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 مقدمه

ذکر ناام   بنام خداوند جان آفرین خدایی که رحمن و رحیم است که با 

دلها آرام می گیرد و در کتااب  را  هادایت و ونهناه زیساتن را در  ماام      

 بیان فرمهد  . بندگان شؤون زندگی، برای سعادت دنیا و آخرت 

ا  درسهای  فسیر  ربیتی و عرفاانی اسات کاه در ما    سلسله از  این کتاب

شاد و  ار میروزانه برگزجلسه  12در بصهرت حلقات 5410) مبارک رمضان

فرزندان عزیز قرار می گیرد که امیدوارم مهرد قباه  حا    اکنهن در اختیار 

سیّما حجة بن الحسن )عج( و استفاد  عمهم قرار  ، عالی و  هجه ائمه اطهار

  .گیرد

 از:که عبار ند اشند بحدوداً د  جلد می  ،ی ربیت  فسیر این مجمهعه

 ساهر  اا  9 ،واقعاه  ساهر  ا 1 ،حمدسهر  .ا 5: و عرفانی  فسیر  ربیتی » 

ا 8 ،الرحمن سهر ا 2 ،انسانسهر  ا 6 ،سهر  حدیدا 1 ،اعلی سهر ا 4 ،یس

 ،ساهر  لقماان (  » -55 و ،روم ساهر   -50 ،شمسسهر   -3 ،یهسف سهر 

ماا  مباارک    کتاب حاضر و این  فاسیر برنامه هایی بهد  اناد در هار ساا    

 جلسه برگزار می شد .  90یا  12رمضان در 

آماد  هستند فقط نیاز به ویرای  دارند که از خدای ها حا  این مجمهعه 

 اا  م که مهف  به  کمیل و واپ آنهاا شاه   متعا  عاجزانه طلب  هفی  دارم

 « ال ینفع ما  و ال بنهن»شاید صدقه جاریه ای باشند برای روزی که 
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اسیر زیادی از بعضی سهر  های دینار هساتند کاه بعناهان     البته هنهز  ف

 لی هنهز آماد  نیستند.و ،درسهای  ربیتی برگزار شد 

و  ،من این  فاسیر  ربیتی را بزبان ساد  برای همه جهانان مفید می دانام 

 نیز برای کسانی که جلسات هفتنی یا ارشادی دارد نیز مفید است 

 ار گیرد .امیدوارم که مهرد استفاد  عمهم قر

  



 

 

 فصل اول 
 تفسیر سوره لقمان

 

 لقمانفضیلت سوره 

عدی از اهل بیت و از رسه  اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم در روایات مت

ی اهلل علیاه و آلاه و سالم    رساه  خادا صال    بیان شاد .  فضیلت این سهر 

سهرة لقمان، کان لقمان له رفیقاً یاهم القیاماه، و اع ای     أمن قر»: فرمهدند

مای فرمایاد:   « بالمنکر نهیعشراً بعدد من عمل بالمعروف و من الحسنات 

 روز قیامت با او رفی  خهاهد شد. هر کس سهر  لقمان را بخهاند، لقمان در

لقماان را در شاب     : هار کاس ساهر   می فرمایدعلیه السالم امام باقر و 

ن و  ا به صبح در برابار شای ا   حفظ او سی فرشته را مأمهروند بخهاند، خدا

 لشکر شی ان می کند. 

را  ا به غروب از ابلیس و لشکرش  و اگر در روز بخهاند این سی فرشته او

 5محافظت می نمایند.

                                           
 .11ص  11به نقل از تفسیر نمونه ج  212ص  8هر دو حدیث از مجمع البیان ج  1
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بارها گفته شد  و می گهییم که این همه فضیلت و ثهاب و افتخار بارای  

که  الوت مقدمه ای است برای  ندن یک سهر  قرآن به خاطر آن استخها

 نها با لقلقاه لساان    واست م مقدمه ای برای عمل آن ه ، واندیشه و فکر

 (11تفسیر نمونه ج ) همه فضیلت را انتظار داشت. ننباید ای
 

 لقمانمحتوای سوره 

نااز   « مکاه »مشههر و معروف میان مفسران این است که این سهر  در 

بعضی از مفسرین عقید  دارند که آیا ی از ایان ساهر  مادنی    گر وه  ،شد 

 هستند.

شاامل بار    ،باهدن  (11تفسیر نمونهه ج  ) ین : سهر  لقمان به حکم مکیبراناب

پیراماهن عقایاد اساسای    یعنای   ،محتهای عمهمی سهر  های مکای اسات  

 بحث می کند.« نبهت»و همچنین « معاد»و « مبدأ»اسالمی مخصهصاً 

 به طهر کلی، محتهای این سهر  در پنج بخ  خالصه می شهد: 

عظمت قرآن و هادایت و  »اشار  به « مق عهحروف »بخ  او : بعد از ذکر  

برای مؤمنانی که واجد صفات ویژ  هستند می کناد. و در   ،«رحمت بهدن آن 

آنچناان   ،در برابار ایان آیاات    ،سخن از کساانی مای گهیاد کاه     ،نق ه مقابل

 ،عاالو  بار ایان    ،هایشان کر اسات سرسختی نشان می دهند که گهئی گهش

 ناسالم دینران را نیز از قرآن منحرف نمایند. هایسعی دارند با ایجاد سرگرمی

و بار پاا داشاتن آن    « نشانه های خدا در آفرین  آسمان»بخ  دوم: از 

آفرین  که  ها در زمین، و جنبدگان »بدون هیچ گهنه ستهن و عمهدی، و 

 و نزو  باران و پرورش گیاهان سخن می گهید.« مختلف
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آن مرد « حکمت آمیز سخنان»به همین مناسبت قسمتی از بخ  سهم: 

نقل می کند که از  هحید و مباارز  باا    ،فرزندشبه الهی را به هننام اندرز 

امر به معروف  ،نماز ،نیکی به پدر و مادر»و با  هصیه به  ،شرک شروع شد 

و  ،و خهشروئی با ماردم  ،و نهی از منکر، و شکیبائی در برابر حهادث سخت

 ایان می یابد.پ ، هاضع و فرو نی و اعتدا  در أمهر

ساخن از  ساخیر   »بار دینر به دالئل  هحید باز می گردد، در بخ  وهارم: 

وافر پروردگار و نکهه  از من   بت پرستانی « ی آسمان و زمین و نعمت ها

که  نها بر أساس  قلید از نیاکان در این وادی گمراهای افتادناد، ساخن مای     

إقرار می  ،پایه عبهدیت او است گهید، و از آنجا بر مسأله خالقیت پروردگار که

روشنی پارد  بار مای دارد، و    با ذکر مثا   «از علم بی پایان خدا»و نیز  گیرد.

از  هحید ف اری کاه  جلای اش باه      ،عالو  بر ذکر آیات آفاقی ،همین راب ه

 به طرز جالبی بحث می کند. ،هننام گرفتار شدن در میان أمهاج بال است

معاد و زندگی پاس  » کان دهند  ای به مسأله و إشار  که ا  بخ  پنجم : 

 ،نشاهد ر وربه انسان هشدار می دهد که به زندگی این دنیا مغ ،دارد« از مرگ 

این م لب را با ذکر گهشاه ای از علام غیاب     به فکر آن سرای جاودان باشد.

جنینای   یاو، و حتا  گرمپروردگار، که از همه ویز در ار باط با انسان از جمله 

 است آگا  است،  کمیل کرد  و سهر  را پایان می دهد. رماد که در شکم

به خاطر « سهر  لقمان »نام گذاری این سهر  به  ،این م لب روشن است

ر ایان  دهمان بحث قابل مالحظه و پر مغزی است که از اندرزهای لقماان  

 .سهر  است که از این مرد حکیم سخن می گهیددر این و  نها  ،سهر  آمد 
 (71ونه ج )تفسیر نم
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  سوره لقمان 5تا  1آیات 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ( 5)لقمان/«  الم 

 ( 1)لقمان/ «  ِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ »

  این ایات کتاب حکیم است )آیا ی پر محتها و استهار(

 ( 9)لقمان/«  هُدًی وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِینَ »

 ن است.  برای نیکهکارا مایه هدایت و رحمت

 ( 4)لقمان/«  الَّذِینَ یُقِیمُهنَ الصَّلَاةَ وَیُؤْ ُهنَ الزَّکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ یُهقِنُهنَ »

 همان ها که نماز بر پا می دارند، زکات را ادا می کنند، و به آخرت یقین دارند. 

 ( 1)لقمان/ « حُهنَأُوْلَئِکَ عَلَی هُدًی مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِ »

 روردگارشان هستند و آنهایند رستناران. پآنها بر طری  هدایت 

 تفسیر آیات 

 2ه )الم( یجسخنان مفسرین در تو

ناا اهلل( یعنای مانم    ا( )من) به میم و( لی) به الم و( اَنَا) به اشار  الف – 5

 خدای یکتا و جز من کی است اِلَه عالم. 

 از دیناری   هجیهات ونیز   رم عالم ویزها همه رب من( اعلم اهلل انا) – 1

 او  در مق عّات حروف وهن شد گفته قبال ونانچه لکن شد  نقل مفسرین

از سهر از متشابهات قرآن بشمار می رود و علم او نازد حا   عاالی     بعضی

 است سکهت در آن اولی است. 

                                           
 تفسر مخزن العرفان خانم نصرت امین )ره(  2
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 (2)سوره لقمان آیه  «  ِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ »

از عظمت و اهمیت قرآن و کنایه سماء اشار  است و اشار  به آیات ااز  « لک»

 ست گهیی در اوج آسمانها و در نق ه دور دستی قرار گرفته. ایات این قرآن ا

که  صهیف )کتاب( به )حکیم( یا به خاطر استحکام محتهای آن است ورا 

ز جدور می سازد  از خهد گهنه خرافه راهر و هرگز باطل به آن را  نمی یابد

الحدیت( درست در مقابل )لهه ح  نمی گهید جز برا  ح  دعهت نمی کند،

 ان بیههد ( که در آیات بعد می آید قرار دارد. ن)سخ

یا به این معنی که این قرآن همچهن دانشمند حکیمی است که در عاین  

 هزاران زبان سخن می گهید.خامهشی با 

مای دهاد،    زهی  مای کناد، انادر    علیم می دهد، اندرز مای گهیاد،  شا    

عبرت اننیز بیان مای کناد.، و خالصاه باه  ماام معنای دارای        ینهااداست

حکمت است، و این سر آغاز،  ناسب مستقیمی دارد با سخنان لقمان حکیم 

 که در این سهر  از آن بحث شد .
 

 آئین و دین اسالم خاتم ادیان و جهانی است 

لب را ثابت می کند کاه آیاین پیاامبر    به روشنی این م  ،بررسی آیات قرآن

 و شخص وی خا م پیامبران است.  ،هانیخا م ادیان ج ،آئین و دین او ،اسالم

 (751)سوره اعراف آیه  «قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُه ُ اللّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا  »

وشنی گاها   راین آیه به . (ای مردم من فرستاد  خدا به سهی شما هستم)بنه : 

و نیاز  بر این است که آئین اسالم جهانی است و به من قه ای اختصاا  نادارد.   

 می فرماید: 
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مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُه َ اللَّهِ وَخَا َمَ النَّبِیِّینَ وَکَاانَ اللَّاهُ بِکُالِّ     »

 (04)سوره احزاب آیه  « شَیْءٍ عَلِیمًا

محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست. بلکه فرستاد  خدا و خاا م پیاامبران   )

  (.است و خداوند از هر ویز آگا  است.

باار  کتااب او    که در ی ثبیت عمهمی بهدن رسالت وی هننامخداوند برای 

 فرمایاد: ، و می)قرآن( سخن می گهید آن را راهنمای جهانیان معرفی می کند

 «ذِیَ أُنزِ َ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ»

 (711سوره بقره آیه ) 

قرآنای کاه بارای     و نااز  شاد   ست که در آن قرآن فرو فرستاد  ما  رمضان ماهی ا)

حا   ه مهجب هدایت و جدا کنند  کدالئلی است  نهدایت عمهم مردم ناز  شد  و در آ

 . (از باطل است

تی این آیات و مانند آنها می رساند که نبهت پیامبر اسالم جهانی است. ح

راهنماایی اسات باه گارو  معینای       و فیض معنهی قرآن که همان هدایت

 اختصا  ندارد. 
 

 چه کسانی مورد هدایت قرار می گیرند؟ 

قارآن    نها آن گارو  از می فرماید:  ه مهرد بحث، صریحاًاما در سهمین آی

بارای   «هدی و رحماة للمحسانین  »بهر  مند می باشند که نیکهکار باشند 

 نیکهکاران مایه هدایت و رحمت است. 

اکنهن این سؤا  پی  می اید که هرگا  فایض معناهی قارآن در    سؤا : 

پس ورا در آیه مهرد بحث بهر  گیری از آن ؛ همنانی است  و شعاع وسیع

 ؟ را به نیکهکاران اختصا  داد  است
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پاسخ: پاسخ روشن است. قرآن که نسخه سعادت است که بارای هادایت   

ز بعثت پیاامبر خاا م نیاز هماین     همنان فرو فرستاد  شد  است. و هدف ا

خاهد را در مسایر   آن گرو  بهر  مند می گردناد کاه:    بس. اما  نها و است

 هدایت قرار داد  و آماد  بهر  گیری باشند.

 هرگز قرآن بحا  او سهد نمی بخشد. ، نباشد یند ا فردی آماد  هدایت و بهر  م

سراسر صاحرا را فارا    ا دمن می ریزد  و دشت مثالً باران رحمت الهی بر

 نها آن گرو  از کشاورزان بهر  مند می شهند که زمین را برای ولی بنیرد، 

 کشت آماد  کرد  و دانه در آن پاشید  باشند. 

برای هادایت هماه ماردم فارو      بنهییم که قرآناست بنابراین: هم صحیح 

فرستاد  شد  است زیرا اننیز  از نزو  قرآن هدایت همه جهانیان است. و هم 

آن بهر  مند می شهند که نیکهکار قرصحیح است که بنهییم  نها آن گرو  از 

: هدی و رحمة للمحسنین. هدایت در حقیقت مقدمه اسات  اینکه  باشند. مهم

رآن حقیقت را پیدا مای  ان او  در پر ه نهر قبرای رحمت پروردگار ورا که انس

عمل خهد آن را بکار می بندد و به دنبا  آن معتقد می شهد. و در  نکند و به آ

 مشمه  رحمت واسعه و نعمت های بی پایان پروردگار می گردد. 

، و قابل  هجه اینکه در قرآن مایه هدایت و رحمت )محسنین( شامرد  شاد   

« هدی و بشری للمؤمنین»ایت و بشارت )مؤمنین( او  سهر  نمل مایه هد در

 . آمد  است« هدی للمتقین»او  سهر  بقر  مایه هدایت )متقین(  و

خاطر آن باشد کاه بادون  قاها و     نتیجه: این  فاوت  عبیر ممکن است به

هیزگاری روح  سلیم و پذیرش حقای  در انسان زند  نمی شاهد و طبعااً   پر

 هدایتی در کار نخهاهد بهد 
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و از این پذیرش ح  که بنذریم مرحله ایمان فرا می رسد که عالو  بار  

لاه  حت. و اگر از مرشاهدایت بشارت به نعمت های الهی نیز وجهد خهاهد د

 قهی و ایمان فرا ر رویم و به مرحله عمل صالح برسیم رحمت خدا نیاز در  

  .ونانکه در سهر  اسراء می خهانیمآنجا افزود  می شهد. 

 «  ُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُهَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ واَلَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَالَّ خَسَارًاوَنُنَزِّ»

  (12)سوره اسراء آیه 

 .(آیا ی از قران می فرستیم که مایه شفاء و وسیله رحمت برای گرو  با ایمان است)

ی فردی و اجتماعی، و قران در عین اینکه نجات دهند  انسانها از بیماری ها

مایه رحمت برای همه جهانیان است ولی  نها آن گرو  از این خهان گساترد   

بهر  مند می شهند که آماد  بهر  مندی باشند. گرو  دینر که در آنها آمادگی 

حا    زاوجهد ندارد نه  نها بهر  ای نمی برند بلکه با شانیدن ایاا ی از قارآن    

 و در آیات دینر می فرماید: می نهند. روی گاهی به عقب  وروی گردان شد  

 (07)سوره اسراء آیه  « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی هَذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُواْ وَمَا یَزِیدُهُمْ إاِلَّ نُفُهرًا »

طهر  فصیل پیرامهن مهضاهعا ی ساخن گفتایم ولای      هب ما در این قرآن

 بخشد.نسبت به مشرکان جز دوری از ح  نتیجه ای نمی 

از این جهت قرآن پس از آن که خهد را شفا دهند  و مایه رحمات بارای   

گرو  با ایمان می داند صریحاً اعالم می دارد که گرو  ظاالم و ساتمنر از   

را بر  حجت جز زیان بهر  ای نمی برند. زیرا قرآن با دالئل روشناین قرآن 

یز می بندد. دینر زبان آنان را در روز رستاخ و گرو  های منحرف  مام کرد 

ما به وظایف و  کالیف خهد  و هیند پروردگارا ما را معذور بدار هانند بنی نم

 :بهدیم. بلکه به آنان خ اب می شهدجاهل و نادان 
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 (721)سوره طه آیه « قَا َ کَذَلِکَ أَ َتْکَ آیَا ُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَهْمَ  ُنسَی »

یات و پیامبران به سهی  ه آمدند ولی  ه آنها را خداوند به آنان می گهید ا

قرآن بار دینر و ی. امروز  ه نیز فرامهش می شهد. به دست فرامهشی سپرد

یُضِال  بِاهِ کَثِیاراً    »و می فرمایاد:  حقیقت را به روشن  رین وجه بیان می کند 

 (21ه بقره سور) «وَیَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَمَا یُضِل  بِهِ إاِلَّ الْفَاسِقِینَ 

)با مثالهای( قرآن گروهی گمرا  و گرو  زیادی هدایت مای شاهند و جاز    

 بدکاران کسی گمرا  نمی گردد. 

مثل قرآن مانند طناب وا  است که گروهی باه وسایله   مهلهی می گهید: 

درون آن وارد مای شاهند.    رآن از وا  بیرون می آیند و برخی بهسیله آن د

صیر آن کسی است که از آن ب هر معکهس این  قصیر طناب نیست بلکه  ق

 استفاد  می کند. 

 نکات آیات

صفات خدا  و ی می دانیم که حکیم یکی از اسماء. همن«الکتاب الحیکم»

است. قرآن مجید به طهر مکرر خدا را به این صفت  هصیف نماهد  اسات.   

هیند که کاری را  حت ضاب ه ای و برای هدفی انجاام  گحکیم بکسی می 

 بیههد  بپرهیزد. و از کارهای لغه  می دهد و

ولی در این ایه خهد قرآن با این صفت  هصیف شد  است و هادف از آن  

باال بردن مقام قرآن است که آنچنان سخنان او حکیمانه و سراسر حکمات  

 است که گهیا خهد حکیم است و سخن می گهید. 
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 مراحل تکامل

قرآن در این  کهه عمل، مرحل ،پذیرش ح ، مرحله ایمان ،بنابراین سه ایه

 ت( و بشاارت و رحمات اسات. و ایان ساه     سه مرحله به  ر یب مایه )هدای

 مراحل  کامل بندگان خدا را باز گه می کند.  ،مرحله پی در پی
 

 صفات محسنین

  :می فرمایدصفات محسنین  هب راجعبعد  اتای

لَاةَ وَیُؤْ ُاهنَ الزَّکَااةَ وَهُام بِالْاآخِرَةِ هُامْ      الَّذِینَ یُقِیمُهنَ الصَّا  *هُدًی وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِینَ»

 (0و  3)سوره لقمان آیات  «یُهقِنُهنَ

می کنناد و باه    آنها کسانی هستند که نماز را بر پا می دارند و زکاة را ادا

 که در این آیه به سه نکته اشار  می شهد:آخرت یقین دارند. 

 با خداست.  نانسا ه مایه رابنماز می گذارند و نماز  یقیمهن الصلهة:ا 5

 . است اجتماع با انسان ار باط عامل که دهند می زکات: الزکهة یه هن و – 1

روز  ماؤمن باشاند و ایماان باه     رنا دی سارای  به: یهقنهن باالخر  و – 9

وضامن اجراء  مام قهانین آسمانی است. پس  واپسین زیر بنای  ربیت دینی

 .و با خل  از طری  زکاة ق عی استپیهند آنها با خدا از طری  نماز 

و یقین آنها به دادگا  قیامت اننیز  نیرومندی است برای پرهیز از گناا  و  

 برای انجام وظیفه. 

البته صفات محسنین منحصر به این سه صفت نیست ولی این سه صفت 

برجسته  رین صفات است که اگر کسی ایان ساه صافت را داشاته باشاد      

 جمع می شهد.صفات نیکهکاران در او 
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 عاقبت کار محسنین

 سوره لقمان( 5آیه ) « أُوْلَئِکَ عَلَی هُدًی مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُهنَ »

 آنها بر طری  هدایت پروردگارشان هستند. و آنها رستنارانند.

اجد صفات یاد شد  هستند هدایت یافتنان حقیقی واقعای و  گروهی که و

ی می باشند. جمله )اولئک علی هدی من ربهام( از یکساه   حقیق رستناران

و  ،نشان می دهد که هدایت آنها از طرف پروردگارشان  ضمین شد  اسات 

از سهی دینر  عبیر )علی( دلیل بر این است که گهیی هادایت بارای آنهاا    

یک مرکب راههار است، و آنها بر این مرکاب ساهار و مسال ند و از اینجاا     

 ا هدایتی که در آغاز سهر  آمد  روشن می شهد  فاوت این هدایت ب

ورا که هدایت او  همان آمادگی پذیرش ح  است و این هدایت برنامه 

کاه طبا     «اولئک هم المفلحاهن »وصه  به مقصد می باشد. ضمنا جمله 

دهاد کاه  نهاا را  رساتناری،     می  نادبیات عرب، دلیل بر حصر است نشا

را  آنهاا کاه باا خادا و خلا  خادا در       است، را  نیکهکااران،  را  سه همین 

 ار باطند و را  آنها که به مبدء و معاد ایمان کامل دارند. 
 

 دچرا نماز در ما اثر نمی گذار

گمان نشهد که نماز یک امر کهوکی است اگر با  مام شرائ ی که در 

با یقین به آخرت مداومت شهد آدمی را از هر عمل  ، ومحل خهد ذکر شد 

 :ونانکه قرآن می فرمایدفهظ می دارد. بد و منکری مح

 (05)سوره عنکبوت آیه  «إِنَّ الصَّلَاةَ  َنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ »
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و ونین نمازی که را  انسان را از هر کار قبیح  ومنکری باز دارد البته را  

لکن  ،رستناری می شهد و خدا باز می گرداند. و سبب سعادت وی را بسهی

و اگار بار   فالن مؤمن وهل پنجا  ساا  نمااز مای خهاناد     گاهی نه متاسفا

 می بینیم ذر  ای از آن کم ننردید .  ،باشد  ومنکرش زیاد نشدفحشاء 

ایاد را   ب ایت مؤمن و سبب رستناری اوسات و آیا وه شد  نمازی که هد

وی را بسهی معرفت و رحمت ح   عالی باز گرداناد و او را ماهرد رحمات    

از فحشا و منکر است اثر خاهد را  او ع گرداند و باز ننا  دار خدای متعا  واق

 از دست داد  است. 

 که اوال یقین ق عی به معاد ندارد زیرا شهد عیب در نماز گذار است معلهم می

صهرت نماز را واقعای دانساته.   فقط و ثانیاً در شرایط نماز اهما  نمهد  و 

کان و آب و محل وضهی نماز آیا نمی دانید که اگر سر سهزنی از لباس و م

ز باطل است. اکثر مؤمنین ابداً مراعات ایان جهاات را   ابی باشد نمغصگذار 

انماا یتقبّال اهلل مان    »در قرآن مجیاد فرماهد    آیا ندید  اید .و نمی کنند. 

ماااا  صااااحبان  قاااهی را قباااه  مااای کناااد. خداوناااد اع «المتّقاااین



 

 

 دوم  فصل
  9تا  6آیات تفسیر 

 

ِس مَْن یَشْتَرِی لَْهَه اْلحَادِیِث لِیُضِالَّ عَاْن سَابِیِل اللَّاِه بِغَیْاِر عِلْامَّ وَیَتَّخِاذَهَا         وَمِنَ النَّا 

 یَسْمَعْهَا لَمْ کَأَنْ مُسْتَکْبِرًاآیَا ُنَا وَلَّى  عَلَیْهِوَإِذَا  ُتْلَى  ﴾6﴿ مُهِینٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِکَ ۚ   هُزُوًا

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُها وَعَمِلُها الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ  ﴾2﴿ فَبَشِّرْ ُ بِعَذَابَّ أَلِیمَّۚ  وَقْرًا أُذُنَیْهِ فِی کَأَنَّ

 ﴾3﴿ زِیزُ الْحَکِیمُالْعَ وَهُهَ ۚ   وَعْدَ اللَّهِ حَقًّاۚ   خَالِدِینَ فِیهَا ﴾8﴿ النَّعِیمِ

  آیات رجمه 

د  اا از رو   خرنا کنند  را مىاند که سخنان باطل و سرگرمرخى از مردمب

نادانى ]مردم را[ از را  خدا گمرا  کنند و آن را به مساخر  بنیرناد ؛ بارا     

وهن آیات ماا بار او خهاناد  شاهد      «6» .آنان عذابى خهارکنند  خهاهد بهد

اننار در دو گهشا    ،گهیى آنها را نشنید  است ،گرداندمتکبرانه رو  برمى

یقیناً کساانى کاه    «2»د  ؛پس او را به عذابى دردناک خبر  ،سننینى است

ها  پرنعمت برا  آنان بهشت ،اندایمان آورد  و کارها  شایسته انجام داد 

ا  ح ّ، و او اند ؛ خدا وعد  کرد  است وعد در آنجا جاودانه «8»،خهاهد بهد

 «3» .ناپذیر و حکیم است هانا  شکست
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 تفسیر مختصری راجع به این ایات

 می فرماید:  این آیهدر 

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْهَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمَّ وَیَتَّخِاذَهَا هُازُوًا    »

 (1)سوره لقمان آیه  « أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ

بعضی مردم سخنان باطل و بیههد  خریداری می کنند  ا مردم را از روی جهل 

ازند و ایات الهی را به استهزاء و سخریه گیرند، برای آنها عذاب و نادانی گمرا  س

 خهار کنند  است.  

)لهه( هر باطلی است که انسان را از عمل خیر باز دارد و )لهاه الحادیث(   

 استهزاء و ساخنهای خرافاا ی و غنااء و   استهزاء و طعنه زدن در امر ح  و 

ت، یعنای کسای کاه    هه به حدیث بمعنی  بین اسلو اضافه  امثا  آن است.

حا   عاالی انحاراف      می خرد و بدون علم و دان  از طریا کالم بیههد  

 نمهد  و را  باطل را می گیرد. 

 شأن نزول:

باار  )نضاربن    ردبعضی از مفسران گفته اند نخستین آیات ماهرد بحاث   

می حارث( ناز  شد  است. او مرد  اجری بهد و به طرف شام و ایران سفر 

و بهرام را خریاد  و در اجتمااع قاری      ریارستم  واسفند کرد و داستانهای

 و دم را شیفته و فریفته خهد می کردطهری از آنها سخنرانی می کرد که مر

برای استماع آن گهش به قرآن نمی دادند. و می گفت اگر محمد صلی اهلل 

 )ع(و داود  )ع(علیه و آله و سلم از قصه عاد و ثمهد و عظمت ملک سلیمان 

ی دهد من از سعه ملهک عجم و ابهت و عظمت آن سخن می گهیم. خبر م

 و مردم دور او راگرفته استماع قرآن را  رک می نمهدند. 
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بعضی دینر گفته اند که این قسمت از آیات دربار  مردی ناز  شاد کاه   

-کنیز خهانند  ای را خریداری کرد  بهد و شب و روز برای او خهانندگی می

 فل می ساخت. کرد و از یاد خدا غا

مرحهم )طبرسی( مفسر بزرگ بعد از ذکر این شأن نزو  می گهید حدیثی 

از رسه  خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در این زمینه نقل شد  کاه شاأن   

 نزو  فهق را  ایید می کند. 

نهن حرام و قاد ناز   صادی     ل  علیم المغنیات و ال بیعهن، و ثمال یح»

 « اس من یشتری الهه الحدیث ذلک فی کتاب اهلل  ومن الن

آمهزش دادن کنیزان خهانند  و خرید و فروش آنها حرام است و در آمدی که از 

این را  به دست می اید نیز حرام است و گها  آن آیه فاهق اسات. و بقاه  ابان     

غناء اسات و از ابای جعفار و ابای      ،عباس و اکثر مفسرین مقصهد از لهه الحدیث

 ()تفسیر نمونه نیز به همین معنی روایت شد . )ع(لرضا عبداهلل و ابی الحسن ا
 

 غنا یکی از دام های بزرگ شیاطین!

کاه درسات در مقابال گارو      است  سیر: در این ایات سخن از گروهی ف

 د. بهدنار دارند که در آیات گذشته م رح و )مؤمنین( قر)محسنین( 

بیههدگی و برای ز جمعیتی است که سرمایه های خهد را ادر اینجا سخن 

-آخرت را برای خهد میگمرا  ساختن مردم به کار می گیرد، و بدبختی دنیا و 

از خهد  او نه  نها گمرا  بهد بلکه گروهی را نیز با بن حارثنضردر مهرد . !دخر

شد دینر  قلب وروح آنها با سخنان باطل مملهلذا از ح  باز می داشت  یآگاه

  .«لیضل عن سبیل اهلل»ی کردند. مجالی برای شنیدن ایات الهی پیدا نم
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 لهو الحدیث در عصر ما

واه   ، کیه کرد  و سخن می گهید «الحدیثلهه»قرآن مجید روی کلمه 

 بهتر که معنی کلمه را بخهبی فرا گیریم. 

 وشغه  کردن است هر نهع سخن م و در لغت عرب به معنی باز داشتن )لهه( 

  و حقیقت باز دارد به آن لهه می نسان را از حکالمی و یا کار و کرداری که ا

را سخن باه آن   وگاهی مفههم کالم است  ،ویزی که هست باز دارند  گهیند.

)لهه الحدیث( می گهیند و گاهی ویز دینر مانند جمع ما  و ثروت و افراط در 

 دارد. شههت که به آنها لهه می گهیند که ما را از ح  باز می

در لغات   ،حقیقت گاردد  و از  هجه به ح  هع سرگرمی که مانعبنابراین هر ن

راساتی   بیهاهد  کاه باه   نان خسا ریداری کردن خقرآن به آن لهه می گهیند. 

یا  ،  به دست آورند. مثل داستان فهقرا با دادن په های خرافی و باطلافسانه

 ،لس لهاه و باطال و خهاننادگی   مجا نبرای  ر یب داد از این طری  است که

و یا با صرف کردن ما  به هر صهرت و به هر  ،ی کنندکنیزان خهانند  خریدار

مشروع یعنی سخنان باطال و بیهاهد    قی که به وسیله آن به این هدف ناطری

 برسند. 

