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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی"الحاج داکتر امين سعيدی

  ٢٠٢١ مارچ ٢٩
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ۀترجمه و تفسير سور

ُالمدثر ِّ َّ ُ ْ- ٥ 
ُالمدثرۀ سور ِّ َّ ُ  . و دو رکوع می باشدت رای پنجاه وشش آينازل شده و دا در مکۀ مکرمه ْ

  

َما سلككم في سقر َ ََ ِ ْ ُ َ َ َ ﴿۴٢﴾  

  )۴٢(چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟

َقالوا لم نك من المصلين َِّ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ﴿۴٣﴾ 

  )۴٣.(ما از نمازگزاران نبوديم: می گويند

ُلم نك«جمله  َ ْ َّكنا« و »َ  دارد  نشانه استمرار فعل را بيان می»ُ

ی تکرار عملی گناه است بدون پشيمان اًه تقريبا به معنتکرار گنا

که در عرف گفته شود مداومت بر آن گناه نموده و  شدن طوری

 ورزد، از ارتکاب آن  واضح است کسی که بر گناه اصرار می

 .پشيمان نيست

 رود، ولی  به دوزخ نمى) گناه صغيره(شخص با يک بار گناه 

  .سبب رفتن به دوزخ می گردداصرار و مداومت به گناه و فساد، 

َولم نك نطعم المسكين ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ﴿۴۴﴾  

 )۴۴. (داديم و مسکينان را طعام نمی

َوكنا نخوض مع الخائضين ِ ِ َ َْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ﴿۴۵﴾  

  )۴۵. (ھمنشين و ھمصدا بوديم) یئدرکفر گو(گفتند که سخن باطل می با آنانی

ُنخوض«  .» شديم  رفتيم، ھم صدا می فرو می «»َ

َائضينَٱلخ« ِ   .»ياوه گويان «»ِ

رين خويش را به ي و زندگی ش يکی از خصوصيت انسان مؤمن اين است که از لغو و باطل و ياوه گويان دوری جويد

ی ھا به مصرف نرساند، بدون شک وقت و فرصت بزرگترين و گرانمايه ترين و بی نظيرترين سرمايه برای ئياوه گو
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دست آورد، و در پرتو آن به اھداف عاليه دست يافت، ه آن توفيقات بزرگی را ببشر است، که می توان در استفاده از

وقت گوھر ناب و گران سنجی است که ارزش ھيچ چيز را نمی توان با آن مقايسه کرد، اين که می گويند وقت طالست، 

َكنا نخوض مع الخائضين«:  مبارکهتاز فحوی آي. دقيق فرموده اند ِ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َّ گذراندن عمر به بطالت، جرم   د کهشو  معلوم می»ُ

 .باشد وگناه نابخشودنى می

  !خوانندۀ محترم

َقل ال يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك «: فرمايد می)  سورۀ مائده١٠٠ تآي(ی خاصی در ئقرآن عظيم الشأن با زيبا َ َ َْ َ ْ َ َ َُ ِّ َّ ُ ِ َِ ْ َ ْ َّ ُ

ْكثرة الخبيث فاتقوا هللا يا أولي األل َْ ِ ِْ ُ َ ََ ّ ْ َُ َُّ َ ِ ْ َباب لعلكم تفلحونَ ُ ِ ِْ ُ ْ ُ َّ َ برابر نيست، ) حالل(و پاکيزه ) حرام(پليد ) ای مردم: (بگو ».ََ

  .اگرچه فراوانی ناپاکان تو را به تعجب اندازد، پس ای صاحبان عقل از هللا بترسيد، باشد که رستگار و کامياب گرديد

  

  !اموال خبيث، افکار پليد

ھا، چه  چه در انسان) حرام(و پليدى ) حالل(عمل آمده شامل ھر نوع پاكى ه شاره بيه مبارکه بدان اآّطيب و خبيث که در 

 تبنابراين اطالق خبيث و طيب در آي. در اموال و درآمدھا، چه در غذاھا و چه در اشياى مختلف النوع شامل می گردد

  . فوق به ھر موجود ناپاك و پاك و از جمله افكار پاك و ناپاك انسانھا می گذرد

 ومنفی می گذارد و وءطور يقيين باالی افکار و رفتار انسان اثر سه بته ناگفته نبايد گذاشت که اموال خبيث و ناپاک بال

  . مال خبيث، فکر پليد و منحرف در انسان خلق و تشويق می داردًةنتيج

ه می شود که برخی از  امروزی ديدۀ مبارکه بدان اشاره به عمل می آورد، اينست که در جامعت ديگری را که آيۀنقط

