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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ جون ١٧
  

 ١٢ تفسير احمد
  ١ -فجرال ۀترجمه وتفسير سور

  

  استتي آ٣٠ازل شده و داراى ن» مكه « در   الفجر ۀسور

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِوالفجر ْ َ ْ ٍوليال عْشر ﴾١﴿ َ َ ٍ ََ ِوالشفع والوتر ﴾٢﴿ َ ْ َ َ َْ ِ ْ ِوالليل إذا يسر ﴾٣﴿ َّ ْ َْ َ ِ ِ َّ ٍ﴾ھل فی ذلک قسم لذی حجر٤﴿ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ َ َألم تر کيف فعل  ﴾٥﴿ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ

ٍربک بعاد َ َ َِ ِإرم ذات  ﴾٦﴿ ُّ َ َ َ ِالعمادِ َِ ِالتی لم يخلق مثلھا فی البالد ﴾٧﴿ ْ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ ُ ْ ِوثمود الذين جابوا الصخر بالواد ﴾٨﴿ َّ َِ َْ ِ َُ َْ َّ ُ َ ََّ ِوفرعون ذی  ﴾٩﴿ َ َِ َْ ْ َ

ِاألوتاد َ ِالذين طغوا فی البالد ﴾١٠ ﴿ ْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ َفأکثروا فيھا الفساد ﴾١١﴿ َّ َ ََ ْ ِ ُ َ َْ ْفصب عليھم ربک سو ﴾١٢﴿ َ َ َ َ َُّ َّْ ِ ْ َ َ ٍط عذابَ َ َ َ﴾إن ربک ١٣﴿ َ ََّ َّ ِ

ِلبالمرصاد َِ ْ ْ ِ ِفأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأکرمه ونعمه فيقول ربی أکرمن ﴾١٤﴿ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َِّ َّ ُُّ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ُوأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه  ﴾١٥﴿ َّ َُ ْ ِ ِ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َّ َ َ

ِفيقول ربی أھانن ﴿ َُ َ َ ِّ َ َُ َکال بل ال ﴾١٦َ َ تکرمون اليتيمَ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ ِوال تحاضون على طعام المسکين ﴿ ﴾١٧﴿ ُ ِ ِْ ْ ِ َ ََ َ َ َ ُّ َ ًّوتأکلون التراث أکال لما  ﴾١٨َ َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ ُ ْ َ َ

ًّوتحبون المال حبا جما ﴾١٩﴿  َ ً ّ ُُّ َ َ ْ َ ِ ُ ً﴾کال إذا دکت األرض دکا دکا٢٠﴿ َ ًّ ّ ََّ َ ُ ْ ِ ُ َ ِ ًوجاء ربک والملک صفا صفا ﴾٢١ ﴿ َ ًّ َّ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ٍوجیء يومئذ ﴾٢٢﴿ َُّ ِ َ ْ َ َ ِ َ

َبجھنم يومئذ يتذکر اإلنسان وأنى له الذکرى َ َ َ َ َْ ِّ ُ َُ َّ ََّ َ ُ ْ َّ َ َ ٍ ِ َ َْ ِيقول يا ليتنی قدمت لحياتی ﴾ ٢٣ ﴿ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َّ َ َ ْ َ ُ ٌفيومئذ ال يعذب عذابه أحد ﴾٢٤﴿ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ِّ ٍ ِ َ ْ َ   

ٌوال يوثق وثاقه أحد ﴾٢٥﴿ َ َ ُ َُ َ َ َُ ْيا أيتھا النفس ال ﴾٢٦﴿ ِ ُ ْ َّ َ َُ َّ ُمطمئنةَ َّْ ِ َ ًارجعی إلى ربک راضية مرضية ﴾٢٧ ﴿ ُ ًَّ ِِّ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ِ ِفادخلی فی  ﴾ ٢٨ ﴿ ِ ِ ُ ْ َ

ِعبادی ِوادخلی جنتی ﴾٢٩﴿ َِ َِّ َ ُ ْ َ ﴿٣٠﴾  

 

  :معلومات مؤجز  

  . اين سوره مؤخذ گرديده است تن آياست که از اولي) صبح(ی امعنه ب» الفجر«نام اين سوره 

پنچ صدو ھشتاد ) ۵٨۵(يکصدو سی ھفت کلمه ، و) ١٣٧(سی آيت ، و) ٣٠(رکوع ، و) ١(اين سوره مکی  ودارای 

  .دوصدو پنجاه وشش نقطه است ) ٢۵۶(وپنچ حرف ، و 

ی ئزماآمانان از زور در مکه مکرمه نازل شده است که دشمن در مقابل مسلیی در شرايطئاين سوره در مراحل ابتدا