عجب اینکه این کهردالن م الب باطل و بیههد  را باه گرانتارین قیمات    

شاان  رخریداری می کنند اما ایات الهای را کاه پروردگاار رایناان در اختیا    

 ادید  می گرفتند. گذارد  ن

ایی نا کاین احتما  نیز وجهد دارد که خریداری )اشاتراء( در اینجاا معنای    

گهنه  الش و کهش  برای رسیدن باه ایان   داشته باشد و منظهر از آن هر

 منظهر است. 
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 های عشقی و جناییرمان

رمانهای عشقی و افسانه های جنایی که رمهز بای عفتای و آدمکشای را    

 تران ما می دهد مصداق واقعی لهه الحدیث است.  علیم جهانان و دخ

اگر نضربن حارث افسانه های ایرانی را برای جلاهگیری از ایماان آوردن   

نهیسندگان و ناشران رمانهای عشقی و جناایی باه منظاهر     ،افراد می گفت

و  فحشا دست به این کارها می زنناد. منحرف نمهدن جهانان و  شدید نشر 

 سازند. را آلهد  می نته باشند ناخهد آگا  نسل جهاداشاگر هم ونین قصدی ن

بر پیکر اجتماع وارد می گاردد   زیانهای بی حد و حصری که از این ناحیه

 کاه  باهد  حاارث  نضربن –مرا ب باال ر از ضررهای افسانه های ایرانی  به

و از  حریکات جنسی و  علیمات جناایی دور باهد. فایلم      ،بهد خیا  زائید 

ز صحنه هاای بای عفتای کاه در     ینند  پرد  های شههت انای گمرا  کنه

 دارد. را الحدیث زون ها نشان داد  می شهد حکم لههسینماها و  لهی

ندان روانشناس معتقدند که فیلم های جنایی و جنسی در گسترش مشدان

فحشا و افزای  حجم جنایات کامال مؤثرند و بسیاری از مجرم ها در برابار  

د که کارهای زشت و ناپسند آنها ناً اعتراف می کنهیئت های داوری صریح

وخیانات را  نماهاست که درس جنایات  یعکس العمل  ماشای فیلم های س

 و رگاز باا فایلم هاای علمای و اخالقای      اساالم ه  آنها  علیم می دهند.به 

ش اسات  یکی از وسائل آمهزش و پرور امروز فیلمبهداشتی مخالف نیست. 

ند و یاک ماادر   ب رز صحیح استفاد  می کن نو در جامعه های متمدن از آ

فیلم بیاامهزد   رابت فرزندان خهد را با دیدن یک  ربی و می  هاند طرز  غذیه
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بدهند  نهاهند یک فیلم علمی و اخالقی نشاولی متاسفانه اگر به ندرت بخ

با یک رشته کارهای خاالف و نامشاروع    گاهیه می بندند که بقدری پیرای

 مقصهد ما رسانه های خارجی هم هستند( )البته  هام می گردد. 
 

 گسترش لهو در زندگی ماشینی

لهاه را کاه   درست است که قرآن مجید در آیه مهرد بحث یاک قسام از   

را باا عاذاب خاهار کنناد       یم نمهد  و مر کبرحهمان لهه الحدیث است  

 هدید کرد  است. ولی باید  هجه نمهد که داستانهای باطل و سرگرم کنند  

از آن جهات حارام    ،دارند  از شنیدن سخنان خدا و پیماهدن را  حا    و باز

نه از این جهت حرام است که داساتان   ،است که لهه و سرگرم کنند  است

می باشد زیرا داستان های آمهزند  نه  نها حرام نیست بلکه یکی از وسایل 

 .و طرق  ربیت است

زدارندگی ان پس ویزی که مهرد  حریم است همان جنبه لهه بهدن و با 

گا  لههی بنابراین هر. از شنیدن حقای  است نه جنبه داستان و قصه گهیی 

 محق  گردید حتماً حرام خهاهد بهد. هم در غیر مهرد داستان 

 نکته ها

 تحریم غناـ  1

از نظر مشههر علمای شیعه حرام است  ،به طهر اجما « غنا» ،بدون شک

  و شهر ی در سر حدّ اجماع و ا فاق دارد.

از این جهت دانشمندان اسالمی باا ایاه ماهرد بحاث بار  حاریم )غناا(        

هر نهع آهنگ و آوازی که مناسب مجاالس عیاشای و    که ،استدال  نمهد 
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آواز خهانی باشد به حکم این که لههی است که انسان را از ح  و حقیقات  

 باز می دارد حرام است. 

ای را با این آهنگ اگر فرض کنیم قرآن یا حدیث و یا شعر بس آمهزند  

بخهاند باز حرام خهاهد بهد. درست است که قرآن یا شعر آمهزند  ای که باا  

آهنگ غنا خهاند  می شهد. از قبیل لهه الحدیث نیست. زیرا یا قرآن اسات  

ولای  نیست و لهاه و بااز دارناد  نیسات.      یا شعر و خهد کالم لهه الحدیث

اشاتن انساان از حا  و    کیفیت و نحه  سخن گفتن لههیست که مایاه بازد 

 حقیقت است.

هر گا   صنیف مبتذ  عشقی که احساسات خفته جنسای را باه شادت    و 

بیدار می سازد با ونین آهنگ خهاند  شهد. در این صهرت عالو  بر این که 

کیفیت کاالم نیاز کاه    ، و سرگرم کنند  و بازدارند  است مضمهن کالم لهه

دستناههای مهسیقی هر وناد   بصهرت غذا است نیز لهه خهاهد بهد نهاختن

اماا روشان  ارین     ، صنیف و آواز نباشد اگر وه لهه الحدیث نیسات   هام با

زیرا نهاختن و استماع این آهنگ ها آن وناان مایاه    این لهه است، مصداق

سرگرمی است که انسان را از شنیدن آیات الهی و  هجه به مبادء و معااد و   

 دینر وظایف انسانی باز می دارد.

از بالهای عصر ما گسترش مهسیقی است که بصهر های مختلفای   یکی

 مایلند کاه از مضارات آن باا    یبسیار هر خانه و النه وارد شد  است. وهن

 خبر باشند از این جهت به گهشه از مضرات مهسیقی اشار  می کنیم.
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 مضرات مهسیقیا  1

ی از افراد گر وه رواج فهق العاد  انهاع مهسیقی مانع از آن است که بسیار

در این بار  درست فکر کنند و بیندیشند و م اب  طرز  فکر نادرستی که در 

حاضار باه   ، و لیل بر بی عیب بهدن آن می گیرندمتداو  شدن هر ویز را د

بین، واقع  نیستند. ولی افرادم العه در اطراف اثرات شهم و زیانبار مهسیقی 

ای پی بردن به واقعیتها علی هیچنا  به این مقدار قناعت نخهاهند کرد و بر

 رغم شیهع و عدم شیهع آنها همهار  می کهشند و م العه می کنند.
 

 موسیقی از چند نظر مورد مطالعه است

-مای  اعصااب  دساتنا   روی که شهمی اثرات و جسمی یهازیان نظر از – 5

 دکتر ولف آدلر پروفسهر دانشنا  کلمبیا می گهید. .گذارد

شهم  ارین آثاار را روی سلساله     ،اهای مهسیقی مرین و دلک   رین نه

اعصاب انسان می گذارد. مخصهصاْ وقتی هها گرم باشد، اثرات نام لهب آن 

 شدید ر می گردد.

-دکتر الکسیس کار  فیزیهلهژیست و زیست شناس معروف فرانسه مای 

ممکن است جلب نهعی اهمیت کند. ولی  ،نهیسد. ارضای وحشیانه شههات

 ی  ر از یک زندگی که به  فریح بنذرد نیست. هیچ ویز غیر من ق

باالخر  از بی نظمای   ،کاه  عمهمی ههش و نیروی عقل از  أثیر الکل

در عادت ناشی می گردد. و بدون  ردید سینما و رادیه در این بحران فکری 

مند ب هر کلی باید مهسیقی را در ردیف مهاد مخدر شناخت زیرا آثاار   سهی

 قابل انکار نیست. خدیر آن به هیچ وجه 
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 خدیر اقسام و انهاعی دارد و بشر می  هاند از طری  مختلف اعصاب خهد 

نهشابه هاای الکلای   مثل گاهی  خدیر بهسیله خهردن است،  را  خدیر کند.

 خدیر شدیدی در اعصاب بهجهد می آورند و انسان را از م الاب دینار   که 

 سازد.بی خبر می

مانند گارد   ،ینی در بدن ایجاد می شهدشاق از بگاهی  خدیر بهسیله استن

هروئین که از طری  بینی در بدن وارد می شهد و اعصااب را بارای ماد ی    

احتیااج باه  خادیر دارناد از     د و برای بسیاری از بیمارانی که  خدیر می کن

 .)مرفین( طری   زری  مهاد مخدر در رگ انجام می گیرد

یرد. و اساتماع  و گاهی همین  خدیر از مجرای گاهش صاهرت مای پاذ    

و گااهی   ،مهسیقی و کنسرت در اعصاب شنهند  اثر  خدیری ایجااد کارد   

آنچنان شدید می شهد که انسان را بهت زد  و از حالت طبیعی بیرون آورد  

  هجه او را از یک سلسله امهر مادی و معنهی سلب می کند.
 

 سالمتفریحات نا

ری بای   قی مخاد  هجه به این نکته  صدی  خهاهید نمهد کاه مهسای   با

 عیهب و مضرات  خدیر را داراست. زانیست و  مام و یا بسیاری 

 اصهالْ لذت فهق العاد  ای که افاراد از آن مای برناد بهاسا ه هماین اثار       

قدری قهی است که انسان عقال و   ه خدیری آن است گاهی این  خدیر ب

 ند.زدهد که دست به حرکات غیر عادی میآنچنان از دست می ههش خهد را

صاحیح از انساان    وقتی  خدیر مهسیقی قهی گردید قدرت قضاوت مثالْ

نمی  هاند خهب و بد را در حد واقعی خهد درک کناد.   سلب می گردد دینر
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وه بسا در مهاقعی بسیاری از اعما  ناشایست که در حالت عادی از او سار  

ثیر وقتای  حات  اأ    ،یسته شأن و انسانیت خهد نمی داندنمی زند. و آنرا شا

عهامل مرمهز کششهای  ند مهسیقی گردید بی پاروا از او سار مای زناد و     

 کهوکترین اندیشه ای پیرامهن عهاقب و مضرات آن نمی کند. 

رقصهای دسته جمعی و شب نشینیهائی کاه ماردان و زناان بیناناه باه      

پایکهبی و دست افشانی مشغه  می گردند. همهار   هأم با آّهننهاای  ناد   

ار عاش اصهات مهسیقی آنچنان سرپهشی بار روی عقال و    مهسیقی بهد  و

 ،گهنه عمل دور از مقاام انساانیت  افراد می گذارد که انجام دادن هرادراک 

 آسان می گردد. برای آنها سهل و

وه  خدیری از این باال ر وقتای انساان  حات نفاهذ زیار و بام آهناگ        

شد  و از مهسیقی قرار گرفت یک نهع رخهت و سستی بر اعصاب مستهلی 

مفاهیم انسانیت جز شهه رانی خهانندگی، عشقبازی، جمالپرستی، ویزی در 

و آن وناان سارپهش    برابر دیدگا  بی فروغ و عقل وی مجسم نمی گاردد. 

روی ادراک و نیروی خرد گذارد  می شهد که مفااهیم مقدسای بناام ماروت،     

عالیت، و رحم، عفت، حیا، امانت، مساوات، برادری، مجد و عظمت، کهش  و ف

جای گفتنه نیسات   .می شهد استقامت در را  هدف به دست فرامهشی سپرد 

نخست الکل و مهسیقی بزرگترین وسیله ههسرانی برای مردان و  زکه از رو

 زنان شهه ران بهد  و در مهاقع خاصی برای  خدیر اعصاب به آن پنا  برد  اند.

باز نمی دارد ولی از درست است که اسالم هرگز انسان را از لذائذ طبیعی 

آن لذایذ زودگذر که از طری   خدیر اعصاب و  حریک غرائز شههانی پیادا  

 می شهد و انسان را از حالت طبیعی بیرون می برد جلهگیری می کند. 
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 ضررهای اخالقی موسیقی

و   رانه ها کی از عهامل انح اط اخالقی همینآیا جای گفتنه است که ی

ی فریبند  و  حریک آمیز مهسیقی به شیهع فساد  صنیفها است و آیا نهارها

 می زند؟نو اعما  دور از عفت دست 

روح  ،مهسایقی و و آواز گرم زنان و دختران  هام با آّهننهای شاههت اننیاز   

های عشقبازی را در جهانان ایجاد نمی کند؟ واننهی آیا قلبی که ممله از نغمه

 ؟ماندایناهی برای یاد خدا میشههت اننیز و نهارهای عاشقانه گردید در آن ج

آیا دلی که در آوازهای عاشقانه و ار عاس امهاج مهسیقی غرق گردیاد مای    

باید دید که لهازم و مناسبات  اصهالْ  هاند به فکر بی نهایان و درماندگان باشد؟

عاشات مختلف آن وه مجالس مهسیقی ویست؟ و زیر و بم های مهسیقی و ار 

است که دانس و رقاص، و اخاتالط زناان و ماردان و      جز این،  قاضائی دارد

آیا ویزی که آفرینند  این  دختران و پسران و شراب و الکل را به دنبا  دارد؟

 آسمانی حال  باشد؟ می  هاند در یک شریعتعهامل سهء اخالقی باشد 

آهننهای مهسیقی، هم آثار زیانبخ   خدیر اعصاب را دارد نتیجه اینکه : 

 خالقی یک سلسله شههت را در انسان زند  می کند. و هم از نظر ا

گهناه  ههم وسایع و گساترد  ای دارد کاه هر   مف «الحدیثلهه»خالصه *
سخنان یا آهننهای سرگرم کنند  و غفلت زا را که انسان را به بیههدگی یا 

خها  از قبیل )غنا( و الحان و آّهننهای  گمراهی می کشاند در بر می گیرد.
و خها  سخنانی که نه از طریا  آهناگ،    ،اننیز باشد شههت اننیز و ههس

بیههدگی و فساد سهق می دهد. یا از هر به بلکه از طری  محتهی انسان را 
دو طری  مانند بعضی نهارها که هم آهانن  گمارا  کنناد  اسات و هام      

 کلما  .
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یا مانند داستانهای خرافی و اساطیر که سابب انحاراف ماردم از )صاراط     

یا سخنان سخریه آمیزی که به منظهر محه ح  و  ضعیف  مستقیم( است و

خنان ابهجهل که آیات الهی را باه  پار  های ایمان م رح می شهد. مانند س

اد استهزا می گرفت. به هر حا  لهه الحدیث. معنای گسترد  ای دارد کاه  ب

 همه اینها و مانند آن را فرا می گیرد.

  ت مفههم این کلمه است.اننر وسعاحادیثی از اهل بیت رسید  که بی

اهله،  الغناء مجلس ال ینظر اهلل الی»می فرماید: امام صادق علیه السالم 

و من الناس من یشتری لهه الحدیث لیضل عن »و هه مما قا  اهلل عزوجل.

. مجلس غنا و خهانندگی لهه و باطل، مجلسی است که خدا باه  «سبیل اهلل

  قرار نمی دهد( و این مصاداق  اهل آن نمی ننرد )و آنها را مشمه  ل ف

بعضی از مردم هستند که  :همان ویزی است که خداوند عزوجل می فرماید

 سخنان بیههد  خریداری می کنند که مردم را از را  خدا گمرا  سازند. 

ه ای برای رسیدن باه آن  هدف همان لهه و بیههدگی است و سخن وسیل

مانند ابهجهل و .... و هم  هم گمراهی اعتقادی( ن سبیل اهللعلیضل )است 

اشار  به این است که ایان گارو     -منحرف ساختن اخالقی )غنا( بغیر علم

از جهل  گمرا  و منحرف حتی به مذهب باطل خهد ایمان ندارند. بلکه صرفاْ

 و  قلیدهای کهرکهرانه پیروی می کنند.

-می آنها جاهالنی هستند که دینران را نیز به جهل و نادانی خهد گرفتار

سازند. به  عبیر دینر. مردم نادان و جاهل و بی خبر را ناآگاهاناه باه وادی   

 انحراف و باطل می کشانند. 
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این بیخبران گا  از این هم فرا ر می روناد. یعنای  نهاا باه جنباه هاای       

نمی شاهند. بلکاه ساخنان لهاه و      قانعرگرمی و غافل کنند  این مسائل س

هزاء و سخریه آیات الهی قرار می دهناد  بیههد  خهد را وسیله ای برای است

 .« أُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ » که اشار  فرمهد  و یتخدها هزواْ

اشار  به همان مردمانی است کاه عملشاان وناین اسات کاه       «اولئک»

آالت لهه و غناا را مای    سخنان لهه، حکایات بیههد ، و سخنان خرافا ی، و

نمهد  و از طری  ح  و استماع قرآن باز مای   آن مردم را سرگرما خرند و ب

 دارند و برای آنها عذاب خهار کنند  ای آماد  شد .

از  بین ماردم دائار گردیاد    که این زمان  و مصداق کامل لهه الحدیث در

له های بی اساس که پر از خرافات و افساانه اسات و   جداستانها دروغ که م

 ن مصداق دینرش.  لهیزیاهن، روزانه وقدر منتشر می شهد. و بین مسلمانا

سینما، رادیه، نهارهای مهسیقی است، اما  هصیف عذاب باه )مهاین( خاهار    

 کنند  و اهانت بار به خاطر آنست که جریمه باید مانند جرم باشد. 

آنها نسبت به آیات الهی  ههین کردند خداوند هام بارای آنهاا مجاازا ی     

 آور نیز می باشد. عیین کرد  که عالو  بر دردناک بهدن  ههین 

 در آیه بعد می فرماید: 

عَاذَابَّ  وَإِذَا  ُتْلَی عَلَیْهِ آیَا ُنَا وَلَّی مُسْتَکْبِرًا کَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْارًا فَبَشِّارْ ُ بِ  » 

 (1)سوره لقمان آیه  «أَلِیمَّ

کاه  عکس آنها ات الهی به عکس العمل این گرو  را دربار  آی آیهاین در 

خهاناد   هننامی که آیات ما بار آنهاا   میفرماید :  بهد والحدیث راجع به لهه



 17 9تا  1فصل دوم: آیات 

 

 روی می گردانند گهئی آیات ما را نشنید ، گاهئی اصاالْ   شهد مستکبرانهمی

  هیچ سخنی را نمی شنهد. ت. اصالْگهشهای  سننین اس

صافت   4در این آیه برای آنها کاه باه دنباا  ساخنان باطال مای رود.       

 کههید  بیان می نماید.ن

 «بحت  جاار هم رفما »  عالی قهله ندارد  جارت به علم کسی ونین – 5

زیرا که ح  را به باطل و هدایت را به گمراهی فروخته وقتی آیات الهی بر 

 وی خهاند  می شهد از روی  کبّر پشت می کند و بی اعتنائی می کند. 

ا در دو گهش او ساننینی  ید  گهیمثل کسی وانمهد می کند که اصالْ نشن

 قالت است.ثو 

. خ اب به رسهل  نمهد  که « فَبَشِّرْ ُ بِعَذَابَّ أَلِیمَّ »و در نتیجه می فرماید: 

آری انسان خهدش با اعما  و  ؛ونین آدمی را بشارت بد ، به عذاب دردناک

گرداند. و خهد را عذاب سخت جهنم را بر خهد مهیا میخهد کردار ناشایست 

 ت و رحمتهای غیر متناهی ح   عالی محروم می گرداند. از فیهضا

دانناد  اینها نه فقط به خاطر مزاحمت با منافع دنیهی و ههسهایشان روینر

ز اساتکبار و  کبار در برابار خادا و آیاات خادا کاه        نیبلکه پا فرا ر نهاد  و 

نیاز   یجازای وناین افاراد    ،بزرگترین گنا  است در عمل او نیز وجهد دارد

عمالشان است هماننهنه که عملشان برای اهال حا  درد آور باهد.    متناسب ا

-خداوند مجازا شان را نیز درد آور قرار داد ، و به عذاب الیمشان گرفتاار مای  

 سازد.
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 بشارت به اهل ایمان

 (1)سوره لقمان آیه «  إِنَّ الَّذِینَ آمَنُها وَعَمِلُها الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِ »

شرح حا  مؤمنین راستین باز می گردد که در آغااز ایان   به ن آیات در ای

 مقایسه از آنان شروع شد.

کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجاام دادناد. باغهاای پار نعمات      

 بهشت از آن آنهاست.

آری این گرو  بر عکس مستکبران بی ایمان و گمرا  کننادگان کاهر د    

ند. و نه ساخنان فرساتادگان خادا را باه     که نه آثار خدا را در جهان می بین

 گهش جان می شنهند. 

اینها به حکم عقل و خارد بیادار و وشام بیناا و گاهش شانها کاه خادا         

نصیبشان کرد  هم به آیات الهی ایمان می آورند و هام در اعماا  صاالح    

 . خهد آن را به کار می گیرند 

و « ات نعایم جنا »داشتند و اینهاا  « عذاب الیم»و وه جالب است که آنها 

 می فرماید: 

 (1)سوره لقمان آیه  « خَالِدِینَ فِیهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُهَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ »

برای آنها جاودانه است همیشاه   اینکه این باغهای پر نعمت بهشتی مهم

در آن خهاهند ماند )خالدین فیها( این وعد  مسلم الهای اسات، وعاد  ای    

عد اهلل حقّا( و خداوند نه وعدة دروغاین مای دهاد و ناه از      خلف ناپذیر )و

او عزیاز  ت ورا که ) و هه العزیز الحکیم( وفای به وعد  های خهد عاجز اس

 و قدر مند و حکیم و آگا  است. 
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)النعایم النعماه   شاهد  مای  را شاامل  معنهی و مادی هایهمه نعمت «نعیم»

مشاههر علماای شایعه حارام     بدون شک غنا به طهر اجما  از نظر و  الکثیر (

بسیاری از علمای اهل سنت نیز  ی در سر حدّ اجماع و ا فاق دارد.است و شهر 

عقید   أکید کرد  اند. هر وند بعضی از آنها اساتثنائی بار آن قائال    بر این 

 .اندشد 

 قرطبی در ذیل آیات مهرد بحث در همین زمینه ونین می گهید. 

دم، هر گا  مشتمل بر اشعار عاشاقانه  غنای معمه  در میان گروهی از مر

دربار  زنان، و  هصیف زیبائیهای آنان، و ذکار شاراب، و محرماات، دینار     

باشد. همه علما در حرمت آن متفقند، ورا که مصداق لهه و غناای ماذمهم   

است. اما اگر از این امهر خالی گردد، مختصری از آن در اعیاد و جشانهای  

 زفاف جائز است. 

المی دالئل زیادی بر  حریم غنا در دست است، که از جملاه  در منابع اس

و بعضی دینر از آیاات   «و من الناس من یشتری لهه الحدیث.»همین آیه 

که طب  روایا ی از مصادی  غنا و یا بر غنا   بی  گردید  در حدیثی از امام 

صادق فرمهد: و اجتنبها قه  الزور فرمهد قه  الزور الغنا )سخن باطل همان 

 غنا است( 

منظهر از آن غنا است. در  فسیر همین آیاه   «و الذین ال یشهدون الزور»

لهه الحدیث امام باقر، و امام صادق، و امام رضا علیهم السالم. نقال شاد    

را که مهجب )عذاب مهاین( اسات غناا    « لهه الحدیث»یکی از مصداقهای 

 معرفی کرد  اند.
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یت الغناء ال  ؤمن فیه الفجیعاه، و  ب» فرمهد  اند:امام صادق علیه السالم. 

خانه ای که در آن غنا باشد، ایمان  )اب فیه الدعه  و ال یدخله الملک ال  ج

از مرگ و مصیبت دردناک نیست، و دعاا در آن باه اجابات نمای رساد. و      

 .(فرشتنان وارد آن نمی شهند

غناا روح نفااق را    «الغنا یاهرث النفااق و یعقاب الفقار    »و نیز گفته شد  

 رش می دهد و فقر و بدبختی می آفریند.پرو

: از جمله کسانی کاه ملعاهن و دور از   فرمهد  اند امام صادق علیه السالم

رحمت خدا شمرد  است زن خهانند  و کسی است که اجر ی به او می دهد 

المغنبه ملعهنه، و من اداها ملعاهن  »و کسی که آن په  را مصرف می کند. 

 «.بت النفاق فی القلب کما ینبت المااء البقال.  نیالغنا  ،عهنو آکل کسبها مل

 غنا روح نفاق را در قلب پرورش می دهد همان هر که آب گیا  را.

روی هم رفته روایا ی در این زمینه نقل شد  است که به حد  اها ر مای   

رسد به همین دلیل اکثر علمای اسالم فتهی به حرمت داد  اند و عالو  بر 

از اباه   حریم آن  ،در این سخن ا فاق نظر دارند که  قریباْ علمای شیعه که

از احماد پیشاهای معاروف اهال     نقل شد  است ؛ و هننامی که ه نیز یفحن

 بروح نفاق می رویاند. «ینبت النفاق»سنت دربارة غنا سئها  کردند گفت: 

 صریح کرد  است که شهادت اصحاب غنا قبه  نیست، و این خهد و نیز 

پاساخ ایان سائها      . پیشهای دینر اهل  سانن در دلیل بر فس  آنها است

 مردم فاس  به دنبا  آن می روند. «اقسفیفعله ال»گفتند: 
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 غناء چیست ؟ 

در حرمت غناء وندان مشکلی وجهد ندارد مشکل  شخیص مهضهع غناا  

ونین نیسات، زیارا در   است. آیا هر صهت خهش و زیبائی غنا است؟ مسلماْ

لمین نیز حکایت می کند که قرآن، و اذان، روایات اسالمی آمد  و سیرة مس

 صدای خهش، و زیبا بخهانید.با و مانند آن را 

آیا غنا هر صدائی است که در آن ) رجیح( )رفت و آمد صدا در حنجار  و  

 ص الح( باشد. این هم ثابت نیست. به ا

ینه می  اهان  آنچه از مجمهع کلمات فقها و سخنان اهل سنت در این زم

 غناء آهننهای طرب اننیز و لهه و باطل است.  که این استاستفاد  کرد 

به عبارت روشنتر، غناء آهننهائی است که متناسب مجالس فس  و فجهر 

غناء به صه ی گفتاه مای   »و اهل گنا  و فساد می باشد. باز به  عبیر دینر 

، و انسان در آن حا  «شهد که قهای شههانی را در انسان  حریک می نماید

کند که اگر در کنار آن صدا، شراب و فساد جنسای نیاز باشاد     احساس می

 کامالْ مناسب است. 

هم خهدش غنا و لهه « آهنگ»این نکته نیز قابل  هجه است که گا  یک 

و باطل است و هم محتهای آن، به این  ر یب کاه اشاعار عشاقی و فسااد     

این  ر یب  گا   نها آهنگ غنا است، به را با آهننهای م رب بخهانند و اننیز

که اشعار پر محتهی یا آیات قرآن و دعا و مناجات را به آهننی بخهانناد کاه   

 مناسب مجالس عیاشان و فاسدان است و در هر دو صهرت حرام است.
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و متناساب مجاالس    ،آهننهای  حریاک شاههات  »پس معنی غناء حرام 

 «است  فس  و فجهر

یاز نباشاد، و   صدای زیبا و خهشای اسات کاه مفساد  انن     اماغنای حال 

 .متناسب مجالس فس  و فجهر ننردد
 

 غناء مشکوک 

اختالفی نیسات.    حریم غنا  قریباْ در اصلهمان هر که بیان شد بنابراین   

اختالف در نحه   فسیر آن است. البتاه غناا مصاادی  مشاکهکی نیاز دارد      

)مانند همه مفاهیم دینر( که انسان به راستی نمی داند فالن صهت مناسب 

الس فس  و فجهر است یا نه؟ و در این صهرت به حکام اصال برائات    مج

)البته بعد از آگاهی کاافی از مفهاهم عارض غناا طبا       محکهم به حلیت است 

و از اینجا روشن می شهد صداها و آّهننهای حماسی که متناسب  عریف فهق( 

  میدانهای نبرد و یا ورزش و یا مانند آن است دلیلی بر  حریم آن نیست.
 

 غنا فلسفه تحریم

دقت در مفههم )غنا( با شرائ ی که ذکر شد فلسفة  حریم آن را به خهبی 

 : روشن می سازد. اما مفاسد غنا

 مفاساد  اناهاع  مرکاز  معماهالْ  غناء مجلس اخالقی، فساد به  شهی  – 5 

 رقاص  مجاالس . اسات  غناا  هماان  زند می دامن مفاسد به وه آن و است

 اجرا خاصی آهنگ که دهد، می رخ که فجایعی و دختران و پسران جهانان؛

 .شد  آن به هیجان سبب و شهد می
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د. نا از یکی از سران بنی امیه نقل می کنسخنی « روح البیان »در  فسیر 

-از غنا بپرهیزید که حیا را کم می کند، شههت را می که به آنها می گفت:

ماان  افزاید، شخصیت را در هم می شکند، جانشین شاراب مای شاهد، و ه   

 9کاری را می کند که مستی انجام می دهد، 

 روح نفاق همان روح آلهدگی به فساد و کنار  گیری از  قهی و پرهیزکاری

است حتی آنها هم به مفاسد آنها پی برد  بهدند. اگر در روایات آمد  مالئکه 

آلهدگی به فسااد   به همین دلیلدر خانه ای که غناء است وارد نمی شهند. 

 تنان پاکند و طالب پاکیند و از این محی های آلهد  بیزارند. فرش واست. 

: غناا  آمد  است از روایات اسالمیدر بعضی  -خدا یاد از شدن غافل – 1

در  آن ونان انسان را مست شههات می کند که از یاد خدا غافل می سازد.

که لهه الحدیث یکی از عهامل )ضااللت( از سابیل اهلل   خهاندیم آیات فهق 

 و مهجب عذاب الیم است.است 

هر ویزی کاه انساان را از    است که می فرماید:از امام علی علیه السالم 

 4یاد خدا غافل کند و در شههات فرو ببرد. آن در حکم قمار است. 
 

 بر اعصابموسیقی آثار زیانبار 

باه   -اب اسات غنا و مهسیقی در حقیقت یکی از عهامل مهم  خدیر اعص

 گا  عبارت دینر مهاد مخدر

 (شراب. )شهد می بدن وارد نهشیدن و دهان طری  از – 5

                                           
 . 31ص  71بنقل از تفسیر نمونه جلد  14ص  37تفسیر روح المعانی جلد  3
 بنقل از تفسیر نمونه همان  235ص  72ـ وسائل الشیعه ج  71
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 ا  از طری  بهئیدن و حس شامه )مانند هروئین(گ و – 1

 (مرفین مانند)  زری  طری  از گا  – 9

 (غنا مانند) سامعه حس طری  از گا  – 4

به همین دلیل گاهی غنا و آّهننهای مخصهصی، ونان افارد را در نشائه   

التی شبیه به مستی به آنها دست می دهد. البته گاا  باه   فرو می برد، که ح

این مرحله نمی رسد اما در عین حا   خدیر خفیاف ایجااد مای کناد. باه      

همین دلیل بسیاری از مفاسد مهاد مخدر در غنا وجهد دارد. خها   خدیر آن 

 1خفیف باشد یا شدید.

وران با  هجه به زندگی مشاهیر مهسیقی دانان نشان مای دهاد کاه در د   

عمر به  دریج دوار ناراحتیهای روحی گردید  اند،  ا آنجاا کاه رفتاه رفتاه     

اعصاب خهد را از دست داد ، وعد  ای مبتال به بیماریهای روانای شاد ، و   

گروهی مشاعر خهد را از دست داد ، و به دیار جنهن رهسپار شد  اند، دسته 

شار خهنشان بااال  ای فلج و نا هان گردید ، بعضی هننام نهاختن مهسیقی ف

 6رفته و دوار سکته ناگهانی شد  اند، و بعضی در همان جلسه مرد  اند.