ًکه در زيادتر از حاالت تعداد ظاھری شان نسبتا زياد می باشد،  یئراء و افکار يک عده از انسانھاآثير أانسانھا تحت ت

که  كه ھميشه چنين نيست، ھست مواردي در حالي. قرار می گيرند و طوری تصور می کنند که حق با اکثريت است

مرتکب شده اند، تعليمات قرآن عظيم الشأن ھمين است که کميت و مقدار مھم نبوده، ش را ھمين اکثريت اشتباھات مدھ

خوب بودن يک امر به اکثريت کيفی است نه اکثريت کمی؛ يعنى افكار قويتر و واالتر و . بلکه کيفيت و نيات مھم است

  .عاليتر و انديشه ھاى تواناتر و پاكتر الزم است نه كثرت نفرات طرفدار

ئۀ اين استدالل وارا» خواھی نشوی رسوا، ھمرنگ جماعت شو«: گويند امروزی اصطالح وجود دارد که میدر جوامع 

  . اشتباه محض بوده استیھمچو منطق

َكنا نخوض مع الخائضين«:  فوق آمده استتکه در آي طوری ِ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َّ  يكى از عوامل دوزخى شدن، ھمرنگ شدن با جماعت »ُ

هللا تعالی ما را . منشينی با دوستان بد زمينه ساز برای دوزخی شدن انسان می گردد و در ضمن دوست و ھ فاسد است

  .از آن نگاه دارد

ِوكنا نكذب بيوم الدين ِِّ ِ ْ َ ُ ِّ َ ُ َّ ُ َ ﴿۴۶﴾ 

 )۴۶. (شمرديم و ھمواره روز جزا را دروغ مى 

ُحتى أتانا اليقين ِ َ َْ َ َ َ َّ ﴿۴٧﴾  

 )۴٧(. تا آن که مرگ به سراغ ما آمد

  .ى استئ بلكه آزاد شدن از اسارت دنياى مادى و ديدن حقايق ماورامرگ فنا نيست

َفما تنفعھم شفاعة الشافعين َِ ِ َّ ُ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ﴿۴٨﴾  

 )۴٨. (از اين رو شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنھا سودی نمی بخشد

َفما لھم عن التذكرة معرضين َِ ِ ِِ ُ ِْ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ ﴿۴٩﴾  
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  )۴٩( روی گردانند؟پس آنان را چه شده که از تذکر و ھشدار

ٌكأنھم حمر مستنفرة ََّ ِ ْ َ ْ ُ ٌُ ُ ُْ َ َ ﴿۵٠﴾  

  )۵٠. (گويا گوره خرانی وحشی و رميده اند

َمستنفرة« ِ َ  .»رمنده، چموش «»ُّ

ٍفرْت من قسورة َ َ ْ َ ْ ِ َّ َ ﴿۵١﴾  

  )۵١! ( اند فرار كردهشير ] چنگال[که از 

َّفرت«  .»فرارکرده است، گريخته است «»َ

ِۢقسورة« َ َ   .» کرام نقل شده اندۀ در اينجا از صحابا معنای صياد تير انداز می آيد، وھردو معنشير ونيز به «»َ

ًبل يريد كل امرئ منھم أن يؤتى صحفا منشرة ََ ََّ ُ ِ ًِ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ َ ْ ٍ ْ ْْ ِ ُّ ُ ُ ﴿۵٢﴾  

  )۵٢. (براي او فرستاده شود) از سوی هللا(ھای سرگشاده  خواھد که صحيفه بلکه ھرکدام از آنھا می

  

  : ۵٢ تشأن نزول آي

گويد بايد زير بالش ھريک از ما  اگر محمد راست می: مشرکان گفتند: ابن منذر از سدی روايت کرده است:  ک- ١١۵۵

ًبل يريد كل امرئ منھم أن يؤتى صحفا منشرة« تپس خدای بزرگ آي. منشور امان و نجات از جھنم بگذارد ََ ََّ ُ ِ ًِ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ َ ْ ٍ ْ ْْ ِ ُّ ُ  را نازل »ُ

  .کرد

  ) لمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف عالمه جالل الدين سيوطیتفسير وبيان ک(

َكال بل ال يخافون اآلخرة ََ َ َِ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ﴿۵٣﴾  

