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 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ ........................................................................ مقدمه

 یقرآن یها بخش اّول: در برابر وعده

 ١٠ ............................. خدا خلف وعده نخواهد کرد دیترد یفصل اول: ب

 ١٠ ............................................کنند یم دییرا نقل و تأ قتیحق نیکه ا یاتیآ

 ١١ ........................................................................ رعد ی در سوره -١

 ١٢ ........................................................................ حج ی در سوره -٢

 ١٣ ........................................................................ روم ی در سوره -٣

 ١٤ ......................................................................... زمر ی در سوره -٤

 ١٥ ................................................................. آل عمران ی در سوره -٥

 ١٧ ........................................ ؟ستیفصل دوم: راستگوتر از خدا ک

 ١٧ ....................................................................... نساء ی در سوره -١

 ١٨ ......................................................................... زمر ی در سوره -٢

 ١٩ ...................................................................... اءیانب ی در سوره -٣

 ٢٠ ................................................................. آل عمران ی در سوره -٤

 ٢١ ..................................................................... احزاب ی در سوره -٥

 ٢٣ ........................... باطل ی حق با وعده ی اختالف وعدهفصل سوم: 

 ٢٣ ......................................... خدا حق است ی وعده نکهیدر خصوص ا یاتیآ

 ٢٦ ................................... باطل است طانیش ی وعده نکهیدر خصوص ا یاتیآ

 ٢٨ .................................. کند یبه حال خود رھا م ایرا در دن روانشیپ طانیش

 ٣٠ ................................ کند یرا به حال خود رھا م روانشیدر آخرت پ طانیش



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ب 

 ٣١ .................................................. طانیش ی خدا با وعده ی اختالف وعده

 ٣٢ ....................... انیو بھشت انیمتحقق شدن وعده خداوند در خصوص دوزخ

 بیو تکذ نیمؤمن دییتأ انیوعده و قرار خداوند م گاهیفصل چهارم: جا
 ٣٣ .....................................................................نیمنافق

 ٣٣ ........................................................... اباحز ی در غزوه جیاحساس را

 ٣٥ ...................................................................... و لرزش بزرگ نیمؤمن

 ٣٦ .............................................. در وعده خدا دو گروه بودند کنندگان شک

 ٣٧ ................................................ به ھنگام حفر خندق ج امبریپ یدھاینو

 ٣٨ .......................................... دھد یم شیرا افزا ارانشی ی هیروح ج امبریپ

 ٣٩ ...................... ج رسول الله ی ن در برابر وعدهیو مؤمن نیمنافق یریگ موضع

 ٤١ ...................................نبرد انجام دادند دانیدر م نیو مؤمن نیآنچه منافق

 ٤٢ ............................................ اسالم خیتکرار شونده در تار یریگ دو موضع

 ٤٣ ............................. یکامل به نص قرآن نانیفصل پنجم: لزوم اطم

 ٤٣ ............................................... ھرآنچه در قرآن است، حق و معتبر است

 ٤٤ ............................................... شد بیآس یسرد و ب ÷ میآتش بر ابراھ

 ٤٤ .............................................................. آثار نبرد خداوند با رباخواران

 ٤٥ ............................................... دھنده است پر سود و نجات یجھاد تجارت

 ٤٦ .................................................. مختصر است یبیصرفًا آس ھود،ی بیآس

 ٤٧ ........................................... تیو واقع اتیآ انیم یبرقرار نمودن ھماھنگ

 ٤٧ .................................................. روزگار نیو وجودشان در ا ھودیحقارت 

 ٤٩ ................................................... حال حاضر ما تیو واقع نیمؤمن یاری

 ٥٠ .................... (بالقوه) در قرآن گرا ندهیآ یفصل ششم: تحقق خبرها

 ٥١ ...................................................... در قرآن بیغ ی گانه سه یھا یھست

 ٥١ .......................................................... در قرآن ندهیآ بیغ افتنیتحقق 

 ٥٢ .................................................................... ھا روم بر فارس یروزیپ

 ٥٤ ......................................................... یشگیولھب بر حالت کفرپمرگ اب



 ج   فهرست مطالب

 ٥٥ .................................................. کفار در مقابله با قرآن یابد یدرماندگ

 ٥٧ ......................................................... ردیگ یدود، کفار را در مکه فرا م

 ٦١ ....................... مسلمانان و کفار انیم ییارویفصل هفتم: تداوم رو

 ٦٢ ................................................................... اند تنھا مسلمانان بر حق

 ٦٣ .......................................................... ستندیمسلمانان ن رخواهیکفار خ

 ٦٤ ................................ به ارتداد کشاندن مسلمانان یکفار برا یعالقه و تقال

 ٦٥ .................................................. رشک و حسد کفار نسبت به مسلمانان

 ٦٦ ................................. گردند؟ یو خرسند م یراض نیچه وقت کفار از مؤمن

 ٦٨ ...................................................... و کفار نیمؤمن یھا یژگیاز و یبرخ

 ٦٩ ............................................................. د گرفتن کفار از مسلمانانرایا

 ٧٠ ................................................................. خصومت کفار با مسلمانان

 ٧١ ............................................................... تداوم نبرد کفار با مسلمانان

 ٧٢ ............................................................ ھدف کفار از نبرد با مسلمانان

 ٧٣ ................................................ کفارند یارویکه رو ینیمؤمن یھا یژگیو

 ٧٥ .................... دهد یبشارت م کوکارین نیفصل هشتم: قرآن به مؤمن

 ٧٥ ..........................................دھد یمؤمنش بشارت م روانیبه پ ÷ یموس

 ٧٩ ............................................... کوکاریدستور به دادن بشارت به بندگان ن

 ٨٠ ................................................. و آخرت ایبشارت به دوستان خدا در دن

 ٨١ ....................................................................گان شهیبشارت به صبر پ

 ٨٣ .................................................................. مجاھد نیبشارت به مؤمن

 ٨٥ ................................................. ییو سود بردن و رھا یابیبه کامبشارت 

 یمّک  یها در سوره یقرآن یها بخش دوم: وعده

 ٨٨ .................................در سوره أنعام یقرآن یها فصل اول: وعده

 ٨٩ ....................................................... کفار به شکست در نبرد بدر دیتھد

 ٩٠ .......................................................... اند کفار در جنگ با اسالم بازنده

 ٩٢ .......................................................... شندیاند یکفار در عاقبت کار نم



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    د 

 ٩٢ .................................................... کفار یاز سو یقرآن یھا وعده بیتکذ

 ٩٣ ........................................................... یقرآن یھا و تحقق وعده تیتثب

 ٩٥ ................................................ ندا یشدگان به عذاب الھ کفار، وعده داده

 ٩٧ ...... کنم یخود] عمل م فیمن ھم [به وظا د،یریامکانات خود را به کار گ ی ھمه

 ٩٩ ................................. اعراف ی در سوره یقرآن ی فصل دوم: وعده

 ١٠٠ .............................................................. گانه سه یھا سخن از مھلت

 ١٠٠ ........................................................................... یمھلت ھر انسان

 ١٠٠ ............................................................. یھر انسانمھلت خاص  -١

 ١٠١ ............................................................................. یمھلت ھر امت

 ١٠١ ........................................................... یمھلت متعلق به ھر امت -٢

 ١٠٢ ......................................................................... ایدن یمھلت زندگ

 ١٠٢ ..................................................... است ایکه متعلق به دن یمھلت -٣

 ١٠٣ ............................ شوند یم گریھمد نیرا پس زده و جانش گریھا ھمد امت

 ١٠٤ .......................... دھد یم یروزیو پ شیوعده گشا روانشیبه پ ÷ یموس

 ١٠٥ ................................. کند یھا اشاره م امت انیم ینیبه جانش ÷ یموس

 ١٠٦ ...................................... کند یواگذار م لیاسرائ یرا به بن نیخداوند زم

 ١٠٧ ..................................................... به مسلمانان نیزم ینیوعده جانش

 ١٠٨ .............................. ونسی ی در سوره یقرآن ی فصل سوم: وعده

 ١٠٨ ..... نینمودن مؤمن نیسنت خداوند در خصوص نابودکردن ستمگران و جانش

 ١٠٩ .............................................. قرآن ی لهیبه مبارزه خواندن کفار به وس

 ١١٠ .............................................. کردند یم بیقرآن را تکذ یھا کفار وعده

 ١١١ ............................................................ در قرآن لیتأو یبرا یدو معن

 ١١١ ......................................................................... یصورت نظر -١

 ١١٢ .................................................................. بالقوه یصورت عمل -٢

 ١١٢ ..................................... یروزیقرآن در خصوص پ یھا وعده یعمل لیتأو

 ١١٣ ........................................................................ کفار منتظر عذابند

 ١١٤ ..................................................... اند ییو رھا یروزیظر پمنت نیمؤمن



 ه   فهرست مطالب

 ١١٥ .............................................................. التزام و صبر تا تحقق وعده

 ١١٧ .............................. هود ی در سوره یقرآن ی فصل چهارم: وعده

 ١١٨ ................................................ است شگانیخاّص پرواپ ک،یسرانجام ن

 ١١٩ .............................................................. ینیسنت خداوند در جانش

 ١٢٠ ........................................... و منتظر وعده داده شده بودن وسته،یکار پ

 ١٢٢ ........................................... ستمکاران هیسنت خداوند در خصوص تنب

 ١٢٣ ................................................ نیمؤمن یھا قلب تیوعده در تثب ریتأث

 ١٢٦ ............................... وسفیدر سوره  یقرآن ی فصل پنجم: وعده

 ١٢٦ ........................................... که او خردسال است یدر حال وسفیخواب 

 ١٢٧ ................................................................... وسفیوعده خداوند به 

 ١٢٧ ................................................... زیعز ی در خانه وسفیقدرت محدود 

 ١٢٨ ............................................. نیزم یھا بر خزانه وسفیاقتدار گسترده 

 ١٣٠ ........................ او ی با بردارانش و تحقق وعده خدا درباره وسفی ییارویرو

 ١٣١ ............................................... بخشد یرا تحقق م وسفیخداوند خواب 

 ١٣٢ ........................................ شدن وعده خداوند یبه عمل عقوبی نانیاطم

 ١٣٣ ...................................................... یدیبعد از ناام یاری) دنی(فرا رس

 ١٣٥ .............................. میابراه ی در سوره یفصل ششم: وعده قرآن

 ١٣٥ ........................................ داده یشان رو و دشمنان امبرانیپ انیآنچه م

 ١٣٧ ............................................ دارند یم انیب اتیرا که آ یاز حقائق یبرخ

 ١٣٨ ..................... نیدادن مؤمن یاریسنت خداوند در نابود کردن ستمگران و 

 ١٤٠ ................................................. سخن پاک و سخن ناپاک کردن هیتشب

 ١٤١ ............................................................... یاسالم و کفر بر آدم ریتأث

 ١٤٢ ......................... »درخت«و » سخن«از سخنان گذشتگان در مورد  یبرخ

 ١٤٣ ............................................................... قدرت اسالم و درخت پاک

 ١٤٤ ...................................... زادیآدم یاسالم در زندگ تیخدا به تثب ی وعده

 ١٤٥ ................................................ بردن اسالم نیدشمنان در از ب یناکام

 ١٤٦ ............................................ درختند یھا وهیم یاسالم یداریجوانان ب



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    و 

 ١٤٦ ........................................... ستین خبر یستمگران ب یخداوند از کارھا

 ١٤٧ .................. کند یکه به دوستانش داده، خالف وعده نم یا خداوند در وعده

 ١٤٩ .............................. إسراء ی در سوره یقرآن ی فصل هفتم: وعده

 ١٤٩ ............................................................. لیاسرائ یدو فساد بزرگ بن

 ١٥١ ............................ شان رفتن انیوعده خداوند درباره وقوع دو فساد و از م

 ١٥١ ............................................................................ وقوع فساد اول

 ١٥٢ ................... بردند انیبودند که فساد اول را از م یکسان ارانشیو  ج امبریپ

 ١٥٣ ......................................... با وقوع فساد دوم یقرآن ی شدن وعده یعمل

 ١٥٥ ............................. برداشتن فساد دوم انیدر خصوص از م یقرآن ی وعده

 ١٥٦ ................................. به ھنگام ھجرت ج اش خداوند به فرستاده ی وعده

 ١٥٧ ....................................... وعده نیا ی از سخنان گذشتگان درباره یبرخ

