرار آسمان در وشاخههايش ثابت ريشهاي

مـوهبتي هـر ديگـر, تـعبيري بـه و نيست, خدا لطف از بينياز هيچكس

بر تكيه با راستينثابتقدم مؤمنان اين برميگردد, او ذاتپاك به سرانجام

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٣٩

۴۳۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

استقامتميكنند/ كوه چون حادثهاي گونه هر برابر در لطفخداوند

نـمايان آنـها راه سر بر است, اجتنابناپذير زندگي در كه لغزشگاههايي

ميكند/ حفظ را آنان خداوند امّا ميشود

زرق از اسـتفاده بـا و مـيپردازنـد, آنها وسوسه به سو, هر از <شياطين>

خدايشان امّا دارند, آنها لغزش در تDش جهان, اين مختلف وبرقهاي

ميدارد/ نگه

كردن تسليم براي تهديدها انواع با سنگدل, وظالمان جهّنمي, قدرتهاي

ثابت ريشة آنها كه چرا ميدارد; ثابت را آنها خدا امّا ميكنند, تDش آنها

كردهاند/ انتخاب خود براي ومحكمي

بـر در را آنـها زنـدگي سـراسـر الهـي, وثـبات حفظ اين اينكه, جالب و

ايمان در اينجا در جهان, آن زندگي وهم جهان اين زندگي هم ميگيرد,

ودر بود, خواهد مبّرا آلودگيها ننگ از ودامانشان ميمانند ثابت وپاكي

ماند/ خواهند جاودان خدا بيپايان نعمتهاي در آنجا

گـمراه را ظـالمان <وخداوند ميگويد: پرداخته آنها مقابل نقطة به سپس

َو الظَّالِِميَن اُ\ يُِضلُّ (َو ميدهد>/ انجام بخواهد چه هر خدا و ميسازد,

يََشاُء)/ َما اُ\ يَفَْعُل
نسـبت خدا وبه است وضDلت هدايت از سخني جا هر گفتهايم: بارها

است, شده برداشته انسان خود ناحية از نخستينآن گامهاي ميشود, داده

اعطايمواهب خدا كار نيز و آفريده, عمل هر در تأثيرياستكه خدا كار

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٠

۴۴۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤١ ٩ جلد نمونه. تفسير

وعـدم شـايستگي مـقتضاي بـه كـه است نـعمتها سـلب يا ونعمتها

/Fكنيد Hدقّت ميدارد مقّرر افراد شايستگي

موضوع اين براي قرينه بهترين اُ�>, <يُِضلُّ جملة از بعد <ظالمين> تعبير

سلب او از نعمتهدايت نشود, آلوده ستم و ظلم به كسي تا يعني است,

او وجود گناه ظلمت بيدادگري, و ظلم به آلودگي, از پس امّا شد, نخواهد

عـين ايـن و مـيرود, بـيرون او قلب از الهي هدايت نور و فراميگيرد را

راه دهد, تغيير را خود مسير بهزودي گر ا البتّه, است, اراده وآزادي اختيار

خواهد مشكل بسيار بازگشت گناه, استحكام پساز ولي است, باز نجات

بود/

نكتهها:

است؟ <قبر> اخير آية در آخرت از منظور آيا -١

در قبر, در ورود هنگام را انسان خداوند ميخوانيم: رواياتمتعّددي در

نگاه ثابت ايمان خّط بر ميكنند, او هويّت از فرشتگان كه سوا{تي برابر

ِة الثَّابِِتفِيالْحَيَوى بِالْقَْوِل الَِّذيَنآَمنُوا اُ\ (يُثَبُِّت معني است اين و ميدارد,

/( ِة فِياÐ6ِْخَر َو نْيَا الدُّ

/٥٤١ و ٥٤٠ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير / ١

در كـه حالي در است١ آمده قبر كلمة صريحًا روايات اين, از بعضي در

بهسراغ مرگ هنگام به شيطان ميخوانيم: چنين روايات, از ديگر بعضي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤١

۴۴۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

وسـوسه بـه او, گـمراهـي بـراي وراست چپ واز مـيآيد باايمان افراد

ايـن و كند گمراه را مؤمن كه نميدهد او به اجازه خداوند امّا ميپردازد,

الرَّجَُل لَيَأتيى الشَّيطاَن إنَّ :cdefg الّصادُق )<قاَل َّذيَنآمَنوا/// اiُال (يُثَبُِّت استمعني:

َو عَـزَّ iُا فَيَأبَي عَلَيِه, هَُو عَّما لِيُِضلَُّه عَنِشمالِِه َو عَنيَمينِِه مَوتِِه أولِيائناعِنَد مِن

الدُّنيا ِة فِيالحَيوى الثّابِِت بِالقَوِل َّذيَنآمَنوا اiُال يُثَبُِّت اiِتَعاليى ذىلَِکقَوُل َو ذىلَِک جَلَّ

/٣٦٠ حديث ,١٣٤ صفحه ,١ جلد <الفقيه>, ; همان / ١

ا��ِخَرةِ>/١ فِي َو

همين ـ <مجمعالبيان> در <طبرسي> بزرگ مفسر نقل طبق ـ مفّسران كثر ا

پذيرفتهاند/ را تفسير

عمل, جاي لغزشاستونه جاي نه آخرت سراي كه/ علّت, اين به شايد

مرگ, فرارسيدن لحظة در ولي است, نتيجهها با برخورد محّل تنها بلكه

Fدارد قرار آخرت وعالم عالم اين ميان كه Hجهاني برزخ عالم در وحتّي

لطفخداوند كه است جا همين ودر دارد, لغزشكموبيشوجود امكان

ميدارد/ قدم وثابت كرده حفظ را واو ميشتابد انسان ياري به

واستقامت نقشثبات -٢

خبيثه> <شجرة و طيّبه> <شجرة براي فوق آيات در كه صفاتي تمام ميان در

حتّي ميخورد, چشم به ثبات وعدم ثبات, مسألة همه, از بيش شده, ذكر

خداونـد خوانديم: بحث, مورد آية آخرين در شجره, اين ثمرة بيان در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٢

۴۴۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميدارد, ثابتقدم وآخرت, دنيا در ثابتشان عقيدة بهخاطر را باايمان افراد

مشـّخص آن نـقش و ثـبات, مسألة فـوقالعـادة اهّميّت ترتيب, اين وبه

ميشود/

همة ميان از ولي گفتهاند, بسيار سخن بزرگ, مردان پيروزي عوامل بيان در

برد/ نام بايد را پايمردي استقامتو مسألة اّول, رديف در آنها

ابـتكار يـا برخوردارند, متوّسطي واستعداد هوش از كه: كساني بسيارند

نايل زندگي در بزرگي پيروزيهاي به ولي است, متوّسط ًDكام آنها عمل

واستقامت ثبات جز دليلي ميبينيم, وبررسي, تحقيق از پس كه شدهاند

ندارد!

امكانپذير ثبات ساية در تنها مؤثّري برنامة پيشرفتهر اجتماعي, نظر از

بردن ميان از براي تخريبكنندگان, كوشش تمام دليل, همين به و است,

ميرود/ بهكار ثبات

حـوادث بـرابـر در واسـتقامتشان ثـبات از بايد را راستين مؤمنان Tًاصو

شناخت/ زندگي وطوفانهاي سخت

رواياتاسnمي در خبيثه و طّيبه ٣-شجرة

تشبيه شجره دو به كه و<خبيثه> <طيّبه> كلمة گفتيم, با{ در كه همانگونه

وفكـر مكـتب بـرنامه, شـخص, گونه هر كه دارند وسيعي مفهوم شده,

روايـات از بـعضي در ولي مـيشوند, شـامل را وعمل وگفتار انديشه و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٣

۴۴۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيست/ انحصار پيداستدرصدد كه شده تفسير خاّصي مورد به اسDمي,

طَيِّبٍَة (كََشجََرٍة جملة: تفسير cdefgدر صادق امام از كافي> كتاب< در جمله از

َو أصلُها mnopq iِا <َرسوُل است: آمده چنين َماِء) فَْرُعَهافِيالسَّ َو ثَابٌِت أَْصلَُها
َوشيعَتُهُُم ا�ٔئمَِّةثَمَُرها َوعِلُم أغصانُها َّتِهِما ذُرِّي ا�ٔئمَُّةمِن َو cdefgفَرعُها أميُرالمؤمِنيَن

المؤمَِنلَيولَُدفَتوَرُق إنَّ iَِوا قاَل: /iَِوا � قالقُلُت: هَلفيهافَضٌل؟ َوَرقُها المؤمِنوَن

درخت اين mnopqريشة <پيامبر َوَرقٌَةمِنها>: المؤمَِنلَيَموُتفَتَسقُُط إنَّ َو َوَرقٌَةفيها

هسـتند, آنها ذريّة از كه وامامان آن, شاخة cdefg علي مؤمنان وامير است,

وپـيروان است, درخت ايـن مـيوة امـامان وعـلم كوچكتر, شاخههاي

باقي ديگري چيز آيا فرمود: امام سپس درختند, اين برگهاي آنها باايمان

هنگامي قسم! خدا به فرمود: سوگند! خدا به نه, گفتم ميگويد: راوي ماند؟

مـيگردد ظـاهر درخت آن در بـرگي ميشود, متولّد باايمان فرد يك كه

/٥٣ حديث ,٥٣٥ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, - ١

درختميافتد>/١ آن از برگي ميميرد, راستين مؤمن كه وهنگامي

آن ذيل ودر شده cdefgنقل صادق امام از مضمون همين ديگري روايت در

َربِّـَها) ذِْن ِبـٕاِ ِحـيٍن كُلَّ كُلََها ُأ (تُْؤتِي جملة كرد, سوال راوي ميخوانيم:
در كه است, دانشامامان و علم به <اشاره فرمود: امام مفهومشچيست؟

/٥٣٨ و ٥٣٥ صفحات ,٢ جلد <نورالثقلين>, - ٢

ميرسد>/٢ شما به منطقه هر از سال هر

وفـاطمه وعـلي پيامبر طيّبه>, <شجرة كه ميخوانيم: ديگري روايات در

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٤

۴۴۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

مدرك/ همان / ١

است/١ بنياميّه خبيثه>, <شجرة و هستند rstuvآنها فرزندان و

<شجرة و نخل درحت طيّبه> <شجرة كه شده: نقل نيز روايات بعضياز در

/٢٢ صفحه ,٥ جلد <دّرالمنثور>, تفسير / ٢

است/٢ حنظل بوتة خبيثه>,

ميان در وهمچنين ندارد وجود تضاّدي تفسيرها, اين ميان در حال هر به

بـرقرار هـماهنگي كرديم, ذكر آيه معني عموميّت از با{ در آنچه و آنها,

هستند/ آنها مصاديق اينها زيرا است;

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٥

۴۴۵ تفسير نمونه جلد 1۰



وقوم كردند, تبديل كفران به را خدا نعمت +شكر* كه را كساني نديدي <آيا -٢٨

كشاندند؟!> نابودي و نيستي سراي به را خود

وارد آن آتش در آنـها كـه است دوزخ هـمان* نـابودي, و نـيستي <+سـراي -٢٩

است!> بدقرارگاهي چه و ميشوند;

و* +مـنحرف او راه از را* +مـردم تا دادهاند, قرار همتاياني خدا براي <آنها -٣٠

امّـا گـيريد; بـهره آن* لّذات و دنـيا زنـدگي از روزي <+چـند بگو: سازند; گمراه

است!> +دوزخ* آتش بهسوي +رفتن* شما كار سرانجام

تفسير:

نعمتها كفران سرانجاِم

از يكي از ترسيمي حقيقت ودر است پيامبر به سخن روي آيات اين در

ميخورد/ چشم به آن در خبيثه> <شجرة موارد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٦

۴۴۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

كفران به تبديل را خدا نعمت كه را كساني نديدي <آيا نخستميفرمايد:

كُفًْرا)/ اِ\ بَدَّلُوانِعَْمَت الَِّذيَن إِلَي تََر (أَلَْم كردند>
كشاندند؟> نيستي هDكتو سرزمين و لبوار دار به را خود قوم <سرانجام

َداَرالْبََواِر)/ قَْوَمُهْم أَحَلُّوا (َو
نعمتهايي انحرافند, و كفر ورهبران خبيثه شجرة ريشههاي همان اينها

دامانشان در است, نبوده آن از با{تر نعمتي كه را, پيامبر وجود همچون

ره يكشبه, سعادت, مسير در آن از استفاده با ميتوانستند كه گرفت قرار

خـودخواهـي لجـاجت, كـوركورانـه, تـعّصب امّـا كنند, طي را صدساله

نـهتنها گذارند, كنار را نعمت بزرگترين اين كه, شد سبب وخودپرستي

وهDكتوبدبختي كنند, اينعملوسوسه در نيز را قومشان كه خودشان,

آوردند/ ارمغان به آنها براي را

شده: وارد اسDمي منابع در كه رواياتي از پيروي به بزرگ, مفّسران گرچه

rstuvتفسير بيت اهل ائّمة به mnopqگاهي, پيامبر وجود به را نعمت اين گاهي

وگاهي <بنيمغيره> و <بنياميّه> گاهي را, نعمت اين وكفرانكنندگان كرده,

وسيع آيه مفهوم مسلّمًا ولي نمودهاند, معّرفي mnopq پيامبر عصر كّفار همة

از نـعمتي كـه را كسـاني وهـمة ندارد, معيّني گروه به واختصاص است

ميشود/ شامل كنند, كفران را خدا نعمتهاي

الهي, نعمتهاي از استفاده كه: ثابتميكند را واقعيّت اين فوق, آية ضمنًا

نـعمتها مـهمترين از كه - بزرگ پيشوايان رهبري نعمت مخصوصًا و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٧

۴۴۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

نعمتها اين كفران و ميشود, انسان خود عايد ثمرهاش و نتيجه - است

بـه شـدن وسـرنگون هـDكت جـز پـاياني رهبري اين به كردن وپشت

ندارد/ دارالبوار

#

شعلهها در كه است <جهنّم ميكند: تفسير چنين را <دارالبوار> سپس قرآن

بِئَْس َو يَْصلَْونََها (جَهَنََّم است> قرارگاها بدترين و ميروند فرو سوزانش

بـا و شدن, مبت@ آتش به سوختن, آتش به و افروختن, آتش بهمعني <صلي> ماّدة از <يصلون> - ١

است/ آمده كردن كباب آتش

الْقََراُر)/١
#

مرتكبميشدند, آنها نعمتكه كفران انواع بدترين از يكي به بعد آية در

به را مردم تا دادهاند, قرار شريكهائي خدا براي <آنها ميگويد: كرده اشاره

َعْنَسبِيلِِه)/ أَنَداًدالِيُِضلُّوا لِلَِّه (َوجَعَلُوا سازند> گمراه او راه از وسيله اين
آيين از مردم افكار ومنحرفساختن كفر شرك, اين ساية چندروزيدر و

ببرند/ مردم بر ورياستوحكومت ماّدي زندگي از بهرهاي حق طريق و

بـهره مـادي, بـيارزش و ناپايدار زندگي اين از بگو: آنها <به پيامبر! اي

كُْم مَِصيَر نَّ َفٕاِ َُّعوا (ُقْلتَمَت آتشاست> شما كار سرانجام بدانيد امّا بگيريد,

النَّاِر)/ إِلَي
ريـاست نـه و است بـدبختي كـه است زنـدگي شما, زندگي نه اينكه: با

ولي است, ومصيبت ودردسر تبهكاري كه دارد, ارزشي شما وحكومت

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٨

۴۴۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٤٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

مـحسوب تـمتّع داريـد, كـه سرانـجامي برابر در زندگي اين همه, اين با

إِنََّک Wًُقْلتََمتَّْعبِكُفِْرَكقَلِي) ميخوانيم: ديگر آيه در كه همانگونه ميشود,
از سـرانـجام كـه گـير! بهره خود كفر از اندكي <بگو: النَّاِر): أَْصَحاِب ِمْن

/٨ آيه زمر, سورة - ١

آتشي>/١ اصحاب

نكتهها:

كفران را خدا شخصنعمت فDن ميشود: گفته تعبيراتمعمولي در -١

تبديل وكفران كفر به را نعمتخدا <آنها فوقميخوانيم: آية در ولي, كرد,

باشد: مطلب دو از يكي استبهخاطر ممكن خاص, تعبير اين كردند>,

كه بود {زم آنها يعني است, كفران> > به <نعمت> شكر تبديل منظور - الف

بـه تبديل را شكر اين امّا باشند, شكرگزار پروردگار نعمتهاي برابر در

بوده: وعبارتچنين است تقدير در شكر حقيقتكلمة Hدر كردند كفران

كُفرا)/ اِ\ بَّدلواُشكَرنِعَمَت (الّذيَن
در كردند, كفر> > به تبديل را <نعمت> خود آنها كه: است اين منظور - ب

به بستگي آنها از برداشت طرز كه است وسايلي الهي نعمتهاي حقيقت

مسـير در نـعمتها استاز ممكن كـه همانگونه دارد, انسان خود ارادة

وبدي وظلم كفر مسير در كرد, بهرهبرداري نيكي و خوشبختي و ايمان

هستندكه اّوليه مواّد همچون نعمتها اين گرفت, كار به را آنها ميتوان هم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٤٩

۴۴۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

در ولي نـمود, تـهيّه ميتوان وفرآورده محصول گونه همه آنها كمك به

شدهاند/ آفريده وسعادت خير براي اصل

بلكه گويد, خدا ناسپاسي انسان كه, نيست اين به تنها نعمت> كفران > -٢

است/ نعمت كفران نعمت, از وسوِءاستفاده انحرافي, گيري بهره گونه هر

دوم درجة در ناسپاسگويي استو همين نعمت, كفران حقيقت - Tًاصو

بـهمعني ـ گـفتيم هم سابقًا چنانكه ـ نعمت شكر كه همانگونه دارد/ قرار

با سپاسگويي و شده, آفريده آن براي استكه هدفي آن در نعمت صرف

ولي بگـويي, <الحـمد�> زبان با بار هزار گر ا است, بعد درجة در زبان,

نعمتكردهاي! كفران كني, سوِءاستفاده نعمت از ًDعم

نعمتبه تبديل اين نمونة بارزترين زندگيميكنيم, ما عصريكه همين در

هوش پرتو در طبيعت مختلفجهان نيروهاي ميخورد, چشم به كفران,

به او منافع مسير ودر شده, مهار انسان دست به بشر, خدادادي ابتكار و

است/ افتاده كار

ساخته, دگرگون را جهان اين چهرة علميواختراعاتصنعتي كتشافات ا

چـرخ دوش وبر شده برداشته انسانها دوش روي از سنگين وبارهاي

است/ گرفته قرار كارخانهها

نشـر ووسـايل است, ديگـر زمان هر از بيش الهي نعمتهاي و مواهب

دسترس در جهان اخبار همه از گاهي, دانشوآ و علم وگسترش انديشه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٠

۴۵۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥١ ٩ جلد نمونه. تفسير

از جهان اين مردِم زمان, و عصر چنين در وميبايست گرفته قرار همگان

معنوي/ نظر از وهم ماّدي نظر از هم باشند, انسانهايخوشبختي نظر هر

كـردن وصـرف كفران به الهي بزرگ نعمتهاي اين تبديل بهخاطر ولي

گـرفتن كـار وبـه بـيدادگـري, و طـغيان راه در طبيعت شگرف نيروهاي

هر گونهاياستكه به طريقهدفهايمخّرب, كتشافاتدر ا اختراعاتو

مـيگيرد, قـرار تـخريبي بـهرهبرداري مـورد نخست صنعتي, تازة پديدة

است/ بعد درجة در آن مثبت وجنبههاي

سـازندة تعليمات از افتادن دور معلول كه بزرگ, ناسپاسي اين خ�صه,

دارالبـوار بـه را خـود وجـمعيّت قوم كه: شده سبب است, خدا پيامبران

مـنطقهاي جـنگهاي از است مجموعهاي كه دارالبواري همان بكشانند,

فسـادها, ظلمها, ناامنيها, وهمچنين تخريبياش, آثار همة با وجهاني,

مـيگيرد, نـيز را بنيانگذارانش دامان سرانجام كه واستثمارها استعمارها

ميبينيم/ چشم با هم وامروز ديديم گذشته در چنانكه

خدا نعمتهاي كفران وملّتي قوم هر كه: كرده پيشبيني جالبقرآن چه و

است/ دارالبوار بهسوي مسيرشان كنند:

در <راغب> كـه آنگـونه ولي است, <مِثل> بهمعني <ند> جمع <انداد> -٣

كـردهانـد, لغت اهل از بعضي از <تاجالعروس> در و<زبيدي> <مفردات>

ولي دارد, ديگري چيز به شباهتجوهري كه ميشود گفته چيزي به <ند>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥١

۴۵۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

عـميقتر مـعني <نِـّد> بنابراين ميشود/ اطDق شباهت گونه هر به <مثل>

دارد/ <مثل> از ورساتري

بوده اين بر كفر ائمه كوشش ميكنيم: استفاده فوق آية از معني, اين طبق

معّرفي خدا شبيه ذات, جوهر در را آنها و بتراشند خدا براي شريكاني كه:

خـود شـوم مقاصد وبه بازدارند او پرستش از را خدا خلق نظر تا كنند,

قسمتي گاهي, ميدادند, قرار او براي را قربانيها از سهمي گاهي, برسند:

بتهـا مـخصوص را Fچـارپايان از بـعضي Hمـانند الهـي نـعمتهاي از

ميپنداشتند/ همرديفخدا را آنها پرستش, با زماني, و ميدانستند,

cdefg <ابراهيم> آيين جاهليّت, عصر در خود حّج مراسم در وقيحتر: همه از و

چـنين <لبّـيك> گـفتن هنگام و به بودند, آميخته خرافات از انبوهي با را

َملََک>:! ما َو ـتَملِكُُه لََک هَُو َشريٌک ٕا6ّ ـ 6َشريَكلََك <لبّيَك ميگفتند:
جـز به ـ نيست تو براي شريكي كه خدايي اي كردم اجابت را <دعوتت

مـايملك مالك وهم هستي او مالك هم كه ـ است! تو براي كه شريكي

بحث/ مورد آيات ذيل كبير>, > تفسير - ١

او>/!١

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٢

۴۵۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ترجمه:

آنـها به آنچه از و دارند; برپا را نماز بگو آوردهاند ايمان كه من بندگان <به -٣١

آن, در كه فرارسد روزي آنكه از پيش كنند; انفاق آشكار, و پنهان دادهايم, روزي

يابند, رهايي خدا كيفر از ميتوانند مال با +نه دوستي/ نه و است, دادوستدي نه

ماّدي/*> پيوندهاي با نه و

فـرو آبي آسمان, از و آفريد; را وزمين آسمانها كه است كسي <خداوند, -٣٢

زمـين* +از شـما روزي براي را گون* گونا محصو8ت +و ميوهها آن, با و فرستاد;

او فـرمان بـه دريـا صـفحة بـر تا ساخت, شما مسّخر را كشتيها و آورد; بيرون

نمود;> شما مسّخر +نيز* را نهرها و كنند; حركت

شـما تسـخير بـه ـ حركتاند در منّظمي برنامه با كه ـ را ماه و <وخورشيد -٣٣

ساخت;> شما مسّخر +نيز* را وروز شب و درآورد;

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٣

۴۵۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

را خـدا نـعمتهاي گـر ا و داد; شما به خواستيد, او از كه چيزي هر از <و -٣٤

است/> ناسپاس و ستمكار انسان, كنيد/ احصا را آنها نميتوانيد هرگز بشماريد,

تفسير:

قرآن ديدگاه از انسان عظمت

نعمتهاي كفران كه وكساني مشركان برنامة از كه تعقيبآياتگذشته, در

آيات در ميگفت, سخن شدند, كشيده دارالبوار به وسرانجام كردند الهي

است او بيانتهاي ونعمتهاي راستين بندگان برنامة از سخن بحث, مورد

شده/ نازل مردم بر كه

بـرپاي را نـماز بگـو: آوردهاند ايمان كه من بندگان <به ميگويد: نخست

(ُقْل كنند> انفاق وآشكار پنهان در دادهايم روزي آنها به آنچه واز دارند
/( عWََنِيًَة َو ا qِسر َرَزقْنَاهُْم ا ِممَّ يُنفِقُوا َو ةَ لَوى يُقِيُمواالصَّ الَِّذيَنآَمنُوا لِِعبَاِدَي

بتوان وفروشاستتا خريد روز آن در نه كه فرارسد روزي آنكه <پيشاز

به دوستي نه و خريد, خود براي را عذاب از ونجات سعادت راه, اين از

ِخWٌَل)/ 6َ َو فِيِه بَيٌْع 6َ يَْوٌم يَأْتَِي َأْن قَبِْل (ِمْن ميخورد درد
#

معرفي گونه آن نعمتهايشميپردازد, طريق از معّرفيخدا به آن از پس

عظمت برابر در تعظيم به را انسان و ميكند, زنده دلها در را او عشق كه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٤

۴۵۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

كسي نسبتبه انسان, استكه فطري يكامر اين زيرا ولطفشواميدارد;

پيدا وعشق عDقه است, او ورحمتششامل ولطف كرده كمك او به كه

ميدارد: بيان چنين چنين, چند آياتي ضمن را موضوع اين ميكند,

الَِّذي (اُ\ است> آفريده را وزمين آسمانها استكه كسي همان <خداوند

َوا6َْْٔرَض)/ َواِت ـى َم السَّ خَلََق
خارجساخت مختلفرا ميوههاي آن وسيله به كه فرستاد آبي آسمان <واز

ََّمَراِت ِمَنالث بِِه فَأَخَْرَج َماًء َماِء ِمَنالسَّ أَنَزَل (َو داد> روزي شما به آنها از و
/( لَكُْم ِرْزًقا

در كـه ساختمانييش, مواّد نظر از هم ساخت> شما مسّخر را كشتي <او

مـنظّم بادهاي كه آن محّركش, نيروي نظر از وهم است آفريده طبيعت

الْفُلَْک)/ لَكُُم (َوَسخََّر است اقيانوسها سطح

سينة درآيند> حركت به او فرمان به اقيانوسها صفحة بر كشتيها اين <تا

ووسايل انسانها و پيشروند, مقصود ساحل بهسوي بشكافند, را آبها

(لِـتَجِْرَي كـنند حمل بهآساني ديگر نقاط به نقطهاي از را نيازشان مورد

/( بِأَْمِرِه فِيالْبَحِْر
ا6َْٔنَهاَر)/ لَكُُم (َوَسخََّر آورد> در شما سخير در را نهرها چنين <هم

خـود وهـم كـنيد, آبـياري را زراعتهـايتان آنـها حـياتبخش آب از تا

را آنـها صـفحه اوقـات, از بسـياري در وهم شويد, سيراب دامهايتان و

قايقها و كشتيها با داده قرار بهرهبرداري مورد هموار, يكجاّدة بهعنوان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٥

۴۵۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

اعماقشان در كه صدفهايي حتّي آنها ماهيان از هم و كنيد, استفاده آنها از

گيريد/ بهره است, موجود

#

ـ را وماه <خورشيد در بلكه ساخت, شما رامسخر موجوداتزمين تنها نه

(َوَسخََّر داد> قرار شما فرمان سرگشتة ـ كارند در منظّمي برنامة با دائمًا كه

چون كه آنجا از و است, ثابت سّنت و عادت يك طبق كار, ادامة بهمعني <ُدئوب> ماّدة از <دائبين> /١

زنده موجودات تربيت و نورافشاني برنامة به معّيني و ثابت روش با سال ميليونها ماه و خورشيد

آنها براي <دائبين> از بهتر تعبيري ميدهند, ادامه ديگر خدمات و اقيانوسها در مد و جزر ايجاد و

نميشود/ تّصور

َدائِبَيِْن)/١ َوالْقََمَر ْمَس لَكُُمالشَّ
فـرمان به نيز را آنها عارضي حا{ت بلكه جهان, اين موجودات فقط نه

َوالنََّهاَر)/ الَّيَْل لَكُُم (َوَسخََّر ساخت> شما مسّخر را شبوروز آورد, شما

#

واجتماع فرد وجان جسم نظر واز كرديد, تقاضا او از كه چيزي هر <واز

(َو قـرارداد> شـما اخـتيار در داشتيد, نياز آن به وخوشبختي وسعادت

/( َسأَلْتُُموُه َما كُّلِ ِمْن ىكُْم آتَي
هـرگز بشـمريد, بـخواهـيد را خـدا نـعمتهاي گـر <ا ترتيب, اين به <و

6َتُحُْصوَها)/ اِ\ تَُعدُّوانِعَْمَت ٕاِْن (َو كنيد> شماره نميتوانيد
وجـود سـرتاپاي چـنان آن پروردگار, ومعنوي ماّدي نعمتهاي كه چرا

نيستند/ احصاء قابل كه گرفته فرا را شما زندگي ومحيط

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٦

۴۵۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

نميدانيد, آنچه برابر در ميدانيد, الهي نعمتهاي از شما آنچه ع�وه به

دريا/ برابر در است قطرهاي

كفران و است ستمگر انسان اين <باز الهي, ورحمت لطف همه اين با امّا

كَفَّاٌر)/ ا6ِْٕنَساَنلَظَلُوٌم (ٕاِنَّ نعمت> كننده

سراسر ميتوانست, ميكرد, استفاده آنها از بهدرستي گر ا كه نعمتهايي

اثـر بـر سـازد, پـياده را فـاضله مـدينة وطـرح كـند, گـلستان را جــهان

افـق كـه, است رسيده جائي به نعمتها وكفران وظلمها سوِءاستفادهها

كـرده, جـانگداز زهـر كـامش در را حـيات وشـهد تاريك, را زندگيش

دست بـر زنجيرها و غلها صورت به طاقتفرسا مشكDت از انبوهي و

است/ نهاده پايش و

نكتهها:

پيونديباخلق ١-پيونديباخالقو

<صلوة> مسألة به راستين مؤمنان برنامة تنظيم در آيات, اين در ديگر بار

ايـن است مـمكن ابتدايـي نظر در كه ميكنيم, برخورد و<انفاق> FنمازH

تنها اسDم, عملي برنامههاي همه آن ميان از چگونه كه: كند ايجاد را سوال

است؟ شده گذارده انگشت نقطه دو اين روي

سـه در را آنـها مـيتوان كـه دارد مختلفي ابعاد اسDم, است: اين علّتش

رابطة و خدا, خلق با انسان رابطة خدا, با انسان رابطة كرد: قسمتخDصه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٧

۴۵۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

برايقسمت است نتيجهاي حقيقت در قسمتسوم, كه خودش, با انسان

يكي به است رمزي كدام هر Fانفاق و HصDة فوق برنامة ودو ودوم, اّول,

ودوم/ اّول بعد دو از

نماز در رابطه اين كه چرا خدا; با رابطه گونه هر براي است مظهري نماز,

مشّخصميشود بهتر ديگري, عمل هر از

نعمت هر كه وسيعاش- مفهوم به توّجه با داده, روزي خدا آنچه انفاقاز و

خلق/ با پيوند براي است رمزي ميشود- شامل را ومعنوي ماّدي

است, <مكّـي> مـيكنيم بـحث آن از كـه سورهاي اينكه: به توّجه با البتّه

نميتوان را انفاق اين بود, نشده نازل زكات حكم هنوز آن, نزول وهنگام

از بعد را زكات حتّي كه دارد, وسيعي معني بلكه دانست, زكات به مربوط

ميدهد/ جاي خود نزولشدر

شـود متجلّي عمل در كه است ريشهدار صورتي در ايمان حال, هر به و

بندگانش!/ به ديگر, سوي از و كند, نزديك خدا به يكسو, از را انسان و

آشكار؟ پنهانو ٢-چرا

در صدقاتشان يا انفاق راستين, مؤمنان كه: ميخوانيم قرآن آيات در كرارًا

انفاق, بيان بر عDوه ترتيب, اين به و است, وآشكار پنهان يعني علن, و سّر

گـاهي كه چرا است; شده داده توّجه هم آن كيفيّت به وسيعش, بهمعني

سبب باشد آشكارا گر ا وگاهي است, وآبرومندانهتر مؤثّرتر پنهاني انفاق

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٨

۴۵۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٥٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بزرگداشتي و اسDمي برنامههاي داد نشان براي الگويي و ديگران تشويق

ميشود/ محسوب دين شعائر براي

ناراحتميگردد/ انفاق گرفتن از طرف كه پيشميآيد, مواردي ع�وه, به

مسلماني ملّت هر يا Hو هستيم خونخوار دشمن جنگبا حال در ما اT¥نكه

بـه كـمك بـراي بـاايـمان مـردم ,Fشـود روبـهرو وضـعيّتي چـنين با كه

هر جنگجويان, خود به يا و ومعلو{ن, مجروحان يا جنگ, آسيبديدگان

جـنگي مناطق و مرزها راهي زندگي, وسايل انواع زيادي مقادير با روز

هـم تا ميگردد, منعكس جمعي, ارتباط وسايل در آن واخبار ميشوند

از مسـلمان مـلّت عـموم بـيدريغ پشـتيباني و هـمدردي بـراي دليــلي

عـموم در انساني روح بودن زنده بر نشانهاي وهم باشد, جنگجويانش

تـا ماندهاند عقب قافله اين از كه كساني براي باشد تشويقي وهم مردم,

مـوارد, اينگونه در است بديهي برسانند, قافله به زودتر چه هر را خود

است/ مؤّثرتر علني انفاق

به مربوط علني انفاق گفتهاند: دو اين ميان تفاوت در نيز مفّسران از بعضي

بر وظيفه اداي زيرا نيست; آن در تظاهر جنبة معموً{ كه است, واجبات

مستحبّي انفاقهاي ولي باشد, نميتواند مخفيانهاي استوچيز {زم همه

ريا و تظاهر با توأم است واجباستممكن وظيفة بر افزون چيزي چون

است/ بهتر بودنش مخفي ولذا شود

از شاخهاياست واقع در بلكه ندارد, كلّي جنبة تفسير اين ميرسد نظر به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٥٩

۴۵۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

اّول/ تفسير

نيست آنروز<بَيع>و<ِخrل> ٣-در

بـه ورسـيدن نـتيجهها دريـافت هـمان قـيامت, روز مـاهيّت مـيدانـيم,

كسي آنجا در ترتيب, اين به و است, اعمال وبازتابهاي عكسالعملها

امـوال تـمام فرضًا گر ا وحتّي دهد عذابفديه از نجات براي نميتواند

از ذّرهاي تا كند انفاق را وآن باشد, او اختيار در زمين روي وثروتهاي

دنيا سراي كه عمل> <دار كه چرا نيست; ممكن بشود كم اعمالش, كيفر

است/ حساب> <دار آنجا و است شده پيچيده هم در پروندهاش است,

در نميتوانـد صورت, هر وبه كس, هر با ماّدي دوستي پيوند همچنين

دوستي بهمعني وخلَّه خDل باشيد داشته Hتوّجه باشد رهاييبخش آنجا

/Fاست

چنگالمجازاتها نجاتاز براي دنيا اين زندگي در مردم ساده, تعبير به و

و <رشوهها> طريق از يعني پارتي, به يا و ميشوند, پول به متوّسل يا غالبًا

ميشوند/ كار به مجازاتدست كردن خنثي براي <رابطهها>

بر دليل است, امكانپذير برنامههايي چنين نيز آنجا در كه كنند تصّور گر ا

است/ آنها ناداني نهايت و بيخبري

هـيچ آيـه, ايـن در ودوسـتي خلَّه وجود نفي ميشود: روشن اينجا از و

آيات از بعضي در كه عالمقيامتـ در يكديگر با دوستيمؤمنان با منافاتي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٠

۴۶۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦١ ٩ جلد نمونه. تفسير

است, معنوي وموّدت دوستي يك آن كه چرا ندارد; ـ شده تصريح آن به

ايمان/ ساية در

مـفهوم هـيچروي به گفتهايم, بارها كه همانگونه <شفاعت>, مسئله امّا و

وارد زمينه اين در كه صريحي آيات به توّجه با بلكه, نيست, آن در ماّدي

بـه كـه شايستگي يكنوع و معنوي, پيوندهاي ساية در تنها است, شده

آية ذيل را آن شرح كه ميباشد, دستآمده, به خير اعمال از بعضي خاطر

بعد/ به ٢٢٣ صفحه اول, جلد و - ٢٥٨ صفحه <نمونه>, تفسير دوم جلد / ١

داشتيم/١ بيان <بقره> سورة ٢٥٤

ايانسان! ٤-همةموجوداتسربرفرمانتواند,

در وآسمان زمين مختلف موجودات تسخير به آيات, اين در ديگر, بار

است: شده تكيه آن قسمتاز شش روي كه ميكنيم برخورد انسان برابر

و تسخيرشب تسخيرماه, تسخيرخورشيد, تسخيرنهرها, كشتيها, تسخير

پديدههاي از وبخشي زمين از بخشي و آسمان از بخشي كه روز, تسخير

ميباشد/ Fوروز Hشب دو اين ميان

قـرآن, ديـدگاه از انسان كه: است {زم آن يادآوري هم باز گفتهايم سابقًا

او مسـّخر <ا�> فـرمان بـه مـوجودات ايـن همة كه: دارد عظمت آنقدر

خدمت در يا و است, انسان دست به اختيارشان زمام يا يعني, گشتهاند,

داد عظمت انسان اين به آنقدر حال هر ودر انسانحركتميكنند, منافع

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦١

۴۶۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

درآمـده آفرينش, مجموعة در عالي هدف يك بهصورت كه, است شده

است/

انـواع مـيسازد, گـرم را بسـترش مـيكند, نورافشاني او براي خورشيد,

مـيكروبهاي لوث از را زنـدگانيش مـحيط مـيروياند او براي گياهان

نشان او به را زندگي ومسير ميآفريند, وسرور شادي پاكميكند, مزاحم

ميدهد/

وجـاودانـي, طبيعي است تقويمي است, او تاريك شبهاي چراغ ماه,

را انسـان مشكـDت از بسـياري مـيشود, پيدا ماه اثر بر كه ومدي جزر

Fدرياها مجاور نهرهاي آب آمدن با{ Hخاطر را زيادي درختان ميگشايد,

ركود واز درميآورد, حركت به را كد ورا خاموش درياي ميكند, آبياري

موجودات اختيار در تمّوج, اثر بر {زم كسيژن وا ميكند حفظ گنديدن و

ميگذارد/ درياها زندة

بزرگترين و درميآورند, حركت به اقيانوسها سينه در را كشتيها بادها

دريـاها هـمين و كشـتيها همين را انسان جاّدههاي ووسيعترين مركب

وبـا شـهر, يك عظمت به كشتيهايي گاهي كه آنجا تا ميدهند تشكيل

اقيانوسها پهنة بر ميكنند, زندگي كوچك يكشهر در كه جمعيّت همان

درميآيند/ حركت به

را دامهـايش و آبـياري را زراعتهـايش هسـتند, او خـدمت در نـهرها,

را FماهيهاH غذاييش مواّد وحتّي طراوت با را زندگيش ومحيط سيراب

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٢

۴۶۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميپرورانند/ او براي خود دل در

