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تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠٨جوالی ٢٠١۶

تفسير احمد ١٣ -
ترجمه وتفسير سورۀ الشمس٢ -
قسم در قرآن :
قرآن عظيم الشأن که کتاب ھدايت بشر میباشد برای تربيت انسانھا روشھای متعددی را مورد توجه قرار داده که به
کار بردن سوگند )قسم( يکی از آن روشھای تربيتی می باشد .زيرا چنان که میدانيم سوگند يادکردن در ميان عامۀ
مردم امری رايج بوده و ھر کدام از آنھا براساس آداب و رسوم و دينی که دارند قسم ياد میکنند تا با اينکار يا مطلبی را
تأکيد نمايند يا توجه مخاطبان را نسبت به اھميت نکتۀ مورد نظر که دربارهاش سوگند می خورند جلب نمايند .
» َ ْ
قسم« در لغت به معنای جزءجزء کردن و » ِ ْ
قسم« به معنای بھره بردن) ابن منظور ،محمدبنمکرم؛ لسان العرب،
بيروت ،دار صادر١۴١۴ ،ق ،ج ،١٢ص(.۴٧٨
قسم« در اصل از » َقسامه « بوده )يمين و سوگندی كه بر اولياء مقتول ادا شود( ،به معنای حسن و جمال که در
و» َ َ
اصطالح فقھی و قرآنی ،اسمی برای »حلف« به کار برده شده است.
وجه نامگذاری سوگند يادکردن به » قسم « اينست که يادکنندۀ قسم گويا با سوگند خوردن در ھر جايگاھی که باشد از
زيبائی و جمال آن چيزی که به آن قسم میخورد ،بھرهای میبرد؛) راغب اصفھانی ،حسينبنمحمد؛ المفردات فی
غريبالقرآن ،بيروت ،دارالعلم الدارالشامية١۴١٢ ،ق ،چاپ اول ،صفحه (.۶٧٠
» يمين« را از آن جھت به معنای سوگند گرفتهاند كه عرب چون در حين پيمان بستن و ھم سوگند شدن ،دست راست
يك ديگر را میفشردند ،لذا به طور مجاز يمين گفتهاند.
) قرشی ،سيد علیاكبر؛ قاموس قرآن ،تھران ،دارالكتب االسالميه١٣٨۴ ،ش ،چاپ چھاردھم ،جلد  ،٧صفحه .(٢٧٣
انواع قسم ھای قرآنی:
انواع قسم ھائی که در قرآن آمده علماء آن را به شرح ذيل بخش بندی نموده اند :
خداوند در قرآن عالوه بر ذات خويش به مخلوقاتی چند نيز سوگند ياد نموده که تقريبا ً با يک نگاھی گذرا در قرآن
میتوان به موارد زير دست يافت .
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قسم به ذات خويش
پروردگار با عظمت ما با لفظ جالله » ﷲ« مانند » تا لتسئلن عما کنتم تفترون« ) سورۀ نحل آيت  ۵۶ودرشش مورد
با کلمه » رب« قسم خورده است .
قسم به فرشتگان
» والنازعات غرقا والنا شطاط نشطا ...فالمدبراب امرا« ) سورۀ نازعات آيات ( ۵-١
قسم به جان پيامبر » لعمرک انھم لفی سکرتھم يعمھون« ) سورۀ حجر آيت ( ٧٢
قسم به قرآن مجيد
»يس و القرآن الحکيم«  ).سورۀ يس  ١و ( ٢
قسم به قيامت
» و اليوم الموعود« ) سورۀ بروج آيت ( ٢
قسم به پديدهھای آفرينش
مانند ايمان ،آفتاب  ،ستارگان ،زمين