عصاب  ا سر حد  هلید جناهن، و بار   آثار زیانبخ  غنا و مهسیقی برای ا 

قلب و فشار خهن و  حریکات نام لهب دینر، نیاز به بحاث زیاادی نادارد.    

مهسایقی در سا ح    یکی از علل: از جمله مرگ و میرها در عصر ما غناا و 

 جهان افزای  یافته است.

                                           
 ه بنقل از تفسیر نمون 21تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب ص  5
 همان  1
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 ،استعمارگران همیشه از بیداری مردم ،استا غناء یکی از ابزار استعمار   1

به هماین دلیال بخشای از برناماه      ،وحشت داشته اند ،خصهصاً نسل جهان

فرو بردن جامعه ها در غفلات و بای    ،های گسترد  آنها برای ادامه استعمار

ش اناهاع سارگرمی هاای ناساالم اسات مانناد :       گسترو خبری و ناآگاهی 

 مهسیقی و غناء استمانند  هسعه قمار و سرگرمیهای ناسالم  ،فحشاء

-بلکه یکی از ابزار مهم سیاست ، نها جنبه  جار ی ندارد ،مهاد مخدر ،امروز

 2.های استعماری است، زیرا که آنها بر  خدیر افکار مردم اصرار دارند

                                           
  31ص  71تفسیر نمونه ج  1



 
 سوم  فصل

 00و  01تفسیر آیات 

 

 عالی ترین و جالب ترین درس توحید
 

 فِیهَا وَبَثَّ بِکُمْ  َمِیدَ أَنْ رَوَاسِیَ الْأَرْضِ فِی ۚ  وَأَلْقَى ۚ   خَلَ َ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ  َرَوْنَهَا 

 اللَّهِ خَلْ ُ ذَاۚ   َ ﴾50﴿ جَّ کَرِیمَّوَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْۚ   دَابَّةَّ کُلِّ مِنْ

 ﴾55﴿ الظَّالِمُهنَ فِی ضَلَا َّ مُبِینَّ بَلِ ۚ   دُونِهِ مِنْ الَّذِینَ خَلَ َ مَاذَا فَأَرُونِی

 : آیات  رجمه 

هایى هایى که آنها را ببینند آفرید  و در زمین که ها را بدون ستهنآسمان

و در آن از هار   ،به اض راب نینادازد استهار افکند  است  ا شما را نلرزاند و 

و از آسمان آبى ناز  کردیم پس ]باه وسایله    ،ا  پخ  کرد  استجنبند 

 «50» .آن[ از هر نهع گیا  با ارزش در آن رویاندیم
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این است آفرین  خدا . پس به من نشان دهید آنها که غیر اویند ]و شما 

اناد[  ؟ ]آنها ویز  نیافرید اند اید[ وه ویز  آفرید به عنهان معبهد برگزید 

 «55» .بلکه ستمکاران در گمراهى آشکار  هستند
 

 : آیات مختصر تفسیر 
 

خَلَ َ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ  َرَوْنَهَا وَأَلْقَی فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن  َمِیدَ بِکُامْ وَبَاثَّ   »

سوره لقمـان آیـه    «مَاء فَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجَّ کَرِیمَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةَّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء

74 
آسمانها را بدون ستهنی که قابل رؤیت باشد آفرید، و در زمین کهههاائی  

افکند  ا شما را به لارز  در نیااورد )بار اثار حرکاات ناامهزون آن( شاما را        

و از آسامان  مض رب نکند و در آن از  مام انهاع جنبندگان منتشر سااخت.  

 آبهائی ناز  کردیم و از هر نهع گیا  زیبائی رویایندیم.

 « هَذَا خَلْ ُ اللَّهِ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَ َ الَّذِینَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُهنَ فِی ضَلَا َّ مُّبِینَّ»

اما به من نشان دهید معبهدانی که غیار او هساتند    این آفرین  خداست،

 اند؟ ولی ظالمان در گمراهی آشکارند.وه ویز را آفرید  
 

 دالئل توحید 

به دنبا  بحثی که پیرامهن قرآن و ایمان به آن در آیات گذشته بهد در دو 

آیة مهرد بحث از دالئل  هحید که یکی از اساسای  ارین اصاه  اعتقاادی     

 است سخن می گهید. 

با هم  در آیه او  به پنج قسمت از آفرین  پروردگار که پیهند ناگسستنی

آفرین  آسمان، و معل  بهدن کرات در فضا، و نیز آفارین  کهههاا    ،دارند
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برای حفظ ثبات زماین، و ساپس آفارین  جنبنادگان، و بعاد از آن آب و      

 گیاهان که وسیله  غذیه آنها است( اشار  می کند.

خل  »فرماید: خداوند آسمانها را بدون ستهنی که قابل رؤیت باشد آفرید. می

در این آیه: عالی  رین و جالاب  ارین درساهای    « بغیر عمد  رونها  السماوات

 هحید بیان شد  آنچه قرآن پیرامهن آفرین  آسمانها و حکمت و رمز پیدای  

 کههها بیان کرد  است با آخرین  حقیقات علمی دانشمندان مهاف  است.
 

 ؟ حقایق پیچیده علمی دست یافته بودبه این پیامبری درس نخوانده چگونه 

پیامبر درس نخهاند  و مکتب ندیاد  و در  قابل  أمل است این که : آنچه 

که را حقایقی و  ،آن محیط ونهنه بر این حقای  پیچید  علمی دست یافته

 ندار و وسائل علمی به آنها رسید امروز به کمک فکر هزاران دانشمند و ابزا

ناهئیم  ن کاه ب ما در برابر این سئها  پاساخی ناداریم جاز ایا    ؟ بیان کرد  

 حی الهی و آسمانی بهد  است.راهنمای او در این مهارد و

آیا این گهنه معجزات علمی دلیل بارز و روشن بار نباهت و ار بااط او باا     

 جهان دینر نیست؟

قانهن جاذبه و دافعه که همچهن ساتهنی  به این  عبیر اشار  ل یفی است 

 خهد ننه می دارد.بسیار نیرومند اما نامرئی کرات آسمانی را در جای 

قبل از نیه ن به این حقیقت علمای در دو   ،قرآن مجید متجاوز از د  قرن

 ی قرآن  صریح کرد  و می فرماید: جا

 (2سوره رعد آیه )«  اللّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ  َرَوْنَهَا »
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هایى ر زمین که هایى که آنها را ببینند آفرید  و دها را بدون ستهنآسمان

و در آن از هار   ،استهار افکند  است  ا شما را نلرزاند و به اض راب نینادازد 

 ،ا  پخ  کرد  استجنبند 

خداوندی که آسمانها را  که جمع عمهد است، ،عمد« صفت»جمله  رونها 

ت بدون ستهنی که دید  می شهد و در حقیقت آیه. ستهنی مرئی را شبر افرا

ساقهط و  از ساتهن را آیاا ساتهنی کاه ساتارگان را       نهی می کند نه اصال 

 اص حکاک حفظ می نماید ویست؟

آیا غیر این نیروی مرمهز ناپیدائی است که نیه ن و دانشمندان دینر ناام  

ساتهن  »نهاد  اند؟ و عبار ی رسا ر و همنانی  ر از « جاذبه عمهمی»آن را 

 می  هان پیدا کرد؟ «نامرئی

را این حقیقت علمای  از بدر آیه دینر  ،قبل قرآن مجید متجاوز از د  قرن

 و می فرماید:  صریح کرد  

 (07سوره فاطر آیه ) « إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن  َزُولَا »

خداوند آسمانها و زمین را از این که از محل خهد بیرون بروند نناا  مای   

و زمین است ماانع از آن نیسات   دارد و این که خداوند نناهدارند  آسمانها 

نیه ن  که یک رشته عهامل طبیعی به فرمان خدا در حفاظت آنها مؤثر باشد.

سا  بعد از قرآن. با اثبات قانهن )جاذبه عمهمی و قانهن گریاز   5000 قریباْ

از مرکز( گردش ستارگان را  حت یک قانهن کلی گنجانید و معتقد بهد که 

قه  گریز از مرکاز، بار  ماام اجارام آسامانی       قانهن جاذبه عمهمی به ضمیمه

 دو قه  به طهر متعاد  وجهد دارد.حکمفرماست و در هر یک از اجرام باال این 
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 فلسفه آفرینش کوه ها 

و القی فی االرض رواسی ان  مید »دربار  فلسفه آفرین  کههها، می گهید 

این  ز  نکند.خداوند در زمین کهههائی افکند  ا شما را مض رب و متزل« بکم 

آیه که نظائر فراوانی دارد در قرآن نشان می دهد که کههها وسایلة ثباات   

زمین اند امروز از نظر علمی نیز این حقیقت ثابت شد  که کههها از جهات 

 متعددی مایة ثبات زمین هستند. 

از این جهت که رشته های آنها به هم پیهسته و همچاهن زرة محکمای،   

فشارهائی که از حرارت درونی ناشی می شاهد حفاظ    کرة زمین را در برابر

کاه شااید    د،لزله های ویراننر آن قدر زیاد باه و اگر آنها نبهدند ز ،می کند

 مجالی به انسان برای زندگی نمی داد.

و از این نظر که این قشر محکم در برابار فشاار جاذباة ماا  و خهرشاید      

در پهساته خااکی    عظمای  کند که اگر کههها نبهد، جزر و ماد مقاومت می 

و زندگی  ،زمین به وجهد می آمد که بی شباهت به جزر و مد دریاها نبهدند

 .را بر انسان ناممکن می ساخت

و از این نظر که فشار طهفانها را در هم می شکند، و  ماس ههای مجاور   

زمین را به هننام حرکت وضعی زمین به حاداقل مای رسااند و اگار آنهاا      

چهن کهیرهای خشک در  ماام طاه  شاب و روز    نبهدند صفحة زمین هم

 گبار و بادهای در هم کهبند  بهد.صحنة طهفانهای مر
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 آفرینش موجودات 

حا  که نعمت آرام  آسمان به وسیله ستهن نامرئی ، و آراما  زماین   

نهبت به آفرین  مهجهدات زند  و آرام  آنهاا   ،به وسیله کههها  أمین شد

نند قدم به عرصة حیات بنذارند. می گهید می رسد که در محی ی آرام بتها

اشار  به  نهع حیاات و زنادگی در وهار  هاای      «و بث فیها من کل دابه»

است از جنبدگانی که از کهوکی با وشم عادی دید  نمی شاهند و   مختلف

سر  ا سر محیط ما را پر کرد  اند گرفته،  ا جنبنادگان غاه  پیکاری کاه     

 می برد. عظمت آنها انسان را در وحشت فرو

متفاوت، آبزیان،  های کامالْهمچنین جنبندگان به رننهای مختلف و وهر  

زیان، پرندگان، خزندگان، حشرات گهناگهن که هر کدام برای خهد عاالمی  هها

 و می فرماید:  دارند و مسأله حیات را در صدها هزار آئینه منعکس می سازند.

 (74)سوره لقمان آیه «  تْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجَّ کَرِیمَّوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَ »

و از آسمان آبى ناز  کردیم پس ]به وسیله آن[ از هر نهع گیا  باا ارزش  

  .در آن رویاندیم

 حال نوبت به غذای موجودات می رسد 

از  پیداست که این جنبندگان احتیاج به آب و غذا دارند لاذا مای فرمایاد:   

تادیم و باه وسایله آن بار روی زماین اناهاع گهنااگهنی از       آسمان آبی فرس

بادین  ر یاب اسااس زنادگی هماه       جفتهای گیاهان پار ارزش رویانادیم.  

انسان را که آب و گیا   شکیل می دهد بیاان مای    جنبندگان را، مخصهصاْ
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سر روی زمین کاه    ا گسترد  با غذاهای متنهع در سر کند. سفر  ای است

 عظمت و قدرت پروردگار.ر آفرین ، دلیلی است بر ها از نظهر یک از آن

آن نیاز  این آیه بار دینر به )زوجیت جهان در گیاهان( اشار  می کند که 

ورا که در آن زمان زوجیت )وجهد جنس نر و  از معجزات علمی قرآن است.

 هصایف   ضامناْ  ماد ( در جهان گیاهان به طهر گسترد  ثابات نشاد  باهد.   

 هاهبی است که در آنها وجهد دارد.ریم اشار  به انهاع مزوجهای گیاهان به ک
 

 کمال مطلق و خضوع در برابر تعظیم 

 مام مهجهدات عالم به صدای بلند شهادت می دهند کاه مادّبر حکایم و    

پس بایاد   جهدات جهان را به هم پیهسته است.قادری به یک نس   مام مه

علام و قادرت و دینار     عبادت خدا کرد. بندگی در برابر معبهدی که از نظر

کماالت وجهدی به حادی برساد کاه وجادانهای بیادار بارای ساتای  او        

و در مقابل جما  نامحدود، و کما  نامتناهی او، بی اختیار  ؛براننیخته شهد

 سر  عظیم فرود آورد. 

مهجاهدی آن  ونین و خضهع و کهوکی در مقابل جما  و زیبائی و کما  

 و غیر اختیاریست. هم به صهرت نامحدود امری قهری 

ل اف و کارم    ،کما  و جمالی که دارد از اسماء الحسنی او وگذشته زیرا 

عمت هاای او در اختیاار بشار    و ن ، دیانسان ها گردهمه شامل نیز وجهد او 

 .فته است.رقرار گ

اظهار کهوکی در برابر ولی نعمت و احساس خضاهع در برابار افاراد    زیرا 

گی، الک عبادت و خضهع  ا سر حد بناد کریم ف ری و قهریست. هر گا  م
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جز او کسی و  معبهدی نیست؛ جز خداپس  ،به یکی از این دو مهضهع است

بجز بارای وناین   عبهدیت و بندگی افراد عبادت و اطاعت نیست، وشایسته 

 نیست.خدایی جایز 

نامحدودیست که برای کما  و جما  و صفات  مهجهد ،زیرا خداوند جهان

او مهجهدیست که وجهد او از خاهد او مای جهشاد. و.    او حد و مرزی نیست 

صفات و همه کماالت وی مربهط به خهد اوست. و از جائی اخاذ و کساب   

نکرد  است اگر مهجهدا ی در جهان کما  و جمالی دارند همنی باه حکام   

 قانهن )علیت و معلهلیت( از او گرفته و خهد فاقد هر گهنه کمالی می باشند.

برابر )ولی النعمتی( سجد  کنیم و او را  ا سر در ابل و اگر قرار باشد در مق

خدا ولی نعمتی وجهد ندارد که در برابر او خضهع به جز حد بندگی بپرستیم 

و اسات و هار   زیرا سروشمه  مام نعمتهای ریاز و درشات ا  ؛و بندگی کنیم

 ان کرم او گرفته و به دینری  عارف می کند.کسی هر وه دارد از خه
 

 ایسته عبادت نیستجز خدا کسی ش

خداوند در اولین آیه وهار مهضهع را یاد آور می شهد که هر یک حاکی از 

قدرت بی پایان و کما  نامحدود او است. و در عین حا  یادآور نعمت های 

 بیکران اوست.

از این جهت در آیه بعدی نتیجه می گیرد که جز او کسی شایسته عبادت 

 و پرست  نیست.

حیات و زنادگی در روی زماین   قدرت خداوند وجهد وهن یکی از مظاهر 

 و در د  دریاها. ،است
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اوی دابه در لغت عرب به جنبند  می گهیند که در نتیجه با حی و زند  مس

در گرو شرایط بی شماری اسات  زمین روی  و برابر است پیدای  حیات بر

 که فقدان یکی از آنها زندگی را غیر ممکن می کند.

ی زمین بر اثر حرارت متناسبی است کاه از خهرشاید   استقرار حیات در رو

به زمین می رسد. اگر فاصله زمین  ا خهرشید دو برابار کناهنی باهد کاه از     

 خهرشید به زمین می رسد.

به حرارت کنهنی  نز  می کرد و سرعت حرکت بر مادار آن نصاف مای    

 و همه مهجهدات را یخ می زد.    مدت زمستان دو برابر می گردیدشد و طه

 نظیم این شرائط به این شاکل گاها  بار دخالات  ادبیر کلای در نظاام        

پاس عباادت و پرسات      باشد. و ممکن نیست  صادفی باشد. آفرین  می

شایسته آن ذات بی کران با کما  است که خاال  جهاان و جهانیاان مای     

یازی را ندارناد و خاهد مخلاهق     باشد. نه مهجهدا ی که  هاناائی آفریادن و  

 .هستند
 

  آفرینش خدا، دیگران چه آفریده اند؟ این است

 «هَذَا خَلْ ُ اللَّهِ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَ َ الَّذِینَ مِان دُونِاهِ  »فرماید: می در آیه بعد پس
 (77)سوره لقمان آیه 

این است آفرین  خدا . پس به من نشان دهید آنها که غیر اویند ]و شما 

اناد[  اند ؟ ]آنها ویز  نیافرید د اید[ وه ویز  آفریبه عنهان معبهد برگزید 

  .بلکه ستمکاران در گمراهى آشکار  هستند
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و وهار  هاای مختلفای از     ،بعد از ذکر عظمت خداوند در جهان آفرین 

روی سخن را به مشرکان کرد  و آنها را مهرد باز خهاست قرار مای   ،خلقت

 دهد، می گهید:  

که معبهدهای دینر وه  )ولی( به من نشان دهید؛ این است آفرین  خدا 

  ؟ آفرید  اند

ه انجاام کااری   و در آیه دینر در نکهه  معبهدهای باطال کاه قاادر با    

 می فرماید:نیستند در سهر  حج 

إِنَّ الَّذِینَ  َدْعُهنَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُها ذُبَابًا وَلَهِ اجْتَمَعُاها لَاهُ وَإِن یَسْالُبْهُمُ     »

  ( 13)سوره حج آیه  « ا یَسْتَنقِذُو ُ مِنْهُ ضَعُفَ ال َّالِبُ وَالْمَ ْلُهبُالذ بَابُ شَیْئًا لَّ

آنان که جز خدا را به عنهان خدائی دعهت می کنند )مای پرساتند( نمای    

 هانند منسی را بیافرینند هر وند دست به دست هم بدهند و اگار منسای   

عهت کنند  و دعهت ویزی از آن بنیرد  هانائی بر گرفتن آن ندارند. وقدر د

 شد  نا هانند.
 

 و توحید عبودیت   ،و توحید ربوبیت ،توحید خالقیت

 ،آنها نمی  هانستند ادعاا کنناد بعضای از مخلهقاات ایان جهاان       ،مسلماً

با این  ،معترف بهدند«  هحید خالقیت »آنها به  ،بنابراین ،مخلهق بتها هستند

 هحید »کنند ؟ ورا که  شرک در عبادت را  هجیه ،حا  ونهنه می  هانستند

و آن هم دلیل بر  ،و یناننی مدبر عالم«  هحید ربهبیت»دلیل بر « خالقیت

 است.«  هحید عبهدیت»
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 عمل آنها را من ب  بر ظلم و ضاللت شمرد  مای گهیاد:   ،لذا در آخر آیه

ماان کارد    گ )بل( نه ونین است که کفّار «بل الظالمهن فی ضال  مبین»

می پرستند منشأ اثر باشاند، و کااری از آناان سااخته     اند که بتهائی را که 

بلکه آنها از طری  ح  و حقیقت منحرف گردید  و در وادی ضاللت  ،باشد

 (71)تفسیر نمونه ج  گمرا  و سرگردانند.



 
 

 چهارم  فصل
  01تا  01آیات تفسیر 

 

وَمَنْ کَفَرَ  ۚ   شْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِوَمَنْ یَ ۚ   وَلَقَدْ آ َیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ

إِنَّ  ۚ   وَإِذْ قَا َ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُهَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا  ُشْرِکْ بِاللَّهِ ﴾51﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ

 وَهْانَّ  ۚ  مَلَتْاهُ أُمُّاهُ وَهْنًاا عَلَاى    وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِهَالِدَیْاهِ حَ ﴾59﴿ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

 ۚ  وَإِنْ جَاهَادَاکَ عَلَاى   ﴾54﴿ إِلَیَّ الْمَصِایرُ  وَلِهَالِدَیْکَ لِی اشْکُرْ أَنِ عَامَیْنِ فِی وَفِصَالُهُ

وَا َّبِعْ  ۚ   وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا ۚ    ُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  ُ ِعْهُمَا أَنْ

 ﴾51﴿ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ  َعْمَلُهنَ ۚ   سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ
 

 

  رجمه آیات 

گزار بااش و  به راستى ما به لقمان حکمت ع ا کردیم که نسبت به خدا سپاس

اسى کند ]باه  و هرکه ناسپ ،گزاردهرکه سپاس گزارد  نها به سهد خهد سپاس مى

]یاد کن[ هنناامى کاه    «51» .نیاز و ستهد  استزیرا[ خدا بى ،زندخدا زیان نمى

گفت : پسرکم ! به خدا شرک  ،کردلقمان به پسرش در حالى که او را مهعظه مى

 «59» . ردید شرک ستمى بزرگ استنیاور، بى
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د ]در حالى مادرش به او باردار ش ،انسان را دربار  پدر و مادرش سفارش کردیم

داد[ و بااز گارفتن  ]از شایر[ در دو    که[ سستى به رو  سستى ]به او دست ماى 

سا  است ]و سفارش کردیم[ که برا  من و پدر و مادرت سپاس گازار  کان ؛   

  «54» .بازگشت ]همه[ فقط به سه  من است

و اگر آن دو نفر  الش کنند  ا بر پایه ناادانى ]و بادون بصایرت کاه روشاننر      

از آنان اطاعت مکن ؛ ولى در دنیا با  ،است[ ویز  را شریک من قرار دهىحقای  

ا  پسندید  معاشرت کن و را  کسى را پیرو  کن که ]با  هبه آن دو نفر به شیه 

و ایمان و اخال [ به من بازگشته است ؛ سپس بازگشت شما فقط به سه  من 

 «51» .کنمآگا  مى ،دادیدپس شما را از آنچه انجام مى ،است

  فسیر آیات 

به  ناسب بحثهای گذشته پیراماهن  هحیاد و شارک و عظمات قارآن و      

در آیات مهرد بحاث و وناد    ،حکمتی که در این کتاب آسمانی به کار رفته

های این مرد الهی و بخشی از اندرز« لقمان حکیم»آیه بعد از آن سخن از 

مهم اخالقی کاه   و مسائل ،در زمینه  هحید و مبارز  با شرک به میان آمد 

 نصیحت های لقمان به فرزندش منعکس است نیز بازگه شد  است.

هم مسائل اعتقادی را  ،که طی وهار آیه بیان شد « اندرزهای د  گانه»این 

 و هم مباحث اخالقی را .  ،و هم اصه  وظایف دینی ،به طرز جالبی بیان کرد 

 می فرماید:  در اولین آیه

مَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِاهِ وَمَان کَفَارَ    وَلَقَدْ آ َیْنَا لُقْ »

  سهر  لقمان( 51)آیه  « فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ
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هار  دادیم که شکر خادا را بجاا آورد.    ما به لقمان حکمت ع ا کردیم و دستهر

و بر می گردد، هر کاس کفاران نعمات    کس خدا را سپاس کند نتیجه آن بخهد ا

 کند )خدا را ضرر نمی زند( خداوند بی نیاز و شایسته ثناء است.

 لقمان کیست ؟

می گهیند: در دوران حکهمت حضرت داود )ع( در خانهاد  ای کاه نساب   

وشم به دنیاا   نتهی می گشت. کهدکی سیا  وهر آن به حضرت ابراهیم، م

فاضله. ههش سرشار، عقل و  دبیر فهق گشهد. سپس بر اثر داشتن ملکات ال

العاد ،  جربه و پختنی بیان شیرین و من   محکم، به نام لقماان حکایم   

برخی از مفسرین معتقدند که وی غالم حبشی یاا مصاری    معروف گردید.

بهد  و در میان بنی اسرائیل بزرگ شد  و دارای کماالت اخالقی و فضائل 

 روحی زیادی بهد  است.

لقمان پیامبر نبهد بناد  ای باهد   رت رسه  ) ( فرمهدند: در حدیثی حض

-او خدا را دوست می داشت. خدا نیز او را دوست می ،فکهر و خهش عقید 

و در حدیثی از امام صاادق   .داشت و بر او منت نهاد و حکمت به او آمهخت

آن حضرت ونین فرمهد: لقمان در سایه حسب و نسب، ثروت )ع( است که 

و زیبائی به آن مقام بلند نرسید. لکن او مردی بهد که آرام  و ما  نیرومندی

و با وقار و  یزبین بهد، در هر مهضهعی عمیقانه فکر می کرد. از هر حادثاه  

ای درست عبرت می گرفت، کمتر خند  و مازاح مای کارد. از اقباا  دنیاا      

خهشحا  نمی شد و از پشت کردن آن اندوهناک نمی شد فرزندان زیاادی  

 ر مرگ آنها زمام امهر را از دست نمی داد.داشت و د
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یکی از صفات جمیله او این بهد که هر گا  دو نفر با یکدینر اختالف می 

کردند  ا صلح و صفائی بین آنها برقرار نمی ساخت از پاای نمای نشسات،    

 م می شمرد.نغتمجالس دانشمندان و بزرگان را م

می کرد دیاد عاد  ای   روزی یکی از بزرگان بنی اسرائیل از محلی عبهر 

سخنان حکیمانه او گاهش مای دهناد. و    به مشتاقانه دور لقمان را گرفته و 

آیاا  اه    پرسند. آن مرد  عجب کرد و پرسید.حل مشکالت خهد را از او می 

گفت: ونهنه به  ،آن نیستی که مد ی با ما گله داری می کردی؟ گفت آری

 ؟این مقام باال رسیدی 

 م رسید چگونه لقمان به این مقا

 خصلت مرا به این مقام رسانید. 9فرمهد: 

یعنی راستنهئی، پس « یُعنینیصدق الحدیث، و اداء االمانه، و  رک ما ال 

اعراض از کارهای بیههد ، و  رک آنچه به من مربهط نیست و دادن امانت، 

از نظر یک مرد الهی روشن است که بندگی و پیروی از اصه  اخالقای، و  

، و پرهیز از معاصای و خالفکااری، روح و روان انساانی را    دوری از گناهان

 جال می بخشد و ذهن او را برای درک حقای  و واقعیات آماد  می سازد.

خص خداشناس که به یک انسان مادی نمی  هاند این را قبه  کند. اما ش

هن را زیر  ادبیر خداوناد مای    یمان دارد و این عالم و ما یکماوراء طبیعت ا

که بندگی و پیروی و امر خدا  ،آسانی این م لب را  صدی  می کند به ،داند

و مخالفت با شههات و دوری از گناهان می  هاند روح را برای درک حقای  

 .و فهم مسائل پیچید  کمک کرد  و راهنمائی کند
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انی کس« )الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُابُلَنَا  » :می گهید همان طهر که قرآن

ما آنها را بر راههای  ،که به خاطر ما با ههسها و سایر مشکالت می جننند

 (11سوره عنکبوت آیه ) .(خهد هدایت می کنیم

در حدیث دینر. اگر کسی وهل شبانه روز خهد را برای خدا پاک و خالص 

 گرداند وشمه های علم و دان  را از قلب او به زبان او جاری می کند.

 « رت ینابیع الحکمه من فمه و لسانهج جل اربعین صباحاْمن اخلص هلل عزو»

روایات نباید  عجب کرد که لقمان مرا ب علمی و اخالقای   این پس بنابر

 خهد را از طری  بندگی حقیقی،  رک گنا ، و فرمانبرداری بدست آورد.

فکر وراغی است کاه  اریکیهاا را از باین مای بارد و باا        -فکر می کرد

ت پس نتیجه گرفته می شهد که او پیامبر نباهد بلکاه   دانشمندان می نشس

مردی بهد وارسته و مهذب که در میدان مبارزة با ههای نفس پیروز شاد، و  

خداوند نیز وشمه های علم و حکمت را در قلب او گشهد  بهد. در عظمات  

ر سخنان خهد قرار داد  مقام او همین بس که خداوند اندرزهای او را در کنا

 آیات قرآن ذکر کرد  است. الیو در الب

وشان  آری هننامی که قلب انسان بر اثر پاکی و  قهی به ناهر حکمات ر  

سخنان الهی بر زبان  جاری می شهد و همان می گهید کاه خادا    ،گردید

باا ایان  هضایح    و  هنه فکر می کند که خدا مای پساندد.  می گهید، و آن گ

 خداوند می فرماید: 

الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِاهِ وَمَان کَفَارَ     وَلَقَدْ آ َیْنَا لُقْمَانَ »

 (72سوره لقمان آیه  )« فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ
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ما به لقمان حکمت دادیم، و به او گفتیم که برای خدا شکر گزاری کن ورا که 

  شکر کرد ، و هار کاس کفاران    هر کس شکر نعمت او را ادا کند به سهد خهی

 نمی رساند، ورا که خداوند، بی نیاز و ستهد  است.  کند زیانی به خدا
 

 حکمت چیست؟  

یان مای کناد باه    می  هان در یک جمله بیان کرد که حکمتی که قرآن ب

مجمهعه ای از معرفت و علم، و اخالق پاک و  قاها و  :  لقمان اع ا فرمهد 

 .نهر هدایت بهد  است 

 مراد از حکمت، فهم و عقل است.  فرمهد:دیثی امام صادق )ع( در ح

باه  باهد .  « امام زمانه  ةوحی معرف» آمد  این حکمت و در حدیث دینر 

هر حا  لقمان به خاطر داشتن این حکمت به شکر پروردگارش پرداخت او 

در را هدف نعمتهای الهی و به کار بردن آن را می دانسات و درسات آنهاا    

  به کار می بست. فرید  شد  بهدندآکه برای آن هدفی همان 

و  عریف  ،حکمت همین است. به کار بردن هر ویزی به جای خهد اصالْ 

 « تشریبطاقت ر قدباشیاء علم به حقیقت » یعنی حکمت

در آیه نتیجه )شکران(، )کفران( این گهنه بیان شد  که: )شکر نعمات باه   

ضرر خهد اوست( ورا که خداوند از سهد خهد انسان است( ) و کفران نیز به 

بار   کنناد ویازی   یهمنان بی نیاز اسات، اگار هماه ممکناات شاکرگزار     

 .عظمت  افزود  نمی شهد

 گرد!ردند بر دامن کبریائی  ننسیند گ کائنات کافر هملجو اگر 
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سهد شکر گزاری که همان دوام نعمت اسات و افازای  آن باه     :بنابراین

افزون کند را د انسان می شهد شکر نعمت اضافه ثهاب آخرت است عائد خه

 همان گهنه که زیان کفران فقط دامان خهدش را می گیرد.

( اشار  به اینکه شکر گازار در برابار افاراد عاادی یاا ویازی باه        )غنی حمید

بخشند  نعمت می دهد و یا اگر ویزی نمی دهد با ساتای  او مقاام  را در   

خداوند هیچ یک از این دو معنی ندارد، انتظار مردم باال می برد، در مهرد ولی 

و فرشاتنان   اسات  ستایشانران ه و شایسته ستای  هم ،ی نیازاو از همنان ب

 گهیند و  مام ذرات مهجهدات به  سبیح و حمد او مشغهلند.میرا حمد او 

این انسان  زیراکمترین اثری ندارد،  کفران کند،و اگر انسانی به زبان قا  

 .به زبان حا  مشغه  حمد و ثنای اویند حتی ذرات وجهد خهدش 

و اساتمرار اسات   شکر با صیغه مضارع که نشانة  داوم  اینکه :ه جه قابل 

 با صیغه ماضی( که حتی بر یک مر به نیز صادق اسات. بیان شد  و کفر. )

ار اشار  به این که: کفران حیّ برای یک بار ممکن است عهاقب دردناکی با 

شاد  اا انساان مسایر     مستمر و مداوم با کهاست آورد اما شکر گزاری الزم 

 (71)تفسیر نمونه ج  ی کند.ط کاملی خهد را 

 اظهار آن نعمت و بهر  دادن به دینران است.خالصه: شکر هر نعمتی 
 

 اندرزهای لقمان 

 « رْکَ لَظُلْامٌ عَظِایمٌ  وَإِذْ قَا َ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُهَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا  ُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّ »
 (73)سوره لقمان،آیه 
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انی را که لقمان به فرزند خهد اندرز داد، و گفت فرزندم برای خادا  مز روبه یاد آ

 شریک قرار مد  زیرا شرک ستم بزرگی است.