او بـه وراحـتي وآرامش مـيپوشاند, را او لبـاسي همچون شب تاريكي

تخفيف را آفتاب سوزندة حرارت بادزن, يك همچون و ميدارد, ارزاني

ميبخشد/ تازه وحيات جان او وبه ميدهد

وگرمي ميكند, دعوت وتDش حركت به را او روز روشنايي سرانجام و

ميكند/ ايجاد جنبشوحركت جا همه ودر ميآفريند وحرارت

هـمه اين وشرح وبيان فرمانبردارند و سرگشته او بهر از همه خ�صه, و

به را واو ميآفريند, تازهاي شخصيّت انسان در اينكه, بر عDوه نعمت,

برميانگيزد/ نيز شكرگزاريشرا حّس ميسازد, گاه خويشآ عظمتمقام

قرآن, فرهنگ در <تسخير> كه: آمد دست به نتيجه اين ضمنًا, بيان, اين از

Hمانند بودن انسان ومصالح منافع درخدمت يكي, است: آمده معني دو به

بـودن بشـر دست در اخـتيارش زمام ديگري, و Fوماه خورشيد تسخير

/Fدرياها و كشتيها تسخير Hمانند

امروز كه است اصطDحاتي به اشاره آيات اين پنداشتهاند: برخي اينكه: و

Fفـضايي مسـافران بـهوسيلة مـاه كـرة تسخير Hمانند داريم تسخير براي

(َوَسخََّر ميخوانيم: قرآن آيات از بعضي در زيرا نميرسد; نظر به درست

/١٣ آية جاثيه, سورة / ١

همة ميدهد, نشان كه ١( ِمنُْه فِيا6َْْٔرِضجَمِيًعا َما َو َواِت ـى َم َمافِيالسَّ لَكُْم
حالي در است, انسان مسّخر زميناست, در آنچه وهمة آسمانها در آنچه

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٣

۴۶۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

است/ محال قطعًا آسماني كرات همة به فضانوردان مسافرت ميدانيم كه

نوع اين به اشاره است ممكن كه داريم ديگر آيات بعضي قرآن در آري,

بحث آن از الّرحمن> <سورة تفسير در خدا خواست به كه باشد, تسخير

٢ آية ذيل در انسان برابر در موجودات بودن مسّخر Hدربارة كرد خواهيم

/Fداشتيم بحثي نيز <رعد> سورة

٥-دائبين

برنامه يك انجام در چيزي استمرار بهمعني <دئوب> ماّدة از <دائب> گفتيم

زمين دور به حركت خورشيد, البتّه است, وسنّت يكحالت صورت به

به آفتاب ميپنداريم وما آفتابميگردد, دور به استكه اينزمين و ندارد

است, نـيفتاده مكان در حركت <دائب> معني در ولي ميچرخد, ما دور

درج آن مـفهوم در بـرنامه, ويك كـار يك دادن انجام در استمرار بلكه

است/

كـرة به نسبت را خود وتربيتي نورافشاني برنامة ماه و خورشيد ميدانيم

ميدهند انجام منظّم ًDكام يكحساب وبا مستمر بهطور انسانها و زمين

به حركت يا و خود, دور به حركت مانند ديگري, حركات خورشيد براي امروز دانشمندان البتّه / ١

هستند/ قائل دارد, قرار آن در كه كهكشانها دل در شمسي منظومة مجموعة همراه

١/Fاست عادت <دأب>, معاني از يكي كه كرد فراموش نبايد Hو

ماميدهد؟ ازخداميخواهيمبه آياهرچهرا -٦

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٤

۴۶۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

او از را آنچه از وقسمتي لطفكرد شما به خداوند, خوانديم درآياتفوق

ما كُّلِ (ِمن جملة در <مِن> باشيد داشته Hتوّجه داد شما به كرديد, تقاضا

/Fاست تبعيضيّه ( َسألتُموُه
كه چيزيميخواهد خدا از انسان ميشود بسيار استكه آن خاطر اينبه و

امّـا نميداند, وخود است آن در او هDك حتّي يا و زيان, و ضرر قطعًا

نميدهد/ پاسخ تقاضايي چنين به هرگز ورحيم, وحكيم عالم خداوند

خدا از را چيزي زبانش با انسان اوقات, از بسياري در شايد عوض ودر

تـمنّا را آن وهسـتيش, وطـبيعت وفـطرت حالش زبان با ولي نخواهد,

<مـا جـملة در سـؤال كه ندارد مانعي هيچ ميدهد, او به وخدا ميكند,

را/ حال زبان هم شود, شامل را قال زبان به سؤال هم َسألتُموُه>

٧-چرانعمتهاياوقابلشمارشنيستند؟

گر استوا او نعمتهاي غرق ما سرتاپايوجود حقيقتاستكه اينيك

گياهشناسي و روانشناسي انسانشناسي, طبيعي, مختلفعلوم كتابهاي

گسترده حد چه تا نعمتها دامنة ديد, خواهيم كنيم, بررسي را آن مانند و

است/

است موجود آن نعمتدر دو بزرگ, اديب آن گفتة به نفسي, هر - Tًاصو

واجب/ شكري نعمتي, هر وبه

ميليارد ميليون متوسطده بهطور انسان بدن در كه ميدانيم گذشته, اين از

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٥

۴۶۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميدهد, تشكيل را ما بدن فّعال واحد يك كدام هر كه است, زنده سلّول

شـماره را سلّولها اين بخواهيم ما گر ا كه است بزرگ بهقدري عدد اين

ميكشد/ طول سال صدها كنيم,

بـنابرايـن, است, مـا بـه نسبت خدا نعمتهاي از بخش يك اين تازه و

ٕاِْن (َو نـيستيم قـادر بشماريم, را او نعمتهاي بخواهيم ما گر ا بهراستي

6َتُحُْصوَها)/ اِ\ تَُعدُّوانِعَْمَت
خون در كوچكيكه گلبولHموجوداتزندة دسته انساندو خون درون در

ميليونها دارند: وجود Fدارند دوش بر سنگيني ووظايفحياتي شناورند

وسـاز سـوخت بـراي هـوا كسـيژن ا رساندن آنها وظيفة كه قرمز گلبول

ازسDمت پاسداري آنها وظيفة سفيدكه گلبول ميليونها و بدن, سلّولهاي

آنها اينكه, عجيب و ميباشد, بدن به ميكروبها هجوم مقابل در انسان

بستهاند/ انسان خدمت به كمر دائمًا استراحتوخواب بدون

كنيم؟ احصاء را بيپايانش نعمتهاي ميتوانيم هرگز حال, اين با آيا

كّفار>است انسان<ظلوم>و< ٨-افسوسكه

هـمه ايـن بـا خـداونـد, كه: رسيديم واقعيّت اين به گذشته بحثهاي از

او به كه نعمتي همه آن وبا است كرده انسان فرمان مسّخر كه موجوداتي

نيست/ او براي جهت هيچ از كمبودي ديگر, داشته, ارزاني

طـغيان جـاّدة در وتربيّت, ايمان نور از ماندن دور اثر بر انسان اين ولي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٦

۴۶۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميشود/ مشغول نعمت كفران وبه مينهد گام ستم و وظلم

مـنحصر خود به را الهي گستردة نعمتهاي ميكنند سعي انحصارگران,

اندكي جز خودشان اينكه با و بگيرند, اختيار در را حياتيآن ومنابع سازند

مينمايند/ محروم آن به رسيدن از را ديگران كنند, مصرف نميتوانند را

حقوق به وتجاوز استعمار, انحصارطلبي, شكل در كه ستمها و ظلم اين

طـوفانها دسـتخوش را او زنـدگي آرام مـحيط مـيشود, ظاهر ديگران,

نابودي به ونفوسرا واموال ميريزد, خونها ميآفريند, جنگها ميكند,

ميكشاند/

تـو اختيار در كافي بهقدر چيز همه انسان! اي ميگويد: قرآن حقيقت در

وبه قناعتكني, خود حّق به نباشي, كّفار و ظلوم اينكه شرط به امّا است,

ننمايي!/ تجاوز ديگران حقوق

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٧

۴۶۷ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

شهر را +مّكه* شهر اين پروردگارا! گفت: ابراهيم كه را زماني آوريد* ياد <+به /٣٥

دار>/ نگاه دور بتها پرستش از را فرزندانم و من و ده; قرار امني

من از كس هر ساختند/ گمراه را مردم از بسياري بتها] =] آنها <پروردگارا! /٣٦

مهرباني>/ و آمرزنده تو كند, من نافرماني كس هر و است; من از كند پيروي

كـنار در عـلفي, و بـيآب سـرزمين رادر فرزندانم از بعضي من <پروردگارا! /٣٧

از گروهي دلهاي تو دارند; برپا را نماز تا ساختم كن سا توست, حرم كه خانهاي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٨

۴۶۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٦٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

را تـو شكـر آنـان شـايد ده; روزي آنـها به ثمرات از و ساز; آنها متوّجه را مردم

آورند>/ بهجاي

چيزي و ميداني; ميسازيم, آشكار يا و كرده پنهان كه را آنچه تو <پروردگارا! /٣٨

نيست>/ پنهان خدا بر آسمان و زمين در

من به را اسحاق و اسماعيل پيري, در كه است خدايي مخصوص <ستايش /٣٩

دعاست>/ اجابتكنندة* +و شنونده من, پروردگار بهيقين بخشيد;

فـرما*, چـنين +نـيز فـرزندانـم از و ده, قـرار نماز برپادارندة مرا <پروردگارا! /٤٠

بپذير>/ مرا دعاي پروردگارا!

برپا حساب كه روزي آن در را, مؤمنان همة و مادرم و وپدر من <پروردگارا! /٤١

بيامرز!> ميشود,

تفسير:

ابراهيمبتشكن دعاهايسازندة

بـرابـر در كران وشا راستين مؤمنان از بحث گذشته, آيات در كه آنجا از

از بحثگوشهاي مورد, آيات در آن دنبال به بود, ميان در خدا نعمتهاي

بـيان را خـدا كـر وشـا مقاوم بندة ,cdefg <ابراهيم> ودرخواستهاي دعاها

بـراي الگويي و وسرمشق گذشته بحث هر براي باشد تكميلي تا ميكند

بگيرند/ را بهره بهترين الهي نعمتهاي از ميخواهند كه آنها

خـدا پـيشگاه به ابراهيم كه را زماني بياوريد خاطر <به ميگويد: نخست

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٦٩

۴۶۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

ده> قرار امان و امن سرزمين را FمكّهH شهر اين پروردگارا, داشت: عرضه

آِمنًا)/ الْبَلََد َذا ـى َه اجَْعْل َرّبِ ِهيُم إِبْرى َقاَل ٕاِذْ (َو
دور پرستشبتها از و لطفوعنايتتبنما, Hمشمول را فرزندانم و <ومن

ا6َْْٔصنَاَم)/ َأْننَّعْبَُد َوبَنِيَّ (َواجْنُبْنِي نگاهدار>
#

وبا است, وخانمانسوزي بزرگ بDي چه بتپرستي ميدانم من كه چرا

از بسـياري بتهـا اين <پروردگارا! ديدهام را راه اين قربانيان خود چشم

ِمَنالنَّاِس)/ كَثِيًرا أَضْلَلَْن إِنَُّهنَّ (َرّبِ ساختند> گمراه را مردم
خويش خرد و عقل حتّي خود, چيز همه كه گمراهيخطرناكي! چه آنهم

باختهاند/ راه اين در را

<هر ميخوانم, تو بهسوي را وهمه ميكنم توحيد به دعوت من خداوندا!

قابل گر ا كند من كسنافرمانِي وهر است, من از او كند, پيروي من كساز

بـخشنده تـو كـه چـرا كـن; مـحبّت او دربـارة است, وبـخشش هدايت

َرِحيٌم)/ َغفُوٌر نََّک َفٕاِ عََصانِي َمْن َو ِمنِّي نَُّه َفٕاِ (فََمْنتَبِعَنِي ومهرباني>
چنين خداوند پيشگاه به ميخواهد تعبير, اين cdefgبا <ابراهيم> حقيقت, در

بت وبه گردند, منحرف توحيد مسير از من فرزندان گر ا حتّي عرضكند

همچون آنها باشند, اينخط در بيگانگان گر ا و نيستند, من از كنند, توّجه

مناند/ وبرادران فرزندان

است, توّجه قابل نيز cdefg <ابراهيم> محبّتآميز وبسيار مؤّدبانه, تعبير اين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٠

۴۷۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧١ ٩ جلد نمونه. تفسير

وچـنان چنين را او و نيست, من از كند من نافرماني كس هر نميگويد,

ومهرباني/ بخشنده تو كند, من نافرماني كس هر ميگويد: بلكه كن, كيفر

#

بعضي من <پروردگارا! ميدهد: ادامه چنين اين را نيايشخود و دعا آنگاه

خانهاي نزد گياه, و آب و زراعت هرگونه فاقد سرزمين در را فرزندانم از

ِذي غَيِْر بَِواٍد يَّتِي ذُّرِ ِمْن أَْسكَنُت إِنِّي (َربَّنَا دارند> برپا را نماز تا گذاشتم كه
/( ةَ لَوى َربَّنَالِيُقِيُمواالصَّ ِم بَيِْتَکالْمُحَرَّ ِعنَْد َزْرٍع

<هـاجر>, كنيزش از خدا آنكه از پس cdefg <ابراهيم> كه بود هنگامي اين و

نخستينش حسادتهمسر گذاشت, <اسماعيل> ونامشرا داد او به پسري

كند, تحّمل فرزندشرا و <هاجر> نتوانستحضور و تحريكشد <ساره>,

بـبرد, ديگـري نـقطة بـه را فـرزند و مادر آن كه cdefgخواست <ابراهيم> از

شد/ تسليم درخواست اين برابر در خدا فرمان طبق ,cdefg <ابراهيم> و

يك روز آن در كـه <مكّـه> سـرزمين به را <هاجر> ومادرش <اسماعيل>

آنها با و گذارد, آنجا در و بود, چيز همه فاقد خاموشو سرزمينخشكو

رفت/ و كرد خداحافظي

تشـنه داغ و گـرم آفتاب آن در مادر, وآن كودك اين كه نگذشت چيزي

امّا كرد, فراوان تDش و سعي كودكش, جان نجات براي <هاجر> شدند,

گـردد, عـبادت بـزرگ كانون يك سرزمين آن بود, كرده اراده كه خدايي

گـرد بـيابان قـبيلة كه نشد فاصله چندان ساخت, آشكار را زمزم چشمة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧١

۴۷۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

رحل آنجا در شدند, گاه آ ماجرا از ميگذشتند, آنجا نزديكي از كه <ُجرهُم>

گرفت/ شكل كمكم <مكّه> و افكندند اقامت

<خداوندا! ميدهد: ادامه چنين اين دعايخودشرا cdefgدر <ابراهيم> سپس

مسكـن تـو بـزرگ خانه احترام براي سوزان بيابان اين در آنها كه كنون ا

در را آنها مهر و ساز, متوّجه آنها به را مردم از گروهي قلوب تو گزيدهاند

إِلَيِْهْم)/ تَْهِوي ِمَنالنَّاِس ةً أَفْئَِد (فَاجَْعْل بيفكن> دلهايشان
شكر شايد كن, بهرهمند Fومعنوي ماّدي Hثمرات ميوهها انواع از را آنها <و

ََّمَراِتلَعَلَُّهْميَْشكُُروَن)/ ِمَنالث (َواْرُزقُْهْم كنند> ادا را تو نعمتهاي

#

خداونـد علم برابر در او علم كه ميداند, موّحد انسان يك كه آنجا از و

خـدا از چـيزي بسـا چه ميداند, خدا تنها را او ومصالح است, محدود

امّـا نخواهد كه چيزهايي بسا, چه و نيست, آن در او صDح كه بخواهد

نميتواند استكه او جان درون در مطالبي گاهي, و است, آن در او صDح

چنينعرضميكنند: گذشته, تقاضاهاي دنبال به لذا آوَرد, زبان بر را همه

خوبي به ميسازيم آشكار يا و ميداريم, پنهان ما را آنچه تو <پروردگارا!,

َمانُعِْلُن)/ َو نُْخفِي َما إِنََّکتَعْلَُم (َربَّنَا ميداني>
عَلَي يَْخفَيى َما (َو مخفينميماند> خدا بر وآسمان زمين هيچچيزيدر <و

َماِء)/ 6َفِيالسَّ َو فِيا6َْْٔرِض َشْيٍء ِمْن اِ\
گـر ا و مـيدانـي, تـو هسـتم, غـمگين وهـمسرم فرزند فراق از من گر ا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٢

۴۷۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميبيني! تو ميشود, سرازير چشمم از آشكارا قطرههاياشكم

واطـاعت وظيفه انجام از شادي وبا كرده احاطه را قلبم فراق, اندوه گر ا

ميداني/ هم باز است, آميخته تو فرمان

كه به <مرا َمنتَكِلُني>: <إِليى ميگويد: من به همسرم جدايي هنگام به گر ا و
كه آنها آيندة و سرزمين اين آيندة و گاهي, آ اينها همه از تو ميسپاري؟>

است/ روشن تو علم پيشگاه در همه است خورده گره هم به سخت

#

مهمترين از يكي كه ميكند اشاره خداوند نعمتهاي شكر به بعد سپس,

فـرزند دو صـاحب هـمان پيري در كه بود اين cdefg <ابراهيم> حّق در آنها

بود, پيري سن در آنهم <اسحاق> و <اسماعيل> نامهاي به شدن, برومند

سـن كـبر هـنگام بـه كـه را خدائي سپاس و <حمد ميگويد: كرده اشاره

(الْحَْمُد اجابترسانيد كه مرا ودعاي منبخشيد> به اسحاقرا اسماعيلو

مـيان در بود اندازه چه <اسحاق> و <اسماعيل> فرزندش توّلد هنگام cdefg <ابراهيم> سن اينكه در /١

متوّلد اسماعيل فرزندش نخستين كه بود ساله ٩٩ ابراهيم گفتهاند: بعضي گفتوگواست/ مفّسران

بيشتر/ بعضي و نوشتهاند, آن از كمتر بعضي گشود/ جهان به ديده اسحاق كه بود ساله ١١٢ و شد,

است/ ميرسيده بهنظر بعيد بسيار او از فرزند تولد عادتا كه بوده سّني در كه است اين مسّلم قدر

َق)/١ ـى إِْسَح َو إِْسمَـىِعيَل عَلَيالِْكبَِر لِي َوهََب الَِّذي لِلَِّه
َعاِء)/ الدُّ َربِّيلََسِميُع (ٕاِنَّ ميشنود> را دعاها حتما من خداي <آي

#

مرا <پروردگارا! وعرضميكند: ميدهد ادامه نيايشودعا و تقاضا به باز و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٣

۴۷۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

(َرّبِ ايخدايمن چنينكن نيز من> فرزندان واز ده, قرار نماز كنندة برپا
يَّتِي)/ ذُّرِ ِمْن َو ِة لَوى اجْعَلْنِيُمقِيَمالصَّ

ُدَعاِء)/ تَقَبَّْل َو (َربَّنَا بپذير> را ما دعاي <پروردگارا!,
#

<پروردگارا, كه: است اين اينجا در cdefg <ابراهيم> دعاي و تقاضا آخرين و

مـيشود, بـرپا حسـاب كـه روزي در را مؤمنان وهمة ومادرم وپدر مرا

الِْحَساُب)/ يَقُوُم يَْوَم َولِلُْمْؤِمنِيَن لَِوالَِديَّ َو لِي اغْفِْر (َربَّنَا ببخشبيامرز>

نكتهها:

آنزمانشهربود؟ مّكهدر آيا -١

من خداوندا! عرضميكند: يكبار cdefg <ابراهيم> كه: ديديم آياتفوق در

گذاشتم/ زراعت و آبادي و آب فاقد يكسرزمين در را فرزندانم

نه موقع آن در استكه سرزمين<مكّه> در او ورود آغاز به اشاره اينمسلّمًا

به آنجا در خدا خانة بقاياي تنها خانه, وساكن خانه نه وآبادي بود آب

خشكوبيآبوعلف! كوههاي ويكمشت ميخورد, چشم

باز بلكه نبود <مكّه> سرزمين cdefgبه <ابراهيم> سفر تنها اين ميدانيم ولي

شكل تدريجًا <مكّه> كه حالي در گذارد, گام مقّدس سرزمين اين به هم

بـودند, شـده كـن سا آنجا در <ُجرهُم> وقبيلة ميگرفت, خود به شهري

بود/ سكونتساخته قابل را آنجا زمزم, پيدايشچشمة و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٤