 ،ماه،باد ،ابر ،بحر ،کشتی ،انجير ،وزيتون مراجعه شود به :سورۀ

طارق آيت ،۴سورۀ شمس آيت ،١سورۀ تکوير آيت ،١۵سورۀ شمس آيت ،۶سورۀ انشقاق آيت  ،١٨سورۀ ذاريات آيت ١
و  ، ٢سورۀ طور آيت  ،۶سورۀ ذاريات آيت ،٣سورۀ تين آيت ١
قسم به زمانھای مختلف
سپيده دم ،چاشتگاه ،عصر ،غروب آفتاب ،روز و شب مراجعه شود به) :سورۀ فجر آيت  ،١سورۀ شمس آيت  ،١سورۀ
عصر آيت  ،١سورۀ انشقاق آيت  ،١٧سورۀ شمس آيت  ، ۴سورۀ تکوير آيت (. ١٧
قسم به مکانھای مقدس:
مانند مکه ،کوه طور ،بيت المأمورمراجعه شود به سورۀ  ) :بلد آيت ،١طور آيت  ١و ( ٣
قسم به نفس انسان :
قسم به وجدان انسانی ،قلم ونوشته ،انسان پيکارگر ،شفع ،وتر و ...مراجعه شود در) سورۀ شمس آيت  ،١٧سورۀ
قيامت آيت  ، ٢سورۀ قلم آيت  ،١سورۀ عاديات آيت ١تا - ۵سورۀ فجر آيت ( ٣
مورد قسم:
البته الزم به يادآوری است که قسم ھای قرآن يا در موردی است که اعتقاد بشر به آنھا الزم و ضروری است مانند
سوگند به وحدانيت خدا ،وقوع قيامت ،مبعوث شدن پيامبران  ،نبوت پيامبر اسالم ،حقانيت وعدۀ الھی  ...و يا برای تأکيد
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بر حاالت و روحيات بشر است مانند تأکيد برخلقت انسان در بھترين صورت ،آفرينش انسان در رنج و سختی ،وجود
نگھبانان و حافظانی برای انسان ،زيانکار بودن انسان را نام برد .
تفاوت قسم الھی با قسم انسانھا :
مفسرين در اين مورد می نويسند  :تفاوت قسم ھای الھى يا قسم ھاى متعارف ميان مردم نقاط ذيل را برجسته ساخته اند :
 -١مردم معموالً به چيزھائى قسم ياد مى كنند كه در نظرشان مقدس و يا بسيار عزيز است و در تمام آنھا نگران
مؤاخذه و يا صدمه ،در صورت دروغ گوئى ھستند.
 -٢ھدف اصلى از سوگند مردم اثبات مطلب است ،وقتى گويندهاى احتمال مى دھد كه شنوندگان سخن او را باور نكنند با
سوگند خوردن سعى مى كند آنان را وادار به قبول نموده شك و ترديد را برطرف سازد .اين در حالى است كه ھيچ يك
از اين مطالب در سوگندھاى قرآن نيست ،زيرا خداوند نه از كسى يا چيزى ترس دارد و نه فقدان چيزى برايش ضرر
مى رساند تا سوگند ياد كند ،از طرف ديگر دربارۀ سخن خدا ،مؤمن نياز به سوگند ندارد و براى كافر و معاند سوگند
سودى ندارد.
خدا در قسم ھای خود عالوه بر نشان دادن اھميت آنھا و عالوه بر تأكيدی كه از اين طريق بر وقوع خبر می شود قسم
ھای خود را طوری انتخاب كرده و آورده است كه خود آنھا حجت و دليل بر ثبوت خبر و جواب قسم نيز باشند.
خوانندۀ محترم !
يكى از فلسفه ھاى قسم ھای پروردگار ،بيان درجۀ اھميت چيزى است كه براى آن قسم خورده است دومين فلسفۀ قسم
ھاى خداوند ،بيان اھميت و ارزش موجوداتى است كه به آنھا سوگند ياد كرده است.
از مجموع قسمھاى قرآن در يك مورد خداوند يازده قسم ياد كرده ،كه آيات اوليۀ سورۀ شمس است.
و در چھار مورد سوگندھاى پنجگانه وجود دارد و در چھار مورد قسمھاى چھارگانه يافت مى شود .سوگندھاى سه گانه
شش مورد و قسم ھاى دوگانه پنج مورد است و قسمھاى يگانه شانزده مورد است كه بيشترين عدد را به خود اختصاص
داده است.
قسمھاى يازده گانه و تھذيب نفس قسم ھای سورۀ شمس
اول به
اما چھار مورد ّ
خداوند در اين سورۀ يازده قسم ياد كرده ،كه چھارتاى آن دو تا دو تا ،و سه مورد آن قسم يگانهّ .
شرح زير است:
وضحاھا :سوگند به آفتاب و تابندگيش در اين آيت ھم به آفتاب قسم ياد شده ،و ھم به نورش.
والشمس َ ُ َ َ
 َ -١ﱠ ْ ِ
بناھا:قسم به آسمان و آن كس كه اين بناى رفيع و با عظمت را بنا كرده است .