 ١٥٨ ........................................ مکه بازگرداند یاش را به سو خداوند فرستاده

 ١٥٨ ........................... گفت؟ یچه م شکست یھا را م که بت یدر حال ج امبریپ

 ١٥٩ ..................................................... برد یم نیرا از ب یحق، باطل رفتن

 ١٦١ .............................. اءیأنب ی در سوره یقرآن ی فصل هشتم: وعده

 ١٦١ .................... دیداده بود به تحقق رسان امبرانشیرا که به پ یا خداوند وعده

 ١٦٤ ............................................... حق و باطل انیسنت خداوند در نبرد م

 ١٦٥ ............................................................... کند یحق، باطل را نابود م

 ١٦٧ ........................................................ »نیکاستن از اطراف زم« یمعن

 ١٦٨ ........ گرید ییھا یآوردن امپراتور دیو پد ییھا یامپراتور بردن انیاز م ی وعده

 ١٦٩ ........................................................ در تورات و زبور نیزم ینیجانش

 ١٧١ ....................................................... شده؟ انیوعده در زبور ب نیچرا ا

 ١٧١ ................................................. گان شهیپ از آن عبادت نیزم ینیجانش

 ١٧٤ ................................... در سوره روم یقرآن ی فصل نهم: وعده

 ١٧٤ .............................................................. فارسروم بر  یروزیوعده پ

 ١٧٦ ................. سپاه روم یروزیفرد مشرک بر سر پ کیبا  س ابوبکر یبند شرط
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 ١٧٧ ................................. افتندیوجود دارد که ھردو تحقق  اتیدو وعده در آ

 ١٧٧ ....................................................................... اختالف غلبه و نصر

 ١٧٨ ........................................... یو کفار نسبت به وعده الھ نیمؤمن دگاهید

 ١٧٩ ................................................ ماندن یالھ ی شدن وعده یمنتظر عمل

 ١٨٠ ............................................ یالھ ی شدن وعده یعجله نکردن در عمل

 ١٨٢ ..................................... در سوره قمر یفصل دهم: وعده قرآن

 ١٨٢ .............................................................................. موضوع سوره

 ١٨٣ .................................................................... کفار به شکست دیتھد

 ١٨٦ .............................. خدا یاز سو یریو شکست کفار، تقد نیمؤمن یروزیپ

 ١٨٧ ...................................... نیبر کافر یروزیدر خصوص پ نیوعده به مؤمن

 ١٨٨ ............................ د؟ینما یم یآنان عمل یاش را برا چه وقت خداوند وعده

 ١٨٩ .................دینما یاش را م نمودن وعده یاز پروردگارش طلب عمل ج امبریپ

 ١٩١ ................ دھد یشدن وعده در بدر خبر م یو عمل ییعمر بن خطاب از اجرا

 یمدن یها در سوره یقرآن یها بخش سوم: وعده

 ١٩٤ .................................... در سوره بقره یقرآن ی فصل اول: وعده

 ١٩٤ ................................................. ھا است امت گریگواه بر د رو انهیامت م

 ١٩٥ ......................................................... برتر از کفارند امتیتا ق نیمؤمن

 ١٩٧ ............................................... نسبت به کفار نیشرط برتر بودن مؤمن

 ١٩٧ ............................................. یو جان یمال یھا انیبه ز نیمؤمن یابتال

 ١٩٩ ........................... ست؟یچ »رسد؟ یفرا م یخدا ک یاری«مقصود از سؤال: 

 ١٩٩ ......................................................... خدا یاریبودن  کیوعده به نزد

 ٢٠١ ............................................................. تداوم نبرد کفار با مسلمانان

 ٢٠٤ .............................. در سوره آل عمران یقرآن ی فصل دوم: وعده

 ٢٠٤ ..................................................................... کفار یمانیو پش انیز

 ٢٠٥ ................................................ است یشکست کفار در بدر درس عبرت

 ٢٠٦ ................................. بندگان مجاھدش یاریخداوند در خصوص  ی وعده



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ح 

 ٢٠٧ ............................................................. برتر از کفارند یسیع روانیپ

 ٢٠٨ ...................................................... اند ÷ یسیع روانیپ یچه کسان

 ٢١٠ ......................................................... اّمت است نیبھتر یامت اسالم

 ٢١١ ........................................ یاّمت اسالم ی معاصر به برنامه یھا امت ازین

 ٢١٢ .............................................. بردن مسلمانان است انیھدف کفار از م

 ٢١٣ ................................................... است یسطح یلطمه کفار فقط آزار

 ٢١٣ ................................................. صادق نیشکست کفار در برابر مجاھد

 ٢١٤ ................................... آنان یگسترده شده برا یھا مانیو پ ھودیحقارت 
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 قدمهم

احلمد هللا، نحمده ونستعينه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن إن 

سيئات أعاملنا، من هيد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليه، وعىل آله 

 عني.وأصحابه أمج
 اما بعد:

انگیز است، آنان در یک  شک وضعیت مسلمانان در این دوره عجیب و شگفت بی
ای با آن قابل مقایسه نیست و این  برند، ھیچ زندگی زندگی خاص و نادر به سر می

گردد، و سابقه ندارد که مسلمانان در  زندگی با ھیچ زندگی دیگری مقایسه نمی
 ین زیسته باشند.شان چن ھای گوناگون تاریخ دوره

ای نیز  اند، و عده از اسالم دور گشته - ھای متفاوت با نسبت - بسیاری از مسلمانان
ای نیز در (دوگانگی) عجیبی، میان اندیشه و  ، و دستهاند آشکارا اسالم را رھا کرده

ھا و افکارشان از یک سو، و کردارھا  برند، میان اندیشه رفتار، و ایمان و عمل، به سر می
اند که  عملکردشان از سوی دیگر مغایرت وجود دارد، و مصداق این سخن خداوند و

 فرماید: می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ َكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  ٱ�َّ ن َ�ُقولُواْ َما  ٱ�َّ

َ
أ

 .]٣-٢[الصف:  ﴾٣َ� َ�ۡفَعلُونَ 
کنید؟ اگر  گویید که خودتان برابر آن عمل نمی (به دیگران) میای مؤمنان! چرا سخنی «

 .١»گردد سخنی را بگویید و خودتان برابر آن عمل نکنید، موجب کینه و خشم عظیم خدا می
آیند  ھایی جدید از فرزندان مسلمانان پدید می از این حالت بیماری و اختالل نسل

ھای  عواطفی قلبی، و مقداری اندیشه و اندک احساسات وھا  چیزی جز نام که از اسالم
 شود. ھا دیده نمی ھا، در آن عقالنی و انجام کارھایی (به ظاھر) اسالمی در مناسبت

                                           
 دل استفاده شده است. م ی آیات این کتاب از تفسیر نور تألیف: دکتر مصطفی خرم در ترجمه -١
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و صالح اعم از زن و مرد در ھر  ١این سخن به معنی نفی وجود افرادی مؤمن
ان نیست، سرزمین یا شھر یا کشوری از کشورھای اسالمی و دیگر کشورھای جھ

ھا و تنظیمات و تشکیالت اسالمی در  ھا و حرکت د دعوتعنی نفی وجوھمچنین به م
گاھی گوشه و آن این دھی و روشنگری و آموزش مسلمانان، و  گوشه، که مشغول آ

ھا (بیداری) اسالمی مبارکی  این حرکتشان ھستند، نیست.  ن به سوی دینبازگشت آنا
ھا، به صورت علمی و عملی،  و جلوهھا  اند، این بیداری در شماری از پدیده را پدید آورده

 اند. کشورھای اسالمی تجسم یافتهدر 
اند،  اما دوستان و طرفداران این بیداری ھمچنان درون جوامع خود معدود و اندک

فرسا  شان (غریب)اند، آنان این غریبی دشوار و جان و ھمچنان میان خویشان و نزدیکان
 !رندبَ  داش از خداوند و توکل بر او به سر میرا با صبر و استقامت و به امید دریافت پا

دشمنان در این زمانه در دور کردن اسالم از داشتن وجودی کارآ، پویا و مؤثر در 
سیاست و  اند، آنان جوامع و قانونگذاری، زندگی عمومی، زندگی مسلمانان موفق گشته

خارجی  ، مسائل استراتژیک و داخلی وپرورش و اخالق، آموزش اجتماع، اقتصاد،
اند. ابتدای این مشکالت از ربع اول قرن بیستم و با از  مسلمانان را از اسالم دور کرده

بین رفتن خالفت آغاز شد و سیل مشکالت بعدی (یکی پس از دیگری) بر سر مسلمین 
 ھجوم آورد.

ھم  ھای) جھانی ھمراه شد آن با (جنگ دوری بسیاری از مسلمانان از اسالم
ای  بر سر اسالم ھجوم آوردند، به گونهاّمت  ابتدای قرن بیستم دشمنانھنگامی که در 

                                           
با توجه به اینکه مؤلف محترم در این کتاب در خصوص مؤمن و کافر، و تقابل و رویارویی این دو  -١

صحیح مفھوم کفر و ایمان و اینکه چه کسی را باھم به تفصیل سخن گفته، و جھت شناخت 
 توانید به این منابع مراجعه کنید: توان مؤمن و یا کافر نامید، می می

زاده، انتشارات آراس، چاپ  کفر و ایمان از دیدگاه علما و بزرگان، تألیف: محمد صالح دھقان )١ 
 .١٣٨٩اول/ 

، ص ٤ھای فقھی معاصر، تألیف: دکتر یوسف قرضاوی، ترجمه: دکتر احمد نعمتی، ج  دیدگاه )٢ 
 .١٣٨٩نشر احسان، چاپ اول/  ١٧٥-١٧٤

ھای آن، تألیف: عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی، مترجم: علی آقا  عقاید اسالمی و ریشه )٣ 
 .٥٦٨، پاورقی صفحه ١٣٨٩صالحی نشر احسان، چاپ اول/ 

ن دینی در عصر ارتباطات، تألیف: دکتر یوسف قرضاوی، مترجم: عبدالصمد مرتضوی، گفتما )٤ 
 . (م)١٣٩٠به بعد، نشر احسان، چاپ اول/  ٥٩ص 



 ٣  مقدمه

که دشمنان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، ھلندی، بلژیکی، روسی و چینی 
را به  و سرزمین مقدس (فلسطین) عمار کشورھای اسالمی پرداختندبه اشغال و است

 عطا کردند.عنوان سرزمینی قومی برای یھودیان، به آنان ا
شان را بر سرزمین مقدس  ی قرن بیستم یھودیان دولت اندکی پیش از نیمه

نشینی  ھای پی در پی دشمنان به یھود، و عقب ی یاری فلسطین بنا نھادند، و در میانه
ھایی  اشغال کامل فلسطین و بخش ١٩٦٧پی در پی اعراب و مسلمین، یھودیان تا سال 

 تمام رساندند.از دیگر کشورھای عربی را به ا
از  اعراب به جای اینکه با یھودیان اشغالگر به نبرد پرداخته و سرزمین مقدس را

ھا پرداختند، قراردادھایی  ھا و قراردادھا با آن نامه شان آزاد کنند، به اجرای پیمان دست
برند، این قراردادھا سبب شد تا انتشار  ھا به (قراردادھای صلح) نام می که از آن

تحکیم و تثبیت گشته، به استعمار اقتصادی، فکری، اخالقی، آموزشی، فّنی و  یھودیان
 سیاسی کشورھای اسالمی بپردازند.

ھا و  ھا و جوانب، و چھره جنگ صلیبی تلمودی بر ضد مسلمانان ادامه یافت و شیوه
 الگوھای متعددی به خود گرفت!

سوی یھودیان و  ابتدای قرن بیست و یک شاھد افزایش جدی و حاد این جنگ از
ھا  اش را بر اھل فلسطین و دیگران افزایش داد، و آمریکایی صلیبیان بود، یھود دشمنی

غانستان و عراق را بخشیده و افشّدت  ھای اسالمی شان را با سرزمین نیز دشمنی
 اشغال کردند.