  .ردند ومسلمانان سخت در زير تھديد وفشار قرار داشتند  کاستفاده می

  

   :اسالم طلوع و ّنبوت روزگار
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پيامبر  .از آغاز بعثت  تا زمانی که آن حضرت مکه را به سوی مدينه ترک کرد، مدت سيزده سال  را در بر گرفت 

  .ی نشرشعار توحيد کارکرد   سال آنچه در توان داشت، برا١٣اسالم در طول 

 ضعف ۀترين نقط او کوچک.  خود از شخصيت ممتازی برخوردار بودۀرسول هللا عليه وسلم  در طول زندگی چھل سال

. بودزشت روی نکرده  ھرگز به کارھای ناپسند و  طوالنی از زندگی، از خود بر جای نگذاشته وۀاخالقی در اين دور

امين «شخصيت استوار او که مردمان در جاھليت بدان دليل لقب . اش بود یئاستگوترين وعالترين خصوصياتش  ر مھم

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  برای اثبات . اش بود  اخالقی دعوت توحيدیۀرا به وی داده بودند، پشتوان» درستکار و

ديگر زندگی کرده  با يککرد، چرا که مردمان بر اساس ھمين صداقت  اش به صداقت خود استدالل می رسالت الھی

پنج سال داشت ابوطالب کاکای پيامبر صلی هللا  زمانی که آن حضرت بيست و. اطمينان به گفتارھای ھمديگر دارند و

در ميان قريش ھيچ جوانی وجود ندارد که در انواع :  عقد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفتۀعليه وسلم در خطب

  .کند  کماالت با او برابری

خاندان ھاشم .  خصوصی برخور دار  بوده ُل هللا صلی هللا عليه وسلم  در بعد خانوادگی از اصالت معنوی برسو

آنان . ھای اصيل معنوی، نفوذ فراوانی در اعراب داشتند ت ن عبدالمطلب، به جھت داشتن خصوصي آۀترين چھر مھم و

 ۀابوطالب به رغم نداشتن ثروت، در تمام دور. ندمورد احترام تمامی قبايل سرشناس بود  قريش وۀھای برجست چھره

عبدالمطلب بود، به  ھمين که رسول هللا صلی اله عليه وسلم از نسل ھاشم و. اخير عمرش، از اين نفوذ برخوردار بود

  .کرد ای عرضه می  برجستهۀطور طبيعی از او چھر

 مردم ۀھم. مکتب نديده بود به ھيچ روی درس و  وّاز جانب ديگر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در ميان مکيان بزرگ شده

بنابراين . مکه از اين موضوع اگاه بودند ، زيرا در مکه مکتب ومدرسه  وجود نداشت تا کسی در آن تحصيل کند

 داد که اين خصلت، تأثيرش را زمانی نشان. نه مشقی نوشته بود حضرت محمدصلی هللا عليه وسلم  نه درسی خوانده و

شاختند به درستی  مردمانی که او را می. ی از زبان آن حضرت بر مردم عرضه شدئ با چنان محتواآيات قرآن

ترين  شخصيت اخالقی پيامبرصلی هللا عليه وسلم از مھم. تواند خود، اين آيات را ساخته باشد فھميدند که او نمی می

ھيچ کس جز  و ی از او نديده بود،ھيچ کس بد. ھدايت مردم به سوی دعوت توحيدی آن حضرت بود عوامل جذب و

رسول هللا صلی هللا . دشنامی بر زبان نياورده  بود ھيچ گاه به کسی بی حرمتی نکرده و. لبخند  بر لبان وی نديده بود

در برابر آزار  پس از آن، ھمواره راه آشتی را برای دشمنان باز گذاشت و  سيزده سال وۀعليه وسلم  در تمام دور

ّشخصيت استوار آن حضرت، سدی در برابر تمامی تھاجمات مشرکان در . بردباری را پيشه کرد بر واذيت آنان ص و

  . برابر اسالم بود

اين اشاره به  .گير و حنيفی را به شما عرضه کنم ام تا دين آسان من مبعوث شده: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود 

ّم بود و مردم موحد مکه، ھرچند در اقليت بودند، از کليات آن آگاھی ين ابراھيئمان روش حنفيت بود که عبارت از آھ

  .داشتند

  . را تکميل کنممن برای آن مبعوث گشتم تا اخالق نيک و پسنديده: در روايتی ديگر آمده است که آن حضرت فرمود

  .نده استکن ّمن مبلغ پيام الھی ھستم وخداوند خود ھدايت: ی آمده است که می فرمودو در روايت ديگر