وما َ َ َ
 َ -٢ﱠ َ ِ
والسماء َ َ
طحاھا :قسم به زمين و خدائى كه آن را گسترانيده است
وما َ َ َ
واالرض َ َ
ِ ْ ْ َ -٣
ْ َ َ -۴
سواھا :قسم به روح انسان و آن كس كه آن را آفريده است« .در چھار مورد باال مجموعا ً ھشت قسم وجود
وما َ ﱠ َ
ونفس َ َ
اما سه موردى كه فرد است :
داردّ .
ْ َ -١
تالھا:قسم به ماه ھنگامى كه به دنبال آفتاب بيرون مى آيد .
مر ِ َإذا َ َ َ
والقَ َ ِ
جالھا:قسم به روزھنگامى كه پرتوآن صفحۀ زمين راروشن مى سازد .
والنھار ِ َإذا ﱠ َ
 َ -٢ﱠ َ ِ
يغشاھا:قسم به شب ھنگامى كه تاريكى و ظلمتش تمام روى زمين را فرا مى گيرد.
والليل ِ َإذا ْ َ َ
 َ -٣ﱠ ِ
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آفتاب عالمتاب:
در مورد عظمت و اھميت آفتاب و نور آن ،كه خداوند متعال به آن قسم خورده ، ،مطالبى كه به ھنگام نزول قرآن ھيچ
كس از آن ّ
مطلع نبود:
الف -عظمت خيره كنندۀ آفتاب
ب -وزن آفتاب
ج -درجۀ حرارت آفتاب
د -شعله ھائى ازآفتاب
ھـ  -جاذبۀ آفتاب
آثار و اسرار نورآفتاب :
 -١ھمه چيز مرھون نورآفتاب !
ّ
مواد غذائى با نور آفتاب
 -٢پرورش
 -٣بارانھا و نور آفتاب
 -۴رابطۀ نور آفتاب و بادھا
 -۵آفتاب منشأ زيبائيھا
 -۶نور آفتاب منبع انرژيھا
قسم به ماه :
تالھا « .برخى از خصوصيت ھا و ويژگى ھاى ماه درخشان!
والقمر ِ َإذا َ َ َ
» َ ََْ ِ
الف -حجم كرۀ ماه
ب -وزن ماه
ج -زندگى در كرۀ ماه
د -حركت كرۀ ماه
ھـ -فاصلۀ ما تا كرۀ ماه
و -روز و شب در ماه
گوشه اى از بركات كره ماه:
 -١ماه ،تقويمى طبيعى!
 -٢جزر و مد اينجاست كه خداوند متعال ضمن درس تھذيب نفس )كه قسمھاى يازده گانۀ سورۀ شمس براى آن است(
ّ
متوجه منبع فياض جھان ھستى ،و علّت العلل مى كند ،تا با شناخت ھر
درس توحيد و خداشناسى ھم مى دھد ،و ما را
چه بيشتر او ،به درجات باالترى از كمال دست يابيم.
سوگند به روح انسان:
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» َ َْ
وتقواھا« خداوند متعال در اين آيت شريفه به نفس انسان  ،و آن كس كه آن را
فجورھا َ َ ْ َ َ
فألھمھا ُ ُ َ َ
وما َ ﱠ َ
سواھا * َ َ ْ َ َ َ
ونفس َ َ
ّ
متذكر اين نكته مى شود كه به آفرينش روح انسان
آفريده ،و به صورت معتدل قرار داده ،سوگند ياد كرده و در ادامه
قناعت نكرده ،بلكه فجور و تقوا را نيز به او تعليم داده است .يعنى ھم اسباب سعادت را در اختيارش نھاد و ھم عوامل
شقاوت را به وى ّ
معرفى كرده و به عبارت ديگر ،راه و چاه را به انسان نشان داده است.
خاب َ ْ
زكاھا * َ َ ْ
أفلح َ ْ
» َْ
دساھا« سوگندھاى يازده گانه ،براى تبيين اھميت فوق العاده اين نكته است:
من َ ﱠ َ
من َ ﱠ َ
وقد َ َ
قد َ ْ َ َ
» ھر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده رستگار شده; و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته،
نوميد و محروم گشته است.
ســـعــادت چــيــــست ؟
مفھوم سعادت و معانی اصطالحی آن و فھم ما از سعادت يکی از مطالب مھم و مرکزی در جوامع بشری و زندگی
ماانسانھا به شمار می رود  .يكی از سؤال ھای مھم در زندگی انسان اينست که در يابد که سعادت چيست؟ سعيد و
خوشبخت کيست؟ سعادت واقعی چيست؟ و چطور می توان انسان به سعادت واقعی دست يابد ؟ يافتن جواب درست
ومنطقی به اين سؤاالت ،به اطمينان کامل حلی برای بسياری از مشاکل ما شده می تواند ودرک مفردات آن امر
بسيار مھمی به شمار می رود .
سعادت در فرھنگ ھر ملت و حتی ھر انسان مفھوم ،محتوا و تعاريف مختلفی دارد .ھر گروه و فرقه انسانی سعادت
را به شکل