چشمان بسیاری از مسلمانان به روی خطر ویرانگر یھودیت و صلیبیت باز شد، و 
شان  ان نسبت به موضوع افزایش یافته و بدان توجه نشان دادند، و به اسالمش بصیرت

متمایل گشتند، و بر رویارویی در برابر دشمنان، و برافراشتن پرچم اسالم مصمم شدند، 
ای صحیح و صادقانه در  و در برابر اذیت و آزار دشمنان صبر پیشه ساختند و به شیوه

 !ا به جھاد با آنان پرداختندھ ھا و جنبه ی میادین و عرصه ھمه
گاھی،  قدم به اسالم این مؤمنین ثابت شان متوسل شدند، و از او یاری و توشه، علم و آ

بصیرت و معرفت برگرفتند، به خداوند پناه برده و بر او توکل نمودند و در راه او به جھاد 
کردند، و از ای را تحمل  پرداختند و به امید دریافت پاداش خیر از سوی او ھر سختی

 خداوند خواستار ھدایت و موفقیت، استواری و تعقل، و اجر و پاداش گشتند.
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ی گروھی از  و خشونت یھودیت و صلیبیت، عزم و ارادهشّدت  در برابر تندی و
مسلمانان ضعیف شد، و آرزوھا و انتظارات و رؤیاھایشان دستخوش تغییر شد، و یأس و 

گرای امیدوارانه و امیدبخش را از  ھای آینده دیدگاهشان نفوذ کرد، و به درونناامیدی 
دستان یھودیان و  دست دادند، و چنین باوری در آنان پدید آمد که آنچه مسلمانان از

شوند ضرباتی مھلک و تیر خالص است و این پایان سلسله  متحمل می ١مسیحیان
زنجیره چنین  در پایان این ھای میان حق و باطل، و ایمان و کفر است، و رویارویی

نوشته شده که چیرگی و تسلط کفار بر کشورھای اسالمی دائمی و پایدار است! و این 
 !ھمان پایان دنیاست، و قیامت قریب الوقوع است!

شان دستخوش  این وضعیتی بیمارگونه است که مسلمانانی که آرزوھا و رؤیاھای
ثابت وعده داده شده از  برند، این حالت در تضاد با حقایق تغییر شده از آن رنج می

سوی اسالم است، حقایقی که واقعی، سرشار از امید و نویددھنده ھستند، حقایقی که 
 دارند! ای درخشان برای اسالم بیان می ھایی) مطمئن و مسّلم در خصوص آینده (وعده

ھایی را انتشار داده و این  اندیشمندان و پژوھشگران معاصر مقاالت و کتاب
م و حتمی پیروزی اسالم را که درک کرده و خداوند آنان را به سوی این ھای مسلّ  وعده

اند، و مسلمانان را فرا  ھا مطرح ساخته مطالب رھنمون فرموده، در این مقاالت و کتاب
ھای پیروزی و سرافرازی) یقین حاصل کرده و اطمینان  اند تا به این (وعده خوانده

 و کوشش بپردازند. ھا پیوسته به تالش یابند و جھت تحقق آن
ی تحریر در آمد کتاب:  ه به رشتهی که در این زمینیھا از جمله اولین کتاب

اثر متفکر و پیشوای اسالمی شھید سیدقطب است که آن را  »املستقبل هلذا الدين«

اثر  »اإلسالم و مستقبل البرشية«ال پیش نگاشته است. ھمچنین کتاب: حدود پنجاه س

ات بانتصار اإلسالم: «عبدالله عزام و کتابعالم مجاھد شھید دکتر  اثر فقیه  »املبرشّ
 دعوتگر دکتر یوسف قرضاوی است.

اند، آنانی که به دنبال  مسلمانان ھدایت یافته در غرب نیز در این کار سھیم
اند و در نتیجه به اسالم گرویده و آن را به عنوان دین خویش  دستیابی به حقیقت بوده

ی خویش در خصوص تمدن غرب که چیزی  ھای منتقدانه اند، در پژوھش برگزیده
اند و اینکه  ه عنوان (دین جھانی) آینده پذیرفتهنمانده تا غروب و افول نماید، اسالم را ب

                                           
 اند). (که نبرد با مسلمانان را به راه انداخته -١
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ای مھم دارد، حال اندیشمند دردمند غربی منتظر است که  این دین نقش و وظیفه
 ی بزرگش را انجام دھد. اسالم وظیفه

وعود «اند کتاب  ه زبان عربی ترجمه شدهھایی که ب ھا و پژوھش از جمله کتاب

اثر متفکر ره  »اإلسالم كبديل«، و »ه گارودیروژ«اثر اندیشمند ره یافته  »اإلسالم
ھا و  است. این دو متفکر و پژوھشگر براساس دیدگاه »مراد ھوفمان«ی آلمانی  یافته

اند، نظراتی که  ی تحریر در آورده نظرات خود نسبت به اسالم این دو کتاب را به رشته
بازبینی، کندوکاو، و  ھایی داریم و گاه نیازمند ھا نقدھا و تبصره گاه ما نسبت به آن

تجزیه و تحلیل بیشتری است، اما در مجموع ھردو کتاب مفیدند، و مسلمانان معاصر 
نظر گرفتن این نقد  برند، اما به شرط در ھای فراوانی از این دو کتاب می بھره

 گرانه! ی ھدایت ھشداردھنده
 ھای) گوناگون و متعددی است. ی (وعده شک آیات قرآن دربردارنده بی

ھا به مؤمنین  ھایی که خداوند به بندگان مؤمن صادقش داده است و در آن وعده
ی پیروزی اسالم و قدرت و چیرگی یافتنش بر زمین، و پیروزی اسالم بر دیگر  مژده

 ادیان، و نابود شدن باطل توسط حق، و شکست کفر و پیروانش داده شده است.
ویی جاری با ھجوم یھودیت و گاه گروھی از مسلمانان معاصر در ازدحام رویار

ھایی  اند، و لذا احساس حقیقی و واقعی غافل مانده »ھای قرآنی وعده«یت، از این صلیب
 شان نفوذ کرده است. از یأس و حرمان و ناکامی به درون

ھای حقیقی قرآن به  بدین خاطر نیاز ملموس و واقعی سبب شد تا این وعده
ایند عرضه گردد، تا نسبت به قرآن با مسلمانان که در مواجھه با دشمنان خد

شان آشنا گشته، و بیشتر رو سوی آن آورند، و بدان تمسک جویند، و احکامش  عظمت
تر  ھایش را بپذیرند و تأیید کنند و به رویارویی با دشمنانش مصمم را اجرا کنند، و وعده

ھا در عالم  نتر گشته و برای تحقق و ایجاد آ ھای حتمی نزدیک گردند تا به این وعده
ی یازدھم  واقع بکوشند. بدین خاطر بود که این کتاب را تألیف نمودیم، کتابی که حقله

 ما است. »من كنوز القرآن«ی قرآنی:  از زنجیره
در خصوص پیروزی و  ھای قرآن وعده«ی  سخن گفتن دربارهاین کتاب را به 

 مان را برای ما کامل کرده است و اختصاص دادیم، زیرا خداوند دین »استقرار اسالم
نعمتش را بر ما تکمیل نموده و اسالم را به عنوان آیین خداپسند برای ما برگزیده 
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ی آن نسخ  است، و آن را تنھا دین مورد قبول خود قرار داده و دیگر ادیان را به واسطه
نماید، و  نموده و پیروز گردانیده و منتشر مینموده، و وعده داده که این دین را یاری 

 گرداند. بر دیگر ادیان پیروز میآن را بر زمین چیره نموده و 
فرسا است، راھی آسان و ھموار شده  از سوی دیگر راه اسالم راھی سخت و طاقت

ھا نیست، اسالم با ھجوم سخت و خشن از سوی دشمنان بسیارش روبرو  لبا گُ 
دشمنان ادیان مختلفی دارند (اما ھمگی در مبارزه با اسالم شود، ھرچند این  می
 گردد. پیمانند)، اما به یاری خدا اسالم از این رویارویی پیروز و سربلند خارج می ھم

 کتاب را بر سه بخش بنا نھادم:

 ھای قرآنی ل: در برابر وعدهبخش اّو 
 رآنی بناھای ق این بخش را جھت ھموار ساختن راه برای سخن گفتن از وعده

ھا قرار دادم، در این  ھا و تعامل با آن نھادم و آن را مبنایی برای نگریستن به آن وعده
 ام: بخش از این مطالب سخن گفته

 .١تردید خدا خلف وعده نخواھد کرد بی -١
 .٢راستگوتر از خدا کیست؟ -٢
 ی باطل. ی حق با وعده اختالف وعده -٣
 ن و تکذیب منافقین.جایگاه وعده و قرار خداوند میان تأیید مؤمنی -٤
 لزوم اطمینان کامل به نّص قرآنی. -٥
 گویند. تحقق خبرھایی در قرآن که از آینده سخن می -٦
 تداوم رویارویی میان مسلمانان و کافران. -٧
 دھد. قرآن به مؤمنین نیکوکار مژده می -٨

 یھای مک ھای قرآنی در سوره بخش دوم: وعده
ھم به ترتیب  ی مکی، آن ده سورهھای قرآنی در  در این بخش از مشھورترین وعده

ھا عبارتند از: انعام، اعراف، یونس، ھود، یوسف،  ام، این سوره خود مصحف، سخن گفته
 ابراھیم، اسراء، أنبیاء، روم و قمر.

                                           
 ].٣١اشاره به [رعد:  -١
 ].٨٧اشاره به [نساء:  -٢



 ٧  مقدمه

 ھای مدنی ھای قرآنی در سوره بخش سوم: وعده
ھم به  ی مدنی، آن ھای قرآنی در دوازده سوره در این بخش از مشھورترین وعده

ھا عبارتند از: بقره، آل عمران، مائده،  ام، این سوره رتیب خود مصحف، سخن گفتهت
 انفال، توبه، حج، نور، محمد، فتح، مجادله، حشر و صف.

ام، در این گفتار به بعضی از  در نھایت کتاب را با یک گفتار پایانی، به پایان رسانده
ھا در زمان  و اجرای این وعده ی پیروزی اسالم، که نویددھنده ج ھای رسول الله وعده

به  ج ام، وعده پیامبر شان است اشاره کرده یاران ایشان و به ھنگام جھادھا و فتوحات
، را بیان ش خباب بن أرث، و وعده به سراقة بن مالک، و وعده به عدی بن حاتم طائی

 ام. کرده
ن به اجرای این شا کنم، تا اطمینان ی مسلمانان حقیقی تقدیم می این کتاب را به ھمه

ی تابناک اسالم نظر بیندازند، و به سبب این  ھای واقعی قرآن افزایش یافته، به آینده وعده
 ھا بکوشند. تر شدن اجرای این وعده دین به حرکت درآیند و برای ھرچه نزدیک

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 ھـ١٤٢٤.٥.١٩شنبه 

 م٢٠٠٣.٧.١٩(برابر با) 

 دکتر صالح عبدالفتاح خالدی
 





 

 

 بخش اّول:
 های قرآنی در برابر وعده

 



 

 

 فصل اول:
 تردید خدا خلف وعده نخواهد کرد بی

او دارای صفات کمال و جالل و عظمت است، او از  خداوند قدرتمند و توانا است،
تواناست، کسی و چیزی  ھر چیزیاست، او بر ای پاک و بری  ھرنقص و ضعف و ناتوانی

ای ندارد،  الھی ھیچ تغییردھندهسّنت  تواند مانع اجرای دستورش شود، برنامه و نمی
شود، و  ه کند میتواند حکم و قضاوتش را لغو کند، ھرآنچه را اراد کسی و چیزی نمی

سازد،  چیزی نه در زمین و نه در آسمان او را ناتوان نمی شود. ھرآنچه را نخواھد نمی
 قدرتی توان ایستادگی در برابر او را ندارد ھر اندازه ھم بزرگ و قدرتمند باشد.