۴۷۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

ولذا بـوده, سفرها اين از يكي در cdefg <ابراهيم> دعاهاي ميرسد: نظر به

ده/ قرار امان و امن محّل را <شهر> اين خداوندا!, ميگويد

مـيدهد خـبر گـذشته از يـا ميگويد, ذرع ذي غير وادي از سخن گر ا و

كـه است اين به اشاره يا و مينمايد, بازگو را سفرش نخستين وخاطرة

زراعت قابل غير است سرزميني شدن, شهر از پس حتّي <مكّه> سرزمين

ميان در جغرافيايي نظر از كه چرا بياورند; بيرون از احتياجاتشرا بايد كه

است/ شده واقع كمآب بسيار و خشك كوههاي يكمشت

امنّيتسرزمينمّكه -٢

از اينسرزمين در كه را تقاضايي cdefgنخستين <ابراهيم> استكه جالباين

امنيّت, نعمت كـه ميدهد نشان اين بود/ <امنيّت> تقاضاي كرد, خداوند

هـر وبراي منطقه, يك در وسكونت انسان زندگي براي شرط, نخستين

است/ چنين هم وبهراستي است, وترقّي وپيشرفت آبادي

در دنيا نعمتهاي تمام چند هر نباشدقابلسكونتنيست, امن جايي گر ا

نعمتها همة ندارد امنيّت كه وكشوري ديار و شهر, Tًاصو باشد, جمع آن

داد!/ دستخواهد از را

cdefg <ابراهيم> دعاي خداوند كه: داشت توجه بايد نيز نكته اين به اينجا در

داد, آن به تكويني, همامنيّت اجابتكرد: سو دو از <مكّه> امنيّت دربارة را

ديده, خود به كمتر ناامنكننده, حوادث تاريخ طول در كه شد شهري زيرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٥

۴۷۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

وحتّي انسانها همة كه: بود داده فرمان خدا يعني تشريعي, امنيّت وهم

باشند/ وامان امن در سرزمين اين در حيوانات

ايـن به كه مجرماني تعقيب وحتّي است ممنوع آن حيوانات كردن صيد

عدالت اجراي براي ميتوان تنها نيست, جايز برند پناه كعبه وخانة حرم

شوند/ وتسليم آيند بيرون تا بست آنها بر را آذوقه مجرمان چنين حق در

ابراهيمتقاضايدوريازبتپرستيميكند؟ ٣-چرا

كه او واسطة Dب فرزندان و بود, معصوم cdefgپيامبر <ابراهيم> شكنيستكه

و <اسماعيل> يعني هستند, داخل فوق آية در < <َبنِيَّ كلمة در قطع بهطور

كـه ميكند تقاضا حال اين با ولي, بودند, معصوم پيامبران نيز <اسحاق>

دار!/ دور پرستشبتها از را آنها و من خدايا

كه است بتپرستي با مبارزه مسألة روي بيشتر چه هر تأكيد بر دليل, اين

ميكنند/ تقاضا خدا از زمينه اين در نيز, وبتشكن معصوم پيامبران حتّي

امـامان -يا cdefg علي به وصايايش در پيامبر كردن كيد تأ شبيه درست اين

ترك احتمال هرگز كه است نماز زمينة -در خود جانشين به نسبت ديگر

شده برپا آنها تDش با نماز ,Tًاصو بلكه نداشت, مفهوم آنها مورد در آن,

بود/

پـروردگارا! cdefgگـفت: <ابراهيم> چگونه كه: ميآيد پيش سوال اين كنون ا

بيش سنگوچوبي كه حالي در ساختهاند, گمراه را مردم از بسياري بتها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٦

۴۷۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

نداشتند؟ مردم ساختن گمراه بر وقدرت نبودند

كه: دريافت ميتوان اينجا را سوال اين پاسخ

فـرعونها گـاهي بـلكه نـبودند, وچـوب سـنگ از هـميشه بتهـا :Tًاّو

اعليى رّب را وخود ميكردند, دعوت پرستشخود به را مردم ونمرودها

ميناميدند/ وميراننده كننده زنده و

ميآراستند چنان كارگردانان, و متولّيان را سنگيوچوبي بتهاي گاه ثانيًا:

بـهراسـتي سـادهلوح عوام براي كه, ميشدند قائل آنها براي تشريفات و

بودند/ كننده گمراه

تابعانابراهيمكيانند؟ -٤

من از كه كساني خداوندا! ميگويد: cdefg <ابراهيم> خوانديم: فوق آيات در

در كه بودند همانها cdefgتنها <ابراهيم> پيروان آيا هستند, من از تبعيتكنند

مـوّحدان هـمة يـا و بودهاند او ومذهب كيش در بعد اعصار يا او عصر

تـوحيد سـمبل cdefg <ابـراهـيم> ايـنكه حكـم بـه - را جهان وخداپرستان

ميشود؟ شامل بود- وبتشكني

/٧٨ آية حج, سورة / ١

ميكند,١ معّرفي ابراهيم آيين و ملّت را اسDم آيين كه آنجا قرآن, آيات از

راه ومـبارزان مـوّحدان هـمة <ابراهـيم> دعاي ميشود: استفاده بهخوبي

مـا بـه نـيز rstuv بيت اهل ائمه از كه رواياتي در ميگردد/ شامل را توحيد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٧

۴۷۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefg بـاقر امام از روايتي در جمله, از است/ شده تأييد تفسير اين رسيده,

iَِوا مِنّا قاَل أهَلالبَيِت/قُلُتجُعِلُتفِداَكمِنكُم؟ مِنّا فَهَُو َّنا أحَب ميخوانيم:<مَن

Hوبه دارد دوست را ما كس <هر :< مِنّيى فَإنَُّه مَنتَبِعَنيى إبراهيَم قَوَل أماسَمِعَت

فـدايت ميكند: سوال راوي است, بيت اهل ما از Fميكند عمل ما سيرة

گـفتار آيـا است, ما از سوگند خدا به فرمود: شماست؟ از بهراستي شوم

من از كس هر ِمنّي> َفٕانَُّه تَبَعنيى <َمْن ميگويد: كه نشنيدهاي را <ابراهيم>

/١٠٢ حديث ,٥٤٨ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير / ١

است>/١ من از او كند پيروي

ورود سبب برنامهها, پيوند و مكتب از تبعيّت ميدهد: نشان حديث, اين

ميشود/ معنوي نظر از خانواده به

إبراهيَم آُل cdefgميخوانيم:<نَحُن علي اميرمؤمنان امام از ديگري حديث در

خاندان از <ما :< فَإنَُّهمِنّيى :فَمَنتَبِعَنيى اiُتَعاليى قاَل قَد َو إبراهيَم َِّة مِل عَن َتَرغَبوَن أف

كه حالي در ميگردانيد cdefgرو <ابراهيم> آيين و ملّت از آيا هستيم, ابراهيم

از او كند پيروي من هركساز :Fميكند نقل چنين ابراهيم قول Hاز خداوند

/١٠٠ حديث ,٥٤٧ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير / ٢

است>/٢ من

٥-واديغيرذيذرعوحرمامنخدا!

ومسجدالحـرام خدا خانة ميدانند, بهخوبي رفتهاند <مكّه> به كه كساني

يكمشتكوههايخشكوبيآبوعلف {به{ي در <مكّه> كلّي وبهطور

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٨

۴۷۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٧٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

كـردهانـد, بـريان داغي تنور در ًDقب را صخرهها گويي است, گرفته قرار

نمودهاند/ نصب خود جاي بر وبعد

عـبادت مـركز بـزرگترين وسـوزان, خشك سرزمين اين حال عين در

امنخدا حرم بهع�وه, است, رويزمين در توحيد, كانون وپرسابقهترين

تشريعياست/ وهم تكويني دارايامنيّت هم گفتيم, كه همانگونه استو

مهّمي مركز چنين چرا كه: ميآيد پيش سوال اين بسياري براي اينجا, در

است؟ داده قرار سرزميني چنان در خداوند را

زيباترين و عبارات رساترين با <قاصعه> الب0غة> <نهج خطبة در cdefg علي

ا�ٔرِض بِقاِع بِأوعَِر <وََضَعُه است: فرموده بيان را انتخاب اين فلسفة تعبيرات,

أراَدسُبحانَُه لَو َو دَمِثٍَة/// رِماٍل َو بَيَنِجباٍلخَِشنٍَة مََدراً/// الدُّنيا نَتائِق أقَِلّ َو حَجَراً

جَـمَّ قَـراٍر, َو َوَسـهٍل أنـهاٍر َو جَـنّاٍت بَـيَن َومَشاعَِرُهالعِظاَم الحَراَم بَيتَُه يََضَع أن

َو رَوَضٍةخَضراَء َو ٍةَسمراَء بُرَّ بَيَن َِّصِلالقُريى ,مُت البُنيى دانِيالثِّماِر,مُلتَِفّ ا�ٔشجاِر,

قَدُر َصغَُر قَد لَكاَن عامَِرٍة, طُُرٍق َو رِياٍضناِضَرٍة, َو عِراٍصمُغدِقٍَة َو أرياٍفمُحدِقٍَة

ا�ٔحـجاُر َو ا�ٕسـاُسالمَـحموُلعَـلَيها كـاَن لَـو َو حََسِبَضعِفالبjَِء/ عَليى الجَزاِء

ذىلَکمُصاَرعََة َوِضياٍءلَخَفََّف َونوٍر َوياقوتٍَةحَمراَء; َدٍةخَضراَء ُزمُرُّ بِهابَيَن المَرفوُع

النّاِس الرَّيِبمَِن مُعتَلََج َولَنَفيى إبليَسعَنِالقُلوِب لََوَضَعمُجاهََدَة َو دوِر الصُّ فيى کَّ الشَّ

َـبتَليهِم َوي بِـأنواِعالمَـجاهِِد َّدُهُم َـتَعَب َوي دائـِد بِـأنواِعالشـَّ عِباَدُه اiيَختَبُِر ىِكنَّ ل َو

وَلِيَجعََل نُفوِسهِم فيى ُِّل ََّذل لِلت إسكاناً َو مِنقُلوبِهِم ُِّر َّكَب إخراجاًلِلت بِضُروِبالمَكاِرِه

ذُلjًُلِعَفِوهِ>: أسباباً َو فَضلِِه إليى أبواباًفُتُحاً ذىلَِک

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٧٩

۴۷۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

در زمين/// نقاط بيگياهترين و مكانها سنگDخترين در را خانهاش <خدا

ميخواست خدا گر ا داد/ قرار فراوان وشنهاي خشن كوههاي ميان

و نهرها و باغها ميان در را عبادتبزرگحج انجام محل وحرمشرا خانه

داراي آباد, منطقهاي در ثمر, پر باغهاي و درخت پر و هموار سرزمينهاي

و زارهـا, گـندم مـيان در بـيشمار, پـيوسته آباديهاي و بسيار كاخهاي

در آب, بر و طراوت پر و زيبا, باغهاي {به{ي در گياه و پرگل بوستان

به ولي ميتوانست, دهد, قرار آباد, جادههايي با بهجتزا, گلستاني وسط

مـيشد, سادهتر و راحت عبادت, و حج بزرگ آزمايش كه نسبت همان

بود/ كمتر نيز جزا پاداشو

و كـعبه خـانه پـايههاي مـيتوانست خـوبي بـه ميخواست, خدا گر ا و

سرخ, ياقوت و سبز, زمرد از ميدهد, تشكيل آنرا ساختمان كه سنگهائي

ترديد, و شك حال, اين وليدر ميتوانست, دهد, قرار روشنائي و نور و

بـه شـيطان پنهاني وسوسههاي و ميكرد, رخنه بينان ظاهر دل در كمتر

ميشد/ دور سادگي

مشكDت نوع با و بيازمايد, شدائد انواع با بندگانشرا ميخواهد, خدا اما

و ريـزد, فرو قلبهايشان از تكبر تا كند, روبرو عبادتش, انجام طريق در

خضوع, فروتنيو اين پرتو در و گردد جايگزين آن, در فروتني و خضوع

به خويشرا مسائلعفو و بگشايد آنها روي به رحمتشرا و درهايفضل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٠

۴۸۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨١ ٩ جلد نمونه. تفسير

Pقاصعه Rخطبه ١٩٢ خطبه البhغ>, <نهج / ١

دهد/١ قرار اختيارشان در آساني

ابراهيم ٦-تقاضايهايهفتگانة

بت بـا مبارزه نيايش, و توحيد cdefgقهرمان <ابراهيم> گذشت كه آياتي در

ميكند: خداي از تقاضا هفت ستمگر, و وظلم وبتپرست

توحيدي جامعة بزرگ كانون آن <مكّه>, شهر امنيّت تقاضاي آن, نخستين

/Fتقاضا اين است پرمعني Hوچه است

همه پاية اساسو كه است, پرستشبتها از ماندن دور تقاضايش, دومين

ميگيرد/ بر در را ديني وبرنامههاي عقايد

تـودههاي عـمومي افكـار وتـوّجه دلهـا تـمايل تــقاضايش, ســومين

نسبتبه استـ اجتماع در انسان يك سرماية بزرگترين كه ـ خداپرستان

مكتبش/ وپيروان فرزندان

مقّدمهاي بهعنوان آنهم ثمرات, انواع از شدن بهرهمند تقاضا, چهارمين

نعمتها/ آن خالق به بيشتر وتوّجه شكرگزاري, براي

با انسان پيوند بزرگترين كه نماز, داشتن برپا توفيق تقاضايش, پنجمين

را تـقاضا هـمين نيز فرزندانش براي كه خودش, براي نهتنها است, خدا

ميكند/

را دعـايي خـدا ومـيدانـيم: است او دعـاي پـذيرش خواسـته, ششمين

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨١

۴۸۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

تقاضا اين واقع در كه پاكوروحيبيآ{يشبرخيزد, قلبي از كه ميپذيرد

هـر از وروح قـلب داشتن پاك توفيق تقاضاي مفهومش ضمني بهطور

آ{يشميباشد/

او از لغـزشي گـر ا % كه است آن تقاضايش وآخرين هفتمين سرانجام و

خـود وآمـرزش لطف مشمول را او ومهربان, بخشنده خداوند سرزده,

دهد, قرار

روز در اينلطفومرحمت, از را مؤمنان وهمة ومادرش, همچنينپدر و

سازد/ بهرهمند رستاخيز

ميشود, شروع امنيّت از cdefg <ابراهيم> هفتگانة تقاضاهاي ترتيب, اين به

ميپذيرد/ پايان آمرزش, وبه

نـيز ديگـران بـراي كه ميطلبد, خود براي نهتنها را اينها اينكه: جالب و

نـبوده <انـحصارطلب> هرگز خدا مردان كه چرا دارد؟ را تقاضاها همين

بود/ ونخواهند

ميكند؟ ابراهيمبرايپدرشدعا آيا -٧

و تـDشها مـيگويد, قـرآن چـنانكه بـود, بتپـرست <آزر> شك بدونه

قبول گر وا نيفتاد/ مؤثّر هدايتش, هدايت براي cdefg <ابراهيم> كوششهاي

آيات در چرا كه ميآيد پيش سوال اين بوده, ابراهيم پدر <آزر> كه كنيم

صريحًا قرآن كه حالي در كرد, او cdefgتقاضايآمرزشبراي <ابراهيم> فوق,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٢

۴۸۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

/١١٣ آية توبه, سورة / ١

است/١ بازداشته مشركان براي كردن استغفار از را مؤمنان

cdefgدانست, <ابراهيم> پدر را <آزر> نميتوان كه: ميشود روشن اينجا از و

اطـDق نـيز عـمو بـه گـاهي, عرب, لغت در <َاب> كلمة گفتهاند اينكه: و

است/ قبول قابل ًDكام بحث, مورد آيات به توّجه با ميشود,

كه <والد> كلمة متفاوتند, هم با لغتعرب در <والد> و <َاب> اينكه: خ�صه

كه <َاب> كلمة ولي است, پدر بهمعني منحصرًا رفته, كار به فوق آيات در

باشد/ بوده <عمو> بهمعني ميتواند آمده <آزر> مورد در

استغفار از نهي زمينة در <توبه> سورة در كه آياتي با آياتفوق, انضمام از

مـراجـعه ١٦٠ صـفحه ٨ جـلد و ٣٠٣ صـفحه ,٥ جـلد <نـمونه>, تفسير به بيشتر, توضيح براي / ٢

فرمائيد/

cdefgنبود/٢ <ابراهيم> پدر <آزر> ميگيريم: نتيجه چنين آمده, مشركان براي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٣

۴۸۳ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

مـيدهند, انـجام سـتمكاران آنچه از خدا, كه مبر گمان هرگز پيامبر!* <+اي /٤٢

ترس +بهخاطر آن در چشمها كه روزي براي را آنها كيفر* بلكه +نه, است! غافل

مياندازد;> تأخير ميايستد باز حركت از وحشت* و

حّتي داشته, نگه با8 را سرها كشيده, را گردنها روز* آن +در كه حالي <در /٤٣

+فـرو دلهـايشان و بازميماَند; حركت از وحشت* سبب +به چشمهايشان پلك

ميگردد/> خالي اميد,* و انديشه از و ميريزد;

كه روز آن بترسان! ميآيد, بهسراغشان الهي عذاب كه روزي از را مردم <و /٤٤

را تـو دعـوت تا ده, مهلت را ما كوتاهي مّدت <پروردگارا! ميگويند: ستمكاران

كه نبوديد شما مگر كه:* ميشنوند پاسخ +امّا كنيم!> پيروي پيامبران از و بپذيريم

نيست؟!> شما براي فنايي و زوال كه كرديد ياد سوگند اين از پيش

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٤

۴۸۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

سـتم خـويشتن بـه كـه كساني كاخهاي* +و منازل در كه* بوديد شما <+آري /٤٥

براي و كرديم; رفتار آنان با چگونه شد آشكار شما براي و شديد; كن سا كردند,

نشديد*>! بيدار هم +باز زديم پيشينيان* سرگذشت +از مثالها شما,

تفسير:

ميايستد! ازحركتباز روزيكهچشمها

همين به آمد, ميان به الحساب يوم از سخن گذشته, آيات در كه آنجا از

مجّسم روز, آن در را ستمگران و ظالمان وضع بحث, آياتمورد مناسبت,

از بـخش ايـن بـيان بـا ضـمنا بيدارگر, و تكاندهنده, تجّسمي ميسازد,

ميگردد/ تكميل گذشته, توحيدي بخشهاي معاد, مسائل

چنين Fستمگران و ظالمان نسبتبه Hتهديدي لحنيتهديدآميز با نخست,

و ظـالمان كـار از خـداونـد كـه كني گمان <مبادا پيامبر! اي ميكند: آغاز

الظَّالُِموَن)/ ايَعَْمُل عَمَّ Wًِغَاف اللََّه 6َتَحَْسبَنَّ (َو است> غافل ستمگران

اين گر ا ميگويند: كه, كساني سوال استبه پاسخي حقيقت در سخن, اين

خود حال به را ظالمان چرا پس دادگر, و عادل خدايي دارد, خدايي عالَم

وقـدرت مـيدانـد يـا و است؟ غـافل آنـها حـال از آيا است؟ كرده رها

ندارد؟ جلوگيري

فوريت به گر ا نيست, غافل هرگز خدا ميگويد: سوال, اين برابر در قرآن,

مـحّل مـيدان جـهان, اين كه: است آن بهخاطر نميكند, مجازات را آنها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٥

۴۸۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

نيست, آزاديممكن بدون اينهدف, و انسانهاست, آزمايشوپرورش

رسيد/ خواهد را آنها حساب روزي با{خره ولي

آن در كه, مياندازد روزي به را آنها مجازات <خدا ميگويد: آن, از پس

يكنقطه به و ازحركتميايستد شدتترسووحشت, از چشمها روز,

فِـيِه تَْشـَخُص لِـيَْوٍم ُرهُْم يُـَؤخِّ َما ـَّ (إِن مـيمانند> بيحركت شده, دوخته