خاصی

و ذوق

خود تعريف

وتشريح نموده اند و فھم خويش را ازين مفھوم دارند.

کلمۀ سعادت يا خوشبختى در لغت ،توسط علماء به معناى سعادت و خوش طالعى مورد ترجمه وتفسير قرار گرفته
است  .ھمچنان علماء در تعريف سعادت می گويند :
» سعادت  :رسيدن به ھر نوع كمال ممكن كه انسان استعداد و شايستگى وصول به آن را دارد « ويا به عبارت ديگر :
سعادت عبارت از استفادۀ صحيح  ،سالم و مشروع از نيروھاى مختلف مادى و معنوى که پروردگار در تصرف
واختيار انسان قرار داده است.
اين فھم را قرآن عظيم الشأن با زيبائی خاص خويش چنين معرفی می فرمايد:
)ونفس وما سويھا فالھمھا فجورھا وتقويھا قدافلح من زكيھا و قد خاب من دسيھا( از فحوای آيات متبرکه با صراحت تام
معلوم می گردد :فالح انسان در گرو تزكيۀ نفس است و »فالح« ھمان سعادت و كمال نفس انسانى است; از اين نظر
كه موجب رستگارى و رھا شدن انسان ازمشکالت است .از آن نظر كه موجب دستيابى به خواستهھاست »فوز« و از
نظر اين كه مطلوب ذاتى است »سعادت« ناميده مىشود .
اگر ما حکمت وفلسفۀ خلقت انسان را مورد تحليل وارزيابی قرار دھيم با وضاحت تام در خواھيم يافت که ،ھدف از
خلقت جھان و به تعقيب آن خلقت انسان ،رساندن انسان به کمال فضيلت و رساندن انسان به باالترين کمال انسانی
است ،بنابر ھمين منطق است که گفته می توانيم که انسان فطرتا ً مخلوق کمالجو و سعادت طلب خلق گرديده است .
اء ھمۀ انسانھا می خواھند خود را به سعادت گم شدۀ خود برسانند .
بن ً
ولی در اين جای شک نيست که انسانھا برای رسيدن به معراج سعادت برای خود راه ھا و وسايل مختلفی را مطرح
وپيش بينی می نمايند .برخی از انسانھا رسيدن به سعادت وخوشبختی متصور خويش را در رســـيـــدن بـــه » لذت «
ظاھری وبرخی ديگر از انسانھا » لذت ھای « باطنی را مايۀ سعادت و خوشبختی معرفی می دارند  .ابن سينا ،
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سعادت را به فعليت رسيدن استعدادھای انسان به طور يکنواخت و ھماھنگ که موجب کمال انسان میشود ،معنا
کردهاست).رسالۀ سيمای خوشبختی ،نوشته حميد رسائی ،صفحه .(١٧
ھمچنان علماء بدين باور وعقيده اند که ھر کدام از دو خصوصيت )سعادت و شقاوت( برای خود معنای به خصوصی
دارند  .به طور مثال  » :روح « دارای سعادت و شقاوتی است  .و» جسم«

ھم دارای سعادت و شقاوت به

خصوص خود می باشد .بنابر ھمين منطق است که قرآن عظيم الشأن انسان را موجودی مرکب از جسم و روح
ّ
متغير  .بنابراين آنچه را که تنھا مربوط به سعادت » ،روح «
متحول و
معرفی داشته است  .روحی ابدی و جسمی
ّ
انسان است .مانند علم  ،تقوا و امثال آن ،از سعادتھای انسانی میشمرد و ھمچنين اموری که سعادت جسم و روح را
با ھم دربر دارد ،از سعادتھای انسان محسوب میفرمايد :مانند نعمت مال و اوالد به شرط آن که انسان را از ياد
پروردگار غافل نکند و دلبستگی به حيات دنيوی را به دنبال نداشته باشد .ھمچنين سعادت انسان اموری است که در
ناحيۀ جسم و بدن سختی و ناماليماتی را به وجود آورد ولی در ناحيۀ روح از سعادت شمرده میشود ،مانند قبول مشقت
اما اموری که در روح شقاوت ايجاد کند ،گرچه سعادت جسمانی را
ھای جسمی در راه خـدا ،انفاق اموال در راه خداّ .
به ھمراه داشته باشد ،ھيچ گونه سعادتی را ھمراه ندارد ،مانند لذائذی که فقط جنبۀ دنيوی غير مشروع داشته و اين لذايذ
غير مشروع دنيوی موجب فراموشی از ياد خداوند گردد .اين نوع لذائذ و به اصطالح سعادت غير مشروع جسمانی را
پروردگار

برای

انسان

واقعيت

در

عذاب

شمرده

است.