به  ناسب بحثهای گذشته پیرامهن  هحید و شارک و اهمیات و عظمات    

رفته. در آیات مهرد بحث و قرآن و حکمتی که در این کتاب آسمانی به کار 

وند آیه بعد از آن. سخن از لقمان حکیم و بخشی از انادرزهای مهام ایان    

مرد الهی در زمینه  هحید و مبارز  با شارک باه میاان آماد  و مساائل مهام       

 اخالقی که در اندرزهای لقمان به فرزندش منعکس است نیز بازگه شد  است.

 یان شد  این اندرزهای د  گانه در طی ش  آیه ب

هم مسائل اعتقادی را به طرز جالبی بیان می کند، و هم اصه  وظاایف  

حکمت او  دینی، و هم مباحث اخالقی را، بعد از معرفی لقمان و مقام علم و

او که در عین حا  مهمترین  هصیه به فرزندش می باشد. ز ربه نخستین اند

 « وَإِذْ قَا َ لُقْمَانُ لِابْنِهِ»اشار  می کند.

پسرم هیچ ویز را شریک خدا قرار مد  کاه  مان به فرزندش می گهید : لق

شرک ظلم عظیمی است حکمت لقمان ایجاب می کند که قبل از هر ویاز  

آن مساأله ) هحیاد( اسات،     و د،به سراغ اساسی  رین مسأله عقیاد ی بارو  

 هحید در  مام زمینه ها و ابعاد، زیرا هار حرکات  خریبای و ضاد الهای از      

 رد.یه می گشرک سروشم

از دنیا پرستی، مقام پرستی، هها پرستی، و مانند آن که هر کدام شاخه ای 

 از شرک هستند.
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همان طهر که اساس  مام حرکتهای صحیح و سازند ،  هحید است،  نهاا  

و هماه  ، ن او نهادن و از غیار او د  بریادن  بر فرما د  به خدا بستن و سر

 ستن.بتها را در آستان کبریائی او در هم شک
 

 

 

 

 

 

 بزرگترین ظلم شرک است 

او  از اندرزهای لقمان به پسرش این بهد که شریک برای خدا قرار ماد   

عظیم است وه ظلمی از ایان بااال ر کاه مهجاهدی بای       یزیرا شرک ظلم

 ارزش را شریک خدا قرار دهی. 

و الیا  الههیات و    ،غیر از خدا ضاعیف و ذلیال اسات   هر مهجهدی زیرا 

 ،ظلم به خهد است که از اوج عزت عبهّدیت به پروردگاار  ربهبیت نیست هم

به قعر ذلت پرست  غیر او ساقط کنند. پس وه حکم ظالمانه است خهد را 

 با او شریک گردانی.را که مخلهق خدا 

می فرماید: آیا آنهائی که عبید شما می باشند در مالهائی  15در سهر  آیه 

اشار  به اینکه همین طهر کاه   ؟به شما داد  شریک شما می باشند که خدا

شما بندگان خهد را در مالهایتان شریک نمی گردانید بدانید که خدای  عالی 

نیز در مملکت خهد کسی را با خهد شریک نمی گرداند و مملکت خهد را به 

  کسی واگذار نخهاهد نمهد.
 

 مراتب شرک

 شرک خفی  -باید دانست که شرک مرا بی دارد شرک جلی
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: شرک در مقام ذات یا شرک در مقام صفات حقیقه است « شرک جلی»

ه آن بسیار کم یابناد حتای مشارکین    که آن هم عین ذات است و قائلین ب

می گفتند: ما آنها را )بتها را( وهن مقرب درگا  احدیت می دانیم  همعرب 

 ردیم.گآنان را عبادت می کنیم  ا مقرّب 

در کسای  اسات کاه   یا شرک در عبادت و آن وقتی  «شرک خفی»لکن 

عبادت غیر خدا را شریک گرداند مثل اینکه در عبادت ریااء یاا حظهظاات    

 نفسانی یا غیر آن را داخل گرداند.

یا شرک در افعا  است که غیر خدا را در افعا  مؤثر باالستقال  بداناد و  

اقع می گاردد و  عالم ویزی وونین گمان کند که بدون اراد  ح   عالی در 

 ران شرک خفی بسیارند.طرفدامتاسفانه 

 کامل باشد. ،و مهحد کسی است که در این وهار مر به  هحید

قام عبادت،  هحید  هحید در مقام ذات،  هحید در مقام صفات،  هحید در م

 را نصب العین خهد گرداند. « ال مؤثر فی الهجهد االّ اهلل»و  در مقام افعا 

 در آیه بعد می فرماید: 

نسَانَ بِهَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنَّ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْاکُرْ لِای   وَوَصَّیْنَا الْإِ »

 (70)سوره لقمان آیه  « وَلِهَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ

مادرش به او باردار شد ]در حالى  ،انسان را دربار  پدر و مادرش سفارش کردیم

داد[ و بااز گارفتن  ]از شایر[ در دو    ه او دست ماى که[ سستى به رو  سستى ]ب

سا  است ]و سفارش کردیم[ که برا  من و پدر و مادرت سپاس گازار  کان ؛   

 بازگشت ]همه[ فقط به سه  من است
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و نیز ولای نعمات اویناد در    ، مادر علّت مادّی اوالد می باشند وهن پدر و

حمل بردارد در حاا    مادر که باید در مدّت نه ما  مخصهصاْ ،حفظ و  ربیت

باالی ضعف عارض وی ی سستی و در اثر بزرگ شدن طفل ضعف مشقّت و

 ا مهقع وضع حمل و درد شدید زایمان و  ا دو ساا  شایر دادن    ،می گردد

اوالد به پایان می رسد مادر وه زحما ی را متحمل می شهد این است کاه  

ساپاس   «لهالدیک ان اشکرلی و»در این بار  به ارشاد عقلی امر می نماید 

گذاری پدر و مادر  له سپاسنزاری خهد قارار داد  و این اهر بیاان اهمیات     

 اطاعت و احساس به پدر و مادر را می رساند.

در این آیات بحث از نعمت وجهد پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقهق 

 آنها است. و قرار دادن شکر پدر و مادر در کنار شکر )اهلل( 

فارش کاردیم. و  )ما به انسان دربار  پدر و مادرش سا  نخست می فرماید:

گهید سان آننا  به زحمات فهق العاد  مادر اشار  کرد، میحوصینا بهالدیه اال

مادرش او را حمل کرد در حالی کاه هار روز    «علی وهن حملته امه وهناْ»

 د  می شد.زوفا درضعف و سستی  از  ای بر ضعف ما

شد  و  جربه نیز نشان داد  که ماادران در   این مسئله از نظر علمی ثابت

دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می شهند ورا که شایر  جاان و مغاز    

استخهانشان را به پرورش جنین خهد اختصا  می دهناد. و از  ماام ماهاد    

 حیا ی وجهد خهد بهترین  را  قدیم او می دارند.

بهد انهاع ویتامینها می به همین دلیل مادران در دوران بارداری گرفتار کم

شهند که اگر جبران ننردد ناراحتیهائی برای آنها به وجهد مای آورد. حتای   
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ورا که شیر شیر   ،شیر دادن نیز ادامه می یابداین م لب در دوران رضاع و 

جان مادر است. لذا در پایان می فرماید: و فصاله فی عامین پایان دور  شیر 

 ه در جای دینر می فرماید: خهارگی دو سا  است همان هر ک

 (233سوره بقره آیه )« وَالْهَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَواْلَدَهُنَّ حَهْلَیْنِ کَامِلَیْنِ » 

 کاه  هر وناد ممکان اسات   ( )مادران فرزندان خهد را دو سا  کامل شیر دهند 

 ماا  )دوران حااملنی و شایر دادن(    99باشد. بهار حاا  ماادر در ایان     هم کمتر 

فداکاری را هم از نظر روحی و عاطفی، و هم از نظر جسامی، و هام از    بزرگترین

 جهت خدمات در مهرد فرزندش انجام می دهد. 

جالب این که در آغاز  هصیه به هر دو مای کناد ولای باه هنناام بیاان       

زحمات و خدمات  کیه روی زحمات ماادر مای کناد  اا انساان را متهجاه       

أَنِ اشْاکُرْ لِای    »مای فرمایاد:    ایثارگریها و ح  عظیم او مای ساازد ساپس   

  هم شکر مرا بجا آور و هم شکر پدر و مادرت را. .«وَلِهَالِدَیْکَ 

و ونین پدر و مادر مهربانی را به  ،شکر مرا وهن خال  و منعم اصلی  هام

 ه داد  ام و هم شکر پدر و مادرت را که واسا ه ایان فایض و عهاد  دار     

 .انتقا  نعمتهای من به  ه می باشد

وقدر جالب است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر خدا قرار گرفته 

در پایان با لحنی که خاالی از  هدیاد و عتااب نیسات مای       «الیّ المصیر»

فرماید: بازگشت همه شما به سهی من است. آری اگار در اینجاا که ااهی    

 مام این حقهق و زحمات و خدمات ماهرد بررسای   « قیامت»کنید در آنجا 

ر می گیرد و مه به مه حساب می شهد باید از عهد  حساب الهی در مهرد قرا
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شکر نعمتهای  و هم ونین در مهرد شکر نعمت وجهد پدر و مادر و عهاطف 

 پاک و بی آالی  آنها برآئید.
 

 

 

 

 

 

 

 اطاعت والدین در محدوده الهی

مٌ فَلَاا  ُ ِعْهُمَاا وَصَااحِبْهُمَا فِای     وَإِن جَاهَدَاکَ عَلی أَن  ُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْ»

 « هنَالدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَا َّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ  َعْمَلُ

ها که مهجاهدی را شاریک مان قارار دهای کاه از آن       نو هر گا   الش کنند آ

دانی باطل است( از آنها اطاعت مکن، ولای باه آنهاا در     آگاهی نداری. )بلکه می

دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن، و پیروی از را  کسانی بنما که باه ساهی مان    

آمد  اند، سپس بازگشت همه شما به سهی من است و من شما را از آنچه عمال  

 .می کردید آگا  می کنم

مکن است این  اههم را  از آنجا که  هصیه به نیکی در مهرد پدر و مادر، م

آنها از ن، باید برای بعضی ایجاد کند. که حتی در مسأله عقائد و کفر و ایما

وَإِن جَاهَدَاکَ عَلی أَن  ُشْرِکَ بِای مَاا لَایْسَ    »در آیه بعد می فرماید:  ،اطاعت کرد

 « لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  ُ ِعْهُمَا

ر راب ه او با خدا باشاد، و  هرگز نباید راب ه انسان و پدر و مادرش، مقدم ب

 هرگز نباید عهاطف خهیشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. 

اشار  به این است که پدر و مادر گا  به گماان اینکاه    «جاهداک» عبیر. 

سعادت فرزند را می خهاهند،  الش و کهش  می کنند که او را به عقیاد   

 انحرافی خهد بکشانند.
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 -نمااز  –و مادران دید  می شهد )مسئله حجاب و این در مهرد همه پدر 

 .نشهند  سلیم فشارها این برابر در هرگز که است این فرزندان وظیفه(  قلید

و استقال  فکری خهد را حفظ کنناد، و عقیاد   هحیاد را باا هایچ ویاز       

ههم کاه در برابار پادر و    معاوضه نکنند و از طرفی وهن ممکن است این  

.و بی حرمتی به خرج داد بالفاصله اضافه می ل باید شدت عم ،مادر مشرک

کند که عدم اطاعت آن ها در مسأله کفر و شارک دلیال بار ق اع راب اة      

م ل  با آنها نیست بلکه در عین حا  با آنها در دنیا باه طارز شایساته ای    

 رفتار کن.

 «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا  »

ا مهر و محبت و مالطفت کن و از نظار  از نظر دنیا و زندگی مادی با آنه

  ای آنها نباش.اعتقاد و برنامه های مذهبی،  سلیم افکار و پیشنهاده

این درست نق ه اصلی اعتدا  است که حقهق خدا و پادر و ماادر در آن   

  « وَا َّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ »می افزاید:  جمع است. لذا بعداْ

ن را  هصیه می نماید که بایستی متابعت نمائی را  و باز ذات احدّیت انسا

کاه  اه را باه     یزگشت نمهد . یعنی  ه  ابع کسی شهکسی را که به من با

سهی  هحید و یناننی خدای متعالی ارشاد نماید کاه او. محمّاد صالی اهلل    

 علیه و آله و مؤمنین خهاهند بهد.

 « کُنتُمْ  َعْمَلُهنَ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا »

ورا که بعد از آن )بازگشت همه شما به سهی من است و مان شاما را از   

آنچه در دنیا عمل می کردید آگا  می سازم. و برطب  آن پاداش و کیفر می 
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 انسان می رسد وقتی کار بدتی است که نامه اعما  به دست دهم و آن وق

ماا لهاذا   »ن وه کتاابی اسات   ای وای بر من ای می گهید:را می بیند.  دهخ

کهوک و بزرگی هیچ عمل « الکتاب ال یغادر صغیر  و ال کبیر  االّ احصیها 

 نیست منر اینکه در آن ضبط گردید .

ا قها المحقرات من الذنهب. فان لها طالباْ. یقه  »امام باقر )ع( می فرماید:

ثاارهم و  احدکم اذنب و استغفر، ان اهلل عزوجل یقه . سنکتب ما قادمها و آ 

 « ان  ک مثقا  حبه من خرد .... :  ل شی فی امام مبین. و قا  عزوجلک

خهاست مای   از آن باز ک بپرهیزید ورا که سرانجام کسیاز گناهان کهو

کی می کنیم ولی خداوند مای  هی کسی می گهید کذا  بعد استغفارکند. گا

همه ویاز را  گهید: ما  مام آنچه از پی  فرستاد  اند و همچنین آثارشان را 

 در لهح محفهظ احصا کرد  ایم.
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 پنجم  فصل
  09تا  06آیات 

یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِنْ  َکُ مِثْقَا َ حَبَّةَّ مِنْ خَرْدَ َّ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةَّ أَوْ فِای السَّامَاوَاتِ أَوْ فِای     

یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْاهَ    ﴾56﴿ إِنَّ اللَّهَ لَ ِیفٌ خَبِیرٌ ۚ   الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ

وَلَا  ُصَعِّرْ خَدَّکَ  ﴾52﴿ الْأُمُهرِ عَزْمِ مِنْ لِکَۚ  إِنَّ ذَ ۚ   مَا أَصَابَکَ ۚ  عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى

وَاقْصِدْ فِای   ﴾58﴿ مُخْتَا َّ فَخُهرَّإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ ۚ   لِلنَّاسِ وَلَا  َمْ ِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا

 ﴾53﴿ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْهَاتِ لَصَهْتُ الْحَمِیرِ ۚ   مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَهْ ِکَ
 

  رجمه آیات

هاا  وزن دانه خردلى و در درون سننى یا در آسمانپسرکم ! اگر عمل هم

آورد ؛ یقیناً ىخدا آن را ]در قیامت برا  حسابرسى[ م ،یا در د  زمین باشد

 «56» .خدا ل یف و آگا  است

پسرکم ! نماز را برپا دار و مردم را به کار پساندید  وادار و از کاار زشات    

کاه   ،رسد شکیبایى کنها[ به  ه مىبازدار و بر آنچه ]از مشکالت و سختى

  «52» .اینها از امهر  است که مالزمت بر آن از واجبات است

هماناا   ،و در زمین با ناز و غرور را  مرو ،رمنردانمتکبرانه رو  از مردم ب

  «58» .خدا هیچ خهدپسند فخرفروش را دوست ندارد
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 ردیاد ناپساند رین   و از صدایت بکا  که بى ،رو باشو در را  رفتنت میانه

 «53» .صداها صدا  خران است

 تفسیر آیات 

 اشاره به صفات خداوند 

قَا َ حَبَّةَّ مِّنْ خَرْدَ َّ فَتَکُن فِی صَخْرَةَّ أَوْ فِی السَّامَاوَاتِ  یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن  َکُ مِثْ »

  (71)سوره لقمان آیه  « أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَ ِیفٌ خَبِیرٌ

د  سنگ یا  درانه خردلی )عمل نیک یا بد( باشد پسرم اگر به انداز  سننینی د

انها و زمین قرار گیرد خداوند آن را )در قیامت برای حسااب(  آسم در گهشه ای از

 می آورد. خداوند دقی  و آگا  است.

از جمله مهعظه های لقمان به پسرش این است که می گهید ای پسرک 

گهیا از روی شفقت پدر می گهید: ای بچه من اگر عمل  ه به قدر دانه  ،من

فی گردید  مهقعی کاه باه   اسفندی باشد. در شکم سننی یا در آسمانها مخ

 سهی خدا بازگشت می نمائی خدا آنرا می آورد و نزد  ه حاضر می گرداند.

این آیه داللت واضح دارد که آنچه انسان در دنیا عمل نمهد  از خهب و باد  

با آثاار و خاها  آن درصافحه نفسا       سر سهزنی از آن فانی ننردید   ماماْ

اسات   قیامت که )یهم  بلی السّارائر(  نق  بسته و در باطن انسان مخفی و در

مای شاهد کاه گهیاا     طهری در نظر صاحب  ارائاه   کتاب نفس باز می شهد و

مشغه  به آن اعما  است )فهجدوا ماا عملاها حاضاراْ( و     آالنگمان می کند 

شاید سرّش این باشد که وهن قیامت عالم جمع است قهله  عاالی )یجمعکام   

بشری است این است که آنچه از او  عمر لیهم الجمع( و آخرین سیر  کاملی 

از وی صاادر  و نیز اعما  و افعالی کاه  ،  ا آخر از ملکات حمید  و یا نکههید 

إِنَّ اللَّهَ لَ ِیافٌ   » با وی همرا  است. خهد کسب کرد   ماماْ دنیایگردید  و در 
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. به درستی که خداوند باریک بین است. هر ویز کهوک یا بازرگ و  « خَبِیرٌ

 در علم حضهری او حاضر و به آن داناست. منتهی درجه عظمت  ماماْ در

 فروع دین  

لقمان در نصیحت به فرزند خهد مساله  ،مساله اصه  دین و  هحید بعد از

 نماز و فروع دین را م رح می کند و می گهید: 

رِ وَاصْبِرْ عَلَی مَاا أَصَاابَکَ إِنَّ ذَلِاکَ    یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَ »

 (71)سوره لقمان آیه  « مِنْ عَزْمِ الْأُمُهرِ

نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کان، و در برابار مصاائبی     پسرم!

که به  ه می رسد. با استقامت و شکیبا باش که این از کارهاای مهام و اساسای    

 است.

و معاد که اساس همة اعتقادات مکتبای اسات    پایه های مبدءبعد از  حکیم 

وارا   .)یا بنی اقم الصله (به مهمترین اعما  یعنی مسأله نماز پرداخته می گهید 

که نماز مهمترین پیهند  ه با خال  است، نماز قلاب  اه را بیادار، و روح  اه را     

شاهید، ناهر    مای  تشن می سازد، آثار گنا  را از جانمصفَی، و زندگی  ه را رو

ا از فحشااء و منکارات بااز    ایمان را در سرای قلبت پر ه افکن میدارد، و  اه ر 

انما قلب الحدث کاالرض الخالیه ماا القای   :»در حدیث می خهانیم  .داردمی

یعنی قلب، د  جهان ناهرس همچاهن زماین کشات      «فیها من شی قبلته

 .هر بذری در آن به پاشی می پذیردنشد  و بکراست 

مغز کهدک مانند فیلم عکاسی است که آنچه می بیند و مشاهد  مای   و نیز 

کند. عکس بر می دارد. مسئهلیت پدران و مادران فقط وظیفه  أمین نیازهاای  

جسمانی کهدک نیست بلکه پرورشهای اخالقی و ایمانی بزرگترین مسائهلیتی  
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ز است که بردوش آنها گذارد  شد  است و انجام ایان مسائهلیت ارزناد   ار ا    

 لَحَا ماا نَ »در حدیثی امام علی )ع( می فرماید:   أمین حهائج مادی آنها است.

 « حسن افضل من ادبِ حالًوالد ولد نَ

بهترین هدیه ای که پدر میتهاند به فرزند خهد بدهد همان  ربیت پساندید   

یکی از اساسی  رین اصه   ربیات، هماان احیااء شخصایت کاهدک      و است. 

قرآن هم آنها را  أکیاد مای کناد همنای بار       پس نصایح لقمان کهاست. 

 اساس ایجاد شخصیت در فرزند استهار است. 

د هحیا او ابتدا برنامه  ربیتی خهد را به ف ری  رین مسائل که همان مسئله  

 ویزی حساب دارد.  رهمی فرماید : نیز و  ،آغاز می کند، است و بت شکنی

وی بار سراسار جهاان    دومین برنامه او معرفی و شناسائی خدا و احاطاة  

هستی آغاز می گردد. می گهید که او بر  مام مهجهدات محیط است و هیچ 

 ویز هروند جزئی و کهوک باشد، از نظر او مخفی و پنهان نیست 

لقمان با یاد آوری و  علیم این قسمت از صفات خدا هدف  ربیتای دارد و  

باید ؛ رار گرفته ایم آن اینکه ما در برابر یک ونین خدای آگا  از  مام امهر ق

 بدانیم خدا به حساب  مام کارهای ما اعم از کهوک و بزرگ خهاهد رسید.

در مرحله آگاهی خدا بر  مام امهر و رسیدگی به  مام کارهای قرآن  و نیز

  می فرماید: بشر

غَرُ مِن ذَلِکَ وَلَا أَکْبَارُ إِلَّاا   لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَا ُ ذَرَّةَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ وَلَا أَصْ »

 (3)سوره سبا آیه  « فِی کِتَابَّ مُّبِینَّ

همهزن ذر  ای در زمینها و آسمانها و نه کهوکتر از آن و ناه بزرگتار از آن بار    

 و نیز می فرماید: خداوند پهشید  نیست.
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مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا  َسْقُطُ مِن وَرَقَاةَّ إاِلَّ   وَعِندَ ُ مَفَا ِحُ الْغَیْبِ الَ یَعْلَمُهَا إاِلَّ هُهَ وَیَعْلَمُ»

 (51)سوره انعام آیه  «یَعْلَمُهَا واَلَ حَبَّةَّ فِی ظُلُمَاتِ األَرْضِ واَلَ رَطْبَّ واَلَ یَابِسَّ إاِلَّ فِی کِتَابَّ مُّبِینَّ

آنچه  کلیدهای اسرار غیب نزد خدا است که جز او کسی از آنها اطالعی ندارد و

در خشکی و دریاهاست می داند، هیچ برگ درختی نمی ریزد منر این کاه از آن  

آگا  است نه هیچ دانه ای در د  زمین و هیچ  ر و خشکی نیست منر در کتااب  

 مبین )لهح محفهظ( منعکس است. 

آیه های متعددی در قرآن  سلط علمی خدا را بر امهر جهان و برآنچه در 

إِنَّ اللّاهَ الَ یَخْفَای عَلَیْاهِ     »و نیز می فرمایاد:  می نماید. دنیا رخ می دهد ثابت 

 (5)سوره آل عمران آیه  « شَیْءٌ فِی األَرْضِ واَلَ فِی السَّمَاء

 ویزی از حهادث زمین و آسمان بر خدا پهشید  نمی ماند. 

را متهجه عبادت و ستای  خدا  ، اولقمان در اولین پند خهد به فرزند عزیزش

جزای اعما  را به روی او باز مکتب و  ،باز داشت ،او را از انهاع شرکنمهد. و 

و می گهید: هر بشری و یکی از صفات خدای بزرگ را متذکر می گردد، ، کرد

و آنرا در د  سننها  ،نجام دهدله به انداز  یک دانه خرد  باشد اهر عملی را و

 اهد آورد.و یا فضای ال یتناهای آسمانها پنهان سازد خدا آن را خه

 ؟ دنل آورده می شواعماچگونه 

 )خدا آن عمل را می آورد( ویست؟  «یأت بها اهلل»مقصهد از جمله  

هرعمال باه صاهرت     دارد که همه را یاد آور مای شاهیم.  این جمله احتماال ی 

خاصی در روز قیامت در برابر انساان مجسام مای گاردد. نمااز و روز  باه یاک        

ر های دینر. برای گهاهی این م لب آنجا اعما  ناشایست به صه و صهرت.

 .:که صریحاْ می گهید
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یَهْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْهَی بِهَا جِبَااهُهُمْ وَجُناهبُهُمْ وَظُهُاهرُهُمْ هَاذَا مَاا       »

 35سوره توبه آیه  « کَنَزْ ُمْ ألَنفُسِکُمْ فَذُوقُهاْ مَا کُنتُمْ  َکْنِزُونَ

ند روزی را که طال و نقر  های گنج شد  در آ ا  جهانم سارخ مای     به یاد آر

گردد و پیشانی و پهلاه و پشاتهای آنهاا را باه آن داغ مای کنناد. )ایان آ شاها(         

همانست که آنها را گنجینه و ذخیر  کرد  بهدند در این صاهرت رناج آن گانج را    

جاب  صریحا می فرماید: طال و نقر  های اندوخته شد  که حقهق وا بچشید.

آن پرداخته نشد ، و با احتیاج مسلمانان حبس گردید  است. روز قیامت باه  

 آ   مبد  شد ، و پیشانی و پهلهی صاحبان آنها را داغ می کنند. 

شاید مراد لقمان این است که هر عمل خهب و بدی روز قیامت به فرمان 

 خدا به صهرت مخصه  آن حاضر می گردد، و مجسم می شهد.

روز قیامات  در هار عمال خاهب و بادی      قصهد این کهممکن است که م

اعماا  انساان باا هماان کام و کیاف و       حاضر می گردد، ایان باشاد کاه    

خصهصیا ی که در دنیاا داشاته اسات بادون کاهوکترین  فااوت در برابار        

 سان هننام محاسبه حاضر می گردد. دیدگان ان

و  سات. ما ونهنه است بر ما پهشاید  ا  اما طرز حاضر شدن این اعما  بر

 از آیه های زیر استفاد  می شهد ،این حقیقت یعنی احضار اعما 

 (34)سوره آل عمران آیه «  یَهْمَ  َجِدُ کُل  نَفْسَّ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرَّ مُّحْضَرًا » – 5

روز  که هر کس آنچاه را از کاار نیاک انجاام داد  و آنچاه را از کاار زشات        

کند که ا  کاش میاان او و کارهاا    زو مىو آر ،یابدمر کب شد  حاضر شد  مى

  .زشت  زمان دور و دراز  فاصله بهد

 (01)سوره کهف آیه  « وَوَجَدُوا مَا عَمِلُها حَاضِرًا وَلَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا » – ۲
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 یعنی اعما  خهد را حاضر می بینند و پروردگار  ه با حدی ظلم نمی کند. 

  (1)سوره زلزال آیه  «  َ ذَرَّةَّ خَیْرًا یَرَ ُفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَا » – 9

 و هر کس ذر  ای عمل خیر انجام دهد آنرا می بیند.

احتما  دینر این که بشر دیر یا زود، به سزای عمل خهد می رسد و هار  

وه بسا ، ملی دارد که از آن جدا نمی گرددعملی اثر مخصه  و عکس الع

 و گردد.این عکس العمل در این جهان دامننیر ا

خته شاد   مانند طاقهای سا ،ن آبی و این طاق برافراشته آسماناین آسما

زیر آن انعکاس مخصهصی دارد. و در ایان  یی بشر است. که هر گهنه صدا

ندارد کاه   ییلدلو هرگز  ا  ما به خهد ما باز می گردد.جهان مادی آثار اعم

از  قبلما فقط در انتظار روز قیامت بنشینیم که در آنجا مجازات شهیم بلکه 

 آن روز هرفردی میه  نها  اعما  خهد را در این سرای خهاهد وید. 

خداوند نها  اعما  خهب هر زن و مردی را در این جهاان پارورش مای    

 می فرماید: اعما  خهد بهر  مند می سازد. ونانچه جزای دهد. و او را از 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرَّ أَوْ أُنثَی وَهُهَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْازِیَنَّهُمْ   »

 (11)سوره نحل آیه  « أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُهاْ یَعْمَلُهنَ

ن. او را خاها  مارد باشاد یاا ز     -عمل صالحی انجام دهاد که هر فرد با ایمانی 

زندگی پاکیز  می بخشیم. و پاداش آنها را بهتر از اعمالی که انجام داد  اند ع اا  

 خهاهیم کرد.

درست است که مرکز اصلی مکافات و کیفر اعما  و پااداش کردارهاای   

روز یهم الدین یعنی روز جازا   نیک روز قیامت است، و از این جهت نام این

جهان عکس العمل شدیدی دارد که  ولی پار  ای از اعما  در همین، است
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پی  از آن که قدم در آن جهان بنهیم با واکن  برخی از اعما  خهب و بد 

 .روبرو می گردیم ،خهی 

 د نداها را صدا اا آیاهی ماس           این جهان که  است و فعل ما ندا 

 ازگردد سهی او، آن سایه ب باز          ایه دراز اند ساهار افکاه دیار واگ

.یک معنای  «ت بها اهللأی»مقصهد از جمله  ،از این جهت بعید نیست که بنهئیم

اعم و وسیعی است که وه بسا همین جهان را نیز شامل می باشاد و گروهای از   

 بینند.نیک نتیجه اعما  خهد را در همین دنیا می ستمکاران و یا مردان

وفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَاا أَصَاابَکَ إِنَّ ذَلِاکَ    یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُ »

 (71)سوره لقمان آیه  « مِنْ عَزْمِ الْأُمُهرِ

برابر نماز را به پا دار. مردم را به کار نیک دعهت کن آنان را از کار بد باز دار در 

 ست. این ها از کارهای بزرگ و شایسته ا مصائب شکیبا و بردبار باش.

 لقمان حکیم مکتب  ربیتی و اخالقی خهد را به طارز مبتکراناه ای پایاه   

سخنان و مهاعظ خهد را بسان مسائل ریاضی  نظایم  ، و گذاری نمهد  است

 کرد  که یکی پایه دینری است.