َأيھا َيا: (معرفی کرد» شاھد و مبشر و نذير و داعی«ن پيامبر را أخداوند ھم در قرآن عظيم الش ُّ ُّالنبی َ ِ َّإنا َّ َأرسلناک ِ ََ ْ ْ َ 

ًشاھدا ِ ًومبشرا َ ِّ َ ُ ًونذيرا، َ ِ َ ًوداعيا َ ِ َ َإلی َ ِبإذنه ِهللا ِ ِ ْ ِ ًوسراجا ِ َ ِ ًمنيرا َ ِ ما تو را گواه و ! ای پيامبر) (۴۶ ، ۴۵/ سوره احزاب . ()ُ

  .کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک گر و ھشدار دھنده فرستاديم و دعوت بشارت
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ھای اصلی دين مبين اسالم بود که آن را  دعوت پيامبر اسالم به اخالق انسانی و بشارت به رحمت و تساھل يکی از پايه

  .کرد برای مردم جذاب می

  

  :دعوت بدون توحيد نشر

سيره نويسان مسلمان، سيزده سال بعثت . ھای تبليغی رسول  هللا  نشر توحيد بدون دعوت رسمی بود  نخستين سياستاز

 سه سال  اولی ، آن بود که رسول هللا  ۀخصوصيات عمد. دانند  ده ساله میۀيک دور  سه ساله وۀرا شامل يک دور

شود، اما جز در موارد اندک، کسی را دعوت به  وحی میگفت که از سوی خداوند به او  ّنبوت خويش را آشکار کرد و

آمدند،  به سويش می   پرستی روی گردانده بودند و بتّپذيرش نبوت خود نکرد، بلکه تنھا کسانی را که خود از شرک و

  .کرد جذب می

 هبود تا مشرکان بھدفش آن . رسوم شرک آميز نجنگيد آداب و ھکذا پيامبر اسالم در اولين سالھای رسالت ، با عقايد و

حتی  اورھای دينی افراد ودر آن دوران، بت پرستان مکه به ب. مانعی بر سر راھش ايجاد نکنند ضد وی بسيج نشده و

نظام    اسالم،ۀخصوص  در باره زمانی که احساس کردند اين تغيير دين ، ب. دادند آنھا اھميت نمی  ين توسطئتغيير آ

  .ريزد به مخالفت با آن برخاستند میارزشی آنان را در ھم  اجتماعی و

آلود به مبارزه  با عقايد شرک با گذشت سه سال از آغاز بعثت، رسول هللا  دستور يافت تا دعوتش را آشکار کند و

  . برخيزد

از مشرکان  بلند بگو و ای صريح و به ھر آنچه مأمور شده« : اين سياست جديد به رسولش فرمودۀخداوند در آستان

پس به زودی ; شوند آنان که شريک برای خدای واحد قايل می. ما مسخره کنندگان را از تو باز داريم. باشرويگردان 

  )٩٨ ـ ٩۴/ حجر (» .شوی دانيم که تو از گفتارشان دلتنگ می می و. خواھند دانست

ال، خداوند به با اين ح. آيد که شروع دعوت آشکار، مخالفت مشرکان را به ھمراه داشته است از اين آيات بر می

رسول هللا در اولين  . از استھزای مخالفان نھراسد کند که از اين پس، دعوت خويش را برمال کند و رسولش توصيه می

خويشاوندان نزديکت را «:قدم، خويشانش را گرد آورد تا آنان را از عاقبت کارشان بيم دھد، چه خداوند به او فرموده بود

: اگر بر تو عصيان ورزيدند بگو و. کند بال فروتنی فرود آور ؤمنان که از تو پيروی میدر برابر ھر يک از م. بيم ده

  )٢١٨ ـ ٢١۴/ شعراء (» .ّبرخدای پيروزمند مھربان توکل کن  و من ازکارھای شما بيزارم

ند ھمانا آيات خداو. ترين وسايل  کاری رسول هللا  در ھدايت مردم، آيات قرآنی بود مھم : نويسند می نويسان سيرت

ه لحاظ شکل آيات قرآنی، ب. محتوای دعوت اسالمی و عقايدی بود که رسول هللا  برای ترويج آنھا، اعزام گرديده  بود 

دل ھمراه با گزينش زيباترين تعبيرھا و  از نظر شکلی، آيات قرآن بسيار اديبانه و. ی بودئمحتوا، در اوج زيبا و

 و ءآھنگ داشتند، در چنين فضا شعر خوش  فراوانی به نثر اديبانه وۀعالقھا   عرب. عبارات بود نوازترين کلمات و