دھد، و ھرگاه دستور چیزی را صادر کند آن را  ھرگاه چیزی را بخواھد انجامش می
بخشد، او در ھر آن  ی چیزی را دھد آن را تحقق می و ھرگاه وعدهکند،  عملی می

 ھر چیزینگر است، بر  چیزی که بخواھد و بگوید و انجامش دھد حکیم و ژرف
گاه است، انجام دھنده است، ھمه چیز را با  ھر چیزیی  تواناست، و به ھمه چیز آ

داند، دستورش  تقدیر و قدرتش آفریده است، و ھرآنچه را که بوده و خواھد بود می
ی است (ُکن: بشو)، ھرگاه تصمیم به انجام چیزی بگیرد به آن  بسته به کاف و نون

 دھد. کار) رخ می گوید: شو؛ آن (مطلب یا می

 کنند آیاتی که این حقیقت را نقل و تأیید می
واقعی و مسّلم، آیات متعددی از قرآن این حقیقت را نقل  قیقتی ایمانی است،این ح

چون و چرا به آن، و  کنند، این آیات ما را به فھم و باور بدان، و ایمان بی و تأیید می
ھرکس در این مورد تردید نماید آنگونه خوانند.  اجرا و وقوع آن فرا مییقین قاطع به 

ی  ام و منزلت او را درک نکرده، و آنگونه که شایستهی خداوند است مق که شایسته
اوست به او ایمان نیاورده و او را نشناخته است، و بدین خاطر است که از رحمت خدا 

 گردند. ناامید گشته است و واضح است که فقط کافران از رحمت خدا ناامید می
یک آیه بیان کند و این حقیقتی قرآنی است که در بیش از  خداوند خلف وعده نمی

 اندازیم: ھم نگاھی گذرا به این آیات می گردیده است، با



 ١١  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

 ی رعد در سوره -١
 فرماید: خداوند می

ِينَ َوَ� يََزاُل ﴿ ٰ  ٱ�َّ ۡو َ�ُلُّ قَرِ�ٗبا ّمِن َدارِهِۡم َح�َّ
َ
ْ قَارَِعٌة أ ْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعوا َ�َفُروا

ِ�َ وَۡعُد 
ۡ
ِۚ يَأ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]٣١[الرعد:  ﴾٣١ٱلِۡميَعادَ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ

گردند، و یا  کنند دچار بال و مصیبت کوبنده می پیوسته کافران به سبب کاری که می«
گمان  ی خدا فرا رسد. بی آید تا وعده اینکه بال و مصیبت کوبنده بر دور و بر آنان فرود می

 .»کند خداوند خالف وعده نمی
ی آنان با حق و پیروان آن، و  ار نسبت به قرآن، و مبارزهآیه در ارتباط با تکذیب کف

عقوبت خداوند نسبت به آنان بعد از آنکه به آنان مھلت و فرصت عطا کرد، نقل شده 
 است.

گناھان و عّلت  ار، به(ھمچنین) آیه از تداوم عذاب خداوند نسبت به کف
گرفتار شده و ھای ویرانگر  دھد، پیوسته به مصیبت شان، خبر میھای نافرمانی

ھا یا برخود آنان وارد  ھا و فاجعه شود، این مصیبت ھای بزرگ بر آنان نازل می فاجعه
آید تا  می ھای نزدیک آنان فرود کند و یا بر سرزمین شان را ویران می ھای شده و خانه

ھا و  این مصیبتشان را بیدار سازد.  ھای و قلب ھا را متوجه (اشتباھاتشان) ساخته آن
ھا،  ھا، طغیان رودخانه ھای آتشفشانی، طوفان ھا، فوران گاه به شکل زلزله ھا فاجعه
 دھند. ھا یا چیزھایی از این قبیل رخ می ھا، بیماری جنگ

کند ھرچند زمان آن به  ھا بنابه حکمت خداوند مدام کفار را گرفتار می این مصیبت
ی خداوند  تحقق وعده ھای دیگر را نیز شامل گردد این حالت تا درازا بکشد و مکان

 یابد. ادامه می
یابد  ی خداوند در دنیا به صورت عملی متحقق گشته و در زمین انطباق می یا وعده

ای که خداوند به آتش جھنم کفار را تھدید نموده رخ  و یا در روز قیامت به ھمان شیوه
اد عذاب نماید و پس از آنکه در آخرت آنان را مورد حسابرسی و بازخواست قرار د می
 نماید. می

ھای گوناگون عذابی را که خداوند به کفار وعده داده است، واقعی و نزدیک و  صورت

َ إِنَّ ﴿کند:  تحقق یافتنی است، زیرا خداوند خلف وعده نمی  .﴾٣١ٱلِۡميَعادَ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ
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ْ « معنی: تواند  او می کند، زیرا اش را متوقف و ملغی نمی یعنی وعده»: يعاداملْ  فُ لِ ال خيُ
اش را تحقق بخشیده و ھیچ قدرتی جلودارش نیست، زیرا ھیچ چیزی نه در  وعده

 سازد. اش ناتوان نمی زمین و نه در آسمان او را از اجرای وعده
تواند خداوند  کند در حالی که ھیچ چیزی نمی فقط شخص ناتوان خالف وعده می

کند، در حالی که  را رھا می اش و فقط شخص دروغگو است که وعدهرا ناتوان سازد 
 خداوند راستگوترین است.

ی قدرت خود آشنا نبوده، در  گاه گروھی از مردم با میزان توانایی خود، و زمینه
دھد، و ھنگامی که زمان انجام وعده  تر از توان و وسع خود می ھایی بزرگ نتیجه وعده

ناتوانی در قوت و قدرت، و ھم به خاطر ضعف و  رسد از اجرای آن ناتوان است آن می
 کند. کمبود مالی و بدین ترتیب خالف وعده می

واضح است که خلف وعده صفتی از صفات ناپسند منافقین است، اما اگر انسان 
دھد، زیرا او فقط براساس میزان توانایی  ای بدھد آن را به تمامی انجام می مؤمنی وعده

 دھد. خود وعده می

ِ�َ وَۡعُد ﴿دو بار وعده در آیه مطرح شده است: 
ۡ
ٰ يَأ ِۚ َح�َّ َ إِنَّ ﴿ ﴾ٱ�َّ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ

 .﴾٣١ٱلِۡميَعادَ 
عدُ « عداً شود:  مصدر فعل ثالثی است، گفته می»: وَ ، وَ ، يَعِدً دَ عَ  .وَ

، ميعاداً شود:  و (میعاد): مصدر دیگر فعل ثالثی است، گفته می دَ عَ ، ھمچنان که وَ

، مفعاالً شود:  ته میگف لَ  ، و این مانند: میقات است.فَعَ
در مصدر (میعاد) نوعی تأکید و یقین پیدا کردن و مبالغه وجود دارد که بیشتر از 
آن چیزی است که در مصدر (َوعد) وجود دارد، زیرا (میعاد) دو حرف بیشتر دارد، و 

 فزونی فرم و شکل دلیلی است بر فزونی معنا و مفھوم!
ی پی در پی در آیه،  ھم در دو جمله دو مصدر (َوعد، و میعاد) در کنار ھم، آنآمدن 

 انگیز در قرآن است. ھای اعجاز بیانی حیرت نشانی از نشانه

 ی حج در سوره -٢
 فرماید: خداوند می
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﴿ ِ ُ َولَن ُ�ۡلَِف  ٱلَۡعَذاِب َو�َۡسَتۡعِجلُونََك ب ۡلِف َسنَةٖ  ۥۚ وَۡعَدهُ  ٱ�َّ
َ
�نَّ يَۡوًما ِعنَد َرّ�َِك َك�

ونَ  ا َ�ُعدُّ َخۡذُ�َها �َ�َّ  ٤٧ّمِمَّ
َ
ۡملَۡيُت لََها َوِ�َ َظالَِمةٞ ُ�مَّ أ

َ
يِّن ّمِن قَۡرَ�ٍة أ

َ
 ﴾٤٨ٱلَۡمِص�ُ َوَ��

 .]٤٨-٤٧[الحج: 
ک خواھند که ھرچه زودتر عذابی را بر ایشان بیاوری (این عذاب بدون ش از تو می«

کند. یک روز خدا، بسان  گردد) و خداوند به ھیچ وجه خالف وعده نمی گیرشان می گریبان
ھا و شھرھای بسیاری که  آورید. چه آبادی شمارید و به حساب می ھزار سالی است که شما می

ایم (و در عذابشان شتاب  اند، ما بدیشان مھلت داده شان) ستمگر بوده با وجود اینکه (مردمان
 .»ایم و برگشت به من است یم) بعدھا ایشان را به عذاب گرفتار نمودها نکرده

این دو آیه در ارتباط با رویارویی میان حق و باطل است، آیات پیشتر سخن از 
 خواند. دھد و به پندپذیری از آنچه بر سر آنان آمده فرا می نابودی کافرین پیشین می

طلب اجرای سریع عذاب را  ج مبرکند که کفار قریش از پیا این دو آیه بیان می
کت از سوی خداوند تھدید آنان را به عذاب و ھال ج نمودند، ھنگامی که پیامبر می
نمودند. آنان عذاب و ھالکت را  شان تداوم می آنان بر انکار و تکذیب و دشمنی نمود، می

قرار را مورد مسخره و ریشخند  ج دانستند، آنان پیامبر تکذیب نموده و آن را بعید می
 ج داده و از روی تکذیب و نادیده گرفتن و انکار عذاب، اجرای سریع آن را از پیامبر

گویی راستگویی، این  گفتند: اگر در آنچه می نمودند و به ایشان می درخواست می
 دھی عملی نما! عذابی را که به ما وعده می

َو�َۡسَتۡعِجلُونََك ﴿کند:  ھرگز خلف وعده نمیفرماید که او  خداوند در پاسخ آنان می
 ِ ُ َولَن ُ�ۡلَِف  ٱۡلَعَذاِب ب یعنی: ھنگامی که به آنان وعده عذاب  ،]٤٧[الحج:  ﴾ۥۚ وَۡعَدهُ  ٱ�َّ

نماید، و ھرگاه بخواھد آنان را عذاب نماید آن  دھد آن را تحقق بخشیده و اجرایی می می
اش ناتوان  کند و چیزی او را از اجرای اراده دھد، زیرا او خلف وعده نمی را انجام می

 سازد. نمی

 ی روم در سوره -٣
 فرماید: خداوند می

ِۚ بَِنۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح ﴿ وَۡعَد  ٥ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ يَنُ�ُ َمن �ََشآُءۖ وَُهَو  ٱ�َّ
 ِۖ ُ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  ۥوَۡعَدهُ  ٱ�َّ

َ
 .]٦-٤[الروم:  ﴾٦َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ١٤

شوند. (آری! خوشحال  گردند) مؤمنان شادمان می در آن روز (که رومیان پیروز می«
دھد، و او بس چیره (بر دشمنان  شوند) از یاری خدا. خدا ھرکسی را که بخواھد یاری می می

ای است که خدا داده است، و  ) است، این وعدهخود) و بسیار مھربان (در حق دوستان خویش
 .»دانند اش خالف نخواھد کرد، ولیکن بیشتر مردم نمی خدا ھرگز در وعده

 ی روم وعده داده است که رومیان اھل کتاب بر فارس مشرک خداوند در سوره
شوند و در آن روز مؤمنان از یاری خدا  )، در طی چند سال، پیروز میج (زمان پیامبر

 گردند. د میخشنو
گوییم، آیه  ھای بعدی کتاب سخن می به یاری خدا در خصوص این وعده در فصل

دارد که این وعده از سوی خدا قاطع و جدی بوده، متوقف نشده و خالف آن  بیان می
 کند. گیرد، زیرا خداوند خلف وعده نمی صورت نمی

نکوھش قرار ھمچنین کفار را به دلیل تصدیق نکردن این مطلب مورد سرزنش و 
گاھی  نام می» نادانان«داده و از آنان به  برد، زیرا نسبت به این حقیقت ایمانی علم و آ

 نداشته، بدان اطمینان ندارند.
اند، زیرا آنچه را که خداوند وعده داده تأیید و  به بیانی دیگر: مؤمنین اھل علم

دارند، در مقابل  نمایند و نسبت به اجرایی شدن و عملی شدن آن اطمینان تصدیق می
گاھی  شان به این مطلب منکر آنند. کفار به دلیل جھل و ناآ

 ی زمر در سوره -٤
 فرماید: خداوند می

َ�َمۡن َحقَّ َعلَۡيهِ َ�َِمُة ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِ�  ٱلَۡعَذاِب أ

َ
فَأ

َ
ِينَ َ�ِٰ�ِن  ١٩ٱ�َّارِ أ ْ  ٱ�َّ َقۡوا  ٱ�َّ

ۡبنِيَّةٞ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۖ َر�َُّهۡم لَُهۡم ُغَرٞف ّمِن فَۡوقَِها ُغَرٞف مَّ نَۡ�ُٰر
َ
ِ وَۡعَد  ٱۡ� ُ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٢٠-١٩[الزمر:  ﴾٢٠ٱلِۡميَعادَ 
توانی وی را از  ی او قطعی و محقق گشته است (تو می آیا کسی که فرمان عذاب درباره«

توانی کسی را نجات دھی که در آتش دوزخ قرار گرفته است؟ و اما  یا تو میعذاب برھانی؟) آ
کسانی که از (عذاب) پروردگارشان بپرھیزند، آنان (در بھشت برین جای دارند و) دارای 

ھا رودبارھا جاری  اند و در زیر آن ھایی ھستند که باالی یکدیگر ساخته شده قصرھا و کاخ
 .»کند و خدا خالف وعده نمی دھد است. این وعده را خدا می



 ١٥  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

شان به  این دو آیه بخشی از تھدیدات خداوند نسبت به کفار در خصوص دچار شدن
پرھیزگار در  ھای خداوند نسبت به مؤمنین آتش جھنم در آخرت و بخشی از وعده

 دارد. ھای بھشتی را بیان می مندی از نعمت خصوص بھره
از سوی خداوند که واقعی و تحقق  ای است دارد که این وعده ھمچنین بیان می

کند و بدین خاطر فرد مؤمن نسبت به  یافتنی است، زیرا خداوند خالف وعده نمی
 عملی شدن و اجرایی شدن آن یقین و اطمینان دارد.