فرزناد گرامای    و با  هحید خداوند جهان آغاز نماهد. نخست گفتار خهد را 

ار که اساس هماه معاارف اخالقای و    خهد را به وحدانیت و یناننی پروردگ

 « ال  شرک باهلل»روشهای  ربیتی است آشنا ساخت و فرمهد 

و از میان صافات   م. دربار  صفات خداوند بحث نمهد.سپس در بخ  دو

و این که آفریدگار هساتی بر ماام ذرات    ،را کما ، صفت احاطه علمی خدا

 جهان احاطه دارد، 

 « انها ان  ک مثقا ....»ید  و فرمهد: پی  کش، و از حساب آنها آگا  است
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ه این که او بر همه ناگفته پیدا است،  نها اعتقاد به خدای ینانه و عقید  ب

در  هذیب روح وروان کافی نیست بلکه باید به دنباا  ایان    ،ویز آگا  است

که با انجام آنها روش صاحیح   ،یک رشته وظایف عملی و بدنی باشد عقائد

 و وظائف مربهط به عمل را بیان فرمهد : ربیت پایان پذیرد 

 سپس در این آیه سه دستهر عملی می دهد:

 دار پا به نماز – 5

 کن . منکر از نهی و معروف به امر کن، مبارز  فساد با – 1

 صبر. ورزیم استقامت شدائد، برابر در – 9

پس از  ،نماز ینانه راب ه قلبی و عملی انسان است با خداوند بزرگوهن 

 لقمان این وظیفه را زود ر از دو وظیفه دینر آورد .نظر 

 «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی»قرآن یکی از اسرار نماز را یاد خدا می داند می فرماید: 
 (70)سوره طه آیه 

و  ،فضائل را در انسان زند  می کند جای گفتنه نیست یاد خدا بسیاری از

 یاد خدا است. ریشه واقعی خیلی از روشهای اخالقی و  ربیتی

گسترش ح  بلکه می  هان گفت ضامن اجرای واقعی برای بسط عدالت، و 

همان ایماان باه   اجتماع، و حقیقت و اجتناب از هرگهنه  جاوز به حقهق فرد و 

یاد خدا مانند زنجیاری اسات کاه انساان را از بسایاری از      خدا و یاد خداست. 

 دارد.باز می کارهای ناشایست که مهجب خشم و ناخشنهدی او است،

جهانی که با انهاع وسائل ههسرانی مجهز است پایه های حکهمت غرائاز  

و برای  مایالت جنسی و  ،انهن او مستحکم و پای بر جا استطغیاننر در ک
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 ،ینانه وسیله برای کنتر  کاردن  سهای نفسانی خهد مرزی نمی شناسد.هه

 .همان یاد خدا و  ذکر آفریدگار جهان است

بی حد و مرز، غریز ، مقاام خاهاهی، و  هساعه طلبای روز     ثروت افروزی 

در  ،ایان غرایاز   در برابار  کیفر خادا و ب هر مسلم یاد رحمت خدا، و  ،افزون

آئین اسالم پیهسته خهاهان ساعادت بشار و     عدیل این افراد بی اثر نیست.

هار  در  ظر هر فردی را مهظف ساخته است کهجامعه انسانی است. از این ن

باار   1طه  روز  ج بار با  شرفات خاصی نماز بنزارد، یعنی درساعت پن 14

، از هر  اوقا ی را که برای این عمل معنهی انتخاب نمهدو  به یاد خدا باشد.

 نظر حساس است.
 

 

 اوقات نماز

که سر از خهاب بر میدارد،  انسان از لحظه اینماز صبح است؛  ،اولین نماز

روح و روان فقط به ماد  و مااد    کارهای دنیائی است به طهری که سرگرم

 ثروت و ثروت اندوزی، مقام و مقام خهاهی  هجه دارد.  پرستی،

ونان دلها را  ،هننام ظهر که ندای مؤذن در ونین محی ی طنین می افکند

به قلهب نهرانیت می بخشد که  ا مد ی اثر معناهی آن در روح و  و  کان داد  

 این لحظه که وسائل غفلت و بی خبری ازاقامه نماز در و روان باقی می ماند 

روح و روان را جاالء مای دهاد و عهاطاف انساانی و       ،هر نظر فاراهم اسات  

و نفس امار  را از  جاوز  سایه  هجه به خدا زند  می گردد. سجایای اخالقی در

 و  عدی باز می دارد
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 اسرار اجتماعی نماز 

لات بازرگ اساالمی    نمهداری از وحدت و یناننی م ،نماز در اوقات معین

همه مسالمانان در وقتهاای مخصهصای رو باه قبلاه ایساتاد  و باا         است.

این خهد و عبادت می کنند .  شریفات خاصی خداوند جهان را می پرستند 

نمهنه بزرگی از ا حاد و یناننی این ملت است که با ریسمان عبادت هماه  

ه ها را از بین می فاصل نماز در اوقات، ا به هم پیهسته و متحد کرد  است.ر

برد وقت نماز همه مردم غنی و فقیر عالی و دانی بایاد هماه بادون هایچ     

در نماز جماعت نمازگزار مجبهر است بارای   فرقی به نماز بایستند. خصهصاْ

مکان از غصبی بهدن لباس و اب اجتن، امهری را رعایت کند قبه  بهدن نماز

؛ که  مام این  و  ر یب و نظافت و حس اطاعت و نظمما  حال    ا کسب

 امهر در سعادت و آرام  انسان مأثر است.

 امر به خوبی ها 

بعد از برنامه نماز به مهمترین دستهر اجتماعی یعنی )امر به معروف ونهی 

از منکر( پرداخته. می گهید: مردم را باه نیکای ومعاروف دعاهت کان و از      

 دار.منکرات و زشتیها باز 

نکر دو امر از فروع دین هستند ولی متاسفانه مردم ]امر بمعروف و نهی از م 

 بیشتر به نهی از منکر می پردازند و کمتر به امر معروف مبادرت می شهد.[.

بعد از این سه دستهر مهم عملی به مسأله صبر و استقامت که در برابر و  

و اصبر علی ما اصاابک  » :می گهیدسر نسبت به  ن است ؛ ایمان همچهن 

مصائب و مشکال ی که بر  ه وارد می شهد، صابر و شکیبا بااش  در برابر « 

کارهای اساسی هر انسانی است )ان ذلاک مان    که این از وظائف حتمی و
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عزم االمهر( مسلم است که در همه کارهای اجتماعی مخصهصاْ در برناماه  

  به معروف و نهی از منکر مشکالت فراوانی وجهد دارد. امر

باه  مای شاهند و   نان و نادانان به زودی  سالیم  و سهد جهیان و هها پرست

 متهم ساختن امران به معروف و ناهیان عن المنکر در می آیند کاه بادون  

 مشکالت پیروز شد. و استقامت هرگز نمی  هان بر صبر

به معنی اراد  محکم است و  عبیر به )عزم االمهر( در اینجا یا به  «عزم »

ساهی پروردگاار باه آن داد  شاد      معنی کارهائی است که دستهر مؤکد از 

و یا کارهائی که انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و صمیم راساخ   ،است

لذا مای  ،اهمیت آنست داشته باشد و هر کدام از این دو معنی باشد اشار  به

  (71)سوره لقمان آیه  « وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُهرِ »فرماید: 

 اینها از سفارشهای مؤکد و الزم است. ؛برابر سختیها و مصائب بردبار باشدر 

آخرین اندرز لقمان در این آیه، مسأله صبر و استقامت است که یکای  لذا 

و در حقیقت پایه و اساس  مام  ،از اساسی  رین مسائل اخالقی و اجتماعی

ع صابر و  کاه اگار مهضاه    ب و فضائل اخالقی به شمار میارود. صفات خه

بان   اهمه گهنه کما  و فضاائل اخالقای با    استقامت از میان برود  حصیل

 بست عجیبی روبه رو می گردد.

 استقامت رمز ترقی و پایه تکامل 

به مقصد و مرام د که کهش هر کس در این جهان آرزو و آمالی دارد. و می

 یکی ما  و ثروت، یکی مقام ویکی عاش  علم و دان ، نهائی خهد برسد. 

 ... است.و منصب
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نیل به این مقاصد مادی و معنهی در گرو  صبر و شکیبائی و بهر  گیری از 

 ا دان  آمهز و دانشجه روز و شب رنج زیرا نیروی استقامت و بردباری است، 

گارفتن   و یا نیروی استقامت مشکالت فارا  ،دنر نک حصیل را بر خهد همها

 . آرزوی خهد نخهاهد رسیدهرگز به ، نکند  حمل علم و دان  را بر خهد

ادیسهن، به قدری در  حصیل علام و گشاهدن رازهاای جهاان طبیعات      

دانشمندان و نیز  استقامت داشت که گاهی غذا خهردن را فرامهش می کرد.

در ساایه   ،بهدناد بزرگ جهان که پایه گذاران علهم اسالمی و غیر اسالمی 

و گرنه باا   .رسید  اند استقامت و بردباری به مقامات بلندی از علم و دان 

شب نشینی، هرگز باه مقاام بلنادی از     ،لهه و وقت گذرانی بیههد مجالس 

 نیاز  ورا بجان بخارد  علم و دان  نمی  هان رسید. یک  اجر باید رنج سفر 

یک فرد با ایمان کاه براساتی خهاهاان رضاای خادا و       شبانه روز کار کند.

یچ معصایتی را نمای   ها  ،بدون نیروی استقامت ،خشنهدی او است  حصیل

نمای  هاناد   را مانناد نمااز، و روز ، و...    هاند  رک کند، مشقت هیچ طاعتی

روی این بیان صبر و اساتقامت پایاه واسااس هار کماا  و       متحمل شهد.

 شالهد  هر آرمان و آرزوئی است که انسان در مغز خهد می پروراند.

 سخنی از امام علی )ع( راجع به صبر

مای  صابر و اساتقامت کاه    علیه الساالم درباار     عظمت گفتار امام علی

ایماان بای    جسته انسانی، صبر و استقامت اسات. فرماید: یکی از صفات بر

مثل  ن بی سر است که به صهرت یک الشه غیر مفید در  ،صبر و استقامت

  می آید.
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ال خیر فی  و فان الصبر من االیمان کالراس من الجسد و علیکم بالصبر»

  «ال فی ایمان ال صبر معه  جسد ال راس معه و

راستی صبر و استقامت رمز مهفقیت، و اساس  رقای و  کامال و شاالهد     

 نیل به هدف است.

سرباز بی استقامت در جنگ و جهاد خهد را  سلیم دشمن می کند و  مثالْ

ا ایمانی مای  هاناد   هر فرد بو  سالح و سننر را در اختیار دشمن می گذارد.

ستقامت، فرائض الهی را که بی رنج و مشقت نیسات،  ی و ایدر سایه شکیبا

 انجام دهد و از معاصی و گناهان وشم بپهشد.

ع و مهندسای اسات کاه باا     رمختا ظمت و عزت و  رقی و  عالی از آن ع

سرباز با صبر و  یکقرآن می فرماید: امت مجهز باشد و هکذا...نیروی استق

 ب و پیروز می گردد ل ن غا 100استقامت بر

 (15)سوره انفال آیه  «کُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُهاْ مِئَتَیْنِ إِن یَ »

 می فرماید: درجات قیامت در سایه صبر نصیب انسان می شهد.نیز و  

 (20)سوره رعد آیه  « ساَلَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْ ُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ »

در اثار صابر و کهشا  و بردبااری و     سالم بار شاما ای بهشاتیان کاه      :یعنی

و نیاز   ات، به این مقامات نائل شد  ایاد. استقامت در اقامه واجبات، و  رک محرم

 می فرماید: 

 (244سوره آل عمران آیه ) « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُهاْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِ ُهاْ »

 شه خهد سازید.یپای مردان با ایمان صبر و مراب ه )مرزداری( را 



 87 19تا  11تفسیر آیات  فصل پنجم:

 

ی و آثار مخصهصآمد  و استقامت  در قرآن بیشتر از صد آیه راجع به صبر

این است که در سایه صبر و استقامت  اتبرای آن بیان شد  هدف بیشتر آی

مردان و زنان می  هانند مشکالت را از هم بنشایند. از این جهت لقمان به 

در « ک من عزم االماهر و اصبر علی ما اصابک ان ذل»فرزندش می گهید: 

 برابر سختیها بردبار باش )مقاومت کن( این کار از سفارشهای مؤکد است.
 

  اندرزهای اخالقی

او   ،سپس لقمان به مسائل اخالقی در ار باط با مردم و خهیشتن پرداخته

وال  صاعر خادک   » هاضع و فرو نی و خهشروئی را  هصیه کرد  می گهید: 

 (  مردم روی منردانبا بی اعتنائی از  «للناس

 «وَلَا  ُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا  َمْ ِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَاا َّ فَخُاهرَّ  »
 (71سوره لقمان، آیه )

و مغرورانه بر روی  «وَلَا  َمْ ِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا»و نکته اخالقی دینر اینکه : 

وارا کاه    «إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلََّّ ُُختتَلا ف فَخُل رف   »ورا که ؛  زمین را  مرو

 خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی دارد.

از ماد  صعر در اصل یک نهع بیماری است کاه در شاتر دسات     « صعر»

ی غرور )بر وزن فرح( به معن «مرح» گردن خهد را کج می کند. می دهد و

از ماد  )خیا ( و خیالء باه معنای    «مختا » و مستی ناشی از نعمت است.

کسی که با یک سلسله  خیالت و اوهام و پندارها خهد را بزرگ می بیناد.  

از ماد  )فخار( باه معنای کسای      «فخهر»)خیا  می کند آدم بزرگی است( 
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است که نسبت به دینران فخر فروشی می کند  فاوت )مختا ( و )فخاهر(  

 خیالت کبر آلهد ذهنی اسات، و دومای باه    در این است که اولی اشار  به 

 اعما  کبر آمیز خارجی است.

این دو صفت بسیار زشت که مایاة از هام   به به این  ر یب لقمان حکیم 

 پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشار  می کند.

  پسندی خهد و غرور – 1 اعتنائی بی و  کبر – 5

ر عالمی از  ههم و خیاا   که هر دو در این جهت مشترکند که انسان را د

را باا دیناران ق اع مای کنناد.       و راب اه او  ،خهد بر ربینی فرو می بارد  و

شهد این گهنه صافات  با  هجه به ریشه لغهی صعر که روشن می مخصهصاْ

یک نهع انحراف در  شخیص و نیز  ،نهع بیماری روانی و اخالقی استیک 

و روان هرگاز گرفتاار    و گرنه یک انساان ساالم از نظار روح    و  فکر است.

  صهرات و  خیالت نمی شهد.ایننهنه خیاالت،

پیداست که منظهر لقمان  نها مسأله روی گرداندن از ماردم و را  رفاتن   

اماا از   مغرورانه نیست. بلکه منظهر مبارزة با  مام مظاهر  کبر و غرور است.

نشان  حرکات روزانه و عادیآنجا که این صفات قبل از هر ویز خهد را در 

 ا  گذاشته است. اننشت روی این مظاهر خ، می دهد

رنامه کاه  در برابر دو ب ،دو برنامه اخالقی که جنبه اثبا ی دارد ،در آیة بعد

 بیان کرد  و می گهید: ونین  گذشت که جنبه منفی داشت

 « الْحَمِیرِ , وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَهْ ِکَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْهَاتِ لَصَهْتُ»
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و در ساخن  « و اقصد فی مشیک»ای پسرم در را  رفتن اعتدا  را رعایت کن 

 « و اغضض من صه ک»نما. و از صدای خهد بکا  و فریاد مزن گفتنت اعتدا  

 (71)سوره لقمان آیه  « إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْهَاتِ لَصَهْتُ الْحَمِیرِ...»

 ورا که زشت  رین صداها صدای خران است.

اسات؛  و به دو صفت امار شاد     ،در واقع در این دو آیه از دو صفت نهی

 انسان – 5نهی از )خهد بر ربینی( و )خهدپسندی( که یکی سبب میشهد که 

انساان   کاه  شاهد  می سبب دینری و – 1 کند  کبر خدا بندگان به نسبت

و در نتیجه درهای  کامل را بروی خاهد ببنادد    خهد را در حد کما  پندارد.

 هأمناد، و   صفت غالباْ ر وند خهد را با دینری مقایسه نکند گروه این دوه

 ریشه مشترک دارند ولی گا  از هم جدا می شهند.

زیرا  کیه روی اعتدا  در  ،امر به رعایت اعتدا  در )عمل( و )سخن(و نیز 

را  رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنهان مثا  است و راستی کسی کاه  

و . انسان مهف  وخهشبحت و پیروزی اسات   ،گانه را دارد این صفات وهار

 در میان مردم محبهب و در پیشنا  خدا عزیز است. 

قابل  هجه اینکه ممکن است در محیط زندگی ما صداهائی ناراحت کنند  

 ر از صدای خران باشد )مانند صدای کشاید  شادن بعضای از فلازات باه      

س می کند، گهشت اندام  فرو یکدینر که انسان به هننام شنیدن  احسا

می ریزد( ولی بدون شک این صداها جنبه عماهمی و همناانی نادارد. باه     

 عالو  ناراحت کنند  بهدن با زشت بهدن فرق دارد.
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آنچه به راستی از صداهای معمهلی که انسان مای شانهد از هماه زشاتر     

ن به که نعر  و فریادهای مغرورانه و ابلها، داست همان صدای االغ می باش

 آن  شبیه شد  است.

نه  نها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن، بلکه گا  به جهت بای دلیال   

باه   بهدن ورا که به گفته بعضی از مفسران صادای حیهاناات دینار غالبااْ    

واس ه نیازی است اما این حیهان گاهی بی جهت و بدون هیچنهنه نیااز و  

 دهد.بی هیچ مقدمه فریاد را وقت و بی وقت سر می 

گاا  صادای   ت که می گهیند در بعضی روایات هرشاید به همین دلیل اس

االغ بلند می شهد شی انی را دید  است. بعضی گفته اند: فریاد هر حیاهانی  

به هر حا  از همه این حرفها که بنذریم زشات    سبیح خدا است جز االغ!

 بهدن این صدا از میان صداها نیاز به بحث و گفتنه ندارد.

 هانکته 

 رفتن راه آداب– 1

اما همین مسأله ساد  می  ،استای درست است که را  رفتن مسئله ساد  

شخصیت انسان بهد  باشد ورا   هاند بیاننر حاالت درونی و اخالقی و احیاناْ

گفتیم روحیات و اخالقیاات انساان در الباه الی هماه اعماا  او       که قبالْ

ز یاک روحیاه ریشاه دار    حاکی ا منعکس می شهد و گا  یک عمل کهوک

و از آنجا که اسالم  مام ابعاد زندگی را مهرد  هجه قارار داد  در ایان    است.

 .زمینه نیز ویزی را فرو گذار نکرد  است 
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مان مشای االرض اختیااال.    »در حدیثی از رسه  اکرم ) ( می فرماید: 

ر بکسی که از روی غرور و  کبر )، «هاو من فهق لعنه االرض، ومن  حتها،

کسانی که در زیر زمین خفته اناد، و کساانیکه    و روی زمین را  رود، زمین

 روی زمین هستند، همه او را لعنت می کنند.

فاختا  فیه خساف   نهی ان یختا  الرجل فی مشیه و قا  من لبس ثهباْ»

 « اهلل به من شفیرجهنم و کان قرین قارون النه او  من اختا ! 

مغروراناه و متکبراناه نهای کارد  اسات و       پیغمبر ) ( از را  رفتنآری 

فرمهد  کسی که لباسی بپهشد و باا آن کبار باهرزد، خداوناد او را در کناار      

جهنم به قعر زمین می فرستد، و همنشین قارون خهاهاد باهد، وارا کاه او     

 اولین کسی بهد که غرور و کبر را بنیاد نهاد.

اسات و در میاان     خداوند ایمان را به جهارع و اعضای انسان واجب کرد

از جمله بر پاهای انسان واجب کرد  است کاه باه ساهی     آنها  قسیم کرد 

ید: گنا  نرود، و در را  رضای او قدم بردارد، لذا در قرآن می فرما معصیت و

 و اعتدا  را در را  رفتن رعایت کن. در زمین متکبرانه را  مرو
 

 آداب سخن گفتن 

زهای لقمان اشاار  باه آداب ساخن    در اندرو نیز آداب سخن گفتن:  - 1

مساأله گشاهد  شاد  از     گفتن شد  بهد و در اسالم باب وسیعی برای ایان 

 باشد سکهت از آن بهتراست.  شته ا سخن ضرور ی ندا جمله اینکه:

ساکهت مایاة آراما      «للعقل ةالسکهت راح»و امام صادق )ع( می فرماید : 

ات الفقاه: العلام، والحلام، و    من عالما »و امام رضا)ع( می فرماید:  فکر است.
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از نشاانه هاای فهام و عقال،     « الصمت، ان الصمت باب من ابهاب الحکماه  

ساکهت دری از درهاای حکمات    و  هی و بردباری و سکهت اسات گاداشتن آ

 است.

البته در روایات دینر  أکید شد  است )در مهاردی که ساخن گفاتن الزم   

گفتن دعهت شدند نه به  است( مؤمن هرگز سکهت نکند. پیامبران به سخن

رسیدن به بهشت و رهائی از جهنم سخن گفاتن   یلاوسیکی از  ، وسکهت

 به مهقع است.

  معاشرت آداب – ۳

و ائماه اهلبیات )ع( باه     ) (آنقدر که درروایات اسالمی بهسایله پیاامبر  

در برخهردها و  ارک خشاهنت در    ،و مالطفت ،و حسن خل  ،مسأله  هاضع

به کمتر ویزی اهمیت داد  است. بهترین  ،است  شدمعاشرت اهمیت داد  

 گها  خهد روایات است. 

شخصی نزد پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم آمد عرض کرد یا رسه  اهلل 

 «وصا  ان قا  ال  اخاک بهجه منبسطفکان بما ا»اوصنی، مرا سفارش کن 

 برادر مسلمانت را با روی گشاد  مالقات کن. فرمهد:

ما یهضع فی میزان امرء »از رسه  خدا ) ( می خهانیم در حدیث دینر 

در روز قیامت ویزی بر ار وبااال ر از    «یهم القیامه افضل من حسن الخل !

 حسن خل  در  رازوی عمل کسی نهاد  نمی شهد.

البر و حسن الخل  یعمران الادیار و یزیادان   »و امام صادق )ع( می فرماید: 

 خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.نیکهکاری و حسن خل ،  «فی االعمار
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اکثار ماا  لاج باه امتای      »: می فرماید رسه  خدا ) ( حدیث دینردر و 

بیشترین ویزی که سبب می شهد امات  « حسن الخل    قهی اهلل و ،الجنه

در ماهرد  و  من بخاطر آن بهشت روند  قاهی الهای و حسان خلا  اسات.     

آرایا    «ینه الشریف التهاضعز»: می فرماید)ع( ع و فرو نی امام علی  هاض

 انسانهای با شرافت  هاضع است.

التهاضع اصل »:  مام صادق علیه السالم می خهانیمحدیثی از ادر باالخر  

یفهمها الخل  لن   عن  ةو لهکان للتهاضع لغ ةمر به رفیع کل خیر نفیس و

مان   حقای  ما فی مخفیات العهاقب... و من  هاضع هلل شرفه اهلل علی کثیار 

 « عباد .... لیس هلل عزوجل عباد  یقبلها و یرضاها اال و بابها التهاضع

 د ی است.  هاضع مقام واالئی است. هاضع و فرو نی ریشه هر خیر و سعا

اگر برای  هاضع زبان و لغتی بهد که مردم می فهمیدناد بسایاری از اسارار    

 نهانی و عاقبت کارها را بیان می کرد.

اضع کند خدا او را بر بسایاری از بنادگان  بر اری    کسی که برای خدا  ه

هیچ عباد ی نیست کاه مقباه  درگاا  پروردگاار و مهجاب      و ....می بخشد.

 رضای او باشد منر اینکه را  ورود آن  هاضع است.
 

 خالصه و نتیجه نصایح

ی منردان. اشار  به اینکه ونین . از مردم رو« وَلَا  ُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ »پس 

مفاسد بسیار خهاهد بهد یکی باعث  ههین مردم است و  ههین  سببی لمع

 مسلمانان گنا  بزرگی است.
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ئای دشامنی  هلیاد      دینر بین  ه و آن کسی که بهی این عمل را نماهد 

 .گرددمی

از این عمل آن صفت نکهئید  باطنی خهد را که کبر، حقاد، حساد،    و نیز

 باشد ظاهر نمهد .

 (71 سوره لقمان آیه) «لْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَا َّ فَخُهرَّوَلَا  َمْ ِ فِی ا »

بین مردم متکبرّانه و متجبرانه را  نرو زیرا که خدا دوست ندارد کسی را که باه  

 ند  باشد. این اوصاف باشد که در را  رفتن بخرامد و بسیار فخر کن

که سر  ا پاا احتیااج و فقار و    کن الهجهدی ) ممممکنی  اشار  به اینکه )مهجهد

ذلّت و بیچارگی است. وه جا دارد که به دینران فخر و مباهات نماید، و در مشی 

و عمل و گفتار و کردار به بندگان خدا کبر فروشی کند و به نظر حقارت ماردم را  

 بننرد.

 (71آیه سوره لقمان ) «وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ  »

وقاار و  باه  روی را اختیار کن نه زیاد  ناد را  بارو کاه    در را  رفتن میانه 

متانت  ه ضرر رساند و نه اینقدر آهسته را  برو که یک آدم  نبل سستی به 

بلکه در را  رفتن بین این دو را مراعات کن. )خیر االمهر اوس ها(  ،نظر آئی

ط و انسان بایستی در  مام اعما  حد وسط را اختیار کند. نه افراط و نه  فری

 معنی عدالت هم همین است. 

 (71آیه  سوره لقمان)«  وَاغْضُضْ مِن صَهْ ِکَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْهَاتِ لَصَهْتُ الْحَمِیرِ »

کن زیارا اگار   ندر سخن گفتن غض صهت کن صدای خهد را بسیار بلند 

صدای خهد را بسیار بلند نمائی شبیه به صدای خر مای شاهد و منکر ارین    

ر اسااات کاااه طباااع منزجااار از آن اسااات.    صاااداها صااادای خااا  



 
 

 ششم  فصل
  12تا  11آیات تفسیر

 

 أَلَمْ  َرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَااهِرَةً 

وَإِذَا   ﴾10﴿ لْمَّ وَلَا هُدً  وَلَا کِتَاابَّ مُنِیارَّ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِ ُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِۚ   وَبَاطِنَةً

أَوَلَاهْ کَاانَ الشَّایْ َانُ    ۚ   قِیلَ لَهُمُ ا َّبِعُها مَا أَنْزَ َ اللَّهُ قَالُها بَلْ نَتَّبِعُ مَاا وَجَادْنَا عَلَیْاهِ آبَاءَنَاا    

اللَّاهِ وَهُاهَ مُحْسِانٌ فَقَادِ      وَمَنْ یُسْلِمْ وَجْهَاهُ إِلَاى   ﴾15﴿السَّعِیرِ عَذَابِ ۚ  یَدْعُههُمْ إِلَى

وَمَانْ کَفَارَ فَلَاا یَحْزُنْاکَ      ﴾11﴿ وَإِلَاى اللَّاهِ عَاقِبَاةُ الْاأُمُهرِ     ۚ   ۚ  اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْهُثْقَى

نُمَاتِّعُهُمْ    ﴾19﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِاذَاتِ الصُّادُورِ   ۚ   إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُها ۚ   کُفْرُ ُ

  ﴾14﴿ غَلِیظٍ عَذَابَّ ۚ  قَلِیلًا ثُمَّ نَضْ َر هُمْ إِلَى
 

  رجمه آیات 

 ،هاا و آنچاه را در زماین اسات    اید که خدا آنچه را در آسامان آیا ندانسته

مسخّر شما کرد ، و نعمت ها  آشکار و نهان  را بر شما فاراوان و کامال   

مهار  بادون هایچ دانشاى ]بلکاه از     اند که هو برخى از مردم ،ارزانى داشته
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رو  نادانى[ و بدون هیچ هدایتى و هیچ کتاب روشنى دربار  خدا گفتنه  

  «10» .کنندمن   مىبى

گهیند: مى ،پیرو  کنید ،وهن به آنان گهیند: از آنچه خدا ناز  کرد  است

پیارو    ،ایام کنیم[ بلکه ما از آنچاه پادرانمان را بار آن یافتاه    ]پیرو  نمى

کنند[ هروند کاه شای ان   کنیم . آیا ]کهرکهرانه از گذشتنان پیرو  مىمى

  «15» !آنان را با این پیرو  به عذاب فروزان دعهت کند ؟

هرکس همه وجهد خهد را به سه  خدا کند در حالى کاه نیکهکاار باشاد    

 رین دستنیر  ونگ زد  است ؛ و عاقبات هماه کارهاا     ردید به محکمبى

  «11» .فقط به سه  خداست

کفرش  ه را اندوهنین نسازد ؛ بازگشت آنان فقاط باه    ،هرکس کفر ورزد

کنیم ؛ یقیناً خدا به اند آگا  مىپس آنان را از آنچه انجام داد  ،سه  ماست

  «19» .ها داناستنیّات و اسرار سینه

ساپس آناان را ]باه     ،کنیماندکى ]از نعمت ها  ماد [ برخهردارشان مى

 «14»،کنیمابى سخت ناوار مىوارد شدن[ در عذ

  فسیر آیات  

 أَلَمْ  َرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً»

 (24لقمانسوره ) «تَابَّ مُّنِیرَّوَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِ ُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمَّ وَلَا هُدًی وَلَا کِ

آیا نمی بینید که خداوند آنچه را در آسامانها و زماین اسات. بارای شاما      

مسخر کرد  است. و نعمتهای ظاهری و باطنی خهد را درباار  شاما کامال    
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گردانید  ولی گروهی از مردم )با این نشانه های بارز  هحید( ندانسته و بای  

 دربار  خدا سخن می گهیند.نی شوو ردلیل و بدون کتاب روشن گر 

 تکیه گاه مطمئن!

بعد از پایان اندرزهای دهنانه لقمان در زمیناه مباداء، معااد، را  و رسام     

زندگی، و برنامه های اجتماعی، و اخالقی، قرآن برای  کمیل آن به ساراغ  

بیان نعمتهای الهی می رود  ا حسّ شکر گزاری مردم را بر اننیزد. شکری 

 معرفه اهلل( و اننیز  اطاعت فرمان او می شهد روی سخن راکه سروشمه )

 به همه انسانها کرد  و می گهید. 
 

  «أَلَمْ  َرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ»»
 

همز  استفهامی در مقام اعتراض به کفّار است که آنان ونهنه انکار آیات 

البته می بینند که ونهنه خدای  عالی بارای   ،نمایند. آیا ندیدندالهی را می 

نفع آنها مهجهدات عظایم را از آنچاه در آسامانها اسات از ماا ، خهرشاید،       

ستارگان، و  مام مهجهدات جهّی، ابر، باد، باران، برف و غیر  و اینها و آنچه 

و غیار   در زمین است از جمادات، نبا ات و اشجار و حیهانات برَی و بحاری 

اینها را برای پیدای  انسان و حیات و بقای او هماه را مساخّر نماهد  کاه     

خهرشید، و ما ، و ستارگان، هر یک به مقدار معینّی بر زمین نهر افشانی می 

کنند و زمین را زیر پای آدم نرم و مالیم گردانید  که انسان بتهاند به آسانی 

ه زمین فرود آورد  که ما یحتاج در آن حرکت نماید. و نیز آب را از آسمان ب

و با اینکه بین عناصر آب، و خاک، و آ  ، و هاها،  ضااد    را رفع کند. خهد

ا حَاد بین آنان قرار  است که هر یک دینری را فانی می کند ونان ا فاق و

و دست در گردن یکادینر   داد  که برای نفع بشر با هم همکاری می کنند
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و هر یک برای وظیفه معیّنی کاه   می کهشند انداخته و در رفع احتیاجات او

 ند.ها معیّن نمهد  انجام وظیفه می نمایمربی عالم برای آن

پس همه مهجهدات مسخر فرمان خدا در سهد رسانی به انسانها هساتند،  

وَأَسْبَغَ عَلَایْکُمْ نِعَمَاهُ   »خها  مسخر فرمان انسان باشند یا نه . پس می فرماید: 

  «ةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَ

  شما فراوان و کامل ارزانى داشته و نعمت ها  آشکار و نهان  را بر  

است که او را متذکر نماید که ای  وا ه در مقام امتنان بر بشر و  نبّهاین آی

برای پیدای   ه آنچه را در آسمان  اوالْ ،بشر مربی عالم از را  فضل و کرم

 کنند.و زمین است مسخَر نمهد  که همه برای  ه کار 

ثانیاْ نعمتهای بسیاری از نعمتهای ظاهر  و باطنه بر  ه ریازش داد  و  ماام   

اصل حیات، و صحّت و رزق، و لاهازم   :نعمتهای ظاهر  مثلو  ،استگردانید  

زندگانی از خهراک، پهشاک، مسکن، و لهازم و مقدّمات پیدای  آنهاا و آنچاه   

 در کف اختیار وی نهاد . انسان محتاج است باحسن وجه بر او فراهم نمهد  و
 

 سخنان مفسرین در توجیه نعمتهای باطنه

به روایت ابن عباس نعمت ظاهر، نعمتی است که متعل  به علام انساان   

است کاه غیار از حا      است. و نعمت باطنه آنچه مصالح دین و دنیای وی

، و بعضی نعمت ظاهر  را اعضاای ظااهری    عالی کسی عالم به آن نیست.