ا6َْٔبَْصاُر)/
نقطهاي وبه چشم افتادن حركت از بهمعني <شخوص> ماّدة از <َتشَخص>

است/ شدن خيره

#

شّدت از ستمگران, اين وحشتناكاستكه, آنقدر روز آن <مجازاتهاي

پلكهاي حتّي و كرده بلند آسمان به سر برافراشته, را گردنهايخود هول,

پريشاني و نگراني شدت از هايشان ودل ميمانَد بيحركت چشمهاشان

َو طَـْرفُُهْم إِلَيِْهْم يَْرتَدُّ 6َ ُرءُوِسِهْم مُقْنِِعي (مُهْطِِعيَن ميشود> تهي كلي به
هََواٌء)/ أَفْئَِدتُُهْم

را آن بـعضي, است, كشـيدن گـردن بهمعني <اهطاع>, ماّدة از <مهطعين>

وخشوع> ذلّت با كردن <نگاه معني به بعضي, و گرفتن>, > سرعت بهمعني

مناسبتر اّول معني همان آيه, ديگر جملههاي به توّجه با ولي, دانستهاند,

ميرسد/ بهنظر

است/ كشيدن آسمان به سر بهمعني <اقناع> ماّدة از <مقني>

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٦

۴۸۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

آنها پلكچشمهاي استكه: اين مفهومش إلَيِهمطَرفُُهم) (6يَرتَدُّ جملة
كـار از مردگان, چشم همانند گويي نميخورد, هم به ووحشت هول از

است!/ افتاده

مانند درست است, آنها دلهاي شدن تهي بهمعني هَواٌء>, جملة<أفئَدتُُهم
داد مـن بـه كـي وحشـتنا خـبر فDنكس ميگوييم/ فارسي زبان در آنچه

آنچـنان آنـها واقع در ريخت, فرو قلبم يا و شد خالي دلم ويكمرتبه

را خـودشان حـتّي مـيكنند, فراموش را چيز همه كه: ميشوند دستپاچه

گـونه وهـر كرده, فرار بيرون به آنها وجان دل از معلومات, تمام گويي

دادهاند/ دست از را وقدرت قّوت

سرها, كردن بلند گردنها, كشيدن شدنچشمها, خيره پنجصفت: اين بيان

بسيار ترسيم فكرها, همه وفراموشكردن پلكچشمها, افتادن حركت از

بـه روز, آن در كـه شـديدي فوقالعـاده ووحشت هول از است گويايي

ومتكبّرانه مغرورانه نگاههاي با هميشه كه همانها ميدهد, دست ظالمان

بـيچاره چـنان آن روز, آن مـيگرفتند, استهزا باد به را چيز همه خويش

ميدهند/ دست از را پلكچشمها بستن توانايي حتّي كه ميشوند

آسمان به خيرهخيره, را چشمها فقط هولناك, منظرههاي آن نديدن براي

چشم برابر در وحشتناكي منظرة كنند, نگاه طرف هر به كه چرا ميدوزند;

است/ آنها

آن ميانگاشتند, بيخرد را ديگران و ميپنداشتند <عقلكل> را خود كه آنها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٧

۴۸۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

ديوانگان, نگاه نگاهشان كه, دستميدهند از را وهوشخود عقل چنان

تـرس از وپـر بيحركت, بيتفاوت, خشك, نگاهي است مردگان بلكه

ووحشت!/

در نـمايد, مـجّسم را مـنظرهاي مـيخواهـد, كـه هنگامي قرآن بهراستي,

كوتاه آيه آن, نمونة كه ميكند, را ترسيمها كاملترين عبارت, كوتاهترين

است/ با{

#

مربوط خاّصي گروه به الهي مجازاتهاي نشود, تصّور اينكه براي آنگاه,

از را مردم <همه ميفرمايد: پيامبرش, به كلّي دستور يك بهعنوان است,

كـن, انـذار ميآيد, بدكاران سراغ به پروردگار, دردناك عذاب كه روزي

پشـيمان مـيبينند, را خـود اعـمال وحشـتناك نتايج ظالمان كه هنگامي

مّدت را ما پروردگارا! عرضميكنند: ميافتند, جبران فكر وبه ميشوند,

الَِّذيَنظَلَُموا فَيَقُوُل الَْعَذاُب يَأْتِيِهُم يَْوَم النَّاَس أَنِذِر (َو ده> مهلت كوتاهي

قَِريٍب)/ أََجٍل إِلَيى ْرنَا أَخِّ َربَّنَا
واز نـمائيم اجـابت را تـو <دعـوت كـرده, اسـتفاده كـوتاه مهلت اين از

ُسَل)/ الرُّ نَتَّبِِع َو دَْعَوتََک (نُِجْب كنيم> پيروي پيامبرانت

تكاندهنده پيام اين آنها وبه ميشود, گذارده آنها سينه بر دسترد فورًا امّا

شماها آيا گرفت, پايان عمل دوران است, محال چيزي چنين ميدهند, را

برايحيات فنايي و زوال هرگز ميكرديد, ياد سوگند گذشته در كه نبوديد

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٨

۴۸۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٨٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

َزَواٍل)/ ِمْن لَكُْم َما قَبُْل ِمْن أَقَْسْمتُْم تَكُونُوا (أََولَْم نيست؟> شما قدرت و

#

خويشتن به كه كساني مساكن و منازل و كاخها در كه نبوديد همانها <شما

ظَلَُموا الَِّذيَن ِكِن َمَسا فِي (َوَسكَنتُْم سكونتجستيد>؟ بودند, كرده ستم

أَنفَُسُهْم)/
چـه آنها سر بر ما كه بود شده آشكار بهخوبي واقعيّت اين شما <وبراي

بِِهْم)/ كَيَْففَعَلْنَا لَكُْم تَبَيََّن (َو آورديم>؟
كرديم>؟ ذكر پيشين امتهاي حا{ت از دهنده تكان مثالهاي شما <وبراي

ا6َْْٔمثَاَل)/ لَكُُم (َوَضَربْنَا
بـه وهـمچنان نيفتاد مؤثّر شما در عبرت, درسهاي اين از هيچيك, امّا

كيفر چنگال در كه, كنون ا و داديد, ادامه خويش ستم و ظلم ننگين اعمال

كـدام مـيكنيد, مهلت وادامة مّدت تمديد تقاضاي شدهايد, گرفتار الهي

يافت! پايان بود چه هر مهلت؟ وكدام تمديد؟

نكتهها:

است؟ پيامبر اينجا مخاطبدر ١-چرا

ظـالمان كـار از خداونـد نميكند: تصّور هرگز mnopq پيامبر كه نيست شك

mnopq پـيامبر بـه سخن روي فوق, آيات در حال, اين با ولي, است, غافل

است/ غافل ستمگران اعمال از خداوند كني گمان مبادا ميگويد: و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٨٩

۴۸۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

است ديگران به مستقيم غير بهطور پيام, رساندن قبيل از حقيقت, در اين

ميسازند مخاطب را فردي گاهي كه: ميباشد فصاحت فنون از يكي كه

هستند/ ديگران يا ديگري منظور, ولي

به حتّي گاه, كه همانگونه است, تهديد از كنايه اصوً{, تعبير, اين ع�وه, به

يعني كردم>/ فراموش را تقصيراتت نكن, <فكر ميگوييم: مقّصر شخص

ميرسم!/ را حسابت خود بهموقع

كافي حّد به افراد همة به كه: است اين بر دنيا زندگي اساس حال, هر به و

آزمايش وميدان بريزند بيرون دارند, درون در آنچه تا شود, داده مهلت

نـمانَد, كسـي بـراي بـهانهاي و عذر تا يابد, وسعت كافي حّد به, تكامل

به ومهلتگنهكاران شود, داده همه به وجبران بازگشتواصDح وامكان

است/ همين خاطر

َيأتيِهمالَعذاب>چهروزياست؟ ٢-<َيوَم

كه روزي آن از را مردم ميشود, mnopqمأمور پيامبر خوانديم: آياتفوق, در

كند/ انذار ميآيد بهسراغشان الهي عذاب

دادهاند: احتمال سه مفّسران است؟ روز كدام روز اين از منظور: اينكه در

است/ ورستاخيز قيامت روز اينكه: نخست,

از الهـي مجازاتهـاي مقّدمة كه است, مرگ رسيدن فرا روز اينكه: دوم

ميآيد/ ظالمان بهسراغ روز همان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٠

۴۹۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩١ ٩ جلد نمونه. تفسير

دنيوياست, ومجازاتهاي بDها از پارهاي نزول روز منظور, اينكه: سوم

فرعونيان و نوح قوم ثمود, قوم عاد, قوم لوط, قوم بر كه عذابهايي مانند

زمينلرزهها, در يا دريا, خروشان امواج و طوفان ميان در كه گرديد, نازل

رفتند/ ميان از وويرانگر, سخت تندبادهاي بوسيلة يا

جملههايي ولي, دادهاند, ترجيح را اّول احتمال مفّسران, بسيارياز گرچه

ونشان تقويتميكند, را سوم احتمال بهخوبي است, آمده آن دنبال به كه

اين دنبال به كه چرا دنيوياست; نابودكنندة مجازاتهاي منظور, ميدهد:

پـروردگارا! ميگويند: عذاب, آثار مشاهدة با ستمگران ميخوانيم: جمله

بده! ما به جبران براي كوتاهي مهلت

ادامة تقاضاي بر است روشني قرينة Fانداز تأخير به را Hما <أّخرنا> تعبير

عذاب آثار مشاهدة هنگام به قيامت در را سخن اين گر وا دنيا در حيات

در كه همانگونه بازگردان, دنيا به را ما خداوندا!, بگويند: بايد ميگفتند,

يَا َفقَالُوا النَّاِر عَلَي ُوقِفُوا ٕاِذْ تََريى لَْو (َو ميخوانيم: <انعام> سورة ٢٧ آية
در را آنها حال گر <ا ِمَنالُْمْؤِمنِيَن): نَكُوَن َو َربِّنَا بِآيَاِت َب نُكَّذِ 6َ َو نَُردُّ لَيْتَنَا
بـار كـاش! اي ميگويند: كه ببيني ايستادهاند, آتش برابر در كه هنگام آن

نميكرديم, تكذيب را پروردگارمان آيات و بازميگشتيم, Fدنيا Hبه ديگر

/<Fخورد تأّسفخواهي حالشان Hبه ميشديم مؤمنان واز

ُردُّوا لَْو (َو ميگويد:/// چنين را آنها پاسخ آن, از بعد آية در ب�فاصله كه

اعمالي همان به برگردند, هم باز گر <ا لَكَاِذبُوَن): َُّهْم إِن َو نُُهواعَنُْه لَِما لََعاُدوا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩١

۴۹۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميگويند>/ دروغ آنها ميشوند, مشغول بودند, شده نهي آن از كه

است, دنيا عذاب به انذار آيه, اين گر ا ميآيد: پيش سؤال, اين اينجا در

شـده, آخـرت عـذاب به انذار (///Wًِغَاف اللََّه تَحَْسبَنَّ 6َ (َو قبل آية ودر
ايناست بر دليل نَّما> <ٕا كلمة اينكه با ميباشند؟ سازگار يكديگر با چگونه

دنيا؟ اين در نه بود, قيامتخواهد در مجازاتشان تنها كه:

ايـنكه: آن و مـيشود روشـن سـؤال اين پاسخ نكته, يك به توّجه با اما

قـيامت مـجازات نـدارد, راه آن در تبديلي و تغيير هيچگونه كه مجازاتي

بـر عـDوه دنيوي, كيفرهاي ولي ميشود, شامل را ظالمان همة كه است

است/ بازگشت قابل ندارد, عموميّت اينكه,

هـمانند دنيوي, نابودكنندة مجازاتهاي كه: است {زم نيز نكته اين كر ذ

شـد, آنها وامثال فرعونيان و نوح قوم دامنگير كه دردناكي مجازاتهاي

در بازگشت راه وهيچ ميشود, بسته بهكلّي توبه درهاي آن, شروع از بعد

قـرار كيفرهايي چنين برابر در كه هنگامي گناهكاران, كه چرا نيست; آن

نـدامت حـالت يكنـوع واقـع ودر مـيكنند, پشـيماني اظهار ميگيرند,

بيارزشاست/ كه ميدهد, دست آنها به اضطراري

<نساء> سورة ١٨ آية ذيل به و بعد, به ٣١٥ صفحه ,٣ جلد تفسير<نمونه>, به بيشتر, توضيح براي - ١

فرماييد/ مراجعه

برآيند/١ جبران صدد در بايد عذابها آن وشروع وقوع از بنابراينقبل

تقاضايمهلتپذيرفتهنميشود؟ ٣-چرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٢

۴۹۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

مواقف در ستمگران و بدكاران ميخوانيم: مجيد قرآن از آياتمختلفي در

خويشميكنند/ گذشتة زندگيبرايجبران بازگشتبه تقاضاي گون, گونا

٢٧ آية مانند است, رستاخيز و قيامت روز به مربوط آيات, اين بعضياز

كرديم/ اشاره با{ در كه <انعام> سورة

و١٠٠ ٩٩ آية مانند است, مرگ زمان فرارسيدن به مربوط ديگر, بعضي

َرّبِ َقـاَل الْـَمْوُت أََحـَدهُُم َجـاَء ٕاِذَا (حَتَّيى ميگويد: كه <مؤمنون> سورة

دارد, ادامه همچنان <اينوضع كُْت): تََر فِيَما َصالًِحا أَعَْمُل #لَعَلِّي اْرِجُعوِن
مـيكند: عـرض هنگام, اين در فرارسد, آنها از يكي مرگ كه هنگامي تا

كـنم جـبران كـردهام كـوتاهي كـه را آنچه شايد ـ بازگردان مرا خداوندا!,

دهم>/ انجام صالح وعمل

هـمانند است, شـده وارد نابودكننده عذابهاي نزول مورد در وگاهي,

تـقاضاي ظـالمان عذاب, نزول هنگام به ميگويد: كه بحث, مورد آيات

مهلتميكنند/ وادامة مّدت تمديد

ميشود/ داده آنها به منفي پاسخ موارد, اين تمام در اينكه: جالب ولي

واقعيوجّدي جنبة تقاضاها اين هيچيكاز زيرا است; معلوم نيز دليلآن,

كه است, فوقالعاده پريشاني و حالتاضطرار آن عكسالعمل اينها ندارد,

انق�ب و دگرگوني بر دليل هرگز و ميشود پيدا نيز اشخاص, بدترين در

نيست/ زندگي, مسير تغيير بر واقعي وتصميم دروني

در گـرفتاري هـنگام بـه كـه, مـيمانَد مشـركاني حـالت بـه درست ايـن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٣

۴۹۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

مجّرد به ولي ميخواندند, را خدا مخلصانه درياها, هولناك گردابهاي

را چيز همه ميرسيدند, نجات ساحل وبه فرومينشست, طوفان اينكه,

فراموشميكردند!/

ميگويد: صريحًا شد, اشاره آن به با{ در كه آيات, از بعضي در قرآن, لذا

عـادي زنـدگي بـه ديگـر بـار ايـنها گر <ا :( عَنُْه نُُهوا لَِما لََعاُدوا ُردُّوا (لَْو

/٢٨ آية انعام, سورة - ١

آش هـمان اصـطDح وبـه مـيدهند>١ ادامه را برنامه همان باز برگردند,

گشت/ نخواهد پديدار آنان روش در تغييري وهيچ است, كاسه وهمان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٤

۴۹۴ تفسير نمونه جلد 1۰



ترجمه:

مكـرها وهـمة زدنـد; كــار بــه را خــود نــيرنگ* +و مكــر نــهايت <آنــها /٤٦

باشد چنان مكرشان چند هر است, بياثر* و +آشكار خدا نزد توطئههايشان* +و

شود>/ بركنده جا از كوهها كه

چرا كند; تخّلف داده پيامبرانش به كه وعدهاي از خدا كه مبر گمان هرگز <پس /٤٧

است>/ مجازاتكننده و توانا خداوند كه

ديگري* آسمانهاي +به آسمانها و ديگر, زمين به زمين اين كه روز آن <در /٤٨

ظـاهر چـيز هـمه بـر كـم حـا يگـانة خـداونـد پـيشگاه در همه و ميشود, مبّدل

ميگردند>/

ميبيني;> زنجير و غل در هم با را مجرمان روز, آن در <و /٤٩

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٥

۴۹۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

است; اشـتعال] قـابل بـدبوي چسـبنده مـاّدة =] قـطران از <لبــاسهايشان /٥٠

ميپوشاند;> آتش را صورتهايشان و

خداوند بهيقين, دهد/ جزا داده, انجام آنچه +مطابق* را, كس هر خداوند <تا /٥١

است>/ سريعالحساب

شـوند, انـذار آن بـهوسيلة تـا است; مـردم عموم براي ابfغي +قرآن, <اين /٥٢

گيرند>/ پند خردمندان وتا يكتاست; خداي او بدانند و

تفسير:

توطئههايستمگرانبهجايينميرسد!