 نظم ۀانديشمندی در بار. کشاند او را به سوی خود می عبارات قرآنی، ھر عربی را به وجد آورده و ای، کلمات و زمينه

نيز ھمسازی  مه وھماھنگی حروف در يک کل خصوص وه مندی ب  نظامۀی در نتيجئچنين نوا« :نويسد اھنگ قرآن می

  ».را می باشداھم خصوصيات شعر را د از اين جھت، قرآن ھم خصوصيت  نثر و الفاظ در يک فاصله پديد آمده، و

آنان . جذبه را داشت باالترين ويژگی و ی که مشتاق شنيدن اين گونه جمالت بودند، بھترين وئھا ی برای عربئاين زيبا

ّلفاظی نبوده  پردازی و اما آيات قرآنی صرف عبارت. بردند دلنشين آن لذت میاز نوای  برای شنيدن آيات گرد آمده و

مردمان . کرد محتوای شاعرانه نداشت، بلکه قرآن، دعوت توحيدی خود را در قالب اين ساختار ادبی زيبا عرضه می و

آيات قرآنی تا عمق . کرد  میبه رحمت خدا اميدوار داد و ّساخت، آنان را از جھنم بيم می را با معارف توحيدی آشنا می
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سخن بيھوده  به اين قرآن گوش مدھيد و« :ھمين نکته سبب شد تا کافران به يکديگر توصيه کنند. کرد جان مردم نفوذ می

  ).٢۶/ فصلت  سوره(» .به آن بياميزيد، شايد پيروز شويد

ی ئمحتوا ھای ظاھری و ون بر جذبهافز. ترين ابزارھای پيشرفت اسالم بود قرآن از مھم بيانی اعجازبه ھر صورت 

به دنبال آنچه بدان علم ندارند «خواست تا  از مردم می. انديشيدن داشت ھای جدی به تفکر و قرآن، آيات قرآنی، توصيه

از آنھا می خواست  تا  داد و بزرگان قبايل فرمان می  جاھلی را به عدم پيروی از پدران وۀخداوند مردم  دور. »نروند

  .جاھلی را کنار بگذارندھای  ّسنت

ھا  انديشه نشر اين افکار و. کرد درستی بينش توحيدی را تبيين می آيات قرآنی به انکار عقايد شرک آلود پرداخته و

خداوند از مردم خواست .  نشر اسالم ھموار ساختایراه را بر ميان مردم مشرک، باورھای دينی آنان را سست کرد و

بيم دھنده  به درستی دريابند که او رسول خدا و  رسولش تأمل کنند وۀقرار نگرفته، در بارتا تحت تأثير غوغای اشراف 

  ).۴۶/  سبأ ۀسور. (آنان است

 سيزده ۀگيری رسول هللا  از آيات قرآنی در کار نشر اسالم، بيشترين تأثير را در دور ترديد بايد گفت، بھره بی

به ھمين . ثرب نيز وقتی با نوای قرآن آشنا شدند، اسالم را پذيرفتندمردمان ي. در مکه داشته است اسالمی دعوت ۀسال

ّترين متن مقدس مسلمانان، بيشترين تأثير را در تحول  قرآن به عنوان مھم. »مدينه باقرآن فتح شد«: دليل گفته شده ِ
  .ختّھای فکری تمدن اسالمی را پی ري ھای آن پايه آموزه فرھنگ جاھلی به فرھنگ اسالمی گذاشته و

شرک، مشرکان آزار خويش را  پرستی و  بتعليه ،شکار پيامبر صلی هللا عليه وسلمآبعد از نشر تبليغ اسالمی ودعوت 

ّامية ابولھب، ابوجھل، بدترين دشمنان اسالم از ميان مشرکان. نسبت به مسلمانان آغاز کردند َ  بن ُ

َخلف   .ّآزار مشرکان با شدت ادامه يافت .بودند ابوسفيان و َ

  

  :ه ي تسم وجه

ِ والفجر «: ّخداوند جل جالله   ۀ فرمود ني با ا  شد كه دهينام) صبح(» الفجر «   سبب  بدان  سوره ينا ْ َ ْ ٍ وليال عشر َ ْ َ ٍ َ    شده افتتاح » َ

  .شكافد ی را م  ظلمت  دل  كه  است  صبح ۀديسپ  به   بزرگ ی سوگند نيو ا.  است

  

   : آن لتيفض

 او   آمد و به ی اثنا مرد نيدر ا.  بود نماز مردم شيمعاذ پ:  فرمود  كه است  كرده  تي عنه روا از جابر رضی هللا ی نسائ