 ی آل عمران در سوره -٥
 فرماید: خداوند می

َ ِ�َۡوٖ� �َّ َر�َۡب �ِيهِ� إِنَّ  ٱ�َّاِس َر�َّنَآ إِنََّك َجامُِع ﴿  .]٩[آل عمران:  ﴾٩ٱلِۡميَعادَ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ
پروردگارا! تو مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواھی کرد (تا ھمگان «

گمان خدا خالف وعده  ای و) بی را در برابر کارشان پاداش دھی و بدین امر وعده داده
 .»کند نمی

شان به روز  ای که در آن ایمان یه دعای نیکوکاران خبره را ثبت کرده است، آیهاین آ
آورد تا  شان به اینکه بزودی خداوند در قیامت ھمگی مردمان را گرد می آخرت، و یقین

اعمال آنان را محاسبه کرده و گناھکاران را عذاب داده و به نیکوکاران پاداش نیک 
کنند و آن  و به دنبال آن حقیقتی ایمانی را یادآوری می کنند، ارزانی دارد را آشکار می

کند، در نتیجه آنچه را وعده داده بزودی آن را  تردید خداوند خالف وعده نمی اینکه بی
 کند. عملی می

 فرماید: و یا می

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم ﴿ َنا َ�َ إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ
 .]١٩٤[آل عمران:  ﴾١٩٤ٱلِۡميَعادَ 

پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) پیغمبران خود (و به پاداش تصدیق ایشان و پیروی از «
ای، به ما عطا کن، و در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان.  آنان) به ما وعده داده

 .»گمان تو خلف وعده نخواھی کرد بی
ھای ایستاده و نشسته  دعای خردمندان را ثبت کرده است، کسانی که به شیوهآیه 

ھا و زمین  ی در آفرینش آسمان کنند و به اندیشه و بر پھلو دراز کشیده خدا را یاد می
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کنند، و امیدوارند که ھرآنچه را خداوند بر زبان  پردازند، و قانون خدا را اجرا می می
 اده، به ایشان عطا نماید.به آنان وعده د † فرستادگانش

به مؤمنین نیکوکار بشارت داده، ھمچنین  † ی پیامبران از آدم تا محمد ھمه
اند، ھم اینان خردمندند که  ھای بھشت در آخرت را وعده داده پاداشی نیک و نعمت

ھا و  اش را تحقق بخشد و آنان را وارد بھشت گرداند و از خوشی امیدوارند خداوند وعده
آن متنعم گردند، این خردمندان بدان امیدوارند چرا که مطمئن ھستند که ھای  لذت

 کند. خداوند خالف وعده نمی
 خوانیم: ی آل عمران فرا می شما را به توجه به این نکته از نکات سوره

ھا (راسخین در علم) را ثبت کرده است،  آیه نھم در ابتدای سوره دعای خبره
ص گردآوری مردم در روز قیامت مطمئن ھستند، ی خدا در خصو کسانی که به وعده

کند و آیه یکصد و نود و چھار دعای خردمندان  زیرا خداوند خالف وعده نمی
اش را تحقق  را ثبت کرده است، کسانی که امیدوارند خداوند وعده» اولواأللباب«

ی کند، ابتدا بخشیده و آنان را به بھشت وارد گرداند؛ زیرا خداوند خالف وعده نمی
دارد که  کند و آخر سوره نیز بیان می دارد که خداوند خالف وعده نمی سوره بیان می

متصل کند و این حقیقت قاطع ابتدا و انتھای سوره را به ھم  خداوند خالف وعده نمی
 گرداند. می

به ھر فرد مؤمنی به این حقیقت یقین دارد و حتی یک لحظه در زندگیش نسبت 
 !نماید آن تردید نمی



 

 

 فصل دوم:
 ؟راستگوتر از خدا کیست

کند؛ زیرا  اش را عملی نموده و خالف وعده نمی مؤمن یقین دارد که خداوند وعده
 گوتر از خدا نیست. او مطمئن است که کسی در حرف و سخن راست

ین مطلب حقیقتی ایمانی و مسّلم است که یقین خداوند راستگوترین است. ا طور به
آید توقفی گذرا  اند، در آنچه در ذیل می آیات متعددی از قرآن، آن را بیان داشته

 نماییم: می

 ی نساء در سوره -١
 فرماید: خداوند می

﴿ ُ ۡصَدُق ِمَن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱ�َّ
َ
ِ َ� َرۡ�َب �ِيهِ� َوَمۡن أ  ٱ�َّ

 .]٨٧[النساء:  ﴾٨٧َحِديٗثا
آورد. و  جز خدا، معبودی نیست، حتمًا شما را در روزی که شکی در آن نیست گرد می«

 .»چه کسی از خدا راستگوتر است؟!
شود، جز الله سبحانه و تعالی فرمانروا و  با بیان توحید الوھیت آغاز میآیه 

ی آدمیان را در روز  کند که خداوند بزودی ھمه فریادرسی نیست، سپس بیان می
 کند، و چنان روزی آمدنی است و شکی در آن نیست. قیامت جمع می

دی چنان ھیچ شک و تردی دھد، پس بی چون خداوند از آمدن چنان روزی خبر می
روزی آمدنی است، زیرا خداوند در سخنش راستگو است، و کسی از خدا راستگوتر 

 نیست.

ۡصَدُق ِمَن ﴿ی استفھام بیان شده:  ساختار این حقیقت درون آیه به شیوه
َ
ِ َوَمۡن أ  ٱ�َّ

؟ و این استفھام از نوع استفھام تقریری (یعنی واداشتن مخاطب به اقرار ﴾٨٧َحِديٗثا
داند) است و حقیقت مسلم و محرز آن است که کسی از خدا راستگوتر  میآنچه که 

 نیست.
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کند و این استفھام  سنت است که شخص مسلمان ھنگامی که این آیه را تالوت می

 .»ال أحد أصدق حديثاً من اهللا!«آورد، اینگونه جواب دھد:  را بر زبان می
 فرماید: ھمچنین خداوند می

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت وََعِملُوا ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٱل�َّ نَۡ�ٰرُ َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ
َ
 ٱۡ�

بَٗد�ۖ وَۡعَد 
َ
ِ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡصَدُق ِمَن  ٱ�َّ

َ
اۚ َوَمۡن أ ِ َحّقٗ  .]١٢٢[النساء:  ﴾١٢٢�ِيٗ�  ٱ�َّ

ھایی (از بھشت) داخل  اند، به باغ اند و کار شایسته انجام داده کسانی را که ایمان آورده«
ھا رودبارھا روان است. و آنان جاودانه تا ابد در آنجاھا  خواھیم کرد که در زیر (درختان) آن

ی خدا حق است. و چه کسی در سخن  مانند. این را خدا وعده داده است و وعده ماندگار می
 .»از خدا راستگوتر است؟

دھد که آنان  دھند وعده می می خداوند به مؤمنین پرھیزگار که کارھای نیک انجام
گرداند که از زیر درختانش رودھا جاری است و آنان به  ھایی در بھشت می را وارد باغ

 مندند. صورت ابدی و ھمیشگی از نعمات آن بھره
ھای حق  چون دیگر وعده شک این وعده ھم ی الھی حق است، یعنی: بی این وعده

 الھی انجام پذیرفتنی و شدنی است.
ی مطمئن در سخن و کالم و قول خداوند آمده است، و سخن خدا راست  عدهاین و

 است، و کسی در سخن گفتن از خداوند راستگوتر نیست.
استفھام در آیه نیز از نوع استفھام تقریری است، و ھنگامی که شخص مسلمان این 

أحد أصدق  ال«دھد:  شنود، اینگونه جواب می کند یا آن را از دیگری می آیه را تالوت می

 .»من اهللا قوالً!
 کنیم: ی نساء جلب می توجه شما را به آمدن دو استفھام تقریری در سوره

ۡصَدُق ِمَن ﴿
َ
ِ َوَمۡن أ ۡصَدُق ِمَن ﴿ ؟ و﴾٨٧َحِديٗثا ٱ�َّ

َ
ِ َوَمۡن أ  .﴾١٢٢�ِيٗ�  ٱ�َّ

 ی زمر در سوره -٢
 فرماید: خداوند می

﴿ ْ ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُوا ِيِ�َّ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  ٱ�َّ
َ
�َض َوأ

َ
 مَِن  ٱۡ�

ُ
أ َحۡيُث �ََشآُءۖ  ٱۡ�َنَّةِ نَتَبَوَّ

ۡجُر 
َ
 .]٧٤[الزمر:  ﴾٧٤ٱۡلَ�ِٰملِ�َ فَنِۡعَم أ
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ی خویش وفا کرد و  گویند: سپاس و ستایش خداوندی را سزا است که با ما به وعده و می«
ھرجایی از بھشت که بخواھیم منزل گزینیم و  سرزمین (بھشت) را از آن ما نموده است تا در

 .») چه خوب و جالب است!رکنندگان (به دستورات پروردگا بسر بریم. پاداش عمل
گویند به ھنگامی که خداوند آنان را به بھشت وارد  آیه از آنچه بزودی مؤمنین می

ای  خداوند وعدهدھد، چون  گرداند خبر می مندشان می گرداند و از نعمات آنجا بھره می
خداوند در  آورند، کند شکر و سپاس خدای را به جای می را که به آنان داده عملی می

دھد به شرط آنکه بر طاعت خداوند  ھای آن را به ایشان می ی بھشت و نعمت دنیا وعده
پایداری نموده، و دستوراتش را در دنیا اجرایی نمایند و در پی کسب خشنودی او و در 

 اش باشند. تیابی به وعدهجستجوی دس
اش وفا نموده و با فضل و رحمت خود آنان را به  این خداوند است که به وعده

گرداند، و این اینانند که وارث بھشت شده و در ھرجا که بخواھند  بھشت وارد می
 گزینند. اقامت می

به معنی عملی شدن آن در عالم واقع، و اجرایی شدنش برای کسانی » صدق وعد«
که عبارتست از  که به آنان وعده داده شده، لذا وعده دارای صورتی نظری است است

اند، و صورتی عملی و  آنچه در آیات قرآن بیان گردیده و مؤمنین به آن بشارت داده شده
ای که مؤمنین در  واقعی که ھمان عملی و اجرایی شدن آن است در آخرت به گونه

 شوند. مند می بھشت از نعمات آن بھره
 کند! نماید، زیرا او خالف وعده نمی اش وفا می خداوند به وعده

 ی انبیاء در سوره -٣
 فرماید: خداوند می

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
 ٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

ُ�لُوَن  َوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ 
ۡ
َعامَ يَأ ْ َ�ِٰ�ِينَ  ٱلطَّ  ٱلۡوَۡعدَ ُ�مَّ َصَدۡقَ�ُٰهُم  ٨َوَما َ�نُوا

ۡهلَۡكَنا 
َ
ََّشآُء َوأ �َۡيَ�ُٰهۡم َوَمن �

َ
 .]٩-٧[األنبیاء:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ فَأ

ایم. از  ایم که بدیشان (دین آسمانی را) وحی کرده پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته«
دانید. ما پیغمبران را به  ھای آسمانی بپرسید اگر این را نمی آشنایان به کتاب(اھل علم و) 

اند. به وعده وفا  ایم و عمر جاویدان ھم نداشته صورت کالبدھایی که غذا نخورند نیافریده
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ایم، نجات  ی کسانی را که خواسته ایم و آنان و ھمه ایم و صدق آن را بدیشان نموده کرده
 .»ایم کنندگان را نابود کرده روی دهایم، و زیا بخشیده

، از میان مردان، پیامبرانی را ارسال ج دھد که پیش از پیامبر خداوند خبر می
اند صبر پیشه  شان دیده داشته که در برابر کفر و تکذیب و جنگی که از سوی اقوام

ھنگامی که شان را به آنان داده است و  ی پیروزی بر دشمنان اند، و خداوند وعده نموده
ی خود  شان به پایان رسیده، خداوند نیز به وعده کار دعوت این پیامبران در میان اقوام

دشمنان کافر را نابود  شان را نجات داده و وفا نموده، آنان به ھمراه پیروان مؤمن
 ساخته است.