بعضی ظاهر  را زیباائی صاهرت و قامات    و  ا قلب شمرد  اندنعمت باطنه ر

 راست و سالمت اعضاء و .... و نعمت باطن را معرفه اهلل دانسته اند.

، نعمت ظاهر و باطنهاز  ابن عباس از رسه  خدا سئها  کرد در حدیثی که

 نعمت ظاهر اسالم است و آفرین  کامال و  ،بن عباسیا حضرت فرمهدند: 
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و اما نعمت ؛ که به  ه ارزانی داشته  پروردگار و روزی هائی ه بهسیلهمنظم  

 باطنه، پهشاندن زشتیهای اعما   ه و رسها نکردن در برابر مردم است. 

امام محمد باقر )ع( می فرماید: نعمت ظاهر پیغمبار صالی اهلل    یدر حدیث

و نعمات باطناه والیات     «اهلل،  هحیاد،  ةمعرف»علیه و آله و ما جاء به است 

ل بیت و محبّت به ما است، در حقیقات هایچ یاک از آنهاا منافاا ی در      اه

 فسیر ندارند و هر کدام یکی از مصداقهای روشن نعمت ظااهر و بااطن را   

نعمات   ظااهراْ  .آن را محادود ساازد   بیان می کند بی آنکه مفههم گستردة

و نعمت باطن  ،ظاهر آن نعمتهائی است که  علَ  به جسم و بدن انسان دارد

ن نعمتهایی خهاهد بهد که متعلّ  به نفس و روح و قلب انسان باشاد کاه   آ

ای ظاهر را در دساترس انساان قارار    خدای متعا  همین طهری که نعمته

همین طاهر در اساتعداد وی    .که به کسب و عمل بر خهد فراهم نماید داد 

و شاکی نیسات کاه     ،کسب ظفر یافتن به نعمتهای باطنی را نیاز گذاشاته  

 نعمتهای باطنی نعمت علم و معارف و فهم حقای  است. باال رین
 

 بیان  ن اوی در علهمی که راجع به متخلیه، ذاکر ، مفکر  است.

برای انسان در باطن غیر از حسَ مشترک و قه  خیاا   : علم سه قسم است.

قه  دینر است که امتیاز او از حیهانات به هماین   9که راجع به  محسهسا ند. 

ت خهاهد بهد. او : متخلیه: وعلهم راجع به متخلیه مثل شعر، سه قسم از فضیل

 مهسیقی، نقاشی، صهرت سازی و امثا  آن که منشأ اینها قهّ  خیا  است.

دوم: قه  )ذاکر ( و علهم آن.  اریخ، علهم طبیعی، ریاضی از علهم سماوی، 

 راجع به قهّ  ذاکر  است. که کالْ حساب، هندسه،
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آن علم باه نظاام طبیعات، و معرفاه اهلل و شاناختن      سهم: قه  )مفکّر ( و 

 نفس، و این قسم از علهم را فلسفه می نامند.

و از اقسام فلسفه ادراک ار باط مهجهدات به یکدینر و فهم این ار بااط و  

و شاناختن نفاس و    ،آنهائی که غائب از حسّاند  ،نسبت آن به حقای  عقلیه

یاست و  مام اینها داخال در  قهای نفسانی و علم من  ، و علم اخالق و س

 علم فلسفه به شمار می آید.

 آیا این قهی و مشاعر بیان قهله  عالی نیست که در آیه باال فرمهد : 

أَلَمْ  َرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ  »

  « ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

که انسان به این قهی و مشاعر  مام اقسام مهجهدات ارضی و سامائی را  

و نعام   مسخّر نمهد  که هیچ مهجهدی از حی ه ایان قاهی خاارج نیساتند.    

نعام باطناه آن علاهمی     ظاهر آن علهی است که راجع به جسم ما اسات و 

 است که راجع به عقل ما است.

متهای بزرگ الهی را که از در پایان آیه از کسانی سخن می گهید که نع 

کفران می کنند. و به جدا  و ستیز در  انسان را احاطه کرد ، ،درون و برون

 ح  بر می خیزند و می فرماید:  برابر

  « وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِ ُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمَّ وَلَا هُدًی وَلَا کِتَابَّ مُّنِیرَّ»

و هادایت،   خداوند بدون هایچ دانا  و   بارة بعضی از مردم هستند که در

 کتاب روشنی مجادله می کنند.
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رو  جای اینکه بخشند  آن همه نعمتهای آشکار و پنهاان را بشناساند،   به

 به سهی شرک و انکار از سر جهل و لجاجت آوردند.
 

 فرق بین علم و هدایت 

 در اینکه فرق بین علم و هدایت و کتاب منیر ویست؟ شاید بهترین بیان 

این باشد که )علم( اشار  به ادراکا ی است که انسان از طری  عقل و خارد  

خهی  درک می کند. و )هدی( اشار  به معلمان و رهبران الهی و آسمانی 

یرند و باه سار   ودانشمندانی است که می  هانند در این مسیر دست او را بن

ی باشد که و منظهر از )کتاب منیر( کتابهای آسمانی م منز  مقصهد برسانند

در حقیقات ایان    .فروغ مای ساازد   قلب و جان انسان را پر ،از طری  وحی

گرو  لجباز و لجهج نه خهد دانشی دارند، و نه به دنباا  راهنماا و رهباری    

 نه از وحی الهی استمداد می جهیند.هستند و 

لذا با  رک آنها به وادی  ،و وهن را  هدایت در این سه امر منحصر است 

اینها از روی عناد و کبر در ذات ؛ ادی شیاطین کشید  شد  اند گمراهی و و

ح   عالی یا صفات و افعا  او بحث می کنند. و می خهاهند اظهار فضل و 

 .دان  نمایند و به گمان فاسد خهد از اینرا  خهد را در بی دینی قانع گردانند

 و در آیه بعد می فرماید:  

مَا أَنزَ َ اللَّهُ قَالُها بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَاا أَوَلَاهْ کَاانَ    وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ا َّبِعُها  »

 « الشَّیْ َانُ یَدْعُههُمْ إِلَی عَذَابِ السَّعِیرِ

گفته می شهد از )آئینی که( خداوند فرستاد  اسات پیاروی نمائیاد     وقتی به آنها

 یافته ایم پیروی می کنیم.می گهیند ما از روشی که نیاکان خهد را بر آن 
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آیا صحیح است که از شی ان پیروی کنند(هر وند آنان را به عذاب دوزخ 

  ؟دعهت کند

هننامی که به آنها گفته شهد، از آنچاه خداوناد نااز  کارد      می فرماید: 

پیروی کنید می گهیند: نه، ما از ویزی پیروی می کنیم که پدران خهد را بر 

 آن یافتیم.

یروی از نیاکان جاهل و منحرف، جزء هیچ یک از طری  سه از آنجا که پ

هدایت، که علم، یعنی بدون این سه  ،گانه هدایت آفرین که ذکر شد نیست

را  شی ان و  ،قرآن از آن به عنهان را  شی ان یاد کرد  هدی و کتاب منیر

 می فرماید:  را ونین یاد می کند و

 (27)سوره لقمان آیه  « مْ إِلَی عَذَابِ السَّعِیرِأَوَلَهْ کَانَ الشَّیْ َانُ یَدْعُههُ »

بااز هام از او    ،آیا حتی اگر شی ان آنها را دعهت به عذاب آ ا  فاروزان کناد   

 کنند؟می  بعیت 

اینان  ابع شی ان گردید   ،روش شی انی بااین مردمان  ،که اشار  به این

ها را می کشاند اند که شی ان بالقاء در نفسشان آنها را دعهت می نماید و آن

 به سهی آ   جهنم.

آیا هیچ عاقلی دعهت پیامبران الهی را به سهی بهشت رها می کند و باه  

 .دنبا  دعهت شی ان به سهی جهنم رود؟

 می فرماید: و نمهد  اشار  به گرو  مؤمنین سپس 

عُرْوَةِ الْهُثْقَی وَإِلَی اللَّهِ عَاقِبَاةُ  وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّهِ وَهُهَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْ »

 (22)سوره لقمان آیه  «الْأُمُهرِ
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هر کس خدای ینانه را بپرستد و  سلیم امر او گردد و عمل نیک انجام دهد به 

بازگشات هماه کارهاا باه ساهی      دست آویز محکم و استهاری وناگ زد  است. 

 خداست.  

دا کناد در حاالى کاه    هرکس همه وجهد خهد را به سه  خا می فرماید: 

به  هجه در حقیقت اشار  «  سلیم وجه برای خدا »منظهر از  ؛نیکهکار باشد

باه )معنای   « وجاه »کامل با  مام وجهد به ذات پاک پروردگار است . زیارا  

صهرت است( و وهن صهرت شریفترین عضه بدن و مرکز مهمترین حهاس 

 ب هر کنایه از ذات او به کار می رود.  ،انسانی است

 ،یعنی کسی که قلب و جان خهد را  سلیم خدا کند و در آستان پروردگاار 

 رین دستنیر  ونگ زد   ردید به محکمبى ،د آوردسر  سلیم و اطاعت فرو

 .باشد« محسن»اما شرط  آن است که  است ؛

  عبیر به محسن از قبیل ذکر عمل صالح بعد از ایمان است و می فرماید: 

  .ه سه  خداستعاقبت همه کارها فقط ب

کفارش  اه را    ،دهارکس کفار ورز  ]خداوند باه پیاامبرش[ مای فرمایاد:     

پس آناان را از آنچاه    ،بازگشت آنان فقط به سه  ماست اندوهنین نسازد؛

  .ها داناستکنیم ؛ یقیناً خدا به نیّات و اسرار سینهاند آگا  مىانجام داد 

 قرآن نجات از آتش جهنم را به بشر می آموزد

و نجات از آ   نیران را به بشر می آمهزد که  ،ا  فرار از کید شی انآیه ر

کسیکه می خهاهد از شرّ شی ان و عذاب جهنم محفهظ بماند باید به  ماام  

 .در حالیکاه نیکهکاار باشاد    و به خدا بیاورد و  سلیم او گاردد قها و مشاعر ر
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کمای کاه گسساتنی    ونین کسی ونگ زد  است به حلقه یا ریسامان مح 

 آیه الکرسی فرمهد :  رد و نیز درندا

 (215)سوره بقره  « َیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْهُثْقَی الَ انفِصَامَ لَهَا و... »

ه  باال برود و بترسد کسی که می خهاهد از ک - شبیه معقه  به محسهس

د و حلقاه  محکمی مثل بن خهد را دست آویز می کند به ویز، از پرت شدن

 .یا غیر آن که از پرت شدن نجات یابد و به باالی که  برسد 

باه   و ار قااء  ،نجاتد از قعر درّ  مادی گری همین طهر کسی که بخهاه 

به بلند رین قلّاه  و از که   هحید باال رود  ، وبلند رین قلّه های  هحید برسد

شایاطین   ور  و از کید نفاس اماا   ،های معرفت و معنهیت و روحانیت برسد

 .نیاز به یک وسیله محکم و م مئن دارد ،جن و انس محفهظ بماند

این وسیله ویزی جز ایمان و عمل صالح نیست و طری  آن اینسات کاه   

خهد را به  مام جهت  سلیم امر ح   عالی نماید و  مام امهر خهد را  فهیض 

 به او نمهد  و نیز نیکهکار باشد.

پار  شادنی و مایاة ساقهط و مارگ اسات.       همه ،و غیر از این را  و وسیله 

عالو  بر این آنچه باقی می ماند این وسیله است و بقیة وسائل فانی و ناابهد  

 لذا در پایان آیه می فرماید: عاقبت همه کارها به سهی خداست.  شدنی است.

 (22)سوره لقمان آیه  « وَإِلَی اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ »

 «وَمَنْ کَفَرَ فَلَا یَحْزُنْاکَ کُفْارُ ُ   »می فرماید :  دومسپس با اشار  به گرو  

کفار او  اه را غمناین    کسی که کافر شد و این حقای  روشن را انکار کرد 
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او است که به خاهد   ، ه وظیفه خهدت را بخهبی انجام دادی نسازد ورا که،

  است. ظلم و ستم کرد 

سایاری از آیاات   ب برای  سلی خاطر حضرت رسه  ) ( درخداوند بارها 

وهن حضرت از اینکه می دید گروهی لجبازی  ،خ اب می فرمایندایننهنه 

می کنند و را  خدا را با این همه نشانه هاای  هحیاد و روشان  ارک مای      

و آنقدر غمنین و انادوهناک   ،سخت رنج می برد ،گهیند و بیراهه می روند

 ماید: می فرلذا می شد که بارها خداوند او را دلداری می داد. 

إِنَّ اللَّاهَ عَلِایمٌ    ۚ   إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُها ۚ   وَمَنْ کَفَرَ فَلَا یَحْزُنْکَ کُفْرُ ُ

 (23)سوره لقمان آیه  بِذَاتِ الصُّدُورِ

ازگشت آنان فقاط باه   کفرش  ه را اندوهنین نسازد ؛ ب ،هرکس کفر ورزد

کنیم ؛ یقیناً خدا به اند آگا  مىانجام داد  آنان را از آنچه پس ،سه  ماست

  .ها داناستنیّات و اسرار سینه

 ،می ورزند ش که گروهی در دنیا با اینکه کفرو نیز ننران مبامی فرماید: 

-ات نمای از نعمتهای الهی متنعمند، و گرفتار مجاز ،ظلم و ستم می کنند و

 زیرا دیر نشد  است. شهند.

 (20)سوره لقمان آیه  « مْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُهاإِلَیْنَا مَرْجِعُهُ »

بازگشت همه آنها به سهی ما است و ما آنها را از اعما  شاان و نتاائج  لاخ و    

نه  نهاا از اعماال     « إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ »   می سازیم.شهم آن، آگا

  یم.سرار درون دلهایشان نیز باخبربلکه از نیات و ا
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زیرا که خدا عالم است به آن حقد، حسد، بغض، کبر، و باقی صفات سیئه که 

صافات   در باطنشان مخفی گردانید  اند. و در روز ) بلی السّرائر( همه اعما  و

 و به مجازات افعا  خهد خهاهند رسید. ، دیو آنچه برآنند مکشهف گرد

حتها و فایدة مهمی دارد خبری را گهیند که م )ننبئکم(از ماد  )نبأ( می باشد.

معلهم است که این  عبیارات   گهنه کذب است.خالی از هر و صریح و آشکار و

کند اشار  به این است که: خداوند در روز قیامت افشاگری از اعما  انسانها می

 نمی ماند. انکار برای انسان باقی که جای هیچ گهنه اعتراض و

باه دسات فرامهشای     ی دهند غالباْآنچه را مردم در این دنیا انجام مزیرا 

-و جزا آماد  میو برای حساب  ند همه را مه به مه ظاهر می سازد؛سپارمی

و هیچکس جاز خادا از آن آگاا      حتی آنچه در د  انسان می گذردو  ،کند

 همه را به صاحبان آنها گهشزد می کند!  نیست،

 ند.می فرماید: بهر  آنها از زندگی دنیا  ه را شنفت زد  نکو 

 (20)سوره لقمان آیه  .غَلِیظٍ عَذَابَّ ۚ  نُمَتِّعُهُمْ قَلِیلًا ثُمَّ نَضْ َر هُمْ إِلَى

ساپس آناان را ]باه     ،کنیماندکى ]از نعمت ها  ماد [ برخهردارشان مى

 ،کنیموارد شدن[ در عذابى سخت ناوار مى

نیا هر ما کمی از متاع دنیا در اختیار آنان می گذاریم. و متاع دمی فرماید: 

وه باشد کم و ناویز است. سپس آنهاا را باالجباار باه عاذاب شادید مای       

 کشانیم به عذابی مستمر و دردناک.
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 صاهر نکنناد، در ایان جهاان از      این  عبیر ممکن است اشار  به اینکه آنهاا 

خهد او می خهاهد آنها را برای آزماای  و ا ماام    ،قدرت خداوند خارجند هقبض

 د بنذارد و همین متاع قلیل هم از سهی او است.حجت و مقاصدی دینر آزا
 

 

 بهره مخلوقات از رحمت واسعه خداوند 

ایان اسات کاه باه     ؛ الفضل و قادیم االحساان اسات    خداوند  عالی کثیر

هر مخلهقی به قدر استعداد و قابلیات خاهدش    ،اشه مقتضای رحمت واسع

ای امات بار  و واهن روز قی  ؛باید از رحمت غیر متناهی الهی برخهردار گردد

ایان اسات کاه در دنیاا از نعمتهاای       کفار نصیبی از رحمت الهای نیسات،  

جسمانی دنیهی آنها را متمتع می گرداند )الدنیا سجن المؤمن و جنّه الکافر( 

کاه حاصال    ،آنهائی که بارای دنیاای خاهد زراعات نماهد  اناد       مخصهصاْ

همین دنیا زیرا که غایت عملشان  ین دنیا نصیبشان می شهد،زراعتشان در ا

 بهد.

وَمَانْ کَاانَ    ۚ   مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِاهِ که خهد فرمهد  :  ونان

 (24)سوره شوری آیه  یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْ ِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبَّ

ه با  باالجباار  و لیالنهذ گروهی–بین حا  این دو گرو  است وقدر فرق  

 ماام وجهدشاان در    باا آن گارو  کاه    ،عذاب غلیظ الهی کشاند  می شهند

در دنیاا پااک و نیکهکاار     اختیار خدا است. و ونگ به عرو  الهثقی زد  اند.

زناادگی ماای کننااد و در آخاارت در جااهار رحماات الهاای متنعمنااد.       
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بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَاا   ۚ   قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ   مَنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

وَلَهْ أَنَّمَاا   ﴾16﴿ إِنَّ اللَّهَ هُهَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ ۚ   لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾11﴿ یَعْلَمُهنَ

إِنَّ  ۚ   ةَّ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّ ُ مِنْ بَعْدِ ِ سَبْعَةُ أَبْحُرَّ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّاهِ فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَ

إِنَّ اللَّاهَ سَامِیعٌ    ۚ   مَاا خَْلُقکُاْم وَلَاا بَعْاُثکُْم إِلَّاا کَاَنْفسَّ َواحِادَةَّ         ﴾12﴿ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِایمٌ 

یُهلِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُهلِجُ النَّهَارَ فِای اللَّیْالِ وَسَاخَّرَ الشَّامْسَ      أَلَمْ  َرَ أَنَّ اللَّهَ 18﴿ بَصِیرٌ

بِاأَنَّ اللَّاهَ    لِکَۚ  ذَ ﴾13﴿ خَبِیرٌ  َعْمَلُهنَ بِمَا اللَّهَ وَأَنَّ مُسَمًّى أَجَلَّ ۚ  وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی إِلَى

 ﴾90﴿ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُهَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ هُهَ الْحَ   وَأَنَّ مَا یَدْعُهنَ مِنْ دُونِهِ
 

  رجمه آیات 

ها و زمین را آفریاد  اسات ؟ ق عااً    اگر از آنان بپرسى : وه کسى آسمان

کنند کاه  ها ویژ  خداست ]آیا درک مىگهیند : خدا . بنه : همه ستای مى

 «11» ارند ؛به دست خداست ؟ نه[ بلکه بیشترشان معرفت ند أمهرهمه 

فقط در سای ر  مالکیّات و فرماانروایى     ،ها و زمین استآنچه در آسمان

  «16» .نیاز و ستهد  استخداست ؛ یقیناً خدا همان بى
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اگر ]برا  نهشتن کلمات خدا که در حقیقت مخلهقاات او هساتند[ آنچاه    

درخت در زمین است قلم باشد و دریا ]مرکب[ و هفت دریاا  دینار آن را   

کلمات خادا پایاان نپاذیرد ؛ یقینااً خادا       ،پایان یافتن  مدد رسانندپس از 

 «12» .ناپذیر و حکیم است هانا  شکست

آفریدن شما و براننیختنتان ]برا  ما[ جز مانند ]آفریادن و باراننیختن[    

 «18» .یک  ن نیست؛ یقیناً خدا شنها و بیناست

وز را در شاب فارو   بارد و ر ا  که خدا شب را در روز فرو ماى آیا ندانسته

و خهرشید و ما  را مسخّر کرد  است که هر کدام  اا ماد ى معاین     ،بردمى

 «13» .دهید آگا  استروانند ؛ و یقیناً خدا به آنچه انجام مى

ها  شنفت و این  غییرات و  حهالت[ دلیل بر این است که این ]آفرید 

 ردیاد  و باى  ،پرستند باطل اسات خدا فقط ح  است و آنچه به جا  او مى

  «90» .خدا همان واال مر به و بزرگ است
 

  فسیر آیات 

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّاهِ بَالْ أَکْثَارُهُمْ لَاا     »

 (25)سوره لقمان آیه  « یَعْلَمُهنَ

به ف رت یا غریز  خهد خادا را  وهن هر فردی از بشر بلکه هر مهجهدی 

این است که هر گا  از کفّار سئها  کنی که وه کسی آسامانها   ؛می شناسد

و زمین را آفرید و از نیستی به هستی آورد  آنان به ف رت اولیاه خاهد باه    

 « خدا»البته  قا  گهیند: زبان حا  و
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ثی ف رت و سجیّه انسان گها  است که هیچ بنائی بدون بنّاء و هیچ حااد 

و هیچ مرکّبی بادون  رکیاب    و هیچ حرکتی بدون متحرک، ،بدون محدث

 ؛ کنند  انجام نخهاهد گرفت

پس و هر ممکن است این کاخ مجلَل جهانی و این نظام بدیع آفارین   

کهههاا و   ،از  رکیب نظام کرات، سایّارات، ساتارگان، کهکشاانها و زماین    

حیهانات، و ار باط مهجهدات و مهجهدات زمین، از جمادات، و نبا ات، دریاها،

ه هازاران فکار عمیا  باه     ک ،اسراری که در هر یک از آنها است به هم و

باا ایان    ،پست  رین مهجهدات پی نخهاهند برداز اسرار و رمهز  کهوکترین

 است کسی بتهاند انکار کند کاه دسات  هاناائی در کاار     حا  ونهنه ممکن

و مافهقی برای  است، ه ویزکه فهق هم ،است و آن خدا و مبدئی خهاهد بهد

و به یک اراد ، وحدانی، و قادرت نامحادود، ازلای جهاان و      او نخهاهد بهد.

تی به وجهد آورد  )همه را او باه وجاهد   سیاست از نجهانیان و آنچه در آن 

 .هستی همه از خداست( آورد  و حیات و

بناه الحمادهلل )کاه خاهد شاما      « قل الحمدهلل بل اکثارهم ال یعلماهن  »

 فید( ولی اکثر آنها نمی دانند. معتر

بناه حماد و ساتای      ،می فرماید حاال که آنها به  هحید خادا معترضاند  

 نه بتها که خهد مخلهق اویند، ه  اهلل است که خال  همه ویز است؛مخص

ولی اکثر آنها نمی دانند و نمی فهمند که عبادت بایاد منحصار باه خاال      

 یعلمهن جهان باشد. قل الحمدهلل بل اکثرهم ال
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 :ها نکته

 ده وصف از اوصاف پروردگار

د   کاه مجمهعااْ   ،مجمهعه ای از صفات خداوند بیاان شاد    در ش  آیه

 صفت یا د  اسم از اسماء الحسنی را بیان می کند.

، ایان از  «غنی، حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خبیر، ح ، علی و کبیار »

و در . خداوند سخن می گهید  از سهی دینر در آیه او  از )خالقیت( ،یک نظر

در آیه سهم از )علم بی انتهای ( بحث می کناد و  و آیه دوم )مالکیت م لقه( 

در آیه وهارم و پنجم از قدرت نامتناهی  و در آخرین آیه نتیجاه مای گیارد    

 کسی که دارای این صفات است ح  است. و غیر او همه باطل و پهوند. 

  «هُم مَّنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ » او  می گهید:

ب هر ق اع   انها و زمین را خل  کرد  ؟، اگر از آنها بپرسی وه کسی آسم

در آیات دینر قرآن دید  می شاهد در   این  عبیر. در جهاب می گهیند )اهلل( 

 :  بیان می دارد 69-65سهر  عنکبهت 

 ۚ  فَاأَنَّى  ۚ   مَنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

إِنَّ اللَّاهَ بِکُالِّ شَایْءٍ     ۚ   اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ِ وَیَقْدِرُ لَاهُ  ﴾65﴿ یُؤْفَکُهنَ

مْ مَنْ نَزَّ َ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَهْ ِهَا لَیَقُاهلُنَّ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ ﴾61﴿ عَلِیمٌ

 ﴾69﴿ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُهنَ ۚ   قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ   اللَّهُ

ها و زمین را آفریاد   ورزند[ بپرسى : وه کسى آسماناگر از آنان ]که شرک مى

 ردید خهاهند گفت : خدا . پاس ونهناه ]از   ا  را مسخّر کرد  ؟ بىو خهرشید و م

خدا رزق را برا  هارکس از بنادگان     «65» !شهند ؟ح  به باطل[ منحرف مى

گیاارد ؛ یقیناااً خاادا باار هاار کااار  دهااد و یااا  نااگ مااىبخهاهااد وسااعت مااى
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له اگر از آنان بپرسى : وه کسى از آسمان آبى ناز  کرد و به وسی «61»، هاناست

 ردید خهاهند گفت : خدا . بناه :  اش زند  ساخت ؟ بىآن زمین را پس از مردگى

بلکه بیشترشان  عقّل  ،اند[ها ویژ  خداست ]و مشرکان دور از حقیقتهمه ستای 

 «69» .کنندنمى
 

 می خهانیم: 98و نیز در سهر  زمر آیه 

قُلْ أَفَرَأَیْتُمْ مَا  َدْعُهنَ مِنْ دُونِ  ۚ   ضَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِیَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کَاشِفَاتُ ضُارِّ ِ أَوْ أَرَادَنِای بِرَحْمَاةَّ هَالْ هُانَّ مُمْسِاکَاتُ       

 (31)سوره زمر آیه  تَهَکِّلُهنَعَلَیْهِ یَتَهَکَّلُ الْمُ ۚ   قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ ۚ   رَحْمَتِهِ

گهیناد :   ردیاد ماى  ها و زمین را آفرید ؟ بىاگر از آنان بپرسى وه کسى آسمان

کاه   ،پرستید خبار دهیاد  خدا . بنه : پس مرا دربار  معبهدانى که به جا  خدا مى

 هانند آسیب او را از مان برطارف   آیا آنها مى ،اگر خدا آسیبى را برا  من بخهاهد

 هانند رحمت  را باز دارند ؟ بنه آیا مى ،یا اگر رحمتى را برا  من بخهاهد کنند ؟

  .کنند: خدا مرا بس است .  هکل کنندگان فقط بر او  هکل مى

 می فرماید:  3در سهر  زخرف آیه  نیزو 

 1سوره زخرف آیه  زِیزُ الْعَلِیمُوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُهلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَ

ها و زمین را وه کسى آفرید  اسات ؟ ق عااً خهاهناد    اگر از آنان بپرسى آسمان

 .ناپذیر و دانا آفریدگفت : آنها را همان  هانا  شکست
 

 

 توحید در نهاد بشر  تجلی نور

که مشارکان هرگاز منکار    است از یک سه دلیل بر این  ،اشار  این آیات

نبهدند )یناننی خدا( و نمی  هانستند خالقیت را برای بتها قائل   هحید خال 

شهند،  نها به شرک در عبادت و شفاعت بتها معتقد بهدند. از ساهی دینار   
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دلیل بر ف اری باهدن  هحیاد و  جلای ایان ناهر الهای در سرشات هماه          

 انسانهاست.

واهن   در این جا خهب است  هضیح مختصری راجع به ف رت داد  شاهد 

  ی دینر در همین سهر  به ف رت اشار  شد .در آیا

 بحثی راجع به فطرت

 ،خمیار   ،: صفتی است که هر مهجهدی در آغاز خلقات  داراسات  ف رت

در آیاه  فقاط یاک باار    « ف ارت »واژ   جبلّت و مانناد اینهاسات.   ،سرشت

اضافه « اهلل»به کار رفته که آن هم در مهرد انسان است و به  سهر  روم90

 اص الحی ف رت همان صفات ویژ  انسان است .که  عریف ؛ شد 

 است، نه فرد آن .« نهع انسان»در  عریف ف رت « انسان »و مقصهد از 

صفا ی را ف ری گهیند که در انسان از این رو کاه انساان اسات وجاهد      

زمان  ،یعنی صفات ف ری در همه انسان ها وجهد دارد و به فردداشته باشد 

یعنای ریشاه    ،. لذا ف ریات اکتسابی نیستندیا مکان خاصی اختصا  ندارد

سه بُعد در ذات آدمی و  مامی انسان ها دارد. ف ریات انسان را می  هان در 

و  هانشی جستجه کرد. ادراکات ف اری باه آن دساته از     ،گرایشی ،ادراکی

علهمی گفته می شهد که انسان به شکل ذا ی و بدون نیاز به آمهزش آنهاا  

  .یکی قضایای بدیهی است: آنها  ینرا داراست. که مهمتر

بااین معنای کاه  شاخیص      و دینر  شخیص ارزش ها و ضد ارزش ها،

فضایل نیز بر عهد  علهم ف ری است. و اینکه همه انسانها  هاناایی  مییاز   

همنان  صدی  کرد  اند که راستنهیی،  ،در طه   اریخ ،نیک و بد را دارند
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هب است و دروغنهیی و ظلم بد است اینها خ شجاعت، ایثار، عدالت و مانند

 8خداوند در قرآن می فرماید: نیکی و بدی را به انسان الهام کرد  ایم .

خداشناسی: از آمهز  های دینی، شهاهد  اریخی و یافتاه هاای روان    - 9

آیاد کاه شاناخت    شناسی، مکاشفات عرفانی و دالیل فلسفی ونین بر مای 

شد که در طه   ااریخ همارا  او   از شناخت های ف ری بشر می با ،خداوند

  بهد  است .