 )۵٣. (ترسند اين چنين نيست، بلکه ايشان از روز آخرت نمی

ٌكال إنه تذكرة ََّ ِ ْ َ ُ ِ َّ َ ﴿۵۴﴾  

  )۵۴.( پند و يادآوری است ھمهًاگويند، قرآن محقق چنين نيست كه آنھا مي

ُفمن شاء ذكره َ ََ َ َ ْ َ َ ﴿۵۵﴾ 

  )۵۵(از آن پند گيرد پس ھر کس بخواھد 

ِوما يذكرون إال أن يشاء هللا ھو أھل التقوى وأھل المغفرة َِ َ َ َْ َ َْ ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َْ َّ ُ َُ َّ َّ ِ َ ُ ُ ﴿۵۶﴾ 

 )۵۶( .مرزش استتقوی است و او سزاوار آكه هللا خواھد، اوست كه سزاوار  و پند نگيرند مگر آن

ٰأھل ٱلتقوى« َ َّ ُ  .»اھل تقواوپرھيزکاری «»َ

ِأھل ٱلمغفرة« َِ َ ُ   .»اھل آمرزش «»َ

اين بدين . ّاختيار و خواست انسان مستقل نيست بلکه منوط به مشيت و خواست پروردگار با عظمت است بايد گفت که

 .  اجتناب بايد کردمعنا است که فقط او سزاوار است تا از او ترسيده شود و از نافرانی او

  .ھا است ھا و اراده  خواستۀاراده و خواست پروردگار مستقل، مطلق و باالتر از ھم

ّو ما يذکرون إال أن يشاء هللا« ۀ شريفتاز آي . بيدارى و پندگيرى از قرآن کريم به توفيق الھى است فھميده می شود که »ّ

ی است، در ضمن بايد گفت که پندگرفتن و متذکر شدن از قرآن که خواست انسان وابسته به خواست هللا تعال ھمانطوری

  کريم نيز، به توفيق الھى است

  آمين ! الھی برای ما توفيق فھم واقعی قرآن مجيد را نصيب فرما
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  و من هللا توفيق

  

  فھرست موضعات سوره المدثر

شما

ره 

صفحه  فھرست موضعات اسم سورۀ 

ُالمدثر  ِّ َّ ُ اصلی دعوت پيامبرصلی هللا عليه وسلم موضوعات در شرح اصول و محورھای  ْ

قيامت و روز رستاخيز، عاليم و نشانه ھای انسان متکبر، سرنوشت نھانی ۀ بار

 .انسان، نگھبانان دوزخ و مامؤران عذاب الھی

 

   تسميه وجه  

  آيات اولين نزول تأريخ  

  انقطاع وحی  

  صور چيست  

  صاحب صور کيست  

  دن صورروز دمي  

  چند بار صور دميده می شود  

  مرگ اسرافيل  

  قدرت آتش دوزخ بر اھل دوزخ  

  حرارت آتش تقليل نمی يابد  

  اموال خبيث، افکار پليد  

  

 

  :خذ عمدهآمنابع و م

جمه از تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی تر( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

 عبد الکريم ارشد فاريابی

  ھروی ف مخلصوتأليف  عبدالرؤ: تفسير انوار القرآن -

   فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی-

 ) ھـ٥١٦متوفی سال (بغوی / ـ تفسير معالم التنزيل

  ) ھـ٥٩٧متوفی سال (ابن الجوزی / ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير

 ) ھـ٧٥٤متوفی سال (ابو حيان األندلسی /  البحر المحيطـ تفسير

 ) ھـ٧٧٤متوفی سال (ابن کثير / ـ تفسير تفسير القرآن الکريم

 ) ھـ٧٩١متوفی سال (بيضاوی / ـ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل
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 و وفات جالل الدين ٨٦٤ل وفات جالل الدين محلی سا(جالل الدين محلی و جالل الدين سيوطی / ـ تفسير تفسير الجاللين

  ) ھـ٩١١سيوطی سال 

 ) ھـ٣١٠متوفی سال (طبری /  تفسير جامع البيان فی تفسير القرآنـ

   تفسير الميزان-

  نآ تفسير پرتوی از قر-

  ) م ١٩٣٠مولود (صابونی / تفسير صفوة التفاسيرـ 

  ) ھـ٩۵١ سال متوفی(ابو السعود / ـ تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

    تفسير معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور-

  ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب  -

 ) ھـ۶٧١متوفی سال (قرطبی /  تفسير الجامع الحکام القرآنـ

  ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

   ّـ تفسير الميسردکتر عايض بن عبدهللا القرني

   صحيح مسلم-

   صحيح البخاری-

 

  

 