 و   مسجد رفت ۀ گوش  به  نموده  را قطع ی سر و  مرد نماز خود در پشت  آن پس.  كرد ی كرد اما معاذ نماز را طوالنءاقتدا

   را به هيقض.   است  كرد، منافق ني چن  كه  كس فالن: د، گفتي معاذ رس  خبر به ني ا چون.  شد رونينماز گزارد و ب یئ تنھا به

ّ صلی هللا عليه و آله و سلم بردند، رسول   خدا رسول ّ صلی هللا عليه و آله و سلم از آن   خدا ّ  چرا نماز   كردكه  سؤال  شخص ّ

   اما او نماز را بر من  نماز بگزارم ی و دنبال  به  كه آمدم! هللا ارسول ي: ؟ او گفت است  سر معاذ رھا كرده  را در پشت

ّ صلی هللا    خدا رسول پس .   بدھم  علف  شترم  به  كه  و رفتم  مسجد نماز گزاردم ۀ و در گوش  كرد، بناچار بازگشتم یطوالن

َسبح اسم ربك األعلى : مانند یئھا  ؟ چرا سوره گر ھستی  تو فتنهايآ!  معاذ یا«:  معاذ فرمودند ّعليه و آله و سلم به ْ َ ْ َ ِّ َِّ ََ ْ ِ   ،

َوالشمس وضحاھا  َ ُ َ َِ ْ ِ، والفجر  َّ ْ َ ْ َّو والل َ َل إذا يَ ِ َغشى يِ  در  في شر ثي حد نير اي نظ  كه ميشو یادآور مي. »؟ یخوان ی نم را بر مردم   ْ

  . شد ز نقلين» انفطار«  ۀآغاز سور

  

  :اسباب نزول 
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  :تابن حاتم از بريده روايت کرده است که آي  الفجر ،ۀسور) ٢٧ (تدر اسباب نزول  آي

ُيا أيتھا النفس المطمئنة« َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َُ َّ   .نازل  شده است) رض(مزه حن حضرت أدر ش» َ

کيست که : روايت کرده است که رسول هللا صلی عليه وسلم فرمود ) رض(واز طريق جويبر از ضحاک از ابن عباس 

 اين عمل خود ، ھم آب شيرين وگوارا  بنوشد وھم مورد آمرزش ومغفرت خدا قرار بگيرد ، چاه رومه را بخرد وبا

اه را محل آبخوری عموم قرار آيا می توانی اين چ« : سپس پيامبر بزرگوار گفت . آن را خريد ) رض(حضرت عثمان 

ُيا أيتھا النفس المطمئنة «تآنگاه آي. گفت بلی » بدھی َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َُ َّ   .ورد عثمان نازل شد درم »  َ

ُتھا النفس المطمئنة َيا أي« َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِارجع )٢٧( ُ ِ ِ إلى ربك راضیْ َِ َِّ َ ِة مرضيِ َّْ   نيقي   به  آرام  روح یا: یعني » مطمئنه  نفس یا«)٢٨(» ًة يً

 و   نيست آميخته  با آن  ی شك چي ھ كه  یا دهي رس ینيقي   چنان  او به یگانگي  و باور به ّ خداوند جل جالله   به ماني در ا  كه دهيرس

  ز مطابقي چ  ھمه  كه یا  و دانسته یا  گشته ی راض یالھ  ی قضا  به  كه ی روح یا. شود ی نم  سراغ  در آن یئ و ريا  ريب ھيچ

، از او  ستين  یدني رس ی و  به  كه  ندارد و آنچه ی و از او دور  است یدنيد برسد، رسي با انسان  به   و آنچه  اوست مقدرات

 تو   به  كه یاز او؛ با پاداش  » خشنود شي پروردگار خو یسو بازگرد به« !  خشنود و آرام  روح ی، ا دور است  بهًكامال

   و آسوده  آرام امتي و تو روز ق ز از تو خشنود استي ن  عزوجل یخدا: یعني »ز از تو خشنود استيو او ن«   است دهيبخش

  . یشو ی م  داده  مژده  بھشت ز بهي رستاخ  و در ھنگام  مرگ را در ھنگامي ز یئآ ی م در عرصات

  :برخی از مفسرين در اسباب نزول دو روايت را ذکر نموده اند 

  . دي رس شھادت  در احد به  كه گاه  شد آن  رضی هللا عنه نازل  حمزه  حضرتۀ دربار اتيآ ن يا: روايت اول اينست که 

  یدني آشام  آب ی را برا د و آني را خر  رومه  چاه که   حضرت عثمان  زمانیۀاست که اين آيت در باروروايت دوم  ھمان 

  . كرد، نازل شده است   وقف مردم

 