البته خداشناسی ف ری به شکل های گهناگهن  فسیر شد  است : برخای  

خدا »از اندیشمندان معتقدند که خدا شناسی ف ری باین معناست که قضیه 

، از بدیهیات است و نیاز به استدال  ندارد. در این  فسیر مقصهد «وجهد دارد

م حصهلی انسان نسابت باه خداسات. پاار  ای از     از خداشناسی ف ری، عل

 جدید غربی نیز مشابه همین نظر را دارند. معرفت شناسان

و دینرانی هم بر این باورند که خداشناسی ف ری به ایان معناسات کاه    

مبادأ اعلای   علم حضهری انسان به خدا ف ری است؛ یعنی انسان دائماً باه  

 3صیلی نداشته باشند . هجه دارد، گروه به این  هجه خهد، علم  ف

 در اندرون من خسته د  ندانم کیست   

 که من خمهشم و او در فغان و در غهغاست )حافظ(   

البته طبیعی است که شدت این  هجه به امهر مختلفی بستنی دارد، از این 

 رو در همه انسان ها و در همه اوقات به یک انداز  نیست.

                                           
 . 1و  1سوره شمس آیات  1
 . 771تا  773انسان در اسالم خالصه صفحات  1
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اعتقااد باه برخای از    « وجاهد خادا  »امام خمینی )ر ( افزون بر این اصل 

مستجمع جمیع کماالت ذات الهی »و اینکه «  هحید»صفات الهی را مانند 

ف ری بشر می داند. وقتی ما به خدا  هجه می کنیم، ف ر اً به یاک  « است

مهجهد متعالی  هجه داریم، و همچنین  هجه به او همیشه به عناهان ذا ای   

 صی در او نیست.است که از هر جهت کامل است و هیچ نق

به این  ر یب بسیاری از اوصاف کمالی خداوناد مانناد عادالت، حکمات،     

در آیات دینر نیز  50رحمت و مانند آن نیز ف ری یا مالزم امر ف ری است 

 راجع به ف رت اشار  خهاهد شد.
 

 ستخدامطلق فقط برای مالکیت 

 21سوره لقمان آیه  « هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ »

از آن خداست آنچه در آسمانها و زمین است. ورا که خداوند بی نیاز و شایساته  

ستای  است. پس مسئله خالقیت، و ثبهت خالقیت نیاز به دلیل دینر بر مالکیات  

 نیست می فرماید:

  « لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »

 جهان هم است. کس که خال  و مالک است مدبر امهری است آن بدیه

بدین  ر یب بخشهای سه گانه  هحید: ) هحید خالقیت،  هحیاد مالکیات،    

  هحید ربهبیت( ثابت می گردد.

و کسی که ونین است از همه ویز بی نیاز و شایساته اسات بهار گهناه     

مید از هر نظار  و ح؛ هه الغنی الحمید. او غنی علی االطالق است  ؛ستای 

                                           
 .771بنقل از انسان در اسالم ص  714و  711امام خمینی)ره( چهل حدیث، ص  74
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است ورا که هر مههبتی در جهان است به او باز می گردد، و هر کس هار  

 وه دارد از او است. 

و خزائن همه خیرات به دست او است و این دلیـ  ننـده غنـاو او مـی     

 .باشد

 .ما هر وه را ستای  می کنیم در حقیقت او را ستای  کرد  ایملذا 
مای کنایم زیباایی گال از اوسات. در      یا زیبائی را ساتای    ،لی رااگر گُ 

مای   حقیقت او را ستای  کرد  ایم پاس او حمیاد علای االطاالق اسات.     
 فرماید: 

وَلَهْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِن شَجَرَةَّ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّ ُ مِن بَعْادِ ِ سَابْعَةُ أَبْحُارَّ مَّاا نَفِادَتْ       »

 (21 آیه لقمانسوره  )« زٌ حَکِیمٌإِنَّ اللَّهَ عَزِیاللَّهِ  کَلِمَاتُ

اگر  مام درختان روی زمین قلم باشد و آب دریا و هفت برابر آن مرکاب  
گردد )و نهیسندگان معلهمات و مخلهقات خدا را بنهیسند( کلمات خدا  ماام  

مخلهقات خدا  مام  -کلمات خداشهند خداوند با قدرت و حکیم است ؛  نمی
شکند و این مرکب ها خال  مای شاهد و   نمی شهد. یعنی این قلمها می 

  شمار  آنها پایان نمی پذیرد. شرح اسرار مخلهقات و رمهز جهان آفرین  و
 

 اشاره به نکاتی قابل تفکر و تآمل 

است و در اصل به معنی الفاظی است که انسان باا  جمع کلمه « کلمات»

آن سخن می گهید، سپس به معنی گسترد   ری اطاالق شاد ، و آن هار    

زی باشد که می  هاناد بیااننر م لبای باشاد، و از آنجاا کاه مخلهقاات        وی

بیاننر ذات پاک خدا و علم و قدرت اویند، باه  گهناگهن این جهان هر کدام 

اطالق شد ، مخصهصاً در مهرد مهجهدات شریف « کلمة اهلل»هر مهجهدی 
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 آیاه ن که در بار  مسیح )ع( در ونا  ر و با عظمت  ر، این  عبیر بکار رفته .

 سهر  نساء می خهانیم : 

 (717سوره نساء آیه )إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُه ُ اللَّهِ وَکَلِمَتُهُ 

)نظیار هماین    و( مسیح عیسى بن مریم فرستاد  خادا و کلماه اوسات   ) 

 سهر  آ  عمران نیز آمد  است. 41معنی در آیه 
عنی علم و دان  پروردگار به به م« کلمات اهلل»سپس، به همین مناسبت 

 درست در محتهای این آیه بیندیشیم . خهب است اکنهنکار رفته است . 

از ساقه و شاخه های ، هزاران، بلکه  ،می دانیم گا  از یک درخت  نهمند

میلهنها قلم به وجهد می آید. با در نظر گرفتن حجام عظایم درختاان روی    

و  عاداد قلام    ،ا را پهشاند  اسات زمین، و جننل هائی که بسیاری از که  ه

 هائی که از آن به وجهد می آید.

و همچنین اگر  مام اقیانهسهای روی زمین که  قریباً سه وهارم صافحه  

زمین را با عم  بسیار پهشاند  است مرکب شهند، وه وضع عجیبی را برای 

 نهشتن ایجاد می کند و وقدر علهم و دان  ها را با آن می  هان نهشت!

باه آن، کاه هار    « هفت دریای دینر»صاً با  هجه به افزود  شدن مخصه

در « البحر»اقیانهسهای روی زمین می باشد، ]واژ  کدام از آنها معاد   مام 

آن « الاف و الم »مجمهع دریاهای روی زمین است زیرا آیه فهق اشار  به 

 جنس و در این جا به معنی عمهم است [ 

هفت در اینجا بمعنی  عداد نیست بلکاه  اینکه عدد  باالخص با  هجه بهو 

برای  کثیر است و اشار  به دریاهای بی حساب می کند، روشن مای شاهد   
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که دامنه علم خداوند،  ا وه انداز  گسترد  است و  از  همه اینها پایان می 

 و باز علم او پایان نخهاهد گرفت.گیرد، 

رسد؟ ر به نظر می، از این جالب  ر و زیبا «آیا ترسیمی براو بی نهایت»

این عدد بقدری زند  و گهیا است که امهاج فکر انسان را در افقهای بیکران 

 برد، و غرق در حیرت و ابهت می کند.و نامحدود با خهد همرا  می 

: معلهما   در انسان احساس می کند ،با  هجه به این بیان گهیا و روشن

بر بی نهایت اسات، و  برابر آنچه در علم خدا است همچهن یک صفر در برا

« رسید  که به نادانی خهد پای باردم   دان  من به آنجا»شایسته است فقط بنهید: 

 حتی  شبیه به ق ر  و دریا برای بیان این واقعیت، نارسا به نظر می رسد. 

)هفت ( در لغت عرب برای  کثیر، شاید از این نظر « سبع »انتخاب کلمه 

قاع  ادر وشمسی را هفت دانساتند )و   باشد که پیشینیان عدد کرات منظهمه

شمسی امروز نیز با وشم غیر مسلح دید  می شهد، هفات  ه آنچه از منظهم

به صهرت یک دور  کامال  « هفته»کر  بی  نیست( و با  هجه به این که: 

 زمان، هفت روز بیشتر نیست .

و  مام کر  زمین را به هفت من قه  قسیم می کردند، و نام هفت اقلیم بر 

به عنهان یک عدد کامل « هفت»، روشن می شهد که: ورا ذارد  بهدندآن گ

 در میان آحاد و برای بیان کثرت به کار رفته است.

ت بی انتهای او باه میاان   سخن از قدر ،خداوندبی پایان بعد از ذکر علم  

آفرین  همه شما و نیز براننیخته شدن شما بعد از »و می فرماید:  می آید

 ( 14تا 11تفسیر نمونه از ص ) «د بی  نیستمرگ همانند یک فر
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 خلقت و بعثت شما یکی است 

 (21)سوره لقمان آیه  « مَّا خَلْقُکُمْ وَلَا بَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسَّ وَاحِدَةَّ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ»

آفریدن و زند  کردن همه شما )از نظر سههلت( همانند خلقات و زناد  کاردن    

 وند شنها و بیناست.یک  ن است خدا

همان هر که در پیدای  شما زحمت و مشقتی نیست در این آیه می فرماید: 

  در مبعهث شدن شما در قیامت نیز خداوند زحمت و مشقتی نخهاهد بهد.

یا اشار  به این که: خلقت دنیهی شما و حیات اخروی شاما یکای اسات    

در هیچ حالی  یعنی همین شخص شمائید که در قیامت مبعهث می گردید و

و  ،زیرا خداوناد شانها اسات    شخصیت و ههّیت شما عهض نخهاهد گردید.

مای  د  شدن در قیامت با هم مای گهییاد   راجع به زنکه گفته های شما را 

و بینا است که از حاالت درونی و گمانها و مهههمات که  اشنهشنهد زیرا او 

 در باطن خهد می پرورانید م لّع است. 

که از روی  عجب و استبعاد در مسئله معااد   ،ار قری جهاب به  عجب کف

 ،. و در طی مراحال گهنااگهن  ،ند بنهنه مختلفی ما را آفرید می گفتند خداو

به صهر های گهنااگهن   سپس  دریجاْو  و... مضغه ،وزی ن فه بهدیم علقهر

 در آمدیم ونهنه خداوند همه ما را در یکساعت آفرین  جدیدی می دهد. 

بارای   ،بازرگ  مفاهیمی وهن سخت و آسان، کهوک وهدند که غافل بآنها 

اماا در   ،انسانها( مثل ماقدرت محدودی دارند قابل  صهر است )مهجهدا ی که 

ست آفرین  یک انسان با آفرین  برابر قدرت بی پایان ح  همنی یکسان ا

 انسانها یکسان است. یک لحظه یا سالیان دراز در قدرت او یکسان است.  همه
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 عجب کفار قری  از این بهد  است که ونهنه این طبایع مختلاف و  اگر 

اشکا  گهناگهن و شخصیتهای متنهع، آن هم بعد از آنکه بدن انسان خاک 

شد و خاکها پراکند  گشتند و به هم آمیختند، ونهنه ممکان اسات از هام    

 و هر کدام به جای خهد باز گردد؟ جدا شهند،

و اگار  ت بی انتهای خداوناد مای دهاد.    پاسخ آن را علم بی پایان و قدر 

که ونهنه مراحل ن فه و ....  ا جاهانی  اا    ، عجب آنها از لحظه زمان است

....خداوناد  و.... که انسان در سالیان دراز طی کرد   ا را  رفتن، غذا خهردن.

 دربرابر قدر   این گهنه مسائل  أثیری ندارد.

-رند بدون نیاز ماادر غاذا مای   ها همین که سر از  خم بر می داجهجه مثالْ

 باشد.هرگز مادر ندید  گر وه ، کند غذیه  از کرم حشر  ایونانکه  ،دنخهر

ایرادی کاه   ،ذکر )سمیع( و )بصیر( بهدن ممکن است جهاب این باشد که

انسانها با  نهع خلقتی کاه دارناد و باا     به فرض همهاینکه  ،از مشرکان بهد

ولی اعما  آنها و سخنان  ،بعهث شهندشان در ساعت معینی م مام ویژگیهای

آنها ونهنه مهرد حساب قرار می گیرد؟ اعما  و گفتار اماهری هساتند کاه    

 بعد از وجهد نابهد می شهند. 

را شنید  قرآن جهاب می دهد: خداوند شنها و بینا است.  مام سخنان آنها 

مفهاهم   اعما  آنها را دید  )بعالو  فنا و نابهدی م ل  در این جهان و همه

 .ندارد بلکه اعما  و اقهالشان همهار  مهجهد خهاهد بهد(
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 مظاهر قدرت و علم بی پایان خداوند 

 می فرماید:  13در آیه 

 « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْ َ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْ ِ »

 بردبرد و روز را در شب فرو مىا  که خدا شب را در روز فرو مىآیا ندانسته

بیان دینری برای قدرت واسعة خداوند روی سخن را به پیامبر ) ( با این آیه 

 دارد آیا ندیدی که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل می کند.

 (21)سوره لقمان آیه  « وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ »

 و خهرشید و ما  را مسخّر کرد  است

مسایر مناافع    آیا ندیدی که خداوند خهرشید و ما  را درمی فرماید: و نیز 

هَ   »میفرماید:  و انسانها مسخر ساخته؟ کُ ٌّ یَجْرِو إِلَی أَجَ ٍ مُّسَمًّی وَأَنَّ اللَـّ

 (21)سوره لقمان آیه « بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

باه حرکات    هرکدام  ا سرآمد معینای  وکه هر کدام  ا مد ى معین روانند 

اینکه خداوند از آنچاه انجاام مای دهیاد آگاا       یقینا خهد ادامه می دهند. و 

 است.

ولهج در اصل به معنی دخه  است، و داخل کردن شاب در روز، و روز در  

شب ممکن است اشار  به افزای   دریجی و که اا  شادن شاب و روز در    

دینری اضافه نامحسهسی بر از یکی کم و ب هر  طه  سا  باشد که  دریجاْ

 برکت  ظاهر گردد.   ا فصه  وهار گانه سا  با ویژگیها و آثار پر می شهد.

 نها در دو نق ه از روی زمین است که این  غییر  دریجی و فصه  وهار 

 گانه نیست.
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 ما  ش  و شب ششما  که است جنهب و شما  ق ب حقیقی نق ه – 5

 .باشد می روز

 روز و شاب  سا   مام در که است ااسته دقی  و باریک خط دینر و – 1

 .است یکسان

و روز به شب بخاطر جه زمین  ،یا اشار  به این باشد که  بدیل شب و روز

ب هر ناگهانی صهرت نمی گیرد  ا انسان و همه مهجهدات زند  را در برابار  

 خ ر مختلف قرار دهد.

، بلکه نخستین اشعه آفتاب از هننام فجر در اعماق  اریکی نفاهذ کارد    

کم کم نفهذ بیشتری پیدا می کند،  ا  مام صفحة آسمان را بنیرد، درسات  

 که به هننام پایان روز و دخه  شب  حق  می یابد.  -به عکس پایان روز

حساب شد  از مظاهر قدرت خدا است.البته این  این انتقا   دریجی و کامالْ

 یه منظهر باشند.در معنی آ دو  فسیر با هم منافا ی ندارند ممکن است جمعاْ

اختالف شب و روز که در طه  سا  پیهسته از یکی کاسته و به دیناری  

افزود  می شهد یکی از بدایع جهان آفرین  اسات و سروشامه آن ب اهر    

  مسلم علم و قدرت عظیم و بی پایان است.

و از نظر علمی عامل آن حرکت زمین به دور خهرشید و مایل شدن محهر 

 است.آن نسبت به مدار آن 

 و. گاردد  مای  خهد دور به یکبار ساعت وهار و بیست هر در زمین –الف 

زیرا در پر اه حرکات    و روز همین گردش وضعی است.  شب پیدای  علت

پیهسته نصف زمین یا کمی بیشتر، رو به آفتاب است و اشعه خهرشید آن را 
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روشن وحالت روز را پدید می آورد، و آن نصاف کمتار همیشاه پشات باه      

 و در سایه مخروطی شکل فرو رفته و حالت شب را پدید می آورد. آفتاب

رشیدی در مدار معینی به دور خهرشید می خه یکسا  طی در زمین –ب 

دو ق اب  هههمی که از مرکز زمین گذشته و گردد. ولی محهر زمین )خط م

شما  وجنهب را به هم وصل می کند( نسبت به مدار زمین )مسیر گاردش  

درجاه و   19اب( عماهدی نیسات. بلکاه زماین در زاویاه      زمین به دور آفتا 

دقیقه ای قرار گرفته است به همان نسابت محاهر زماین باه مادار آن      12

 انحراف دارد.

دو نق ه از که ااهی و بلنادی شاب و روز یعنای از اخاتالف شاب و روز       

 961مستثنی هستند. یکی نقاط استهائی که شبانه روز در آنجاا یکساان و   

 روز است.

ناط  ق بی، که شب و روز یکسان است ولای هار مهقاع ق اب     دینر م

و در غیار ایان نقااط     شما  روز باشد ق ب جنهب شب است. و باالعکس. 

اختالف شب و روز دائمی است. و که اهی و بلندی آنهاا برحساب دوری و   

 باشد. نزدیکی آنها از خط استها و ق ب شما  و جنهب می
 

 تأثیر اختالف شب و روز در حفظ حیات

اختالف شب و روز اثر عمیقی در حفظ حیات و پرورش انهاع گیاهان دارد 

 اأثیر  ااب     ،زیرا هر قدر که از من قه استهاء به سهی ق ب پای  رویام  

آفتاب کمتر می شهد با این حا  اگر مقدار شب و روز پیهسته یکسان باشد. 

هاا  مقدار حرارت الزم برای پرورش گیاهان در فصل بهار و زمساتان باه آن  
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نمی رسد ولی با طهالنی شدن روزها این م لب جبران شد  حارارت الزم  

  أمین می گردد.

 قابل  هجه اینکه این  غییر ب هر  دریجی )که برای نمه  دریجی گیاهاان 

لذا هیچنهنه عکس العمل نام لهبی بلکاه در  الزم است( صهرت می گیرد. 

مرحلاه وارد مرحلاه    و نبات ایجاد نمی کند از یاک  زندگی انسان و حیهان،

  می شهند لذا می فرماید:  دریجاْ

 (21)سوره لقمان آیه  « أَلَمْ  َرَ أَنَّ اللَّهَ یُهلِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُهلِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ »

 نمی بینید که خداوند شب را در روز و روز را در شب وارد می کند.

 (21)سوره لقمان آیه «  قَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی إِلَی أَجَلَّ مُّسَمًّیوَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْ »

و از نفهذ قدرت و حکمت او است که ماا  و خهرشاید و  ماام کهاکاب و     

مادار و قارار   سیارات را مسخّر گردانید  که هر یک حرکت می کنند. و در 

ء و  ا آن مد ی که در علم ازلی ح   عالی بارای بقاا   ،گا  خهد جریان دارند

در مهرد  سخیر )شامس( و )قمار( وساایر کارات     . .عمل آنها مقرر گردید 

 انسان خدمت را  در  سخیر منظهر شد بیان ونانچه–آسمانی برای انسانها 

 .اختصا  الم نه است نفع الم( لکم سخر) در الم دینر  عبیر به و است،

هاا،  و این  عبیر در قرآن مجید در ماهرد خهرشاید، ماا ، شاب و روز، نهر    

همه اینها بیااننر عظمات شخصایت انساان و      .دریاها، کشتیها، آمد  است

که  ماام مهجاهدات زماین و    . گستردگی نعمتهای خداوند در مهرد او است 

آسمان به فرمان خدا سرگشته و فرمانبردار او هستند و با ایان حاا  شارط    

 انصاف نیست که فرمان نبرد. 
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 رندابر و باد و مه و خهرشید و فلک در کا

  ا  ه نانی بدست آری و به غفلت نخهری                    

ایان نظاام حسااب    ی الجل مسمی( اشار  به اینست که: جمله )کل یجر

شد  و دقی   ا ابد ادامه نمی یابد، و پایان و سرانجامی دارد کاه همارا  باا    

 پایان گرفتن دنیا است همان ویزی که در سهر  کهرت ) کهیر( یاد شد  

 (2و  7)سوره تکویر آیه  « وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ*  ذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْإِ »

 هننامی که خهرشید بی فروغ گردد و ستارگان به  یرگی گرایید.
 

 سیر و نهایت خورشید

هیئت جدید ثابت کردند این شمس یک حرکت مستقیم دارد باه ساهی    

 سد. شاید دینر نهرش از بین برود.ستار  ای به نام ستار  )وگا(  ا به آنجا بر
 

 تسخیر خورشید و ماه

آفتاب که کانهن نهر و کهر  آ شینی است حجم آن یک میلیهن و سیصاد و  

پنجا   در حالی که زمین  قریباْ 5990000سی هزار برابر کر  مسکهنی ماست. 

میلیاهن  ان باه حارارت و      91000برابر ما  استازا ین کهر  درخشان هر روز 

 بدیل می شهد باید وزن آن وقدر باشد که کاسته شدن عدد یااد شاد     انرژی

 55000 اثر محسهسی در آن ننذارد؟ درجه گرماای خاارجی خهرشاید  قریبااْ    

میلیاهن درجاه فارنهایات     20درجه فارنهایت است ولی حارارت مرکازی آن   

ایان واحاد درجاه حارارت از ناام فارنهایات فیزیکادان          خمین زد  می شهد.

مبتکر این درجه بندی گرفته شد  است در میزان الحارار  فارنهایات   آسمانی 

 است. 151و نق ه به جهش آمدن  91نق ه یخ بستن آب 
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 ماهمنافع 

در قدرت این مهجهد زیبا و درخشان کافی است که هر شبانه روز دو مر به   

 هلید جزر ومد میکند، و از این طری  باغها و اراضی زراعتی ساهاحل دریاا   

قدم می رسد، قشار   60ب می گردند. جزر و مد در پار  ای از نقاط به سیرا

خاکی زمین هر روز بر اثر جاذبه ما  دو اینچ کشید  می شهد، ایان قادرت   

ما  است که آب دریاها را باال می برد، و زمین را با این صالبت و ساختی  

 خم می کند.

ساان مهاار   نفع ان ما  که خداوند آنها را به منافعی که از طری  خهرشید و

بی  از حد و شمار است و این فصل گنجاای    نمهد  عائد بشر می گردد،

کارد مهاار نماهدن    بسط و شرح این قسمت را ندارد. ب هر ق ع باید اذعان 

نشانه بارزیست که این جهان آفریدگاری وخاالقی دارد   ،این دو منبع قدرت

 دانا و  هانا که علم و قدرت او بی پایان است.

 :مهم  نکات

های  فاو ی در سهر  های حج طی آیهبا  آیه های مهرد بحث باختصار-5

  وارد شد  65-61

 نظام این که هننامی دارد معینی مدت ما  و خهرشید گردش و سیر – 1

 و. رود می بین از آنان اجسام بسان آنها گردش و سیر خهرد  هم به شمسی

 : جمله از شد  گفته صریح ب هر قرآن آیات از بسیاری در حقیقت این

 .(1سوره روم آیه ) «ا بِالْحَ ِّ وَأَجَلَّ مُّسَمًّیمَا خَلَ َ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّ»

ما آسمانها و زمین و آنچه را که در البالی آنها اسات از روی حقیقات و   

نای کاه   مادت معی  «اجل»هدف صحیح محدود به حد خاصی آفرید  ایم. 
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و استمرار و بقاء مهجهدی در نظر گرفته شاد . و )مسامی( باه     برای حیات

معنای نامید  و معین شد  یعنی اجلی که خداوند بارای آنهاا معاین کارد      

شمسی و حرکت آفتاب و ما   مهو روی محدودیتی که آفرین  منظه است،

 اا  همه آنها  -دارد، در آیه مهرد بحث می فرماید: کل یجری الجل مسمی

 عینی در حا  جریان و گردش هستند وقت م

البته گردش خهرشید در این آیه منافا ی با مرکز بهدن آن نسبت به سیارات 

ندارد. زیرا آفتاب با حفظ این مهقعیت عالو  بار حرکات وضاعی باا مجماهع      

 سیارات و اقمار خهد به سهی نق ه نامعلهمی در سیر و گردش است. 

، بساان  جمعای  ل خهرشید در حرکاات دساته  گهیند: مثو دانشمندان می 

درست که در یک بیابان غیر متناهی دست فرزندان خهد را گرفته بادون  ما

 در نظر گرفتن پناهنا  معینی در حرکت و گردش باشد. 

بنابراین مقصهد از ثبات خهرشید این است که وضع او با  مام سیارا ی که 

ابت است و این مانع از آن دور او می گردند، دگرگهن نمی شهد و پیهسته ث

 «ان اهلل بما  علمهن خبیار »نیست که خهد خهرشید همرا  آنها حرکت کند. 

اشار  به عمهم علم و قدرت نمهد  که باید بدانید که خداوند  عالی به هماه  

 ویز و اعما  و افعا  شما آگا  است.

عظمات را باا آن    خداوندی که خهرشید و ما  با ،ی شهد کهپس روشن م

و شب و روز را با آن نظم مخصه  هازاران و   ،اب دقی  به کار گرفتهحس

ونین پروردگاری ونهنه ممکن است از  ،میلیهنها سا  وارد یکدینر می کند

اعما  انسانها بی خبر بماند. آری او هم اعما  ما را می داند و هم نیاات و  

 اندیشه ها را....
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 گیرو جامع و کام  نتیجه
 خداست و غیر او همه باطل و ناویزند. عله و عظمت مخصه  به

 « ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُهَ الْحَ   وَأَنَّ مَا یَدْعُهنَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُهَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ »

فرماید: و گیری جامع و کلی میدر آخرین آیه مهرد بحث به صهرت یک نتیجه

خهانند باطل خداوند ح  است، و آنچه غیر از او می اینها دلیل بر آن است که

مجمهع بحثهائی کاه در آیاات    است. و خداوند بلند مقام و بزرگ مر به است.

 درت بی انتهای پروردگار آمد  باهد، قبل پیرامهن خالقیت و مالکیت و علم و ق

و محادود و  این امهر را اثبات کرد که ح   نها او است و غیر او زائل و باطل 

که از هر ویز بر ر و از  هصایف بااال ر اسات     «علی و کبیر»و  نیازمند است.

 ذات او پاک می باشد.

 و کل نعیم ال محاله زائل اال کل شیء ما خال اهلل باطل 

 آگا  باشید هر وه جز خدا باطل است، و هر نعمتی سرانجام زوا  پذیر است.

هان آن وجهد حقیقای  اشار  به وجهد حقیقتی پایدار است و در این ج «ح »

و بقیاه هار واه     رقرار و جاودانی باشد  نها اوسات. که قائم بالذات و ثابت و ب

کاه هساتی خاهد را از     ؛هست در ذات خهد وجهدی ندارد و عین ب الن است

اگار  و هار لحظاه    پیدا می کند؛ ،وجهد ذات ح  پایدار طری  وابستنی به آن

ناپدید مای شاهد    و نیستی، محه و گیرد در ظلمات فنا نظر ل ف  را از آنها بر

به وجهد ح   عالی بیشتر گردد به همان   ر یب هر قدر ار باط مهجهداتبدین 

ه که گفتایم ایان   د. به هر حا  هماننهنننسبت حقانیت بیشتری کسب می کن

د  صفت از صفات برجسته خدا و د  اسم از اسماء حسنای  ،یآیات مجمهعه 

و  ،ی و انکار ناپذیری بر ب الن هر گهنه شرکو مشتمل بر دالئل قه او است،

 لزوم  هحید در  مام مراحل عبهدیت است.



 

 

 هشتم  فصل
 01و  00آیات تفسیر 

 

أَلَمْ  َرَ أَنَّ الْفُلْکَ  َجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِیُرِیَکُم مِّنْ آیَا ِهِ إِنَّ فِی ذَلِاکَ لَآیَااتٍ    »

 (37)سوره لقمان،آیه  « کُهرَّلِّکُلِّ صَبَّارَّ شَ

آیا ندیدی کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان خدا، و به برکات او حرکات مای    

 کنند؟

او می خهاهد گهشه ای از آیا   را به شما نشان دهد. که در این ها آیات 

 و نشانه هائی است برای کسانی که شکیبا و شکر گزارند.

دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّـاهُمْ إِلَـی الْبَـر      وَإِذَا غَشِیَهُم مَّوْجٌ کَالظُّلَلِ»

 (37)سوره لقمان،آیه « فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ

و هننامی که مهجی همچهن ابرها )در سافرهای دریاائی( آنهاا را بپهشااند )و     

نها قرار گیرد( خدا را با اخال  می خهانند، اما هننامی که آنها را باه  باالی سر آ

خشکی نجات داد بعضی را  اعتدا  را پی  می گیرند. )و به ایماان خاهد وفاادار    
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 ش کرد  را  کفار در پای  مای گیرناد(    می مانند در حالی که بعضی دینر فرامه

 ی کنند.آیات ما را هیچکس جز پیمان شکنان کفران کنند  انکار نم

 آیاتتفسیر 

 آیات آفاقی و انفسی 

دالئال  هحیاد در   بحث سخن از نعمتهای خادا و  مهرد باز در این دو آیه 

 می فرماید:در سهر  فصلت که همان هر  آفاق و انفس است.

 (53ه فصلت آیه )سور«بَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَ  سَنُرِیهِمْ آیَا ِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّی یَتَ»

ها  جهان و در نفهس خهدشاان باه   ها  خهد را در کرانهبه زود  نشانه

 ردید او ح  اسات .  آنان نشان خهاهیم داد  ا برا  آنان روشن شهد که بى

آیا بس نیست که پروردگارت ]باا ارائاه کاردن حقاای   کاهینى و دالیال       

نیاز است و غیر او بىطبیعى[ بر همه ویز گها  است ]که  نها او آفرینند  و 

 .مخلهق و از هر جهت نیازمند به اوست .[

دومین آیه سخن و در  ،در اولین آیه سخن از برهان نظم به میان می آید

 ،ت و بحثهای قبل را  کمیل می کناد از  هحید ف ری است که مجمهعا آیا

 می گهید و 

 (37)سوره لقمان آیه  «مَتِ اللَّهِ أَلَمْ  َرَ أَنَّ الْفُلْکَ  َجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْ »

آیا ندیدی کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت و نعمات او  

 حرکت می کنند. 

هدف اینست که گهشه ای از آیاات عظمات  را باه شاما نشاان دهاد.       

آری اینها نشانه هائی است بارای کساانی کاه بسایار      «لیریکم من آیا ه»
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و و حرکت کشتیها بار صافحه )اقیانهساها(    ک، دون ش شکیبا و شکرگزارند

 )محیط( نتیجه مجمهعه ای از قهانین آفرین  است: 

  یکسه از بادها منظم حرکت – 5

 ساهی  از ساازند  مای  را کشاتی  آن با که مهادی با وهب مخصه  وزن – 1

  دینر

  آب عظمت میزان – 9

 .شهند می شناور آن در که اجسامی بر آب ناحیه از که فشاری – 4

هر گا  در یکی از این امهر اختاللی رخ دهد یا کشتی در قعر دریا فرو می 

 رود یا واژگهن می شهد و یا در وسط دریا سرگردان و حیران می ماند.

اما خداوندی که اراد  کرد  است پهنه دریاهاا را بهتارین شااهرا  بارای     

 ،ر قرار دهدمسافرت انسانها، و حمل مهاد مهرد نیاز از نق ه ای به نق ه دین

این شرائط را که هر یک نعمتی از نعمتهای او است فراهم ساخته عظمات  

قدرت خدا در صفحه اقیانهسها و کهوکی انساان در مقابال آن باه قادری     

الت و سننینی بر روی آب جریان قکشتیها با این همه بار و مسافر، ثکه است 

 .دارد

و نقل انسانها و کاالهاا  در گذشته و حا  بزرگترین و مفید رین وسیله حمل 

در گذشته که  نها از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاد  می و  ،کشتی بهد 

شد اگر  مام مردم جهان جمع می شدند که یک کشتی را در وسط دریا بر 

 خالف مسیر یک باد سننین به حرکت در آورند قدرت نداشتند.
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زش واسات باا    و امروز هم که قدرت مه هرهای عظیم جانشین باد شاد  

طهفان آنقدر سخت و سننین است که عظیمترین کشتیها را جابجا می کند 

 و گا  آنها را در هم می شکند. 