آنچه را بدانان وعده داده بودیم برای آنان مھیا و آماده »: صدقناهم الوعد«معنی 
به معنی عملی نمودن آن و تبدیل آن به واقعیت، و » صدق الوعد«مودیم، در نتیجه ن

 ی سخنی نظری به حالت وجود عملی است. انتقال آن از دایره

 ی آل عمران در سوره -٤
 فرماید: خداوند می

ُ َولََقۡد َصَدقَُ�ُم ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  ٱ�َّ  .]١٥٢[آل عمران:  ﴾ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ
آوردید،  و در آن ھنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) با خواست و فرمان او از پای درمی«

 .»ی خود (که پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) با شما وفا کرد خداوند به وعده
این آیه در ارتباط با جنگ احد و حوادثی که در آن برای مسلمانان روی داد، سخن 

ی اول این نبرد پیروز شدند، اما ھنگامی  ای که مسلمانان در مرحله گونهگوید، به  می
که دچار اشتباه شدند، خداوند آنان را تأدیب نمود، و مشرکان بر آنان حمله آوردند، و 

ھا و پندھایی  تعدادی از آنان را شھید و زخمی نمودند، مسلمانان از این حادثه درس
 گرفتند!

، و »ۥٓ َصَدقَُ�ُم وَۡعَدهُ «تردید او:  دھد که بی نان خبر میمسلماخداوند در این آیه به 

وَ�ُهم «آید:  ای است که بالفاصله در پی آن می تفسیر این جمله در جمله إِۡذ َ�ُسُّ
 کشید. و معنایش این است: آنگاه که با خواست و فرمان خدا مشرکین را می ،»ۦ�ِإِۡذنِهِ 

ای که فقط لحظاتی بسیار  گ احد است، مرحلهی اول از جن ای به مرحله این اشاره
ای که تا توانستند مشرکین را از میان برده، و مشرکین در  کم به طول انجامید، به گونه

و مسلمانان را  اش وفا کرده، برابرشان شکست خوردند. خداوند در این مرحله به وعده
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دان گردانید. پیش از بر مشرکین چیره و غالب نمود، و آنان را یاری داد، و پیروز می
ی پیروزی را به آنان داده بود و این وعده به صورت  نبرد احد در آیات متعددی وعده

 ی اول نبرد در میدان کارزار احد به وقوع پیوست. عملی در مرحله
 شود. این تحقق عملی، وفای به وعده نامیده می

 ی احزاب در سوره -٥
 فرماید: خداوند می

ا رََءا ﴿ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َولَمَّ
َ
ْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ٱۡ� ُ قَالُوا ُ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما ۥۚ َورَُسوُ�ُ   .]٢٢[األحزاب:  ﴾٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
ھای (مشرکان) را دیدند، گفتند: این ھمان چیزی است که  ھنگامی که مؤمنان دسته«

ھا  اند. این سختی یغمبرش به ما وعده فرموده بودند. و خدا و پیغمبرش راست فرمودهخدا و پ
 .»افزاید جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی

کند،  گیری مؤمنین در برابر ھجوم کفار بر آنان در نبرد احزاب را نقل می آیه موضع
ھنگامی که  گر و منافقین، ھودیان حیلهکفاری که عبارت بودند از اعراب مشرک و ی

مسلمانان دیدند که مدینه توسط احزاب کفر محاصره شده است، درمانده نشده و 
و  آن را داده بودند، ی نترسیدند، بلکه گفتند: این ھمان است که خدا و رسولش وعده

او، و و ایمانشان به خداوند، و تأییدشان نسبت به سخن گویند  خدا و رسولش راست می
 شان در جنگ با دشمنان او، افزایش یافت. تسلیم شدن در برابر تقدیر او، و پایداری

ھایی را که خداوند به آنان داده  ھای کفار را دیدند، وعده ھنگامی که مؤمنین دسته
شان بر سر مؤمنین را وعده  بود را به یاد آوردند، نظر به اینکه نبرد کفار با آنان و ھجوم

شوند اگر دین خدا را  پس به مؤمنین وعده داده بود که بر کفار پیروز میداده بود، س
ھا بر آنان، تأییدی است از سوی  قدم باشند، یورش دسته یاری دھند و در جنگ ثابت

ی خدا از صورت نظری به صورت عملی و واقعی  خدا برای آنان، زیرا بدین ترتیب وعده
ان چیزی است که خدا و رسولش به ما در آمده است، و بدین خاطر گفتند: این ھم

 گویند. اند، و خدا و رسولش راست می وعده داده
کنند که  به این مطلب اشاره می - و آیات بسیاری دیگری در قرآن - این آیات

دھد صادق است و این صداقت  ھایی که به بندگانش می خداوند در خصوص وعده
ولی) به شکل عملی اجرایی واقعی. ھا از شکل نظری (ق عبارتست از تغییر آن وعده
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گوترین در سخن و وعده، و او  گوترین است، راست کند، زیرا او راست خداوند چنین می
 کند. خداوند پاک و بلندمرتبه است. خالف وعده نمی



 

 

 فصل سوم:
 ی باطل ی حق با وعده اختالف وعده

ای که به  کند، و به دلیل اینکه به وعده ف وعده نمیبا توجه به اینکه خداوند خال
نماید، زیرا او  اش را برای بندگانش عملی می نماید، و وعده بنده داده وفا می

ی حق  ی خود را به وعده راستگوترین در ادای وعده و سخن است، بدین خاطر وعده
ای که به  های حقیقی و واقعی است، وعد توصیف نموده است. یعنی: آن وعده، وعده

پیوندد. لذا حق به معنی صحت و درستی و صواب  شکل عملی در واقعیت به تحقق می
 گردد. ای عملی اجرا و تنفیذ می است، و بدین ترتیب به شیوه

 ی خدا حق است آیاتی در خصوص اینکه وعده
 برند بسیارند، از جمله این آیات: ی حق) نام می ی خدا به (وعده آیاتی که از وعده

 فرماید: خداوند می -١

ّمِهِ ﴿
ُ
نَّ وَۡعَد  ۦفََرَدۡدَ�ُٰه إَِ�ٰٓ أ

َ
ِ َ�ۡ َ�َقرَّ َ�ۡيُنَها َوَ� َ�َۡزَن َوِ�َۡعلََم أ َحّقٞ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
 .]١٣[القصص:  ﴾١٣أ

نگردد ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش (از دیدار او) روشن شود و غمگین «
 .»دانند ی خدا راست است، اگرچه بیشتر مردم (چنین) نمی و بداند که وعده

گوید.  سخن می ÷ این آیه در ارتباط با آیات دیگری است که از تولد موسی
که دستور به  - از خطر فرعون - که نوزاد پسر بود - خداوند به خاطر نجات موسی

مناسب را به مادر موسی الھام کرد، و به او اقدام صحیح و  - قتل نوزادان پسر داده بود
 .١گرداند وعده داد که فرزندش را به او باز می

 فرماید: خداوند می

                                           
در این مضمون سروده است که بیت اول » ف حقلط«پروین اعتصامی شعری بسیار زیبا با عنوان  -١

 آن چنین است:
 مــادر موســی، چــون موســی را بــه نیــل

 

ـــه  ـــد، از گفت ـــل (م) درِفکن  ی رّب جلی
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ۡلقِيهِ ِ� ﴿
َ
�ِضعِيهِ� فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَ�

َ
ۡن أ

َ
ّمِ ُموَ�ٰٓ أ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
َوَ� َ�َاِ� َوَ�  ٱۡ�َمِّ َوأ

� إِنَّا َرآدُّ   .]٧[القصص:  ﴾٧ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وهُ إَِ�ِۡك وََجاِعلُوهُ ِمَن َ�َۡزِ�ٓ
ما به مادر موسی الھام کردیم که موسی را شیر بده، و ھنگامی که بر او ترسیدی، وی را «

ی  گردانیم و از زمره به دریا بینداز، و مترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می
 .»نماییم پیغمبرانش می

، این اش نوزاد را به مادرش بازگرداند تدبیر و تقدیر حکیمانه خداوند مطابق
 ای بود که به مادر موسی داده بود، زیرا به او گفته بود: بازگرداندن تحقق عملِی وعده

دانست که خداوند چگونه موسی را به او  ، اما مادر موسی نمی﴾إِنَّا َرآدُّوهُ إَِ�ِۡك ﴿
بازگرداندن موسی به مادرش این بود که شادمان  ھای گرداند، و از جمله حکمت بازمی

 شده، و غم و غصه نخورد.
ای را که خدا به  تردید وعده ھایش این بود که بداند که بی ھمچنین از دیگر حکمت

ی خدا را در برابرش ببیند بدین شکل که  او داده حق است. یعنی: تحقق عملی وعده
 فرزندش با او باشد.

 فرماید: خداوند می -٢

﴿ 
َ
ِ َما ِ� � َ�َٰ�ٰتِ َ�ٓ إِنَّ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ٓ إِنَّ وَۡعَد  ٱۡ�

َ
� ِ ۡ�َ�َُهۡم َ�  ٱ�َّ

َ
َحّقٞ َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]٥٥[یونس:  ﴾٥٥َ�ۡعلَُمونَ 
گاه باشید که ھرچه در آسمان« گاه باشید که وعده آ ی  ھا و زمین است از آن خدا است. آ

 .»دانند خدا راست است، ولیکن بیشتر مردم نمی
اش که حق  ھا و زمین است، و وعده ی آسمان آیه میان ُملک خداوند که شامل ھمه

کند، و این ارتباط و پیوند ھدفدار است و این بدین خاطر است که  است پیوند برقرار می
تواند آنچه را وعده داده عملی سازد مگر آنکه بر آن کار توانا باشد و زمانی  کسی نمی

نیاز، چیره و صاحب قدرت و نیرومند  کاری را دارد که مالک، بی توان انجام چنین
شود تا او را از  باشد، اگر این چنین نباشد عاجز و ناتوان است، و عجزش سبب می

 تحقق وعده باز دارد.
ھا و زمین قلمرو اوست و ھمین  خدا مالک ثروتمند، و توانای نیرومند است، آسمان

 توانا باشد. اش شود تا بر تحقق وعده سبب می
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اش تحقق یافتنی و اجرایی است،  ی او حق است بدین معناست که وعده اینکه وعده
ھم مطابق آنچه بدان وعده داده، مؤمنین به این مطلب  متناسب با واقعیت است آن

کنند، زیرا آنان نسبت به توان و قدرت و نیروی  یقین دارند، اما کافران آن را انکار می
گاھند  !خداوند ناآ

 فرماید: خداوند می -٣

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ أ ْ َوَ�َتَجاَوُز َعن َسّ�ِ  ٱ�َّ ۡحَسَن َما َعِملُوا

َ
ۡصَ�ِٰب  َٔ َ�َتَقبَُّل َ�ۡنُهۡم أ

َ
اتِِهۡم ِ�ٓ أ

ۡدقِ وَۡعَد  ٱۡ�َنَّةِ�  ِي ٱلّصِ  .]١٦[األحقاف:  ﴾١٦َ�نُواْ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
شان را ھمسان  ی اعمال نیک و کلیه پذیریم اند که کارھای خوبشان را می آنان کسانی«
گذریم، این  ھا و گناھانشان درمی گیریم، و ھمچون سایر بھشتیان از بدی ھا می ترین آن نیک
 .»ی راستینی است که پیوسته بدیشان داده شده است وعده

خداوند در یک آیه قبل از این آیه در ھمین سوره (احقاف) مؤمنین نیکوکار را 
ه نسبت به والدین خود نیکوکار بوده و سپاسگزار پروردگارشانند، و ستاید، کسانی ک می

پذیرد و از  شان کارھای آنان را می دارد که به قیاس بھترین اعمال در ھمین آیه بیان می
گذرد، و آنان را وارد بھشت گردانیده و ھمنشین دیگر بھشتیان  ھای آنان درمی بدی

 گرداند. ھای آن می متنعم از لذت
 ی بھشت را زمانی که این پرھیزگاران در دنیا بودند دارد که وعده بیان میسپس 

ی خدا صادق و راستین است، و بدین خاطر آن را برایشان  بدیشان داده است، و وعده
 محقق ساخته، و با رحمت خویش آنان را وارد بھشتش گردانیده است.