  :دو داستان ذی عبرت 

ی عجيب احضرت ابن عباس در طايف وفات کرد، بعد از آماده شدن جنازه پرنده : حضرت سعيد بن جبير می فرمايد 

 مانند آن را ھيچ گاه نديده بودم ، آمد ودر نعش جنازه داخل شد، سپس کسی آن را نديدکه بيرون ًن قبالوغريبی که م

ُتھا النفس المطمئنةَيا أي«:  آمد تبيايد، وقتی که نعش در قبر گذاشته شد، بر کنار قبر صدای تالوت آين آي َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ھمه در »الخ ...ُ

  )ابن کثير. (ن را تالوت نمود ، معلوم نشد جو قرار گرفتند که چه کسی اي و جست

  : خود را نقل کرده که فرمود ۀ امام حافظ طبرانی در کتاب الھجائب با سند خود از ابی ھاشم فتان بن رزين ، واقع

 زمانی ما در کشور روم اسيرشديم ، ومارا نزد پادشاه آنجا بردند، او مارا اجبار کرد که دين اورا اختيار کنيم، وھر کس

از آن آنکار کند گردن او زده می شود، ما چند نفر بوديم، که از آنجمله سه نفر از ترس مرگ مرتد شده  دين او را 

اختيار کردند، نفر چھارم جلو آورده شد، او از کفر واختيار کردن دين او، انکارکرد، گردن اوزده شد، سرش در 

ه آنھا  آب آمد ، وبه سوی مردم نگاه کردسپس بر  روی  کشيد ، ونھرقريبی انداخته شد ، ناگھان آن سر از ته آب فرياد

ِتھا النفس المطمئنة ، ارجعَيا أي«: را به نام صدا نمود که فالن وفالن وسپس گفت  ِِ ْ ُ َّ ََّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ إلى ربك راضیُ َِ َِّ َ ِة مرضيِ َّْ ِ فادخل ًة ، يً ُ ْ  یَ

ِ عبادِیف ِ وادخل  ،  یَِ ُ ْ ِ جنتیَ َّ را    حاضرين مشاھده کردند ، وصداۀ  عجيب را ھمۀه خورد ، اين واقعسپس در آب غوط»  یَ

آن سه نفر که مرتد  شده   آن واقعه مسلمانان شندند ، و تخت شاه به لرزه در آمد ، وۀشنيدند، تمام نصارای آنجا با مشاھد

   )ثيرابن ک( .زادکردآم مار را از اسارت او مان شندند ، سپس خليفه منصور تماز مسلبودند با

  

  : کلی سوره فجریمحتوا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  :است شده تشکيل بخش ۴ از سوره اين می فرمايند که سوره مفسرين در محتوی کلی اين 

  جباران تھديد برای متعددی سوگندھای -١

  آنھا دردناک سرانجام و پيشين گر طغيان اقوام از برخی به ای اشاره  -٢

  مشکالت و ھا نعمت با امتحان موضوع به ای اشاره -٣

  کافران و منانؤم سرنوشت و معاد -۴

  

   ترجمه وتفسيرمؤجز 

ِبسم هللا الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ   ِميِ

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

ِ والفجر  « ْ َ ْ    !سوگند ) صبحگاھان( به صبح  م قس ()١(»  َ

َ ول « ٍال عْشر يَ َ    ) ! قسم )ذيحجه( ده گانه یو به شبھا  ()٢(»  ٍ

َ والشفع وا « َِ ْ ِلوتر َّ ْ َ   ) !سوگند ) یزيھر چ(و به جفت وطاق   ( )٣(»  ْ

َّ والل « َل إذا يَ ِ ِسر يِ    !كند  یحركت م)  روز ی روشنائیبه سو( و به شب قسم  بدان گاه كه   ()۴(»  ْ

ِھل ف«  ْ ِ ذلك قسم لذیَ ِِّ ٌ َ َ َ ٍ حجر یَ ْ     ؟ جود است اشخاصی  خردمند ، موی برایّا در آنچه گفته شد ، قسمی  مھميآ  ()۵(» ِ

َ ألم تر ك « َ َ ْ َ ٍف فعل ربك بعاد يَ َ َ َِ َ ُّ َ َ و چه (ا قوم عاد رفتار كرده است كه پروردگارت چگونه ب ا نديدی ،ي آ) ای پيامبر( ( )۶(»  َ

   ) . ؟  شان آورده استي بر سر ایبالئ

ِ إرم ذات العماد  « ِ َِ َْ َ َ َقوم ارم كه صاحب قامتھا   ()٧(» ِ    .ستوندار بودند ) یھا مهيكاخھا و خ( و   بلند ستون مانند یِ