دين مقدس اسالم ،به انسان ھشدار می دھد که مفھوم زندگی اين نيست که انسان يکسره خود را به لذايذ و رنج ھای
دنيوی منحصر شمارد  .بلکه زندگی ابدی و جاودانه نيز با رنج ھا و لذت ھای متناسب با اعمال انسان ھا در راه است
و اين انسان است که می تواند انتخاب کند زندگی زودگذر و فانی ،يا سعادت جاودانه و ابدی وھميشگی .دين اسالمی
درين راستا اعتدال را مراعات کرده و برای بھره گيری از لذايذ مادی و معنوی حدود و ثغور بس عالی و انسانی را
تعيين نموده که با پيروی ھمان گونه که از طبيعت اين دين که دين دنيا و آخرت است رھنمائی و ھدايت می کند ،پيروی
ازين اصول سبب صالح و فالح دنيا و آخرت خواھد بود.
ّ
مسلم است که سعادت و خوشبختى از آن انسانھا و جوامع بشری است که آسايش خاطر و آرامش بيشترى داشته باشند.
برای عده ای که سعادت و خوشبختی را تنھا در داشتن مال دنيوی خالصه می کنند بايد گفت که :مال و ثروت و قدرت،
به ھيچ صورت منشأ سعادت و خوشبختى به حساب نمىآيد ،زيرا ثروت و قدرت ،رفاه مىآورند اما حتمی نيست که
آرام بخش باشند .يکى از دانشمندان انگليس مىگويد :براى مردم عاقل ،ثروت يکى از عوامل اضطراب و بدبختى
است .مسألۀ مھم اين است که بايد بکوشيم تا مالک ثروت خود باشيم ،نه بندۀ آن .ما بايد امير نفس باشيم نه اسير نفس .
کسانى که در عشق ثروت وقدرت فرورفته اند وھميشه خود را اسير آن ساختهاند و متداوما ً در فکر آن می باشد که
اء ھميشه در فکر غرق اند .بايد دانست که ھمچو
مبادا در کشمکش حوادث ،مال ودارائی خويش را از دست ندھند  ،بن ً
اشخاص به ھيچ وجه روی خوشی را نخواھند ديد .بايد تعمق کرد و دانست که در کفن جيب نيست )آن ھم به گمان
است که ببری يا نبری(
انسان چگونه می تواند به سعادت حقيقی دست يابد:
 -١کسب رضای پروردگار:
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اولين چيزی که انسان می تواند به سعادت واقعی وحقيقی برسد ھمانا کسب رضای پروردگار با عظمت است .قرآن
عظيم الشأن در سورۀ عصر ،آنعده از انسانھا را از خسران مستثنا می سازد که آنان مؤمن ونيکوکار باشند  .قرآن
عظيم الشأن با صراحت تام بيان می دارد :
آمنوا َ َ ِ ُ
الذين َ ُ
الصالحات
وعملوا
انسانھای مؤمن ونيکو کار به طور حتمی به فالح و رستگار دست می يابند  ِ » .ﱠإال ﱠ ِ َ
ﱠ ِ َ ِ
وتواصوا ِ ْ َ ﱢ
بالصبر«
بالحق َ َ َ َ ْ
َََ َ ْ
وتواصوا ِ ﱠ ْ ِ
علمای علم اخالق می گويند خوش بخت کسى است که زندگى خوشايندى داشته باشد و رسيدن به اين مأمول جــــز با
رضای پروردگاردر چيزی ديگری به دست نمی آيد .
 -٢تقوا وپر ھيزگاری:
دومين عامل رسيدن به سعادت حقيقی را قرآن عظيم الشأن در سورۀ شمس آيت ) (٩پس از يازده سوگند و قسم چنين
بيان می دارد  :سعادت و رستگارى نصيب آنعده از انسانھائی است که خود را از پليدى تطھير کند و بدبخت کسى
است که به ناپاکى روی بياورد .
يکی از عوامل ارسال کتب سماوی وارسال پيغمبران الھى در ھمين فھم خالصه می گردد  ،پيغمبران آمده آند تا برای ما
انسانھا راه زندگى ورسيدن به زندگی سعادتمند ابدی را نشان دھند .پـــيامبران الھی مبعوث گرديده اند تا برای بشريت
راه خير وراه رسيد ن به سعادت را تعليم دھند.
يـکی از رسالت ھای انبياءھمين است که برای انسانھا راه ھا وطرق ورود به زندگی سعادتمند ،خوش بختى ،نيکى و
نيکوکارى ،راستى و درستى و استحکام اخالقى و خيرخواھى و مھربانى را بياموزند. .
 -٣ياد پروردگار:
مھمترين عامل ووسيله ای که موجب خوشی وآرامش روح انسان می گردد  ،ھمانا ياد پروردگار است  .قرآن عظيم
الشأن در )سورۀ رعد  :آيت  (٢٨مھم ترين عامل و وسيله براى خوشى و آرامش روح را ياد پروردگار معرفی
داشته است ) :اال بذكر ﷲ تطمئن القلوب  ،تنھا با ياد پروردگار است که  ،قلبھا آرام میگيرند (.البته روى گرداندن از
ياد ﷲ را عامل سيه روزى وبدبختی معرفی داشته ومی فرمايد ) :ھر کس از ياد من روى گرداند ،زندگى اش سخت
می شود ( )سورۀ ط آيتء (١٢۴اما بايد گفت راز خوشبختی تنھا در نور ايمان الھی نھفته است و بس .انسانھائی در