نيز, اينآيات در شد, اشاره ظالمان كيفرهاي از قسمتي به آياتگذشته, در

از ديگـر قسمتي سپس كرده, اشاره آنها كارهاي از گوشهاي به نخست,

ميكند, بيان را دردناكشان و سخت كيفرهاي

داشتند قدرت كه آنجا وتا زدند كار به را خود مكر <آنها ميگويد: اول آيه

مَكُْرهُْم)/ مَكَُروا قَْد (َو وشيطنتپرداختند> توطئه به

انـجام اسـDم, نـابودي و مـحو بـراي تو دشمنان كه نبود كاري خ�صه,

نابودي, و قتل وتوطئة وآزار, اذيّت تا گرفته, تهديد, و تحبيب از ندهند,

تهمتها/ انواع به ساختن ومتّهم شايعات پخش نيز و

هـمة و است, گـاه آ آنـها نـقشههاي هـمة به خداوند همه, اين با <ولي,

اِ\مَكُْرهُْم)/ ِعنَْد (َو ثابتاست> او نزد كارهايشان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٦

۴۹۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

در اثري آنها طرحهاي و نقشهها و نيرنگها اين مباش! نگران حال, هر به

(َو بركنَد> جا رااز كوهها كه باشد چنان مكرشان چند <هر كرد, نخواهد تو
الِْجبَال)/ ِمنُْه لِتَُزوَل مَكُْرهُْم كَاَن ٕاِْن

هـرگونه بـهمعني ـ كـردهايـم اشـاره هـم سـابقًا كـه هـمانگونه ـ <مكـر>

بدون وگاهي, است, وافساد خرابكاري با توأم گاهي, چارهانديشياست,

ولي ميرود كار به اّول معني در <مكر> امروز, لغتفارسي در چند Hهر آن

هم خدا به كلمه اين گاهي, ولذا است, اعم آن مفهوم ادبيّاتعرب, نظر از

/Fاست شده داده نسبت

شده: داده احتمال دو اِ\مَكُرهُم> <ِعنَد جملة تفسير در
گفتهاند: <تفسيرالميزان> در <طباطبايي> عDّمه همچون مفّسران از بعضي,

وطـرحها نـقشهها هـمة بـه خـداونـد كـه: است آن جـمله ايـن مـفهوم

دارد/ كامل احاطة آنها نيرنگهاي و

مـنظور گفتهاند: <مجمعالبيان> در <طبرسي> مرحوم مانند ديگر, بعضي و

در جملة Hبنابراين, است ثابت خداوند نزد آنها مكر جزاي كه: است اين

است, مـضاف كـه جـزاء وكـلمة بـوده مَكـِرِهم> جَـزاُء اِ\ <ِعنَد تقدير,
/Fاست شده محذوف

آيـه ظـاهر مـوافـق هم, زيرا است; صحيحتر شك بدون اّول, معني ولي

ندارد/ تقدير و حذف گونه هيچ به نياز وهم, ميباشد,

اين نيز بركنَد> جا از را كوهها آنها مكر چند <هر ميگويد: كه بعد, جملة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٧

۴۹۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

نـقشهكشـي بـه وقادر قوي چند هر آنها يعني ميكند, تقويت را تفسير

هـم در را آنـها تـوطئههاي و است, وقـادرتر گاهتر آ آنها از خدا باشند,

ميكوبد/

#

ظـالمان تـهديد بـهعنوان mnopqكـرده, پـيامبر بـه را سـخن روي ديگر, بار

داده, پيامبران به كه وعدهاي خداوند كه مبر, گمان > ميفرمايد: وبدكاران,

/( ُرُسلَُه َوْعِدِه اللََّهمُخْلَِف تَحَْسبَنَّ Wََف) مخالفتميكند>

و كيفر يا و نباشد, توانا و قادر يا كه, ميزند سر كسي از تخلّف كه, چرا

صـاحب هـم و است توانا هم خداوند ولي نيست, او قاموس در انتقام

ذُوانِْتَقاٍم)/ عَِزيٌز اللََّه (ٕاِنَّ انتقام>
يَـعَْمُل ا عَـمَّ Wًِغَـاف اللَّـَه تَـحَْسبَنَّ 6َ (َو آيـة مكـّمل حقيقت, در آيه اين

الظَّالُِموَن)/
بهخاطر نه يافتهاند, مهلتي ستمگران, و ظالمان ميبيني گر ا يعني,

كردن <تDفي بهمعني ما, امروز فارسي عرف در كه <انتقام>, كلمة ضمنًا,

نـيست, مـعني اين به <اصل> در آمده>, گذشت وعدم كينهجويي با توأم

در كه مجازاتي است; كردن ومجازات دادن كيفر همان انتقام, مفهوم بلكه

آدمـي اعـمال نتيجة بلكه وعدالت, استحقاق با هماهنگ خداوند, مورد

است/

خـDف بـر نـبود, انـتقامي چـنين داراي خدا گر ا كه نيست تذكر به {زم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٨

۴۹۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٤٩٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

بود/ وعدل حكمت

#

به زمين اين كه, بود خواهد روزي در مجازات <اين ميكند: اضافه آنگاه,

ُل تُبَدَّ (يَْوَم ديگري> آسمانهاي به آسمانها و ميشود, تبديل ديگري زمين
َواُت)/ ـى َم وَالسَّ ا6َْْٔرِض ا6َْْٔرُضغَيَْر

در تازه شرايط با انسان و ميشود, نو ويراني, پساز چيز همه روز, آن در

مـتفاوت عـالم اين با چيزش همه كه عالمي مينهند, گام جديدي عالم

چه كسهر هر روز, آن در <و كيفرهايش, نعمتهايشو وسعتش, است,

(َو مـيشود> ظـاهر قـّهار واحد خداوند برابر در وجودش تمام با دارد,

الْقَهَّاِر)/ الَْواِحِد لِلَِّه بََرُزوا
گرفته وسيع ومحّل فضا بهمعني Fفراز وزن Hبر <براز> ماّدة از اص� <َبَرزوا>

وسيعي ومحّل فضا چنين در گرفتن قرار بهمعني <ُبروز> وكلمة خود شده,

<بروز> دليل, همين به است, شدن وآشكار ظهور آن {زمة كه ميباشد,

/Fكنيد Hدقّت ميآيد, <ظهور> بهمعني غالبًا

است؟ مـعني چه به قيامت, در خداوند برابر در انسانها بروز اينكه: در

دارند: بياناتي مفّسران

دانستهاند/ قبرها از آمدن بيرون بسياريبهمعني

انسان وجود تمام ظهور بهمعني <بروز> كه: دارد وجود احتمال اين ولي

سـورة از ١٦ آية در كه همانگونه است, صحنه آن در برونش و ودرون

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٤٩٩

۴۹۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

َشـْيٌء): مِـنُْهْم اِ\ عَـلَي يَـْخفَيى 6َ بَاِرُزوَن هُْم (يَْوَم ميخوانيم: <غافر>
مـخفي خـدا از آنـان از وچـيزي مـيشوند آشكـار آنها همة كه <روزي

نميماند>/

كـه <روزي َرائِـُر): السَّ تُبْلَي (يَْوَم ميخوانـيم: <طارق> سورة ٩ آية ودر

ميشود>/ كسآشكار هر درون اسرار

او تسلّط بر دليل <قّهاريّت>, به حال اين در توصيفخداوند, حال, هر به

ميباشد/ همگان, وبرون درون بر او وسيطرة چيز همه بر

است مخفي خدا بر دنيا در چيزي مگر كه: پيشميآيد اينسوال اينجا در

قـبرها در مـردگان وجـود از خداونـد مگر ميگردد؟ آشكار آنجا در كه

نميداند؟ را انسانها درون اسرار يا و است, بيخبر

اين در كه: اين آن و ميشود روشن نكته اين به توّجه با سوال اين پاسخ

ايـن مـا, علم بودن محدود اثر بر وگاهي داريم وباطني ظاهر ما جهان,

ديگـر جـهان در ولي, نـميبيند, را مـا درون خدا كه ميشود پيدا اشتباه

وجـود وبـاطني ظـاهر كـه, مـيشود وآشكـار آفتابي چيز همه آنچنان

پيدا كسي دل در احتمال اين استوحتّي آشكار چيز همه داشت, نخواهد

باشد/ مانده مخفي خدا از استچيزي ممكن كه: نميشود

مقايسة با نه است ما تفكّر به مقايسة با وظهور بروز تعبير ديگر, عبارت به

خدا/ علم به

#

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٠

۵۰۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠١ ٩ جلد نمونه. تفسير

روز آن ودر مـيكند: ترسيم ديگري نحو به را مجرمان حال بعد, آية در

دستهاي كه غلهاوزنجيرهايي ميبيني! زنجير و غل در هم با را مجرمان

تَـَري (َو مـيدهد پـيوند يكـديگر به را آنها وسپس گردنشان به را آنها

فِيا6َْْٔصَفاِد)/ نِيَن ُمقَرَّ يَْوَمِئٍذ الْمُجِْرِميَن
اصـل در ,Fمعاد وزن Hبر و<صفاد> Fنمد وزن Hبر <صفد> جمع <اصفاد>

را وزنـجيري> <غل آن خصوص گفتهاند: بعضي و ميباشد, غل بهمعني

ميبندد/ هم به را وگردن دست كه گرچند

كه هنگامي منتهيى است, معني همان وبه <اقتران> و <قرن> ماّدة از <ُمقّرنين>

بـنابرايـن, مـيشود, اسـتفاده <تكـثير> آن از شـود, بـرده تـفعيل باب به

يكـديگر بـه بسيار كه است كساني بهمعني <مقّرنين> كلمة رويهمرفته,

شدهاند/ نزديك

ذكر تفسير سه مفّسران كيست؟ فوق آية در كلمه, اين از منظور اينكه: در

كردهاند:

سـلسلة يك در زنـجير و غـل بـا روز آن در را مـجرمان ايـنكه: نخست

غلوزنجير اين ميشوند, ظاهر محشر عرصة در ميبندند, هم به طو{ني,

كـه جـهان ايـن در گنهكاران اين وفكرِي عملي پيوند از است تجّسمي

ظـلم طـريق ودر مـيشتافتند هم كمك وبه ميدادند, هم دستبهدست

آنجا در ارتباط, اين و داشتند, وهمكاري پيوند و رابطه يكديگر با وفساد,

مـرتبط يكـديگر بـه را آنـان كـه, ميشود مجّسم زنجيرهايي صورت به

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠١

۵۰۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميسازد/

قـرين شـياطين بـا زنـجيرهايي بهوسيلة روز, آن در مجرمان اينكه: دوم

در بـودنشان, هـمزنجير صورت به دنيا, در باطنيشان پيوند و ميشوند,

ميگردد/ آشكار ديگر, جهان

ميسازند/ قرين گردنشان زنجيرها وسيلة به را آنها دستهاي اينكه: سوم

چـند هـر باشد, صادق مجرمان مورد در معاني, اين همة ندارد مانعي و

ميرساند/ را اّول معني بيشتر آيه ظاهر

#

آنان, براي است بزرگي عذاب خود كه ميپردازد, آنها لباس به پسآنگاه,

شعلههاي را آنها صورت و است قطران ماده از آنها <پيراهن ميگويد: و

النَّاُر)/ ُوجُوهَُهُم تَغَْشيى َو قَِطَراٍن ِمْن (َسَرابِيلُُهْم آتشميپوشانَد>

هـر از است, پـيراهـن بهمعني ,Fمثقال وزن Hبر <سربال> جمع <سرابيل>

معني ولي است, لباس نوع هر بهمعني گفتهاند: بعضي و باشد, كه جنس

است/ مشهورتر اّول

قاف كسر > به يا و طاء>, سكون و قاف <فتح به لغت در گاهي كه <قطران>

نـام بـه درخـتي از كـه است ماّدهاي بهمعني شده, خوانده طاء> سكون و

بـيماري وهـنگام شـود سفت تا ميجوشانند, را آن كه ميگيرند, <ابهل>

مـاده دارد كـه سوزشي با بودند, ومعتقد ميمالند, شتر بدن به <َجَرب>,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٢

۵۰۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

/١٤٨ صفحه ,١٩ جلد كبير>, > تفسير <فخررازي>, - ١

بدبو جسمياستچسبنده, حال, هر به و بينميبرد/١ از را بيماريَجَرْب

كردن تقطير هنگام كه است مايعي ميگويد: <قطران> ماّدة در <دائرةالمعارف> در وجدي> <فريد - ٢

از بعضي از نباتي قطران و ميآيد, دست به آن, از مخصوصي گاز آوردن دست به براي سنگ, زغال

ميآيد/ دست به درختان

اشتعال/٢ وقابل

جـاي بـه كـه: است اين قَِطران> ِمن <َسرابيلُُهم جملة مفهوم حال, هر به

اشـتعال, قـابل بـدبوي سـياهرنگ مـاّدة نـوعي از را آنها بدنهاي لباس,

خـود هم و بدبو, هم و است, بدمنظر و زشت هم كه لباس ميپوشانند,

لباس بدترين عيوب, اين داشتن با و شدن, شعلهور و بدبو سوختن قابل

بـاشد زيـنت كـه: ميپوشند آن براي را لباس كه چرا ميشود; محسوب

هم لباسها, عكسهمة به لباس اين كند, حفظ وسرما گرما از را انسان و

است! وآتشزننده وسوزاننده زشت,

اين در گناه, لباس به تلبّس با مجرمان كه: است توّجه قابل نيز نكته اين

آنـها گناه وتعّفن ميكنند روسياه خدا پيشگاه در را خويشتن هم جهان,

آتشفساد شدن شعلهور باعث آنها اعمال وهم ميسازد, آلوده را جامعه

قطران اين و ميكنند, زندگي آن در كه جامعهاي ودر خودشان در است,

از است تجّسمي گويي ميدهد, تشكيل را آنها لباس ديگر جهان در كه

جهان/ اين در آنان اعمال

را آنـها صـورتها آتش شـعلههاي مـيگويد: فـوق آية در ميبينيم, گر ا و

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٣

۵۰۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

نهتنها شد, شعلهور قطران لباس وقتي كه, است دليل اين به ميپوشاند,

آن شعلههاي ميان در نيست, آلوده قطران به كه هم, صورتشان بلكه اندام,

ميسوزد/

#

انجام آنچه مطابق را كس هر ميخواهد خداوند كه است آن براي <اينها

كََسبَْت)/ َما نَفٍْس كُلَّ اُ\ (لِيَجِْزَي دهد> جزا است, داده

بـلكه مـيدهد, آنـها بـه را اعـمالشان <جـزاي> نـميگويد: اينكه: جالب

داد/ خواهند آنها به جزا بهعنوان دادهاند انجام را آنچه ميگويد:

است/ خودشان مجّسم اعمال آنها جزاي ديگر, تعبيري به و

است/ اعمال تجّسم مسألة بر ديگري دليل خاص, تعبير اين با آيه, اين

َسِريُع اللََّه (ٕاِنَّ است> سريعالحساب <خداوند ميفرمايد: آيه پايان در و

الِْحَساِب)/
چهره تغيير وبا نرود, ميان از انسان اعمال كه, هنگامي است, روشن كام�ً

واقع ودر بود, نخواهد سريعتر آن از حسابي ديگر بيايد, آدمي بهسراغ

خودشاست!/ حسابشهمراه

مِقداِر فيى َّهُم يُحاِسُبالخjَئَقكُل اللََّهتَعاليى <إنَّ رواياتميخوانيم: بعضياز در

را خDيق حسابهمة زدن, برهم يكچشم بهاندازة <خداوند, لَمِحالبََصِر>:

/٢٩٨ صفحه ,١ جلد <مجمعالبيان>, تفسير - ١

ميرسد>/١

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٤

۵۰۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

آمده, روايتفوق در آنچه و ندارد زمان به نياز پروردگار, محاسبة ,Tًاصو

فرمائيد/ مراجعه ,٦٨ صفحه ,٢ جلد تفسير<نمونه>, به بيشتر, توضيح براي - ١

است/١ زمان كوتاهترين به اشاره براي حقيقت در

#

به دعوت جنبة قرآن, اين تمامي همچنين و سوره, اين آيات كه آنجا از و

دارد, تخلّفاتشان برابر در آنها انذار و مردم به الهي احكام ابDغ و توحيد

پـيامي FقـرآنH <اين ميفرمايد: Fابراهيم Hسورة سوره اين آية آخرين در

لِلنَّاِس)/ بWٌََغ َذا ـى (َه است> مردم همه براي وابDغي

بِِه)/ (َولِيُنَذُروا شوند> انذار آن بهوسيلة همه <تا
ٌه ـى إِلَ هَُو أَنََّما (وَلِيَعْلَُموا است> واحد معبود او بدانند كه: است اين <وهدف

َواِحٌد)/
أُْولُوا كََّر (َولِيَذَّ شوند> متذكر انديشه و مغز صاحبان استكه اين منظور <و

ا6َْٔلْبَاِب)/

نكتهها:

آسمانديگر بهزمينو آسمان, تبديلزمينو -١

تـبديل ديگـر زمـين بـه زمـين اين رستاخيز, در خوانديم: با{ آيات در

ديگر/ آسمانهاي به آسمانها وهمچنين ميشود,

و ميشود, نابود زمين اين بهكلّي يعني ذاتاست, تبديل, اين از منظور آيا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٥

۵۰۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

يا و ميگردد؟ برپا آن در وقيامت شد؟ خواهد آفريده ديگري زمين در

هـمچنين و خاكي كرة اين كه معني اين به است, صفات تبديل منظور,

وتازه نو وآسماني زمين آنها ويرانههاي وبر ميگردند, ويران آسمانها

نظر از با{تر سطحي در وآسمان, زمين اين به نسبت كه ميشود؟ آفريده

دارند؟ قرار تكامل

تعقيبميكند/ را دوم معني قرآن آيات بسيارياز ظاهر

<زماني كqا): َد كqا ا6َْْٔرُضَد كَِّت ُد ٕاِذَا َّWَك) آية٢١ميخوانيم: <فجر> درسورة

ميشود>/ كوبيده هم در زمين كه ميرسد فرا

قيامتاست, وآغاز پايانجهان از سخن كه <زلزلة> سورة و٢ آيات١ ودر

ا6َْْٔرُض أَخْـَرَجِت َو # ِزلْـَزالَـَها ا6َْْٔرُض ُزلْـِزلَِت (ٕاِذَا ميخوانـيم: چنين
واقعة آن روز آن در و - ميافتد زلزله به زمين كه زمان آن <در َأثْقَالََها):

مييابد>/ تحقق بزرگ,

َوالِْجبَاُل ا6َْْٔرُض (َوحُِملَِت ميخوانيم: ١٥ و ١٤ آيات <حاّقه> سورة در و

برداشته جا از وكوهها <زمين الَْواقَِعُة): َوقََعِت #فَيَْوَمِئٍذ ةً َواِحَد كًَّة َد كَّتَا فَُد
مييابد>/ تحقق بزرگ واقعة آن روز آن در ميشوند, كوبيده هم در

َفُقْل الِْجبَاِل َعِن (َويَْسئَلُونََک ميخوانيم: ١٠٨ تا ١٠٥ آية <طه> سورة ودر

# أَْمتًا 6َ َو ِعَوًجا فِيَها تََريى 6َ # َصفَْصًفا َقاًعا فَيََذُرَها # نَْسًفا َربِّي يَنِسفَُها
تَْسَمُع Wََف ِن ـى حَْم لِلرَّ ا6َْْٔصَواُت خََشَعِت َو لَُه ِعَوَج 6َ اِعَي الدَّ َّبُِعوَن يَت يَْوَمِئٍذ
از را آنها پروردگارم بگو: ميكنند, سؤال كوهها دربارة تو <از هَْمًسا): ٕا6َِّ

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٦

۵۰۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

- ميآورد در هموار زميني صورت به را آن سپس - ميكند متDشي هم

مردم روز آن در - ديد نخواهي آن در بلندي و پستي و اعوجاج كه آنچنان

صداها و پيرويميكنند, نيست, او در انحرافي هيچ كه دعوتكنندهاي از

آهسته صداي جز كه آنچنان ميگرايد, خشوع به مهربان خداوند برابر در

نميشنوي>/

شـدن تـاريك و خورشيد, شدن خاموش از نيز, <تكوير> سورة آغاز در

آمده/ ميان به سخن كوهها وحركت ستارگان

كواكب شدن كنده وپرا آسمانها شكافتن دربارة <انفطار>, سورة آغاز ودر

است/ شده گفتوگو قبرها, از مردگان شدن برانگيخته وسپس

ميگويد: كه مختلفي آيات چنين هم و آن, مانند و آيات, اين مجموع از

/٧ آية حج سورة - ٤٣٧ آية معارج, سورة - ٧ آية قمر, سورة - ٥١ آية يس, سورة - ١

ميشود استفاده بهخوبي ميشوند١ برانگيخته ديگر بار قبرها از انسانها

نـابود كـلي به ولي نميماند; باقي صورت اين به جهان كنوني نظام كه:

ميگردد, مستح صافو زمين, و ميريزد, درهم اينجهان بلكه نميشود,

ديگر عالم آنكه حكم به وعاليتر, كاملتر طبعًا او تازه زميني در مردم و

مينهند/ گام Fاست كاملتر و وسيعتر جهان اين از چيزش همه

ندارد, قيامترا پذيرشصحنههاي استعداد ما, امروز جهان است: طبيعي

بـارها كـه همانگونه و است, ومحدود تنگ ما, رستاخيز زندگي وبراي

جهان اين نسبت همچون جهان, اين به جهان, آن نسبت شايد گفتهايم:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٧

۵۰۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

مادر/ ورحم جنين عالم محدودة به است

اين روزهاي به مقايسه با قيامت در روزها طول مّدت ميگويد: كه آياتي

/٤ آية معارج, سورة - ١

ميباشد/ واقعيّت اين بر خوبي شاهد نيز است١ زيادتر بسيار جهان

ايـن در ويـژگيهايش و ديگـر جهان از دقيقي ترسيم نميتوانيم ما البتّه

عقل هم فرضًا گر ا ـ جنين عالم كودكدر كه همانگونه باشيم, داشته جهان

درك را جـنين از بيرون عالم ويژگيهاي نميتوانست ـ ميداشت كامل

كند/

پيدا هستيم كه جهاني اين در عظيمي دگرگوني ميدانيم: قدر همين ولي

تبديل جديدي ًDكام جهان وبه ميگردد, ويران بهكلّي اينجهان, ميشود,

ميشود/

شـده, نـقل اسـDمي مـنابع در كـه مـتعّددي روايـات در ايـنكه: جـالب

كـيزه پـا <نـان بـه تبديل محشر وعرصة زمين هنگام, آن در ميخوانيم:

حسابشان تا كنند! تغذيه آن از ميتوانند انسانها كه ميشود سفيدرنگي> و

كنند! حركت سرنوشتشان بهسوي كدام وهر گردد, روشن

/٥٥٥ صفحه ,٢ جلد <نورالثقلين>, تفسير - ٢

است/٢ شده نقل مختلف طرق به <نورالثقلين> تفسير در روايات, اين

اشاره آيه, همين ذيل در نيز <قرطبي> مانند تسنّن, اهل مفّسران از بعضي و

/٣٦١٣ صفحه ,٥ جلد <قرطبي>, تفسير - ٣

است/٣ رواياتي چنين به كرده

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٨

۵۰۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٠٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

جاي به زمين جهان, آن در كه: باشد آن روايات, اين از منظور نيست, بعيد

بـدن بـراي جذب قابل غذايي ماّدة يك باشد, پوشانده را آن خاك آنكه

گرفته/ فرا را آن سراسر انسان,

بـاشد, انسـان بـدن جذب قابل كه نيست چيزي خاك ديگر, تعبير به و

وسـاقه ريشـه {بـراتـوار در بـايد خاك, در موجود غذايي مواّد وحتمًا

آن در ولي شـوند, انسـان بدن براي جذبي قابل مواّد به گياهان, وشاخة

بدن براي بهآساني كه, گرفته فرا را زمين سطح ماّدهاي خاك, بهجاي روز,

آن بهخاطر است, شده نان به تعبير آن از گر وا است, جذب قابل انسان,

/Fكنيد Hدقّت ـ ميدهد تشكيل نان را انسان غذاي بيشترين كه: است

ابراهيم آغازوختمسورة -٢

خارج در قرآن حّساس نقش بيان از ديديم, كه همانگونه ابراهيم سورة

بـيان با و شد آغاز وتوحيد علم نور به وشرك جهل ظلمات از ساختن

پايان اولواا{لباب وتذكّر توحيد وتعليم تودهها همة انذار در قرآن نقش

ميگيرد/

در ميخواهيم را آنچه همة كه است واقعيّت اين بيانگر پايان و آغاز اين

َويَنابيُع َربيُعالقَلِب فيِه <َو :cdefg علي اميرمؤمنان گفتة وبه است قرآن همين

/١٧٦ خطبة البhغة, نهج - ١

است>/١ قرآن در همه دانشها وسرچشمة دلها <بهار العِلمِ>:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٠٩

۵۰۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

را وسياسي واجتماعي واخDقي فكري بيماريهاي همة درمان همچنين

/١٧٦ خطبه البhغه> <نهج - ١

أدوائِكُم>/١ مِن <فَاستَشفوُه جست آن در بايد

امروز, مسلمانان از بسياري سيرة برخDف كه: است اين بر دليل بيان, اين

بردن وثواب خواندن براي تنها كه مقّدس كتاب يك بهعنوان قرآن به كه

زنـدگي سراسـر در دستورالعمل براي است كتابي مينگرند, شده, نازل

انسان/

هـم كـه است, كتابي باTخره, و وبيداركـننده/ گاهيبخش آ است, كتابي

ميگيرند/ الهام آن از مردم تودة وهم ميدهد, تذكّر را دانشمند

اسـاسي قـانون و گـيرد, جاي مسلمانان زندگي متن در كتابي چنين بايد

ومطالعه وبررسي بحث موضوع وهميشه, دهد, تشكيل را آنان زندگي

باشد/ وبهتر, بيشتر كردن عمل براي ودقّت

مكـتبهاي بـه آوردن وروي آسـماني بـزرگ كـتاب اين كردن فراموش

وضـعف عـقبافـتادگي مـؤثّر عـوامـل از يكـي وغرب, شرق انحرافِي

است/ مسلمين ناتواني و

� َو مِنفاقٍَة القُرآِن بَعَد أحٍَد لَيَسعَليى َُّه أن cdefg:<اعلَموا علي فرمود, عالي وچه

قـرآن بـودن دارا از بعد شما از هيچكس <بدانيد مِنغِنًي>: القُرآِن قَبَل ِ�ٔحٍَد

نـخواهـد بـينياز قرآن بودن دارا از قبل واحدي ندارد, فقر نياز كمترين

/١٧٦ خطبة البhغة>, <نهج - ٢

بود>/٢

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٠

۵۱۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١١ ٩ جلد نمونه. تفسير

قرآن! به بيگانگان وآشنايي قرآن! از ما بيگانگي است, دردناك چقدر و

بـه ومـا باشد, ما خانة در سعادت وسيلة بهترين كه است رنجآور چه و

بگرديم! جهان گرد آن دنبال

و دادن, جان كام, تشنه آبحيات, چشمة كنار در است بار مصيبت چه و

دويدن! سراب دنبال به برهوت, بيابانهاي در يا

وسـيلة بـزرگ اين كه فرما عطا ايمان و ودرايت عقل آن ما به خداوندا!

ندهيم! دست از ارزان است, تو راه شهيدان خونبهاي كه را سعادت

كتاب همين در ما گمشدههاي بدانيم كه مرحمتكن, هوشياري آن ما به و

نكنيم/ دراز وآن اين بهسوي نياز دست تا است, بزرگ

است توحيد آخرينسخن, و نخستين -٣

آخرين بهعنوان توحيد, بر كيد تأ آموخت, ما به فوق آيات ديگريكه نكتة

است/ يادآوري آخرين بهعنوان <اولوااTلباب> به وتذكّر سخن

وتـمام است, اسـDمي اصـل وعـميقترين ريشـهدارتـرين توحيد آري,

آغاز جا هر از يعني ميشود, منتهي آن به اسDمي وتربيت تعليم خطوط

كه كنيم, توحيدختم به بايد برسيم جا كنيموهر شروع توحيد از بايد كنيم,

ميدهد/ تشكيل توحيد را اس�م پود و تار

صـفوف در توحيد هدف, در توحيد كه و<ِاله> <معبود> در توحيد نهتنها

مشّخصميكند, را اصلي پايههاي همگي برنامهها, در توحيد و مبارزه,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١١

۵۱۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

را توحيد استكه همين در نيز امروز, مسلمانان ما بزرگ گرفتاري اتّفاقًا و

كردهايم/ حذف اسDم از ًDعم

شعارهاي بهدنبال غالبًا متأّسفانه است, اسDم زادگاه كه عربي كشورهاي

عـرب وعـظمت عروبت, حيات و عربي, ومجد نژادپرستي, شركآلود

افتادهاند,

ورشـتة سـاخته قـبيل اين از بتي خود براي كدام هر ديگر, وكشورهاي

مـيداد, پيوند هم به را جهان وغرب شرق زماني كه را, اسDمي توحيد

بـيگانه خـود واز رفـته فـرو خود در وآنچنان گسستهاند, هم از بهكلّي

بـا سـتيزشان و جـنگ از بيش يكديگر, با وستيزشان جنگ كه شدهاند,

است/ قسمخورده دشمنان

داخلي جنگهاي كشتهشدگان آمار عربي بشنويم استكه, ننگآور چقدر

بـا مـبارزه در آنـها قـربانيان آمـار از بـيش بـهمراتب عـربي, كشـورهاي

است! بوده اسرائيل صهيونيسم

گر وايا كندهاند! پرا اينهمه و دارند چنيندشمنمشتركوخطرناكي تازه

ميشد؟! چه روز آن نبود, ميان در دشمن اين پاي

را تـفسير از بـخش, ايـن كـه هـنگامي بـه بگـوييم: صـريحتر بگذاريد,

شـليك اسرائيل سربازان به گلوله يك كنون تا كه عراق دولت مينويسيم,

كره مذا طريق از مسلّمًا كه مرزي اختDف Hبهانة كوچك بهانة به نكرده,

اين گويي كه كرده, حمله ايران جمهورياسDمي كشور به است, قابلحل

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٢

۵۱۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

عميق پيوند نه و دارند, فرهنگي ارتباط نه يكديگرند, همساية نه ملّت دو

ديني/

ميگويد, شاديكنان FصهيونيسمH مشترك دشمن ميبينيم, طرف آن از و

كـند حـمله <ايران> به <عراق> كه نميكرديم تصّور اين از بهتر طرحي ما

مـّدت تـا ما فكر ببينند, آسيب شديدًا طو{ني جنگي در طرف دو وهر

گردد!! آسوده زيادي

اين شّر است, {زم باايمان و ومتعّهد موّحد مسلمان همه بر كه, اينجاست

حكـومتهاي گـونه ايـن و بـبرند, مـيان از هـميشه بـراي را طـاغوتها

بفرستند/ جهنّم قعر به را كن شاد ودشمن ويرانگر نفاقافكن, شركآلود,

ابراهيم سورة تفسير پايان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٣

۵۱۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefg ابراهيم پرماجراي زندگي

بتشكن پيامبر

cdefg <ابراهيم> نام به قرآن در كه است سورهاي تنها سوره, اين كه آنجا از

بلكه نيامده, سوره اين در cdefgتنها <ابراهيم> حا{ت چند هر - شده ناميده

الهي بزرگ پيامبر اين از نيز ديگر سورههاي در گون گونا مناسبتهاي به

را تـوحيد قـهرمان ايـن پرافتخار زندگي ديديم مناسب - است شده ياد

در كه مختلف آيات تفسير در تا بياوريم, سوره اين پايان در فهرستوار

دارد, پـيامبر اين زندگي بر احاطه به نياز و ميكنيم, برخورد آن به آينده

بـحث ايـن به را آنها بتوانيم و باشد, عزيز خوانندگان براي كافي گاهي آ

دهيم/ ارجاع

كرد: مطرح مشّخصميتوان دورة سه در cdefgرا <ابراهيم> زندگي

نبّوت/ از قبل دوران -١

بابِل در بتپرستان با مبارزه و نبّوت دوران -٢

و<فـلسطين> <مـصر> سـرزمين در وتـDش <بابل> از هجرت دوران -٣

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٤

۵۱۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

و<مكّه>/

cdefg ابراهيم طفولّيت و زادگاه

جـهان شگفتانگـيز سرزمينهاي از كه <بابل> سرزمين در cdefg <ابراهيم>

داشت, سـلطه آن بـر وجبّار ظالم حال عين ودر نيرومند حكومتي بود,

دانستهاند/ <بابل> كشور از <اور> شهر را او وxدت محل موّرخان, از بعضي - ١

يافت/١ تولّد

آن كـنعان,> بـن <نمرود كه, گشود جهان به چشم زماني cdefgدر <ابراهيم>

بـزرگ خداي را وخود ميكرد حكومت <بابل> بر وستمگر جبّار پادشاه

مينمود/ معّرفي <بابل>

بتهايي حال عين در بلكه نداشتند را يكبت اين تنها <بابل> مردم البتّه,

نيايش وبه بودند, پرداخته و مختلفساخته مواّد واز گون گونا َاشكال با

بودند/ مشغول آنها مقابل در

<تـحميق> بـراي مـؤثّري وسيلة را بتپرستي كه آنجا از وقت, حكومت

وهـر مـيكرد, حمايت آن از سخت ميديد, سادهلوح افكار <تخدير> و

نـابخشودني وجـرم بـزرگ گـناه يك را بتهـا بـه وتوهين اهانت گونه

ميدانست/

كه كردهاند نقل شگفتانگيزي cdefgداستان <ابراهيم> تولّد دربارة موّرخان

است: چنين آن خDصة

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٥

۵۱۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

خواهـد مبارزه <نمرود> بيمنازع قدرت با كه را شخصي تولّد منّجمان,

تـولّد از جلوگيري براي هم قوا, تمام با او و بودند, كرده پيشبيني كرد,

كوششميكرد/ فرضتولّد, بر او كشتن براي وهم كودكي, چنين

يافت/ تولّد سرانجام نوزاد اين و نيفتاد مؤثّر اينها از هيچيك ولي,

پرورش زادگاهش, نزديكي در غاري گوشة در را وي او, حفظ براي مادر

گذارند/ آنجا در را خود عمر از سال سيزده كه بهطوري ميداد,

يافت پرورش <نمرود> مأموران نظر از دور مخفيگاه, آن در كه سرانجام,

ترك هميشه براي را خلوتگاه آن گرفت: تصميم رسيد, نوجواني سن وبه

بـه درون الهـام بـا كه را, توحيدي ودرس نهد, گام مردم ميان وبه كند,

گويد/ باز مردم براي بود, دريافته فكري مطالعات ضميمة

گروههايمختلفبتپرست با مبارزه

خـود, دست سـاختگي بتهـاي بـر عـDوه <بـابل> مـردم هنگام اين در

پـرستش را سـتارگان و مـاه و خـورشيد هـمچون آسـماني, مـوجودات

واسـتد{لهاي مـنطق طـريق از گـرفت cdefgتـصميم <ابراهيم> ميكردند,

غلط تلقينات تاريك وپردههاي سازد, بيدار را آنها خفتة وجدان روشن,

راه ودر بـدرخشـد, فـطرت, نـور تا برگيرد, آنها پاك فطرت روي از را

بگذارند/ گام يگانهپرستي و توحيد

حكومت آنها بر كه وقدرتي وزمين آسمان آفرينش پيرامون مّدتها, او

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٦

۵۱۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

قـلبش در يقين نور و بود, كرده مطالعه آنها شگفتانگيز ونظام ميكند,

/٧٥ آية انعام, سورة - ١

ميدرخشيد/١

بتپرستان با منطقي مبارزة

ستارة برابر در كه گروهي برابر ودر شد, روبهرو ستارهپرستان با نخست,

بـه ميدرخشد, مغرب افق در آفتاب غروب از بعد بDفاصله كه <زهره>

گرفت/ قرار ميشدند, وپرستشمشغول تعظيم

هماهنگي بهعنوان يا و انكاري, تعّجبواستفهام روي از يا :cdefg <ابراهيم>

<ايـن زد: صـدا اشـتباهشان, اثـبات براي مقّدمه بهعنوان مقابل, طرف با

است>؟ من خداي

ندارم/ دوست را غروبكنندگان من گفت: كرد, غروب هنگاميكه امّا

را نـيايش مـراسـم ومـاهپرستان شكافت را افق سينة <ماه> كه هنگامي و

است>؟ من خداي <اين گفت: شده, همصدا آنها با كردند, شروع

از نكـند, راهـنمايي مـرا پـروردگارم گر ا گفت: كرد, افول كه هنگامي امّا

بود/ خواهم گمراهان

بـر را خود طDيي وشعاع شكافت, را تاريكشب پردههاي <خورشيد>

cdefg <ابـراهـيم> بـرخـاستند, نيايش به آفتابپرستان, پاشيد, وصحرا كوه

است>! بزرگتر همه از اين است! من خداي <اين گفت:

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٧

۵۱۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

شما كه شريكهايي از من! قوم اي زد: صدا كرد, غروب كه هنگامي امّا

بيزارم! ميسازيد خدا براي

دست واسـير تغيير دستخوش همه اينها دارند/ غروب و افول همه اينها

بـه رسد چه ندارند, واختياري اراده خود از وهرگز آفرينشاند, قوانين

باشند/ جهان اين گردانندة و خالق اينكه

در من آفريده, را وزمين آسمانها كه كردم, كسي بهسوي را خود روي من

/٧٩ ـ ٧٥ آيات انعام, سورة - ١

بود/١ نخواهم مشركان از وهرگز خالصوثابتقدمم, او به خود ايمان

صورتي عاليترين به را, بتپرستان با مبارزه از مرحله اين cdefg <ابراهيم>

در را ديگري عّدة وحّداقل بيدار را عّدهاي وتوانست گذاشت, سر پشت

برد/ فرو ترديد و شك

اين با كيستكه اينجوان پيچيد, منطقه آن در اينزمزمه نگذشت, چيزي

ميكند! باز راه مردم تودة دلهاي در رسا, وبيان گويا منطق

آزر با گفتوگو

بـا و شد, بحث وارد <آزر> عمويش با cdefg <ابراهيم> ديگر, مرحلة يك در

زمـينة در تـوبيخ, وگـاهي مـحبّت بـا وتـوأم رسا محكم, بسيار عباراتي

گفت: داده, هشدار او به بتپرستي

حل تو دربارة را مشكلي هيچ نه و ميبيند نه ميشنود, نه كه را چيزي چرا

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٨

۵۱۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٥١٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

ميكند؟

اين از من ميكنم, هدايت راست راه به را تو من كني, پيروي من از گر ا

بگيرد/ را دامنت الهي مجازات كني, پيروي شيطان از گر ا كه ميترسم

سنگسار به تهديد را او نصايح, اين مقابل در عمويش كه هنگامي حتّي

كرد> خواهم استغفار تو براي من عليک, <س�ٌم جملة با او مينمود, شدن

/٤٧ آية مريم, سورة - ١

كند/١ پيدا راهي او سنگين دل در تا نمود كوشش

cdefg ابراهيم نبّوت

دليل گفت, نايل نبّوت مقام به سالي و سن چه cdefgدر <ابراهيم> اينكه: در

ميشود استفاده <مريم> سورة از همينقدر ولي نداريم, دست در روشني

نـبّوت مـقام به پرداخت, بحث به <آزر> عمويش با كه هنگامي به و كه,

إِنَُّه ِهيَم إِبْرى فِيالِْكتَاِب كُْر (َواذْ ميخوانيم: سوره اين در زيرا بود; رسيده
6َ َو يُبِْصُر 6َ َو يَْسَمُع 6َ َما تَعْبُُد لَِم أَبَِت يَا 6َِٔبِيِه َقاَل ٕاِذْ # نَبِيqا يًقا ِصّدِ كَاَن

/٤٢ و ٤١ آيات مريم سورة / ٢

َشيْئًا)/٢ يُغْنِيعَنَْک
آتش به وداستان بتپرستان, با شايد درگيري از قبل اينماجرا ميدانيم: و

كـه نـوشتهانـد مـوّرخان از بعضي را آنچه گر وا باشد, بوده او سوزاندن

كه ثابتميشود بيفزاييم, آن به بود ساله شانزده هنگام آن cdefgدر <ابراهيم>

بود/ گرفته دوش بر را بزرگ رسالت اين نوجواني, آغاز همان از او

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥١٩

۵۱۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

بتپرستان با علمي مبارزة

شديدتر روز هر بتپرستان, cdefgبا <ابراهيم> درگيري ماجراي حال, هر به

استثناي Hبه <بابل> بتهايبتخانة همه شكستن به تا ميشد, شديدتر, و

انجاميد! مناسب, ًDكام يكفرصت از استفاده با Fبزرگ بت

جّبار! كم حا با گفتوگو

گـوش بـه سـرانـجام بتهـا بـا cdefg <ابراهـيم> ومبارزة مخالفت ماجراي

نـصيحت بـا طريق از خود گمان به تا كرد, احضار را او رسيد, <نمرود>

سازد/ خاموش را وي تهديد, و توبيخ يا و اندرز و

اين تو گر ا cdefgپرسيد: <ابراهيم> از بود, چيرهدست سفسطهبازي, در كه او

كيست؟ تو پروردگار پس نميپرستي, را بتها

است/ او دست به ومرگ حيات كه كسي همان گفت:

محكوم مجرم نميبيني مگر است, من دست به اين بيخبر! اي زد: فرياد

اعدام بخواهم گر ا را اعدام به محكوم غير زنداني و ميكنم, آزاد را اعدام به

مينمايم!