ه خدا کافر بوده، دھد که نسبت ب ی بعد خبر از شخصی می و بالفاصله در آیه
کند، در حالی که پدر و مادرش  ی خداوند را تکذیب می والدینش را عاق کرده، و وعده
 ی خدا حق است. مؤمنند، و یقین دارند که وعده

 فرماید: خداوند می

ِيوَ ﴿ ۡخَرَج َوقَۡد َخلَِت  ٱ�َّ
ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِِ�ٓ أ

َ
ّفٖ لَُّكَمآ �

ُ
يۡهِ أ ِمن َ�ۡبِ� وَُهَما  ٱۡلُقُرونُ قَاَل لَِ�ِٰ�َ

َ �َۡسَتغِيَثاِن  ِ َوۡ�لََك َءامِۡن إِنَّ وَۡعَد  ٱ�َّ َ�ِٰطُ�  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ لِ�َ َحّقٞ َ�َيُقوُل َما َ�َٰذا وَّ

َ
 ﴾١٧ٱۡ�

 .]١٧[األحقاف: 
دھید که من (از گور)  گوید: وای بر شما! آیا به من خبر می کسی که به پدر و مادرش می«

اند (و به  ھایی از جھان رفته شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام و ملت بیرون آورده می
خوانند (و به فرزندشان  اند) و پدر و مادرش پیوسته خدا را به یاری می زندگی دوباره برنگشته
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ھا چیزی جز  گوید: این سخن ی خدا حق است، ایمان بیاور. او می گویند) وای بر تو! وعده می
 .»ن نیستھای پیشینیا افسانه

ی خداوند حق است و ھمان است که  پدر و مادر مؤمن یقین داشتند که وعده
دھد و  شک چنین روزی رخ می شوند و بی گفتند در قیامت مردم برانگیخته می می

 پذیرد. ی عملی تحقق می بزودی ھمچنان که خداوند آن را بیان داشته به شیوه

 استی شیطان باطل  آیاتی در خصوص اینکه وعده
ای که مبتنی  ی باطل شیطان قرار دارد، وعده ی حق خداوند، وعده وعده در مقابِل 

 بر نیرنگ و فریب، و دروغ و افترا است.
ھایی دروغین و غیر  دھد، اما ھمگی وعده ھای زیادی می شیطان به پیروانش وعده

را شیطان در آیند، زی یابند، و در واقعیت پدید نمی ھایی که تحقق نمی اند، وعده واقعی
لشکریانش و  ھا استیال یافتن بر دھد دروغگوست، ھدف او از این وعده آنچه وعده می

سرنگون کردن و گمراه کردن آنان است و بدین خاطر است که به آنان وعده و آرزو 
 دھد. می

 ھای شیطانند بسیارند، از جمله: آیاتی که بیانگر وجود نیرنگ و فریب در وعده
 فرماید: میخداوند  -١

رِ�ٗدا ۦٓ إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ﴿ ٓ إَِ�ٰٗثا �ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ ۘ لََّعنَُه  ١١٧إِ�َّ ُ َوقَاَل  ٱ�َّ
ۡفُروٗضا َِذنَّ ِمۡن ِعبَادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�

َ
َمّنِيَنَُّهۡم َو�ُمَر�َُّهۡم فَلَُيبَّتِ�ُ  ١١٨َ�

ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
نَّ َءاذَاَن َوَ�

نَۡ�ٰمِ 
َ
ُنَّ َخلَۡق  ٱۡ� ِۚ َو�ُمَر�َُّهۡم فَلَيَُغّ�ِ ۡيَ�ٰنَ َوَمن َ�تَِّخِذ  ٱ�َّ ِ َوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن  ٱلشَّ َ�َقۡد َخِ�َ  ٱ�َّ

بِيٗنا اٗنا مُّ ۡيَ�ٰنُ يَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم  ١١٩ُخۡ�َ  .]١٢٠-١١٧: [النساء ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا ٱلشَّ
ھای ناتوان و اشیاء  غیر از خدا ھرکه و ھرچه او را بپرستند و به فریاد خوانند جز بت«

اند، و جز اھریمنی نیست که بسی متمرد و  ھا نام ماده گذارده ضعیفی نیست که بر آن
ی معین و  نافرمان است. خدا نفرینش کند! و گفته است که: من از میان بندگان تو حتمًا بھره

کنم و به دنبال آرزوھا و خیاالت  گیرم. حتمًا آنان را گمراه می ی خود را برمی داگانهج
کنند، و  ھای چھارپایان را قطع می دھم، و آنان گوش گردانم و بدیشان دستور می روانشان می

را به جای شیطان  کنند و ھرکه دھم، و آنان آفرینش خدا را دگرگون می بدیشان دستور می
ھا  وعدهبدانان شیطان  و یاور خود کند، به راستی زیان آشکاری کرده است.خدا سرپرست 

 .»دھد ھای فریبکارانه بدیشان نمی جز وعدهشیطان  کند، و دھد و به آرزوھا سرگرم می می
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بعد از آنکه آیات، تعدادی از ابزارھایی را که شیطان در واژگون کردن پیروانش به 
ھای شیطان برای  ھا وعده دارد که این بر آن بیان می گیرد بیان کرد، در تعلیقی کار می

دھد و آنان را در آرزوھای پوچ و  ھای پر زرق و برق می ھا وعده ھاست، شیطان به آن آن
دھد که گویی اگر او را پذیرفته و در پی  افکند، و آن را چنین برایشان جلوه می تھی می

 ت.ھا منتظرشان اس ی خیر و خوبی او روان گردند ھمه
است  دھد (خیال واھی) و نیرنگ است، و سرابی آنچه را شیطان به آنان وعده می

دانند، ھنگامی که پیروان  که وجود خارجی ندارد، پیروانش خود چنین چیزی را می
شوند و از او درخواست تحقق  شیطان او را تأیید کرده و تسلیم (فرامین) او می

کند و از آنان  ھا را مسخره می خندد و آن مینمایند، شیطان بدانان  ھایش را می وعده
شان  نماید، در این ھنگام است که پیروان شیطان متوجه زیانمندی اعالن برائت می

 !شوند، بعد از آنکه فرصت از دست رفته است می
ھای  جز وعدهشیطان  کند، و دھد و به آرزوھا سرگرم می ھا می اھریمن بدانان وعده«

 ».دھد فریبکارانه بدیشان نمی
 فرماید: خداوند می -٢

رََءۡ�َتَك َ�َٰذا ﴿
َ
ِيقَاَل أ ۡرتَِن إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱ�َّ خَّ

َ
َّ لَ�ِۡن أ ۡحَتنَِ�نَّ ذُّرِ�ََّتهُ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َكرَّۡمَت َ�َ

َ
 ۥٓ َ�

وۡ  ٱۡذَهۡب قَاَل  ٦٢إِ�َّ قَلِيٗ�   ٦٣فُوٗر�َ�َمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُ�ۡم َجَزاٗٓء مَّ
ۡجلِۡب َعلَۡيِهم ِ�َۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡ�ُهۡم ِ�  ٱۡسَتَطۡعَت َمِن  ٱۡسَتۡفزِزۡ وَ 

َ
ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

ۡمَ�ٰلِ 
َ
ۡوَ�ٰدِ وَ  ٱۡ�

َ
ۡيَ�ٰنُ وَِعۡدُهۡمۚ َوَما يَعُِدُهُم  ٱۡ� إِنَّ ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم  ٦٤إِ�َّ ُغُروًرا ٱلشَّ

 .]٦٥-٦٢[اإلسراء:  ﴾٦٥َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك َو�ِيٗ�  ُسۡلَ�ٰٞنۚ 
شیطان گفت: به من بگو که آیا این ھمان کسی است که او را بر من ترجیح و گرامی «

ای؟! اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را ھمگی جز اندکی (با گمراھی)  داشته
شان از تو پیروی کنند، دوزخ سزای شما گردانم. خدا فرمود: برو! کسانی که از ای نابود می

نقصانی است. و بترسان و خوار گردان با ندای خود ھرکسی از  فراوان و بیاست و سزای 
موال ی خود را بر سرشان بشوران و بتازان و در ا ایشان را که توانستی، و لشکر سواره و پیاده

ی شیطان به مردمان جز  وعدهآنان و در اوالد ایشان شرکت جوی، و آنان را وعده بده و 
ای بر بندگان (مخلص) من نخواھی داشت، و ھمین  گمان تو سلطه نیرنگ و گول نیست. بی

 .»کافی است که پروردگارت حافظ و پشتیبان است
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ی اسراء از لحاظ مفھوم و معنا بسیار نزدیک به آیات پیشین از  این آیات از سوره
 دادی از ابزارھای شیطان در گمراه کردنی نساء است، این آیات بیانگر تع سوره

دھد، اما این  ھای بزرگ می کند که شیطان به آنان وعده پیروانش است، و بیان می
گیرد و ھدف شیطان از  ھا خیالی و فریبنده است، ھرگز صورت عملی به خود نمی وعده

 ھا فریفتن پیروانش است. مطرح کردن آن
ھای دروغین شیطان  ھای واھی و وعده یالاما بندگان نیکوکار خداوند از این خ

درامانند، و شیطان ھیچ سلطه و قدرتی بر آنان ندارد، زیرا آنان در کنف حمایت و 
 رعایت خداوندند.

 کند شیطان پیروانش را در دنیا به حال خود رها می
 فرماید: خداوند می -٣

ۡيَ�ٰنُ �ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم َوقَاَل َ� َ�  ٱلشَّ
َ
�ّ�ِ َجارٞ  ٱ�َّاِس ِمَن  ٱۡ�َۡومَ لَِب لَُ�ُم أ

ا تََرآَءِت  َرٰى َما َ�  ٱلۡفَِئَتانِ لَُّ�ۡمۖ فَلَمَّ
َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيهِ َوقَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ نََ�َص َ�َ

 ٓ َخاُف تََرۡوَن إِّ�ِ
َ
ۚ  أ َ ُ وَ  ٱ�َّ  .]٤٨[األنفال:  ﴾٤٨ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

شان را در جلو دیدگانشان  ھای خود) اعمال (با وسوسهشیطان  به یاد آور) زمانی را که«(
پیمان و یاور شما  تواند بر شما پیروز شود و من، ھم کس نمی گفت: امروز ھیچ آراست و می می

ھستم. اما ھنگامی که دو گروه (مؤمنان و کافران) ھمدیگر را دیدند (و رویاروی شدند) بر 
که شما بینم  ای خود چرخید و گفت: من از شما بیزار و گریزانم. من چیزی را میھ پاشنه
 .»ترسم. چرا که خدا سخت کیفردھنده و مجازات کننده است بینید. من از خدا می نمی

کند و سبب  ھای فریبنده و غیر اجرایی شیطان اشاره می ھایی از وعده آیه به نمونه
شان به  ن و کفار قریش اندکی پیش از خروجنزول آن حوادثی است که میان شیطا

 سوی نبرد بدر روی داده است.
رھبران قریش امثال ابوجھل و عقبة بن ربیعة و امیة بن خلف در حال آماده کردن 

ی قبائل عربی رقیب  بودند، اما از حمله ج سپاه و بیرون رفتن برای نبرد با رسول الله
آمد و رفتن به ترسیدند، شیطان به نزد آنان  به مکه به ھنگام نبودشان در این شھر می

نبرد را در نظرشان آراست و چنین به آنان جلوه داد که کارشان صحیح است و به آنان 
طرف وا  اطمینان داد که با آنان است، و (به ھمراه آنان است) و قبائل رقیب را به بی

 !دانند دارد، و به آنان وعده داد که پیروز می می
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ھایش طمع نمودند و به فرماندھی ابوجھل به  پاسخ گفتند و در وعدهفریبش را 
ی  ور شد و ناگھان مشرکان با قدرت مسلمین و حمله طرف بدر رفتند. نبرد بدر شعله

ھای  آنان روبرو شدند، مشرکان در حالی که شیطان در میدان نبرد با آنان بود وعده
د، اما شیطان عھدشکنی کرد و از شیطان در خصوص پیروزی و حمایت را به یاد آوردن

ھایش دست کشید، تغییر عقیده داده و از میدان گریخت و پیروانش را به تیغ  وعده
 مسلمانان سپرد و به آنان گفت:

بینید. من از خدا  بینم که شما نمی من از شما بیزار و گریزانم. من چیزی را می«
 ».ترسم! می

دارد  این کار را اینگونه بیان میعّلت  نماید و میشیطان بیزاریش را از آنان اعالن 
تر آن است که او  ی قابل قبول بینند، و نظریه بیند که آنان نمی که او چیزی را می

رسانی به صحابه در  فرشتگان را دیده است فرشتگانی که خداوند آنان را جھت یاری
 نبرد ارسال داشته است.