زندگی خويش خوشبخت ھستند كه از آرامش حقيقی نفس و روح برخوردار باشند .آنعده از انسانھائی که سعادت را
صرف در زراندوزی و انباشتن مال ومنال می پندارند در اشتباه اند  .تجربه به اثبات رسانيده است که مال  ،ودارائی
زياد ھيچ وقت برای انسان سعادت به بار نياورده  ،در زيادتر از موارد ھمين مال وثروت است که باعث مصيبت ھا
وفالكت ھای متعددی برای انسان می گردد .
 -۴عمل صالح:
قرآن عظيم الشأن عمل صالح را در اعمالی مانند جھاد فی سبيل ﷲ  ،امر به معروف  ،نھى از منکر ،به جای آوردن
شکر نعمت ھاى الھى وتوبه را مايۀ ،زندگی با سعادت برای انسان معرفی داشته است.
 -۵مجالست و ھم نشينى با علماء و بزرگان:
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد )سعادت مندترين انسانھا کسانی آند که با علماء وشخصيت ھای بزرگوار و کريم
ھم نشينی داشته باشد( .
 -۶داشتن اوالد صالح :
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زن صالحه و منزل شايسته؛ از جملۀ عواملی است که انسان را به سعادتمندی واقعی می رساند:در حديثی از پيغمبر
اسالم محمد صلی ﷲ عليه وسلم روايت است که می فرمايد » :من سعادةالمرء المسلم الزوجةالصالحة و المسکن الواسع
و المرکب الھنىء و الولد الصالح ؛ از سعادت انسان مسلمان است که زن شايسته  ،خانه وسيع  ،مرکب راھوار و
فرزند شايسته نصيبش شده باشد«.
خوانندۀ محترم !
نصحيت وتوصيۀ اخالصمندانه  ،دوستانه وبرادرانۀ من برای رسيدن به زندگی با سعادت و بھتر  ،اين است که بـــا
خود تعھد نمائيم که مرتکب گناه نشويم .من معتقدم که ھرچه گناه و عصيان کمتر باشد زندگی سعادتمندترو
لذتمندتری را در اختيار خـواھيم داشت .بر ماست تا باطن ما بھتر از ظاھر ما باشد.
خوش خلقی را نبايد در زندگی فراموش کرد ،آنچه که در زندگی از آن فايده ای و سعادت اصلی متصور نيست آن را
بايد ترک کرد ما بايد به اين نتيجه در زندگی خويش برسيم که در دنيا آنچه نصيب انسان می ماند که با کار آخرت
آيد .انسان نبايد فريب مال ومنال دنيا را خورده وھميشه درفکر پول وپيسه ودارائی برايد .در اين ھيچ جای شک
نيست  ،انسان تامی تواند کار و زحمت بکشد تا محتاج کسی نشود و دستش برای ديگران دراز نشود .اما مراعات
اعتدال و اوامر الھی درين رستا سبب صالح و فالح ھر دو عالم خواھد گرديد .الھی ما را سعادت دارين نصيب فرما.
الھی ،پرودگارا ما بر خود ظلم روا داشته ايم اگر بر ما ترحم و گذشت نکنی از جملۀ خساره مندان خواھيم بود .ربنا
ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرين.
سوگند خوردن به غير آ :
سوگند خوردن به غير ﷲ تعالی و يا به غير از اسماء و صفات ﷲ به صورت مطلق حرام است و جزو شرک اصغر
محسوب می شود ،و حتی اگر کسی به تعظيم و بزرگداشت غير ﷲ را به قسم ياد کند ،او دچار شرک اکبر خواھد شد.
دون ﷲِ َ َ
أشرک « )ھرکس به غير
و علتش حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که فرمودند» :من حلف بشیء ُ َ
فقد َ
ﷲ سوگند ياد کند ،قطعا ً کفر يا شرک ورزيده است( ).ترمذی ) (١۵٣۵و گويد :حديث حسن است(.
بنابراين ما مسلمانان يا نبايد سوگند ياد کنيم و يا اگر سوگند خورديم بايد فقط به ﷲ يا يکی از اسماء و صفاتش باشد ،مثال
سوگند ياد کردن به کالم ﷲ صحيح است زيرا کالم صفت خداوند متعال است.
والقمر
والشمس َ ُ َ َ
البته خداوند متعال می تواند به مخلوقاتش قسم بخورد ھمانطور که خداوند متعال ميفرمايد َ » :ﱠ ْ ِ
وضحاھا * َ ْ َ َ ِ
سواھا«
وما َ ﱠ َ
وما َ َ َ
وما َ َ َ
والليل ِ َإذا َ ْ َ َ
والنھار ِ َإذا َ ﱠ َ
ِ َإذا َ َ َ
يغشاھا * َ ﱠ َ ِ
جالھا * َ ﱠ ْ ِ
واألرض َ َ
والسماء َ َ
ونفس َ َ
طحاھا * َ َ ْ ٍ
تالھا * َ ﱠ َ ِ
بناھا * َ ْ َ ْ ِ
)الشمس .(١-۶ :يعنی :به آفتاب و گسترش نور آن سوگند ،و به ماه ھنگامی که بعد از آن درآيد ،و به روز ھنگامی که
صفحۀ زمين را روشن سازد و به شب آن ھنگام که زمين را بپوشاند ،و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده ،و
به زمين و کسی که آن را گسترانيده