بـا داشت, مـهارت فوقالعاده دندانشكن, پاسخهاي در cdefgكه <ابراهيم>

گفت: او به نبّوت, قدرت از استمداد

فرمان به هستي عالم همة است, دستخدا به نيستكه حياتومرگ تنها

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٠

۵۲۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢١ ٩ جلد نمونه. تفسير

بر سر مشرق افق از او فرمان به خورشيد نميبينيصبحگاهان مگر اويند,

تـو گـر ا مـيرود؟ فـرو مـغرب افق در فرمانش به وشامگاهان ميآورد,

تـا كن, عكس را قضيه اين فردا ميباشي, هستي جهان پهنة بر حكمروا

نشيند/ فرو مشرق ودر برآورد, سر مغرب از خورشيد

دست از او برابـر در را گفتن سخن توانايي كه: شد مبهوت چنان نمرود

/٢٥٨ آية بقره, سورة - ١

داد/١

حـيات بـر قـدرت اّدعـاي در <نـمرود> cdefgميدانست: <ابراهيم> بيشك

ايـن نـميداد اجـازه استد{ل در او مهارت ولي ميكند, سفسطه ومرگ

داشت, وجود آن در سفسطهباز دشمن براي دستاويزي جاي كه مطلب,

قدرت گونه هيچ كه چسبيد چيزي وبه كرد رها را آن فورًا لذا كند, تعقيب

نداشت! آن در زدن وپا دست

cdefg ابراهيم هجرت

جـوان ايـن كـرد, احسـاس كه <نمرود> جبّار حكومت دستگاه سرانجام

زبان و درآمده, او برايحكومتخودكامة خطري كانون صورت به كمكم

گـاهي وآ بـيداري سـبب است مـمكن رسايش منطق و توانا فكر و گويا

كنند, پاره سرانجام را او استعمار زنجيرهاي و گردد, ستم تحت تودههاي

جـاهDنة تـعّصبات بـه زدن دامـن بـا گـرفت تـصميم بشـورند, او وبـر

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢١

۵۲۱ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٢ ٩ جلد نمونه. تفسير

سورة در كه مراسمخاّصي, وبا كند يكسره cdefgرا <ابراهيم> كار بتپرستان,

درياي ميان در همه, ديدگان برابر در را او آمد, خواهد آن توضيح <انبياء>

بود, شده برافروخته كم, حا نظام وجنايت مردم جهل بهوسيلة كه آتشي

كند/ راحت را خود فكر هميشه وبراي بسوزاند

آن از cdefgسالم <ابراهيم> خاموشگشت, خدا فرمان آتشبه هنگاميكه امّا

بهكلّي گشتكه, وارد <نمرود> دستگاه بر لرزهاي چنان آمد, بيرون صحنه

مـاجراجـو جـوان يك cdefg <ابراهيم> ديگر كه چرا باخت; را خود روحيّة

بـلكه نـبود ـ مـيزدند او به <نمرود> دستگاه كه برچسبي ـ وتفرقهافكن

دست وبا يكتنه ميتواند كه شجاع, الهيويكقهرمان يكرهبر بهعنوان

درآمد! ببرد, يورش قدرتمند جبّاران انبوه بر خالي

را بينوا مردم خون زالو, همچون درباريانشكه و <نمرود> دليل همين به و

برابر در قوا تمام با خود, حكومت ادامة براي گرفتند تصميم ميمكيدند,

ننشينند/ پاي از نكنند نابود را او تا و cdefgبايستند, <ابراهيم>

يـعني بـود, گـرفته گروه آن از را خود سهم cdefg <ابراهيم> ديگر, سوي از

مؤمنان جمعيّت با كه ديد بهتر او بودند, آورده ايمان او به آماده دلهاي

حق, دعوت گستردن وبراي گويد, ترك را <بابل> سرزمين وهوادارانش

و شـود, روانـه فـراعـنه سـرزمين <مـصر> و و<فـلسطين> <شام> بهسوي

را فراواني ومؤمنان نمايد تبليغ را توحيد حقيقت مناطق, آن در توانست

بخواند/ يگانه پرستشخداوند بهسوي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٢

۵۲۲ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٣ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefg ابراهيم رسالت مرحلة آخرين

اشكـالش تـمام در بتپـرستي بـا مـبارزه بـه را cdefgعـمري <ابــراهــيم>

نـور بـه را آمـاده دلهاي وتوانست گذارند, <انسانپرستي> ومخصوصًا

وگـروههاي دهـد تـازهاي جان انسانها كالبد ودر سازد, روشن توحيد

بخشد/ رهايي خودكامگان زنجير از را زيادي

را وهرچه نهد گام خدا, بندگي و عبوديّت مرحلة آخرين در بايد, كنون ا

كند/ تقديم پيشگاهش به اخDصبگذارد, طبق در دارد

وارد روحاني, بزرگ يكجهش با الهي, بزرگ آزمايشهاي رهگذر از تا

گردد/ انسانها پيشوايي و امامت مرحلة

به را وآن برافرازد, را كعبه خانة توحيد, خانة پايههاي حال, همين مقارن و

به آماده, مؤمنان همة واز درآورد, خداپرستي, بينظير كانون يك صورت

كند/ دعوت توحيد, عظيم خانة اين كنار در عظيمي كنگرة

او كه كنيزي, <هاجر>, با نخستينش نخستين زن <ساره> ماجرايحسادت

تـولّد او از <اسـماعيل> نام به فرزندي و بود, كرده اختيار همسري به را

از خـدا, فـرمان بـه را, شـيرخـوار وكودك مادر اين كه شد سبب يافت,

كوههاي آن {به{ي در مكّه وتفتيدة خشك بيابان به <فلسطين> سرزمين

در آب يكقطره حتّي كه سرزمين, آن در را آنها و ببرد/ وخشن زمخت

بگـذارد بـزرگ آزمـايش يك بهعنوان و خدا, فرمان به نميشد, پيدا آن

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٣

۵۲۳ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٤ ٩ جلد نمونه. تفسير

بازگردد/ و

واجـازه سـرزمين آن بـه <ُجـرهُم> قـبيلة وآمدن زمزم> <چشمة پيدايش

طو{ني ماجراي كدام هر كه <هاجر>, از منطقه آن در زندگي براي خواستن

شد/ سرزمين اين آبادي سبب دارد, ومفّصلي

سازد, وپربركت آباد شهري را نقطه آن كه خواست خدا cdefgاز <ابراهيم>

متوّجه بودند, فزوني به رو منطقه آن در فرزندانشكه به را مردم ودلهاي

/٤١ تا ٣٧ آيات <ابراهيم>, سورة - ١

گرداند/١

,cdefg <ابـراهـيم> كـه هـنگامي كردهاند: نقل موّرخان از يعني اينكه: جالب

از وميخواست گذاشت, <مكّه> در را خوار cdefgشير <اسماعيل> و <هاجر>

دستور تو به كسي چه <ابراهيم>! اي كه زد صدا را او <هاجر> بازگردد, آنجا

حيوان نه دارد, وجود آن در گياهي نه كه بگذاري سرزميني در را ما داد,

ومونس؟! وتوشه زاد بدون هم آن آب, يكقطره حتّي نه و شيردهي,

چـنين مـرا <پـروردگارم گـفت: پـاسخ كوتاه, جملة يك در cdefg <ابراهيم>

است>/ داده دستور

خدا است: چنين كه كنون ا گفت: شنيد, را جمله اين <هاجر> كه هنگامي

/١٠٣ صفحه ,١ جلد التاريخ>, في <الكامل اثير>, <ابن - ٢

كرد!٢ نخواهد رها خود حال به را ما هرگز

<مكّـه> cdefgبه <اسماعيل> زيارت قصد به <فلسطين> از cdefgكرارًا <ابراهيم>

فرمان وبه آورد, بهجا را حج مراسم كه بود سفرها همين از يكي ودر آمد,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٤

۵۲۴ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٥ ٩ جلد نمونه. تفسير

وفوقالعاده برومند نوجوان صورت به كه را, فرزندش <اسماعيل> خدا,

شاخسار ميوة بهترين اين شد, وحاضر برد, قربانگاه به بود, باايمان و پاك

كند/ قرباني خدا راه در دستخود با را حياتش

برآمد عهده از صورتي عاليترين به آزمايش, مهمترين اين در كه هنگامي

قربانيش خداوند داد, نشان راه اين در را خود آمادگي مرحله, آخرين وتا

بـهعنوان وگـوسفندي كرد, حفظ او براي cdefgرا <اسماعيل> و پذيرفت را

/١٠٧ ـ ١٠٢ آيات صافات, سورة - ١

فرستاد/١ او براي قرباني

از آمدن وبيرون امتحانات, اين همة حّق كردن ادا cdefgبا <ابراهيم> سرانجام

استبه ممكن انسان يك كه بلندترينمقامي به آزمايشها, اين همة كورة

cdefgرابه <ابراهيم> <خداوند, ميگويد: قرآن وچنانكه يافت, ارتقا برسد, آن

فرمود: او به آن, دنبال وبه رساند, انجام به را آنها همة واو آزمود, كلماتي

آمـده وجد به مژده اين از كه ابراهيم ميدهم, قرار وپيشوا امام را تو من

مستجاب او دعاي ببخش, نيز, من فرزندان را مقام اين كه كرد: تقاضا بود,

او از انحرافي و وستم ظلم كه كسي به مقام اين كه شرط اين به ولي شد,

/١٢٤ آية بقره, سورة - ٢

رسيد>/٢ نخواهد هرگز باشد, سرزده

قرآن cdefgدر ابراهيم وا2ي مقام

cdefgمـقام <ابـراهـيم> بـراي خداونـد كه ميدهد: نشان قرآن آيات بررسي

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٥

۵۲۵ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٦ ٩ جلد نمونه. تفسير

پـيامبران از هـيچيك بـراي كـه مقامي است, داده قرار وا{يي فوقالعاده

است/ نشده قائل پيشين

دريافت: ميتوان بهخوبي زير تعبيرات از را, الهي پيامبر اين مقام بزرگي

را او وشخصيّت كرده, ياد يك<امّت> cdefgبهعنوان <ابراهيم> از خداوند -١

/١٢٠ آية نحل, سورة - ١

ميستايد/١ يكامّت بهمنزلة

/١٢٥ آية نساء, سورة - ٢

٢/Wًِهيَمخَلِي إِبْرى اُ\ َواتََّخَذ است: فرموده عطا او به خليلاللّهيرا مقام -٢

مقام <اين ميخوانيم: آيه اين تفسير در روايات از بعضي در اينكه: جالب

وهـرگز نـخواست كسـي از چـيزي هـرگز ابـراهـيم كه, بود آن بهخاطر

/٧٤ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة - ٣

نكرد>!٣ محروم را كنندهاي تقاضا

/٤٧ آية ص, سورة - ٤

/١٢٢ آية نحل, سورة - ٥

/١٢٠ آية نحل, سورة - ٦

/٤١ آية مريم, سورة - ٧

/١١٤ آية توبه, سورة - ٨

بـه كنندگان ووفا بردباران٨ صّديقان٧ قانتان٦ صالحان٥ نيكان٤ از او -٣

/٣٧ آية نجم, سورة - ٩

بود/ عهد٩

/٢٧ و ٢٤ آيات <ذاريات>, سورة - ١٠

از بـعضي در كـه بهطوري بود١٠ مهماننواز فوقالعاده cdefg <ابراهيم> -٤

Fميهمانان صاحب يا ميهمانان Hپدر <أبواضياف> را او است: آمده روايات

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٦

۵۲۶ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٧ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٧٤ صفحه ,١ جلد البحار>, <سفينة - ١

دادهاند/١ لقب

جز نظري وحادثهاي كار هيچ در كه آنجا تا بينظيريداشت, توكّل او -٥

را او خانة دِر وجز ميطلبيد, او از ميخواست, چه هر نداشت, خدا به

/٨٢ و ٧٨ آيات <شعراء>, سورة - ٢

نميكوبيد/٢

لجـوج قـوم كـه هـنگامي بـه او, نـجات بـراي فرشگان پيشنهاد داستان

ايـن قـبول وعـدم بـيفكنند, آتش از دريـايي مـيان در را او ميخواستند

سر من ميگفت: او است, تواريخضبط در ,cdefg <ابراهيم> ناحية از پيشنهاد

/٩٩ صفحه ,١ جلد التاريخ>, في <الكامل اثير>, <ابن - ٣

خالق/٣ به تنها بلكه مخلوق, به نه امّا نيازم, پا تا

تـعّصبهاي خروشان سيل برابر ودر داشت, بينظيري شجاعت او -٦

نـداد, راه خـود بـه ووحشتي ترس وكمترين ايستاد, يكتنه بتپرستان

ودر خاكساخت, تّل آنها بتكدة از و گرفت, مسخره باد به را آنها بتهاي

يكاز هر كه شهامتبينظيريسخنگفت, ودژخيمانشبا <نمرود> برابر

است/ آمده مجيد قرآن از آياتي در آنها

كـوتاه عـبارات در داشت, نـيرومندي فوقالعـاده cdefgمنطق <ابراهيم> -٧

همان وبا ميداد, گمراهان به دندانشكني پاسخهاي ومستدل, ومحكم

ميماليد/ خاك به را لجوجان بيني رسايش, منطق

بـا بـلكه نـميرفت, در كـوره از آنـها, خشـونت شـّدت بـهخاطر هرگز

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٧

۵۲۷ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٨ ٩ جلد نمونه. تفسير

گفتار وبا ميشد, روبهرو آنها با بزرگشبود, روح از حاكي كه خونسردي

داستان در نيز اين كه ميسپرد, دستشان به را محكوميّتشان ورفتارشسند

بـابل, دادگـاه قـضاوت بـا و آزر, عمويش با و نمرود, با ابراهيم محاّجة

مـحكوم وبتشكـني خـداپـرستي جرم به را او ميخواستند كه هنگامي

است/ آمده بهروشني نمايند

كنيد: توّجه استخوب آمده انبياء سورة در كه آياتزير, به

سـر بـه را Dبـ ايـن كه هستي تو آيا پرسيدند: او از <قضات كه: هنگامي

هـم در را وبـزرگ كـوچك بتهـاي ايـنهمه و آوردهاي؟ مـا خـدايـان

ِهيُم)/ إِبْرى يَا بِآلِهَتِنَا َذا ـى َه َءأَنَْتفَعَلَْت (قَالُوا شكستهاي؟>
راه كه بنبستي دهد, قرار شديد بنبست در را آنها آنكه براي پاسخ, در او

آنـها بزرگ را كار اين است <ممكن گفت: باشند, نداشته را آن از نجات

كَبِيُرهُْم بَْلفَعَلَُه (َقاَل ميگويند>؟ سخن گر ا كنيد, سوال آنها از باشد, كرده
يَنِْطقُوَن)/ كَانُوا ٕاِْن فَاْسئَلُوهُْم َذا ـى َه

گـر ا داد, قـرار شديدي بنبست در را خود دشمنان جمله, يك همين با

زهـي نـيستند, تكـلّم بـه وقـادر هسـتند وبسـتهدهن {ل بتها بگويند:

بـه قادر آنها كه كنند قبول گر وا وبيعرضه, گنگ خداي اين با رسوايي

بشنوند/ وجواب بپرسند بايد تكّلماند,

خـويش خويشتن <وبه شد, بيدار اندكي آنها خفتة وجدان كه بود اينجا

<شـما ميگفت: آنها به كه, شنيدند فريادي خويش درون واز بازگشتند,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٨

۵۲۸ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٢٩ ٩ جلد نمونه. تفسير

جامعهاي به نه و ميكنيد, رحم خود به نه وستمگريد>/ وخودخواه ظالم

الظَّالُِموَن)/ أَنْتُُم َّكُْم إِن َفقَالُوا أَنفُِسِهْم إِلَيى (فََرجَُعوا داريد تعلّق آن به كه
گفتند: سرشكستگي كمال با <لذا بگويند, پاسخي بود {زم حال, هر به ولي

لَقَْدعَلِْمَت ُرءُوِسِهْم عَلَيى نُِكُسوا (ثُمَّ نميگويند> سخن اينها ميداني كه تو
يَنِطقُوَن)/ ُؤ6َِء ـى هَ َما

آنها سر بر صاعقهاي cdefgهمچون <ابراهيم> كوبندة گفتار كه بود اينجا در

كمترين نه كه ميپرستيد را چيزي خدا جز آيا <گفت: زده فرياد آمد, فرود

سودشان به اميدي نه ميرساند؟> شما به زياني نه و دارد شما براي سودي

َشيْئًا 6َيَنفَعُكُْم َما اِ\ ُدوِن ِمْن أَفَتَعْبُُدوَن (َقاَل زيانشان از ترسي نه و داريد
/( كُْم يَُضرُّ 6َ َو

بـي اي مـيپرستيد, خـدا از غـير آنـچه وبـر شما بر <اف, افزود: سپس,

أَفWََتَعْقِلُوَن)/ اِ\ ُدوِن ِمْن تَعْبُُدوَن لَِما َو لَكُْم (ُأّفٍ عقلها!>
در cdefg <ابـراهـيم> نيرومند منطق برابر در مقاومت ياراي چون سرانجام,

زور به متوّسل استـ قلدر زورگويان همة شيوة كه آنچنان ـ نديدند خود

بسوزانيد/ را او بايد وگفتند: شدند,

زدند: <صدا كمكگرفتند, بتپرستان تعّصباتجاهDنة از كار, اين براي و

قُوُه حَـّرِ (قَـالُوا داريـد> وقـدرتي تـوان گر ا خدايانتان, ياري به بشتابيد

/٦٨ تا ٦٢ آيات <انبياء>, سورة - ١

فَاِعلِيَن)/١ كُنتُْم ٕاِْن َوانُْصُرواآلِهَتَكُْم

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٢٩

۵۲۹ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٣٠ ٩ جلد نمونه. تفسير

cdefgبود/ <ابراهيم> برندة و وقاطع ومستدل رسا منطق از نمونه اينيك

كه: ميشمرد اين را مسلمانها افتخارات از يكي قرآن اينكه: توّجه قابل -٨

/P٧٨ آية حج, Rسورة ٕابراهيم///> أبيكُم <مِلَّة -٣ و ١

گذارد/٢ شما بر را <مسلمان> نام كه بود واو ابراهيماند١, آيين بر آنها

آنان به مهم, دستورهاي از پارهاي انجام به مسلمانان, تشويق براي حتّي

/٤ آية <ممتحنه>, سورة - ٣

جوييد/٣ اقتدا يارانش cdefgو <ابراهيم> به بايد شما كه ميكند گوشزد

وبه cdefg <ابراهيم> بهوسيلة وشكوهش عظمت آنهمه با حج, مراسم -٩

وخاطرة cdefg <ابراهيم> نام جهت, همين به و شد, پايهگذاري خدا فرمان

بعد/ به ٢٦ آية <حج>, سورة - ٤

موقفوهر هر در انسان و است٤ آميخته حج مراسم تمام cdefgبا <ابراهيم>

وپرتوعظمت الهيميافتد پيغمبر اين ياد به بزرگ, اينمراسم از برنامهاي

بيياد حج مراسم دادن انجام اصوً{ خويشاحساسميكند, دل در را او

است! cdefgنامفهوم <ابراهيم>

كوشش گروهي هر كه, بود پايه و حد آن تا cdefg <ابراهيم> شخصيّت -١٠

خويش پيوند بر كدام هر ومسيحيان يهوديان بدانند, خود از را او داشتند

بـيان را واقـعيّت اين آنها پاسخ در قرآن كه داشتند كيد cdefgتأ <ابراهيم> با

همه در كه كسي يعني بود/ راستين وموّحد يكمسلمان تنها او كه, داشت

گـام او راه در وجـز نميانـديشيد او به جز بود, خدا فرمان تسليم چيز,

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٣٠

۵۳۰ تفسير نمونه جلد 1۰



٥٣١ ٩ جلد نمونه. تفسير

/٦٧ آية عمران, آل سورة - ١

برنميداشت/١

#

ده/ قرار گذارد, انسانها پاي پيش در ابراهيم كه راهي در را ما بارالها!

عنايتفرما! ما به ابراهيم اخDص از پرتويي خداوندا!

فـرداي كه كارگير به راهي در را آن ماست, سرماية تنها ما عمر كردگارا!

شرمندگي! ماية نه شود, ما قيامتموجبخرسندي

العالمين رّب يا آمين

نمونه تفسير ١٠ جلد پايان

١٣٨٨.١٢.٢٢ اص�ح ١å جلد نمونه ٥٣١

۵۳۱ تفسير نمونه جلد 1۰