ِ الت « ْ لم یَّ ِخلق مثلھا فيَ َِ ُ ْ ْ َ ِ البالد یْ َ ِ   )ه نشده است مثلش در شھر ھاکه آفريد آن ( )٨(»  ْ

  

  :قوم عاد 

از نسل  ر آمده است قوم عاديبر اساس آنچه در تفاس)  يان بوده استاسم جد بزرگ عاد(قبل از ھمه بايد گفت که عاد ، 

ز بوده و آنان با بز و سرسيخ ان حاصلين عادياند، سرزم رومند بودهيار مردمان قوی جثه و ني بن نوح، و بسسام

ار مستحكم يھا و قصر ھای بس  مرتفع كاخیھا و جاھا  خود به آباد ساختن آن پرداخته و در كوهی خدادادیروھاين

 نوشته است كه یخ قرطبيش( ساخته نشده است ، یئاچ جير قرآن مانند آنھا درھيوقشنگ اعمار نمودند،   كه به تعب

 ی و قوت  اندام و بلندیرو و سرسختي مانند قوم عاد در نیا لهيچ قبي تاكنون ھیعنيله است ير در مثلھا راجع به قبيضم

ر در  مانند آن شھیعنيدانند  یان مير را راجع به شھر عادين ضمي ایكند كه گروھ ی میادآوريز يده نشده، نيقامت آفر

   :جا ساخته نشده است چيھ

:  البالدیلة فيخلق مثل القبي لم یأ. لةيرجع إلى القبي»  مثلھا « یر فيالضم»   البالد یخلق مثلھا في لم یالت«  :قوله تعالى

: ليوق. »  البالدیخلق مثلھم في لم یالت«  حرف عبدهللا  یو ف. رهيقوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن الحسن وغ

  . )ه األكثر، حسب ما ذكرناهيو األول أظھر، و عل. نةيجع للمدري

که بغاوت شان به سرحدی رسيد که از دعوت  ان و استكبار آنھا شد ، طوریيشرفت قوم عاد سبب طغيار و پيقدرت بس

  :گفتند   حق پيامبر شان انکار کردند وهب
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) ۶٠ تيسورۀ ھود،آ( دي عذاب دھد؟ در قرآن مجتا بتواند ما را) ١۵ فصلت، ۀسور(رومندتر است ي از ما نیچه كس

و در سورۀ نجم . م آمده استي بار در قرآن كر٢۴ا قوم عاد يله ينام قب. ھمان قوم ھود است ح شده است كه عاد،يتصر

  :استاند كه دو عاد وجود داشته  ن استنباط كردهي از ا ّ محققانیخوانده شده كه بعض» عاد األولی«به نام ) ۵٠ تيآ(

پرست بوده  ظاھر شده است كه بت» هيعاد ثان«شان،يره داشته و بعد از ھالك ايش از ھزار شاخه و تيكه ب» ُاد اولیع«

  . شان در كتب اصنام ذكر شده استي ایھا است و نام بت

لى ألنھم سماھا األو»  وأنه أھلك عادا األولى« : قوله تعالى« : نجم، آمده استۀ  سور۵٠ تي در تفسير آیر قرطبيدر تفس(

ه يل لھا عاد األولى ألنھا أول أمة أھلكت بعد نوح عليق: ديوقال ابن ز. إن ثمود من قبل عاد: ليوق. كانوا من قبل ثمود

عاد : ليوق. حةيح الصرصر، ثم كانت األخرى فأھلكت بالصيھما عادان فاألولى أھلكت بالر: وقال ابن إسحاق. السالم

إن عاد اآلخرة : ليوق. ة من ولد عاد األولى؛ والمعنى متقاربيام بن نوح، وعاد الثاناألولى ھو عاد بن إرم بن عوص بن س

  .»ّالجبارون وھم قوم ھود

 است كه نام ی الھیاي از انبیكيحضرت ھود   آنان فرستاد،یرا به سو) ع( پرست بودند خداوند، ھود قوم عاد بت

  . باشدینام ھود  مه تی يکی از سوره ھای قرآن نيز بن ذکر گرديده است ، وحأمباركش ھفت بار در قرآن عظيم الش

 گفتند كه از یاطر ھود مين خشان را به ايا . رسدیھود از نواسه ھای  حضرت نوح بوده وبا ھفت  پشت  به او م

ه يھود را سف  قوم عاد،یت قومش انتخاب شده بود ، ولي ھدایافته بود واز طرف خداوند براي قومش نجات یگمراھ