ّ
منظم ساخته.
و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را )آفريده و(

که در اين آيات و بسياری از آيات ديگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز و غيره قسم می خورد ،و بايد
دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس و ليل و وتر و غيره( فقط و فقط مختص خداوند متعال است ،و ما انسانھا حق
نداريم که به اين موارد سوگند ياد کنيم ،زيرا ھرگز نه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و نه ھيچ يک از اصحاب ايشان رضی
ﷲ عنھم به شمس يا فجر يا ليل يا وتر و غيره سوگند نخوردند ،و اگر جايز می بود آنھا به اين موارد سوگند می
خوردند..
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ولی خداوند متعال به ھر چيزی که بخواھد قسم می خورد ،و ھدف از آن قسم خوردنھا توسط خداوند اينست تا نعمتھای
خويش را يادآوری کند ،نعمتی مانند خورشيد و شب و روز و کوھھا و غيره که ھمه را برای انسانھا آفريد و خداوند
متعال با سوگند خوردن به اين نعمتھا قصد يادآوری کردن آنھا را به ما دارد ،بنابراين فقط خالق آنھا )يعنی خداوند( می
تواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانھا که خود مخلوق ھستيم.
پس ما نبايد به آنھا قسم ياد کنيم ،زيرا آنھا فقط مختص خداوند است که ﷲ تعالی قصد دارد با سوگند خوردن به
مخلوقاتش آن نعمتھا را به ما يادآوری کند..
و اگر قسم خوردن به غير خدا جايز می بود ،قطعاً پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به جای آن که ما را از آن نھی کند با
استناد به آن آياتی که خداوند در آنھا به مخلوقاتش سوگند خورده حکم بر جواز سوگند به غير خدا می داد ،در حالی که
إن ﱠ
أن تَ ْ ِ ُ
کان َ ِ ً
ينھاکم َ ْ
حالفا َ ْ َ ْ ِ ْ
بآبائکمْ َ َ ،
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم چنين فرمودندَ َ »:أال ِ ﱠ
ﷲَ ّ ّ
أو
فمن َ َ
فليحلف ِبا ﱠ ِ َ ْ
حلفوا ِ َ ِ ُ ْ
عزوجل َ ْ َ ُ ْ
َِ ْ ُ ْ
ليصمت« بخاری ) – (٢۶٧٩مسلم )) (١۶۴۶ھان! بدانيدکه ﷲ تعالی شما را از سوگند به پدرانتان نھیمیکند لذا ھر
کسی که میخواھد سوگند ياد کند به نام ﷲ سوگند ياد کند يا سکوت نمايد(.
در روايتی ديگر عبدﷲبنعمر رضی ﷲ عنھما روايت میکند که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودَ » :من کان ً
حالفا
يحلف ّإال با « )ھرکس میخواھد سوگند ياد کند فقط به نام ﷲ سوگند يادکند (،راوی میگويد :قريش به نام پدرانشان
فال َ ِ
سوگند ياد میکردند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودُ ِ َ » :
التحلفوا بآبائکم« ) به نام پدرانتان سوگند ياد
نکنيد (.بخاری ) (٣٨٣۶مسلم )(١۶۴۶
و روايت ابو ھريره رضی ﷲ عنه از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين موضوع را تأئيد میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه
بالالت َ ْ ُ ﱠ
أقامرک َ ْ َ َ َ ﱠ ْ
ﷲْ َ َ ،
وسلم فرمودْ َ »:
والعزی َ ْ َ ُ ْ
قال
فليتصدق«
من َ َ َ
فليقلَ :ال ِ َإلهَ ِ ﱠإال ﱠ ُ
تعال ُ َ ِ ْ َ
ألخيه َ َ َ
ومن َ َ
منکم َ َ َ
حلف ِ ْ ُ ْ
ِ
حلفه ِ :ﱠ ِ
فقال ِفی َ ِ ِ ِ
رواه مسلم و غيره،
)ھرکس به الت و عزی سوگند ياد کند بايد »ال اله اال ﷲ« بگويد ،و ھرکس به دوستش بگويد :بيا قمار بازیکنيم ،بايد
صدقه بدھد (.بخاری ) (۴٨۶٠مسلم ).(١۶۴٨
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھرمسلمانی را که با الت و عزیسوگنديادکند دستور داده است ال اله اال ﷲ بگويد )يعنی:
تجديد ايمانکند( .زيرا سوگند به غير ﷲ با کمال توحيد منافات دارد و در اين کار به وسيلۀ سوگند که مخصوص ﷲ
است به غير ﷲ تعظيم شده است.
آری! اين فرموده ھای رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم ھستند که صراحتا ً سوگند به غير خدا را نھی می کنند ،آيا اگر
سوگند به ماه و ستارگان و ديگر مخلوقات جايز می بود ،پس چرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ما را از سوگند به غير خدا
نھی می کنند؟! رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم که آگاھترين انسانھا به آيات قرآن و معانی آنھا بود پس چرا با استناد به