 مکمل ایمانند  صبر و شکر

 )بسیار صابر و شکیبا و بسیار شکرگزار(و اینکه در آخر آیه به اوصاف صبار و شکهر  

 و ای اسات از باال   یا به خاطر این است که زندگی دنیا مجمهعاه  ، کیه شد 

ایستادگی و صبر در برابر حهادث سخت، که  نعمت که هر دو وسیله آزمایشند،

 دهد.مجمهعه وظیفه انسانها را  شکیل می ،شکرگزاری در برابر نعمتهاو 

االیمان نصفان نصاف صابر و   : »آمد   ثی از رسه  خدا ) (لذا در حدی

 ه ای شکر.ایمان دو قسمت است نیمه ای صبر و نیم« نصف شکر

یا اشار  به این است کاه بارای درک آیاات باا عظمات الهای در پهناة        

اننیز  ای الزم است. همچهن شکر منعم  هأم با صابر و  و هدف  ،آفرین 

 برای دقت و کنجکاوی هر وه بیشتر. ،شکیبائی

هر کسی وناین   :هر دو صیغه مبالغه اند اشار  به اینکهکه  «صبار و شکهر»
بیند و باه نظار   بی در وی نیست که مهجهدات را آیات خدا روح و قلب مصفَّای

و  ،عبرت در آنها بننرد منر کسی که در اثر صبر بسیار که در طاعت پروردگار
 .صبر در برابر نامالیمات در دنیا و ،و  حصیل ملکه  قهی ،جهاد با نفس

و نیر در اثر صبر صاحب متانت و استقامت و روح مصفا گردیاد ، وناین    
شاکرین محسهب خهاهد شد ولی  عداد شکر کننادگان کمناد کاه     کسی از
 .کمی از بندگان شاکرند« و قلیل من عبادی الشکهر» فرماید:می
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بر هر نعمتی شکر بسایاری نمایاد و آن نعمات را    شاکر کسی است که و 
صرف می نماید در همان ویزی کاه بارای آن نعمات باه او داد  شاد . و      

برای این باشد که کسی بدون این دو صفت اختصا  این دو فضیلت شاید 
 د که باه آن عجائاب صانع پروردگاار    حمید  وشم د  او باز نخهاهد گردی

 بننرد و ایمان او کامل گردد.

 توحید فطری

 و اینجا وجدانهای بیدار را در برابر سؤالی قرار می دهد و می فرماید: 

از  جزئی کهواک  که ،آیا شما با  ماشای این صحنه در دریاها و اقیانهسها

 ؟شما را به وجهد یک ناظم، هدایت و رهبری نمی کند ،آن گفته شد

 « وَإِذَا غَشِیَهُم مَّهْجٌ کَالظ لَلِ دَعَهُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ»: و بیان می دارد 

و هننامی که مهجی همچهن ابرها )در سفرهای دریائی( آنها را بپهشااند  

 ار گیرد( خدا را با اخال  می خهانند، )و باالی سر آنها قر
 

 گرداب بال

آیه ظاهراً در مقام بیان حا  کسی است که فاقد ایان دو صافت صابر و    

شکر می باشند. که آنان ونین هستند که وقتی در کشتی نشساتند و دریاا   

به  ضرع و جزع مای  طهفانی شد وهن صبر و بردباری ندارند این است که 

عقلشان می دانند که  غیر از خدا نجات دهند  ئای  ف رت به و وهن  ،افتند

 نیست این است که به خله  نیّت خدا را می خهانند که آنها را نجات دهد.

 (32)لقمان آیه  «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَا ِنَا إِلَّا کُل  خَتَّارَّ کَفُهرَّ»
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آنها را به خشکی نجاات داد بعضای را  اعتادا  را پای  مای       اما هننامی که

گیرند. )و به ایمان خهد وفادار می مانند در حالی که بعضی دینر فراماهش کارد    

 .را  کفر در پی  می گیرند(

یچکس جز پیمان شکنان کفران آیات ما را هو در پایان آیه می فرماید : 

 انکار نمی کنند.، کنند 

وقتای از  ، و بعضی شکر گذار نیساتند.  شکر گزارند و وهن بعضی از مردم

غرق نجات یافتند آنهائیکه شکر گزارند به خله  نیات و حسان عقیاد  و    

کاه باه ایان    عاهض این و  ،انند و بعضی کفران نعمت نماهد  ایمان باقی می م

و ونین مردمانی بسیار  ،انکار آیات خدا را می نمایندنعمت بزرگ شکر نمایند، 

 س خهاهند بهد ختار و کفهر در نق ه مقابل صابر و شاکهر اسات.   غدّار و ناسپا

وهن وفای به عهد فقط بارای صاابران امکاان پاذیر      ،ختارت پیمان شکستن

 است.

آنها هستند که به هننام شعله ور شدن ایمان ف اری در درون جانشاان   

سعی می کنند این نهر الهی دینر به خامهشی ننراید و حجابها و پرد  هاا  

 نیفتد.روی آن 

این دو صایغه مبالغاه    «ندپیمان شکن و کفهر ناشکران ،ختار»اما گروهی 

است ورا که مشرکان و گنهکاران کراراً در گرفتاریها رو به سهی خدا مای  

اما هننامی که  ،بندند و نذرها می کنندمی آورند عهد و پیمان ها با خدای 

کنند و طهفان حهادث فرو نشسات پیمانهاای خاهد را پای در پای مای شا       

 نعمتهای الهی را بدست کفران می سپارند. 
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، آیه او   هحید اساتداللی، آیاه دوم  هحیاد    آیه از دالئل  هحیدند این دو

در قرآن آیات بسیار دینری نیز اشار  به  هحیاد ف اری بشار    است  ف ری

 دارد از جمله این آیه : 

 34سوره روم آیه  لَّتِی فَ َرَ النَّاسَ عَلَیْهَافِ ْرَتَ اللَّهِ ا ۚ   فَأَِقمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ َحنِیفًا

گرایانه و بدون انحراف با هماه  پایه بهدن شرک[ ح پس ]با  هجه به بى

]و پابرجا و ثابت بر[ سرشت  ،وجهدت به سه  این دین ] هحید [ رو  آور

خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برا  آفرین  خدا هیچنهنه  غییر 

ت ؛ این است دین استهار؛ ولى بیشتر مردم معرفات ]باه ایان    و  بدیلى نیس

  .حقیقت اصیل[ ندارند

خها  دیان را   ،در این آیه روی آوردن به دین را امری ف ری دانسته شد 

خاها  آنارا ارکاان     ،به معنای اسالم که اصل آن  سلیم در مقابال خداسات  

برناماه  یا اینکه اعتقادی دین بدانیم که مهم  رین آنها اعتقاد به خداست و 

در هار صاهرت ف اری     ،کلی برای سعادت بشر و سیرالی اهلل قلمداد کنیم

 بهدن دین به معنای ف ری بهدن خداوند خهاهد بهد. 

در آیه ای دینر انسان را به وجدان بیدارش ارجاع مای دهاد  اا خاهدش     

 خداوند متعا   ردیدی هست؟ پاسخنه باشد که آیا در وجهد 

 (74)سوره ابراهیم آیه  أَفِی اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

 ها و زمین است شکى هست؟پیامبرانشان گفتند : آیا در خدا که آفرینند  آسمان 

این م لب گهیای این است که انسان ف ر اً هیچ  ردیدی در وجهد خادا  

 شر دارد مانند این آیه : ندارد. و نیز آیا ی که داللت بر هدایت ف ری ب
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 (54)سوره طه آیه  ۚ  هَدَ  ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْءٍ کُلَّ ۚ  قَا َ رَبُّنَا الَّذِی أَعْ َى

آفارین  ]ویاژ [ او را ]آن    ،گفت : پروردگار ما کسى است که به هر مهجاهد  

  .سپس هدایت نمهد ،گهنه که سزاوارش بهد[ به و  ع ا کرد 

انسان به سهی اوست . از جمله آیاا ی کاه بار    بیاننر گرای  درونی و ذا ی 

آیا ی است که دعهت انبیا باه ساهی خداوناد را     ،ف رت الهی بشر  آکید دارد

می داند؛ یعنی وظیفه انبیا یادآوری بشار و  نباه و بیاداری اوسات؛     «  ذکر »

 مانند:

 (27)سوره غاشیه آیه   فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ

  نها  ذکر دهند  ایپس  ذکر د  که  ه 

-یعنی یادآوری معرفای مای   ،« ذکر »خداوند در آیا ی دینر نیز قرآن را 

 سهر  عبس 51سهر  مدثر و آیه  11ل آیه مثکند. 

و در پار  ای دینر از آیات نیز به مسئله  هجه به خدا به هننام بروز حهادث 

 فرماید :همین سهر  که می  91آیه مانند ، و خ رهای جدی اشار  شد  است.

 ( 32)سوره لقمان آیه  « وَإِذَا غَشِیَهُم مَّهْجٌ کَالظ لَلِ دَعَهُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ »

و هننامی که مهجی همچهن ابرها )در سافرهای دریاائی( آنهاا را بپهشااند )و     

 .باالی سر آنها قرار گیرد( خدا را با اخال  می خهانند

شر در این مهاقع بیدار می شهد و به ساهی مبادأ   در واقع ف رت پاک الهی ب

این سهر  می فرماید: اگر از آنها بپرسای  11آیه لذا در  .آفرین   هجه می کند

 «خدا»مسلماً خهاهند گفت  ،وه کسی آسمانها و زمین را آفرید  است

 «  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُهلُنَّ اللَّهُ» 

 این آیه نیز بر ف ری بهدن خداشناسی در انسان داللت دارد.
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که به شکل های گهناگهن به ف رت الهی آیات متعدد دینری نیز هست 

 55بشر اشار  دارد.

     طایر گلشن قدسم وه دهی شرح فراق 
 ه در این دامنه حادثه وهن افتادک                                              
      بهدم و فردوس برین جایم بهد  من ملک

 )حافظ(آدم آورد در این دیر خراب آبادم                                           
 ی مهم ه اتنکاشار  به 

هر کدام حجابی بر ف رت خداد دادی انسان ممکن است مظاهر امهر دنیا 

گرفتار شهد اما هننامی که در طهفان بال  ،غافل گردانداز ح  او را گردد و 

انسان با  مام قدر های ظاهری که برای خاهد جلاب و   و حجابها کنار رفته 

دست  از همه جا  ،خهد را ضعیف و ناویز و نا هان می بیند ،جذب کرد  بهد

ه هایچ روزنا   ، مام وسائل عادی و مادی از کاار مای افتاد    ،که ا  می شهد

ن او و از عما   جز ناهری کاه از درون جاا    ،امیدی برای او باقی نمی ماند

قلاب او را   ،پرد  های غفلت به کنار رفتاه گاهی ف ر   می درخشد. آری 

 روشن می سازد و به او می گهید: 

 کسی هست که می  هاند  ه را رهائی بخشد! 

همان کس که امهاج دریاا فرماان او را مای برناد، و آب و بااد و خااک       

 سرگردان او هستند.

                                           
 . 737تا  721انسان در اسالم ص 77
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قلب او را احاطه می کناد، و دیان و   همه  ،اینجا است که :  هحید خالص

 ین و پرست  را مخصه  او می داند.آئ



 



 
 

 نهم  فصل
  02و  00آیات تفسیر 

 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ا َّقُها رَبَّکُمْ وَاخْشَهْا یَهْمًا لَا یَجْزِی وَالِدٌ عَنْ وَلَدِ ِ وَلَا مَهْلُهدٌ هُهَ جَاازَّ   

فَلَا  َغُرَّنَّکُمُ الْحَیَااةُ الادُّنْیَا وَلَاا یَغُارَّنَّکُمْ بِاللَّاهِ       ۚ   عْدَ اللَّهِ حَ ٌّإِنَّ وَ ۚ   عَنْ وَالِدِ ِ شَیْئًا

وَمَاا   ۚ   إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ ُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَاامِ  ﴾99﴿ الْغَرُورُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِایمٌ   ۚ   ا  َدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضَّ  َمُهتُوَمَ ۚ    َدْرِی نَفْسٌ مَاذَا  َکْسِبُ غَدًا

 ﴾94﴿ خَبِیرٌ
 

 ترجمه آیات 

و بترسید از روز  که هیچ پادر  ویاز     ،ا  مردم ! از پروردگار ان پروا کنید 

و نه هایچ فرزناد  برطارف کنناد       ،کند]از عذاب دوزخ را[ از فرزندش دفع نمى

پاس زنادگى    ، ردید وعد  خدا ح  اسات ست . بىویز  از ]عذاب[ پدر خهی  ا

 و مبادا شی ان شما را به ]کارم و رحمات[ خادا مغارور کناد      ،دنیا شما را نفریبد

و ] نهاا او[ بااران را نااز      ،یقیناً خداست که دان  قیامت فقط نزد اوست«99».

 داناد کس نمىداند ؛ و هیچهاست مىو ]اوضاع و احها [ آنچه را در رحم ،کندمى
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داناد در واه   کاس نماى  و هایچ  ،آوردفردا وه ویز  ]از خیر و شر[ به دست ماى 

  . ردید خدا دانا و آگا  استمیرد ؛ بىسرزمینى مى

 آیاتتفسیر 

 حق است وعده الهی در قیامت 

در این دو آیه که آخرین آیات سهر  لقمان است او  به صهرت یک جمع 

هحید و معاد، همه انسانها را به بندی از مهاعظ و اندرزهای گذشته، دالئل  

غرور ناشی از دنیا و شای ان بار    سپس از ،خدا و روز قیامت  هجه می دهد

حذر می دارد و بعد در آیه اخیر به وسعت دامنة علام خداوناد و شامه  آن    

 می فرماید: و  ی پردازدم نسبت به همه ویز

هْمًا لَّا یَجْزِی وَالِدٌ عَن وَلَدِ ِ وَلَا مَهْلُهدٌ هُهَ جَاازَّ عَان   یَا أَیُّهَا النَّاسُ ا َّقُها رَبَّکُمْ وَاخْشَهْا یَ »

 (33)سوره لقمان آیه  « وَالِدِ ِ شَیْئًا

ای مردم! از خدا بپرهیزید، و از روزی بترسید که نه پادر جازای اعماا  فرزناد     

 و می فرماید:  خهد را  حمل می کند و نه فرزند ویزی از جزای پدر را .

 (33)سوره لقمان آیه « وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ فَلَا  َغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُإِنَّ  »

مبادا شی ان شاما   مسلماً وعد  خدا ح  است مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد،

 (.را مغرور سازد

 دو دستهر مهم 

حقیقت دستهر او   هجه به مبداء در  ،ر شد این آیه دو دستهر مهم ذکدر 

مراقبت را در انسان  دستهر او  نیرویلذا و دستهر دوم  هجه به معاد،  ،است

 ما  خهدت باش خدا را از یاد مبر. مهاظب اع که زند  می کند

 .دستهر دوم: احساس پاداش و کیفر را و جزای عمل را و 
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مای   مام اعماا  او را  بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و آگاهی  

و از سهی دینر محکماه و دادگاا     ،دنمایبیند و ثبت می کند، و ضبط می 

وناین انساانی    ،عدلی برای رسیدگی به  مام جزئیات آن  شکیل می دهاد 

و  ،از ماد  جازا اسات  « ال یجزی »کمتر آلهد  گنا  و فساد می شهد. جمله 

فر دادن ویزی )ونانکاه  یکی پاداش و کی دو معنی آمد جزا از نظر لغت به 

 دهد گفته می شهد جزا  اهلل خیراً( خداوند او را پاداش 

ر کاه در  و دینری کفایت کردن و جانشین شدن و  حمل نمهدن همان ه

هیچ پدری، مسئهلیت  «ال یجزی والد عن ولد »آیه مهرد بحث آمد  است. 

یت نمای  می نشیند و از او کفااعما  فرزندش را قبه  نمی کند و جای او ن

 ،عمال  یک ریشه بااز گاردد، وارا کاه پااداش     ممکن است هر دو به  کند.

 .جانشین عمل می شهد و به مقدار آن است )دقت کنید(

به هر حا  در آن روز هر کس ونان به خهد مشغه  است و در پایچ و خام   

که به دینری نمی پردازد. حتی پدر و فرزند که نزدیکترین  ،اعما  خهد گرفتار

این آیه مانند هماان   را با هم دارند هیچکدام به فکر دینری نیستند.راب ه ها 

  :آن می گهید هبار  قیامت و زلزل که در ،که در او  سهر  حج آمد 

یَاهْمَ  َرَوْنَهَاا    ﴾5﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّااعَةِ شَایْءٌ عَظِایمٌ    ۚ   ا أَیُّهَا النَّاسُ ا َّقُها رَبَّکُمْی»

ةَّ عَمَّاا أَْرَضاعَْت وَ ََضاُع ُکال  َذاِت حَْمالَّ حَمَْلَهاا وََ ارَ  النَّااَس          َذْهَلُ کُل  مُرْضِعَ

 ﴾1﴿ شَدِیدٌ اللَّهِ عَذَابَ کِنَّۚ  وَ َ ۚ  بِسُکَارَ  هُمْ وَمَا ۚ  سُکَارَ 

ا  بازرگ  واقعاه  ، ردیاد زلزلاه قیامات   بى ،ا  مردم ! از پروردگار ان پروا کنید

  خهاهیاد کارد کاه[ هار ماادر شایر       روز  که آن را ببینیاد ]مشااهد   «5».است

و هر مااد  بااردار  باار     ،شهدخبر مىبى ،دهدا  از کهدکى که شیرش مىدهند 
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بلکاه   ،بینى در حالى که مسات نیساتند  و مردم را مست مى ،کندخهد را سقط مى

 .)عذاب خدا بسیار سخت است

 یاد: می فرماآن روز، عالقه و عاطفه مادر را بیان می کند و  تبار  شددر

روزی که آن را مشاهد  کنیاد ماادران شایرد  فرزنادان شایرخهار خاهد را       

 فرامهش می کنند.

در مهرد پدر الیجزی فعل مضارع  عبیر می  در آیه قبل، قابل  هجه اینکه،

کند و در مهرد فرزند جاز اسم فاعل. ممکان اسات اشاار  باه مسائهلیت و      

 دوام و  کرار بیشتری دارد.، زیرا اسم فاعل باشد وظیفه فرزند در مقابل پدر

ر  ای از پاا  پدری انتظار می رود کاه الاقال در  به  عبیر دینر، از عهاطف 

مهارد  حمل عذاب فرزند را بکند. آنچنان که در دنیا با نامالیمات او را باه  

ولی در مهرد فرزند انتظار مای رود کاه مقادار بیشاتری از      جان می خرید.

فراوانی که بار او دارد متحمال شاهد. در     نامالیمات پدر را به خاطر حقهق

حالی که هیچیک از این دو در آن روز کمترین مشکلی را از دینری نمای  

 .گشاید. و همه گرفتار اعما  خهیشند و سر در گریبان خهد 

انسان را از دو ویز بر حذر می کند. می فرماید: وعاد  خادا    ،در پایان آیه

مبادا شی ان  مبادا زندگی شما را گه  بزند، .« إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ »ح  است 

 شما را گه  بزند.

 دو خطر بزرگ در برابر انسان 

 را به دو خ ر بزرگ ههشدار می دهد و می فرماید: انسان این آیه خداوند در 

 (33مان آیه )سوره لق« فَلَا  َغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ »
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دو نهای در   ،«و اخشها -ا قها»در واقع در برابر دو امر که در او  آیه بهد 

این جا دید  می شهد. زیرا اگر  هجه به خادا و  ارس از حسااب و جازا در     

 -منار از دو را   ،انسان زند  شهد،  رسی از انحراف و آلهدگی در او نیسات 

ر نظار او دگرگاهن ساازد و    زرق و برق دنیا واقعیتها را دممکن است اینکه 

بنیرد که حب دنیا ریشة همه گناهان است حاب   یقدرت  شخیص را از و

 الدنیا رأس کل خ یئه.

دینر از را  وسهسه های شی انی او را فریب دهد و مغرور سازد از مبدء و 

دینار هایچ    ر این دو را  نفهذ گنا  بسته شهد،معاد، از خدا و روز قیامت. اگ

 .د نمی کند خ ری او را  هدی
 

 وهار دستهر نجات بخ  

نجات آدمای را  ه ستهر فهق مجمهعه کاملی از برنامبه این  ر یب وهار د

 نها ویزی که در روز قیامت شما را از عذاب  :می فرمایدو فراهم می سازد 

مخالفت امر پروردگاار  پرهیز از  قهی و خهدداری از گنا  و »ننا  می دارد. 

 است.

 (33)سوره لقمان آیه « لَّهِ حَ ٌّ فَلَا  َغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُإِنَّ وَعْدَ ال»

خدای کریم از را  ل ف و کرم انسان را  ذکر می دهد که بدانیاد محققااً   

 وقهع قیامت و دار ثهاب و جزاء ح  و واقع است. در وعد  خدا 

و بااقی عنااوین ایان سارای      و ما  و جاا   ،روز  دنیا حیات وهار نبایدو 

لقاء شی انی شاما را  ا عاریت شما را بفریبد و مغرور گرداند و دیه سرک  با

ز شاما را سارگرم و امیادوار    وسهسه نماید. و به آما  و آرزوهاای دور و درا 
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خدا کریم است هر وه می خهاهی بکان بعاد  هباه کان     بنهید که  ،گرداند

 ی اینها غرور شی انی است بخشید  می شه
 

 توبه هم شرایطی دارد

 .ماند برای  هبه می  هان م مئن گردید که حیات باقی می اوالً: از کجا 

  هباه شارای ی دارد.  زیرا  ،ثانیاً: از کجا  هان فهمید که  هبه او قبه  است

جساهر و   که اصل  هبه ندم است یعنی پشیمانی و  صمیم بار  ارک، و آدم  

عمل بد خهد پشیمان نمی شهد منر اینکه وقتای کاه     غالباً از مصرّ بر گنا

آثار اعما  بد خهد را بننرد که در آن وقت دینار  هباه ساهدی بارای وی     

 .نخهاهد داشت 
 

 ترسیمی از اوضاع رستاخیر

قیافاه   روز قیامت روز سختی است و در این آیاات  ،و بتصریح آیات قرآن

ست، روز قیامت روزی اسات کاه   ههلناک روز رستاخیر ونین  رسیم شد  ا

هر گهنه رواب ه خهیشاوندی و عالئ  دوستی میان افراد از هم گسسته می 

پادر باه فکار     ا جایی که حتای   ،شهد، و هر کس در فکر نجات خهد بهد 

و فرزند به فکر پدر نخهاهد بهد. وحشات آن روز باه حادی اسات کاه      فرزند 

ی ورزناد. و زناان بااردار از    مادران شیرد  از کهدکان شیرخهار خهد غفلات ما  

اوضاع هه  اننیز آن روز، سقط جنین نمهد  و همه مردم را بهات و وحشات   

 ری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکنّ  »می فرماید: لذا  گیرد.فرا می

بلکه  ،بینى در حالى که مست نیستندو مردم را مست مى «عذاب اهلل شدید

  عذاب خدا بسیار سخت است
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و  ر را مرعهب می سازد که وی از پدرمنین آن روز آن ونان بشقیافه سه

کر نجات خهد از برادر و خهاهر می گریزد و به فو از همسر و فرزند، و مادر 

 می باشد. 

هْمَئِاذٍ  لِکُلِّ امْارٍَِّ مِّانْهُمْ یَ   وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ * یَهْمَ یَفِر  الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ * »

شَأْنٌ یُغْنِیهِ * وُجُه ٌ یَهْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِکَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُاه ٌ یَهْمَئِاذٍ عَلَیْهَاا غَبَارَةٌ *     

 (07تا  30)سوره عبس آیات  « َرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

در آن روز هر کس وضعی دارد که او را کامالً به خهد مشغه  می ساازد  

صهر ها غبار آلهد است و دود  ااریکی آنهاا را    «ر  الفجر اولئک هم الکف»

 پهشاند  است.

گنهکاران آرزو می کنند که  مام عزیزان خهد ، )قیامت(در آن روز حساب 

دای خهد کنند. ادر و غیر  و آنچه روی زمین است فرا از فرزند و همسر و بر

  ولی پذیرفته نمی شهد

  یُبَصَّرُونَهُمْ یَهَدُّ الْمُجْرِمُ لَهْ یَفْتَدِی مِنْ عَاذَابِ یَهْمِئِاذٍ بِبَنِیاهِ    * وَلَا یَسْأَ ُ حَمِیمٌ حَمِیمًا »

 .« وَمَان فِای الْاأَرْضِ جَمِیعًاا ثُامَّ یُنجِیاهِ      *   وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی  ُؤْویهِ*   وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ *
 (70تا  74سوره معارض آیات )

خداوند دو بار ما را در  ،امت و روز حسابقیاین اوضاع ههلناک با  هجه به 

 :این آیه هشدار می دهد و می گهید

 (33)سوره لقمان آیه  (زندگی دنیا شما را فریب ندهد ) « فَلَا  َغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا» 

 و می فرماید:  
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ن و ههی و ههس، شی ا نندامعهامل فریب دهند   51« وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ»

 قدرت و سل نت، ما  و ثروت باعث فرامهشی ونین روزی نشهد.

 این علوم پنجگانه مخصوص خدا هستند 
إِنَّ اللَّهَ عِندَ ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ ُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَمَاا  َادْرِی نَفْاسٌ مَّااذَا      »

 (33)سوره لقمان آیه «نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضَّ  َمُهتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  َکْسِبُ غَدًا وَمَا  َدْرِی

آگاهی از زمان قیامت مخصه  خداست و اوست که باران را ناز  می کناد. و  

آنچه در رحم مادران است می داند، و هیچکس نمی داند فاردا واه مای کناد و     

 داوند عالم و آگا  است هیچکس نمی داند در وه سرزمینی می میرد، فقط خ

رستاخیز در آیه  به  ناسب بحثی که پیرامهن روز ،آخرین آیه این سهر  رد

، سخن از علهمی به میان می آورد که مخصه  پروردگار قبل به میان آمد

 .ر زمان قیام قیامت مخصه  خدا استآگاهی ب»است می گهید: 

  .«إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» 

و از  مام جزئیات نزو  آن آگا  اسات  و است که باران را ناز  می کند و ا

 « وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ »

و از  مام مشخصات فرزندی که در رحم مادر است نیز آگا  است و هایچ  

 و در وه سرزمینی می میرد؟  ،کس نمی داند فردا وه می شهد

 وَمَا تَدْرِو نَفْسٌ بِأَوِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

 «إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ»این علهم مخصه  خداست زیرا که  مام 

                                           
 همان. 72
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-که در زمینه قیامت م رح میگهئی مجمهع این آیه جهاب سئهالی است 

: گهیاد مای  در جهاب قرآن: روز قیامت کی خهاهد بهد ؟ «مَتَی هُوَ »شهد. 

« اان الساعه آ یه اکاد اخفیه»علم را از همه مخفی داشته است.  خداوند این

 اا هرگاز غارور و     و من می خهاهم آن را پنهان سازم،  قیامت خهاهد آمد

 غفلت افراد را ننیرد. 

در بلکاه   ،است که از شما پنهان استو می فرمهد: نه فقط مسئله قیامت 

زندگی روزمر  شما و در میان نزدیک  رین مسائلی که با مرگ و حیا تاان  

شما وجهد دارد که از آن آگا  گی زیادی در زندبلکه م الب  ،سر و کار دارد

شما از این مسائل نزدیک به زندگی خهد اطالعی ندارید واه  آری  .نیستید

 جای  عجب که از لحظه قیامت بی خبر باشید.
 

 نکته ها 

 ا انهاع غرور و فریب  5

برق زنادگی دنیاا شاما را نفریباد،      آیات فهق هشدار می دهد، که زرق و

به آن اعاالم خ ار مای    گهید، و نسبت  سپس از فریب شی ان، سخن می

زیرا مردم وند گروهند: بعضی آنقدر ضعیف و نا هان هستند، که  نهاا   ،کند

 زرق و برق دنیا برای فریب و غرورشان کافی است.

وسهساه شای ان نیاز بایاد باه آن       ،که مقاومت بیشتری دارند ،اما بعضی

دست هم داد   اضافه شهد، و شی ان درونی )ههای نفس( و برونی دست به

 است.هشداری برای همه گروهها  ، ا آنها را بفریبند،  عبیرات آیه فهق
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)بر وزن جساهر( باه   « غرور»و  هجه به یک نکته الزم است و آن اینکه: 

 ،آن را به شی ان  فسیر کرد  اناد و این که  ،مهجهد فریبند  است معنی هر

هر کتااب   ،فریبند و اال هر انسان  ،در حقیقت بیان مصداق واضح آن است

در  ،هر مقام وسهسه گر و هر مهجهدی، که انساان را گمارا  ساازد    ،فریند 

ان نا ومفههم وسیع این کلمه داخل است؛ منر این که : مفههم شای ان را  

 که همه اینها را شامل شهد  ،وسعت دهیم

هار ویازی اسات کاه     « غَارور » »می گهید: « مفردات»در « راغب»لذا 

 و این که ، انشی ،شههت ،اعم از ما ، مقام ،زد و بفریبدانسان را مغرور سا

 « ست که خبیث  رین فریبندگان استبه خاطر این ا ،به شی ان  فسیر شد 

 :ا فریبندگی دنیا  1

و گا  ونان  ،غرور آمیز و غفلت زا است ،بدون شک بسیاری از مظاهر دنیا 

ن اسات غافال   انسان را به خهیشتن مشغه  می دارد، که از هر وه غیار آ 

 سازد.می

صاحنه هاای گهیاائی     ،البته در البالی صحنه های مختلف فریبند  دنیا

یاداری جهاان و  اه خاالی باهدن زرق و برقهاای آن را باه        اکه نا پ ،است

را مای  حهادثی که هر انساان ههشامندی    ،روشنترین وجهی بیان می کند

 .ههشمندان را نیز ههشیار می سازدبلکه نا ، هاند بیدار کند

 دنیا جایگاه صدق و راستی 

جایناا  صادق و   »ایان دنیاا   امام علی )ع( می فرمایاد:  اما در عین حا  

حقیقات آن را  ]و  ،است برای کسی که با آن به راستی رفتار کناد « راستی
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برای آن کس که از آن ویزی بفهماد . و   ،است« خانه  ندرستی». و [بداند

محال  »آن  هشه برگیرد، و برای آن کس که از  ،است« سرای بی نیازی»

و  ،«دنیا مسجد دوستان خداست» ،برای آنکه از آن اندرز گیرد ،است« اندرز

و  ،الهاای« محاال ناازو  وحاای »و  ،فرشااتنان پروردگااار« نماااز گااا  »

 59اولیاء ح  است . «  جار خانه»

ر خدایا به ما  هفی  عنایت کن که لحظه ای از  ه غافل نشهیم و بتهانیم ب

مقاومت داشته باشیم و با نهر این آیات قلهب ما خهد و درون شیاطین برون 

 را منهر بفرما.

 

 و حضرت حجة بن الحسن )عج( قرار گیردامیدوارم که مهرد قبه  ح  

 

 برگ سبزیست  حفه دروی        

 بی وه کند بینها ندارد                                             
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