دند و ين پدران خود چسپيگانه سر باز زدند و به دي یو از پرستش خدا) ۵۴ ، سورۀ ھود،۶۶سورۀ اعراف،( دپنداشتن

 بود بر آنان نازل شد و ھمه، جز یجه، عذاب خداوند كه باد و طوفان سختيد كردند، در نتيدند و ھود را تھدياستكبار ورز

ّشعراء و فصلت به تفصيل   اعراف، ھود، مؤمنون،یھا سورهقصۀ قوم عاد در . روان اندك او نابود شدنديو پ) ع(ھود

) ّان عمان و حضرموتي میگزارير(د، مسكن قوم عاد در احقاف يآ ین برمأبيان گرديده است ، آنچه از قرآن عظيم الش

  sabaq.  ).٢١تيسورۀ احقاف،آ(بوده است

تندبادى توفنده و سخت سرد و ] ۀليوس[ّو اما عاد به «  :ان شدهينگونه بيِسرانجام قوم عاد ا) ۶ ـ ٨ات يآ(ّدر سورۀ حاقه 

اپى بر آنان بگماشت در آن، مردم را فرو يشب و ھشت روز پ آن را ھفت)  كه خدا(ان كن ھالك شدند؛ يسركش و بن

  »نى؟يب ا از آنان كسى را بر جاى مىياند؛ آ ان تھىيده و ميكن شده و پوس شهي ریى آنھا خرمابنانئدى گويد افتاده مى

  )يدئ در تفسير قرطبی ، تفسير جاللين ، ابن کثير وتفسير بغوی ، مطالعه فرمادتفصيل بيشتر را در اين مورد ميتوان(

ِ وثمود الذ « َّ َ ُ َ ِن جابوا الصخر بالواد يَ َ ْ ِ َ َْ َّ ُ  ی ؟ ھمان قوم قوم ثمود چه كرده استبا )  كه پروردگارت یا ا ندانستهيآ( و    )٩(»  َ

ھا و قصر  و در دل كوھھا خانه(دند يتراش یدند و ميبر یم) ينه و شامان مديم (ی القریم را در وادي عظیھا كه صخره

  )ھای مجلل برای خود می زيستند 

بين (ُمين وادى القرى  بودند که پس از قوم عاد، به وجود آمدند و در سرزیبارعاواينھا از قوم صالح است قوم ثمود، 

زندگی می ) شود که ھم اکنون بعضى از آثار آن شھر در ميان تخته سنگھاى عظيم ديده مى(ِدر شھر حجر ) مکه و شام

ور بودند، و  ردند ، و از قبايل مختلف تشکيل شده بودند و ھم چون قوم عاد در بت پرستى، فساد، ظلم و طغيان غوطهک

   ) .ساختند یكاخھا م.شد راھى، چيز ديگرى ديده نمىدر زندگيشان جز انحراف و گم

  

   حضرت صالح

  . ن تذکر رفته است أالھی است که نام مبارکش يازده  بار در قرآن عظيم الش يکى از پيامبرانحضرت صالح 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 نويسند که  نسب حضرت صالح میۀرخين در سلسلؤ سام  بن نوح از قبيله ثمود بود وبرخی از مۀحضرت صالح نواس

  .اند ياد کرده» صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح«و بعضى ديگر او را به عنوان » الح بن عبيد بن جابر بن ثمودص«

 سال عمر ٢٨٠ ومطابق روايات   بودکه بر زبان عربی تسلط داشت ی پيامبرانۀ عليه السالم ،از جمل-حضرت صالح 

  .کرد 

 در کنار کعبه - عليه السالم - بين حجر االسود و مقام ابراھيم مقام ومدفن حضرت صالح عليه وسلم مطابق روايات 

  . قرار قرار دارد

 و با تالشھاى شبانه روزى خود، آن قوم را به سوى  ی قوم ثمود  فرستاده شدئا برای ھدايت ورھنمًحضرت صالح  اصال

  . سخت الھى گرفتار شدندھا دعوت نمود، ولى آن قوم، از او اطاعت نکردند و سرانجام به عذاب  خدا و نيکى

 يک تنه بر ضد بت و بت - عليه السالم - و ھود -  عليه السالم - حضرت صالح سومين پيامبرى است که پس از نوح 

 -  عليه السالم -طبق بعضى از روايات، حضرت صالح .  و سالھا با آنھا مبارزه و ستيز نمود پرستى عصرش قيام کرد

 سال آنھا را دعوت کرد، ولى جز اندکى، به او ١٢٠ سوى خدا پرستى پرداخت، و در شانزده سالگى به دعوت قوم به

  . ايمان نياوردند

  ادامه دارد

 

 
 