آن آياتی که خداوند در آنھا به مخلوقاتش سوگند ياد می کند حکم بر جواز سوگند به غير خدا نمی دھد؟!
آيا العياذبا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در امر رسالت کوتاھی کرده اند!! يا آن که معانی آن آيات را نمی دانست!
و چرا اصحاب بزرگوار ايشان به غير خدا سوگند نخورده اند چنان که ابن مسعود رضی ﷲ عنه می گويدْ َ » :
أحلف
ألن َ ْ ِ َ
من ْ
إلی ِ ْ
کاذبا َ َ ﱡ
صادقاً« مصنف ابن ابی شيبة ) .(١٢٢٨١از اين که از روی دروغ به خدا سوگند
ِبا ﱠ ِ َ ِ ً
أن َ ْ ِ َ
غيره َ ِ
أحلف بِ َ ْ ِ ِ
أحب ِ َ ﱠ
بخورم برايم پسنديده تر است از آن که به غير خدا از روی راست سوگند بخورم.
خالصه اين که اگر در قرآن کريم خداوند متعال به ماه و آفتاب و زمين و آسمان و ساير مخلوقات قسم می خورد،
اشکالی نيست ،زيرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جھانيان است به مخلوقاتش قسم می خورد ،ولی برای يک
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مخلوق جائز نيست که به مخلوق ديگری قسم بخورد و فقط بايد به خداوند متعال و يا به اسماء و صفات و کالم خداوند
قسم بخورد ،مثالً بگويد » وﷲ « و يا » به کالم ﷲ« و از اين قبيل سوگندھا..
حکمت قسم خوردن به عصر :
آمنوا َ َ ِ ُ
الذين َ ُ
والعصر ِ ﱠ
وتواصوا ِ ْ َ ﱢ
بالصبر داشتم.که منظور از
وعملوا
خسر ِ ﱠإال ﱠ ِ َ
إن ْ ِ ْ َ َ
بالحق َ َ َ َ ْ
الصالحات َ َ َ َ ْ
ﱠ ِ َ ِ
اإلنسان َ ِلفی ُ ْ ٍ
وتواصوا ِ ﱠ ْ ِ
َ َْ ْ ِ
قسم يادکردن خداوند)ج(به کدام عصر است .وچرا قسم يادکردن .منظور از عصر ،زمان و روزگار است» .و خدای
سبحان از آن روی به زمان و روزگار سوگند میخورد که روزگار محمل گذر شب و روز و پياپی آمدن تاريکیھا و
نور و ظرف رخدادھا و اموری در امر قوام يافتن زندگی و مصالح و منافع زندگان است که روزگار آنھا را در بستر
خود میپروراند و شکی نيست که اين امور بر وجود صانع عزوجل و بريگانگی وی داللت روشنی دارند .بنابراين،
قسم خوردن خدای عزوجل بهروزگار ،دليل شرف و اھميت آن است ،از اين جھت در حديث شريف آمده است:
»التسبو الدھر ،فإن ﷲ ھو الدھر :روزگار را دشنام ندھيد زيرا خدای عزوجل خود )آفريننده( روزگار است« .صحيح
مسلم ) .(٢٢۴٧اما به قول مقاتل :مراد از »عصر« نماز عصر است از اين جھت بسياری از علما »صاله وسطی« را
به نماز عصر تفسير کردهاند .بنابراين وجه تفسيری ،اين سوگند اشاره به آن دارد که عمر باقی ماندۀ دنيا نسبت به آنچه
که از آن گذشته است ،مانند وقت باقی مانده در ميان نماز عصر و مغرب است پس بر انسان الزم است تا به تجارتی
بیزيان مشغول شود زيرا وقت به آخر نزديک شده و جبران مافات ممکن نيست .اما ابنکثير معنی اول را ترجيح داده
است«» .تفسير انوارالقرآن«.
يادداشت ضروری:
اين که ﷲ متعال به زمان سوگند می خورد ،تنھا خاص اوست و ما انسانھا نبايد جز به نام ﷲ يا صفاتش به چيز ديگری
قسم ياد کنيم .به فتوا مراجعه کنيد.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم
فھرست :
معلومات مؤجز
ترجمهٔ مؤجـز
محتوا و فضيلت سوره
وجه تسميۀ سورۀ »شمس « به اين نام
تفسير سوره
داستان شتر حضرت صالح
دعوت به پرستش خداوند
قسم در قرآن
انواع قسم ھای قرآنی
تفاوت قسم الھی با قسم انسانھا
قسمھاى يازده گانه و تھذيب نفس قسم ھای سورۀ شمس
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آثار و اسرار نورآفتاب
سوگند به روح انسان
ســـعــادت چــيــــست ؟
انسان چگونه می تواند به سعادت حقيقی دست يابد
سوگند خوردن به غير آ
حکمت قسم خوردن به عصر
منابع و مآخذعمده:
 تفسير و بيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤوف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبدالرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قرآن تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧۴ھـ( مفردات الفاظ القرآن ،از راغب اصفھانی جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
 تفسير کابلی )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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