به مشرکین دروغ گفته است، و » ترسم من از خدا می«شیطان در این سخنش که 
 ترسد!؟ آیا واقعًا شیطان از خدا که پروردگار جھانیان است می

 فرماید: خداوند می -٤

ۡيَ�ٰنِ َكَمَثِل ﴿ �َ�ِٰن  ٱلشَّ َخاُف  ٱۡ�ُفرۡ إِۡذ قَاَل لِۡ�ِ
َ
ٓ أ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنَك إِّ�ِ فَلَمَّ

 َ ُهَما ِ� فَ  ١٦ٱلَۡ�ٰلَِم�َ رَبَّ  ٱ�َّ َّ�
َ
� ٓ ُؤاْ  ٱ�َّارِ َ�َن َ�ٰقَِبَتُهَما ۚ َوَ�ٰلَِك َجَ�ٰٓ يِۡن �ِيَها َ�ِٰ�َ

ٰلِِم�َ   .]١٧-١٦[الحشر:  ﴾١٧ٱل�َّ
گوید: کافر  است که به انسان میشیطان  داستان منافقان با یھودیان) ھمچون داستان«(

گوید: من از تو بیزار  میشیطان  گردد، شو (تا مشکالت تو حل شود). اما ھنگامی که کافر می
ترسم. سرانجام کار بدانجا  و گریزانم! چرا که من از خدا، یعنی پروردگار جھانیان می

 .»مانند و این سزای ستمگران است انجامد که ھردو تا در آتش دوزخ جاودانه می می
سازد،  سازی یکی از پیروانش را خاطرنشان می ی شیطان در گمراه آیه وسوسه

خواھد که نسبت به خدا کفر بورزد، و به او  امی که شیطان از آن شخص میھنگ
ی خیر را از آن خود گرداند، و شیطان  تواند ھمه دھد و اینکه می ھا و آرزوھایی می وعده

کند... ھمین که شخص ندای شیطان را پاسخ  با او مانده و از او حمایت و پشتیبانی می
و نسبت به خدا کفر ورزد، شیطان از او دست کشیده و ھایش را تأیید کند  گفته و وعده



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٣٠

گوید: من از تو بیزار و گریزانم، من از خدا که پروردگار  او را فریفته است و به او می
 ترسم! جھانیان است می

 فرماید: خداوند می -٥

ٰلُِمونَ بَۡل إِن يَعُِد ﴿  .]٤٠[فاطر:  ﴾٤٠إِ�َّ ُغُروًرا ًضاَ�ۡعُضُهم َ�عۡ  ٱل�َّ
دھند (و فقط ھمدیگر را گول  ھای دروغ به یکدیگر نمی تمگران جز وعدهبلکه س«

 .»زنند) می
اش دروغگو باشد (طبیعی است) پیروان  ھای فریبنده وقتی که شیطان در وعده

دھند  ھایی را که به ھم می ستمگرش در این دروغ و فریب به او اقتدا کنند و این وعده
ھا  ھا ملتزم نبوده و آن ب نیست، نسبت به آنچیزی جز توھمات و خیاالت واھی و فری

 کنند. را عملی نمی

 کند شیطان در آخرت پیروانش را به حال خود رها می
 کند و در آخرت شیطان از پیروانش دست کشیده و آنان را به حال خود رھا می

ھای حق خداوند که برای بندگان نیکوکارش متحقق  ھمگان متوجه تفاوت میان وعده
ھای فریبنده ابلیس که به دروغ به  نماید، و میان وعده ھا وفا می گرداند و به آن می

 شوند. سربازانش گفته بود، می
 فرماید: خداوند می

ۡيَ�ٰنُ َوقَاَل ﴿ ا قُِ�َ  ٱلشَّ ۡمرُ لَمَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� َووََعدتُُّ�ۡم  ٱۡ�َقِّ وََعَدُ�ۡم وَۡعَد  ٱ�َّ

ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ 
َ
ٓ أ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
ِ�� فََ�  ٱۡسَتَجۡبُتمۡ فَأ

 ٓ ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
ْ أ ۠ تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا نَا

َ
نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ �َ  �

َ
ٓ أ َفۡرُت بَِمآ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَما

ۡ�ُتُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ  َ�ۡ
َ
ٰلِِم�َ أ ِ�مٞ  ٱل�َّ

َ
 .]٢٢[إبراهیم:  ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ

گوید: خداوند به شما  ھنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید میشیطان  و«
ی راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شما خالف وعده کردم و من بر شما  وعده

تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز اینکه شما را دعوت (به گناه و گمراھی) نمودم و شما 
ھم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. نه من به 

رسید. من از اینکه مرا قبًال (در دنیا برای خدا)  رسم و نه شما به فریاد من می فریاد شما می
 .»گمان کافران عذاب دردناکی دارند جویم. بی اید، تبری می دهانباز کر



 ٣١  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

این سخنرانی شیطان است که به پیروانش بعد از آنکه در آتش جھنم مستقر شدند 
ھای خیالی فریفته  کند که آنان را به وعده گردد و در حضورشان اعتراف می ایراد می

طی نداشتم (و کاری نکردم) من بر شما تسل«نماید:  سپس آنان را مالمت و سرزنش می
جز اینکه شما را دعوت (به گناه و گمراھی) نمودم و شما ھم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 

سازد که او از  و به آنان خاطرنشان می ».سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید
 ھا ناتوان است، ھمچنان که آنان نیز از رھانیدن شیطان ناتوانند. رھانیدن آن

 ».رسید رسم و نه شما به فریاد من می نه من به فریاد شما می«
من از اینکه مرا «نماید:  گیری نموده و اعالن بیزاری می آنگاه شیطان از آنان کناره

 ».جویم اید، تبری می قبًال (در دنیا برای خدا) انباز کرده
ی باطل  عدهی راستین الھی و و ای است که شیطان میان وعده شاھد در آیه مقایسه

ی راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شما  خداوند به شما وعده«نماید:  خود می
 ».خالف وعده کردم

ای که به بندگانش داده بود وفا کرد و آن را برای بندگانش  یعنی: خداوند به وعده
ی او حق و راستین است و در واقعیت به تحقق  عملی ساخت و بدین ترتیب وعده

پیروانش وعده یوندد، اما ابلیس به آنان وعده داد و خالف وعده نمود و آنچه را به پ می
ی  داده بود عملی نساخت و بدین ترتیب آنان را با آرزوھایی واھی فریفت، و وعده

 !کننده بود! شیطان پوچ و گمراه

 ی شیطان ی خدا با وعده اختالف وعده
 فرماید: خداوند می

ۡيَ�ٰنُ ﴿ ِ  ٱلَۡفۡقرَ يَعُِدُ�ُم  ٱلشَّ ُمرُُ�م ب
ۡ
ُ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ� َو�َأ ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوفَۡضٗ�ۗ  ٱ�َّ يَعُِدُ�م مَّ

ُ وَ   .]٢٦٨[البقرة:  ﴾٢٦٨َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
دھد و به انجام گناه  ی تھیدستی می ترساند و) وعده اھریمن شما را (به ھنگام انفاق می«

دھد  ی آمرزش خویش و فزونی (نعمت) می خداوند به شما وعدهدھد، ولی  شما را دستور می
گاه استخداوند (فضل و مرحمتش) فراگیر ( و  .»و از ھمه چیز) آ

کند، شیطان  ی حق خداوند مقایسه می ی باطل شیطان و وعده آیه میان وعده
فکر ترساند و آنان را مدام به  پیروانش را (از انفاق) و دچار شدن به فقر و تھیدستی می

برد تا برای آینده طرح و برنامه داشته باشند در نتیجه آنان را به انجام فسق و  فرو می
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دھد و این نیرنگی از سوی  فجور، و عدم بخشش مال، و ترس از تھیدستی دستور می
 شیطان برای آنان است.

وعده  در مقابل خداوند پیروانش را به توانگری و خوشبختی، و بخشش و رحمت
خواند و در مقابل این بخشش  دھد، در نتیجه آنان را به بخشش به نیازمندان فرا می می

ی خداوند عملی و انجام یافتنی است  کند، وعده شان را ضمانت می رشد مال و توانگری
 پیوندد. و در عالم واقعیت به تحقق می

 متحقق شدن وعده خداوند در خصوص دوزخیان و بهشتیان
 فرماید: خداوند می

ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  ٱۡ�َنَّةِ َونَاَدىٰٓ أ

َ
ا َ�َهۡل  ٱ�َّارِ أ ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا َحّقٗ

َ
أ

اۖ قَالُواْ َ�َعمۚۡ  ا وََعَد َر�ُُّ�ۡم َحّقٗ  .]٤٤[األعراف:  ﴾وََجدتُّم مَّ
ه داده بود ھمه زنند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعد بھشتیان دوزخیان را صدا می«

اید؟  ایم، آیا شما ھم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافته را حق یافته
 .»گویند: آری! می

بعد از آنکه بھشتیان و دوزخیان ھرکدام در مسکن و مأوای خود جای گرفتند آیه 
را در دنیا،  دارد، بھشتیان زندگی خود شود را بیان می ھا رد و بدل می آنچه را میان آن

اش را در برابر پایداری در راه خدا  ھایی را که خداوند به آنان داده و اینکه وعده و وعده
ی حق  آورند، اینجاست که آن وعده بخشد به یاد می و انجام فرامین الھی تحقق می

 گردند. مند می ھای بھشت بھره الھی متحقق گشته و اینجاست که بھشتیان از نعمت
آورند سپس آنان را صدا زده و به  ھنگام بھشتیان، دوزخیان را به یاد میدر این 

گویند: ما آنچه صاحب اختیارمان به ما وعده داده بود، درست یافتیم، آیا شما  آنان می
 ھم آنچه پروردگارتان به شما وعده داده بود، درست یافتید؟.

آتش جھنم را داده بود، و ی  گویند: آری، خداوند به ما وعده کفار در پاسخ آنان می
 !سوزیم! بینیم، و اینک ما در آتش جھنم می ی حق را تحقق یافته می اینک ما این وعده



 

 

 فصل چهارم:
 وعده و قرار خداوند میان تأییدجایگاه 

 مؤمنین و تکذیب منافقین

 ی است در نتیجه آن را تأییدی الھی دیدگاھی ایمانی ایجاب دیدگاه مؤمنین به وعده
و تصدیق کرده و نسبت به عملی شدن و اجرایی شدن آن یقین دارند و ھمین سبب 

 شود. افزایش ایمان و تسلیم آنان می
گرایانه و مردد دارند، زیرا آن را  ی الھی دیدگاھی نفی اما منافقین نسبت به وعده

 شوند. اش می تکذیب کرده و منکر تحقق
شان به خداوند است و اینکه خداوند  ایجابی و نشأت گرفته از ایمان دیدگاه مؤمنین
ای برای آن  ی او راستین و صادق است و نقض کننده کند و وعده خالف وعده نمی

شان، و  وجود ندارد، در مقابل دیدگاه منافقین سلبی و نشأت گرفته از انکار و شک
و قدرت الھی است، و اینکه  ھای توان ی نشانه نداشتن دیدی صحیح و درست درباره

 خداوند ھرچه را اراده نماید شدنی، و ھرچه را اراده ننماید نشدنی است.

 ی احزاب احساس رایج در غزوه
شد، در این  داد دو دیدگاه یافت میدر نبرد احزاب که در سال پنجم ھجری رخ 

قریش برای نبرد رھبر یھودیان بنی نضیر (حیی بن اخطب) به تشویق و تحریک کفار 
نبرد با مدینه و از میان بردن اسالم و مسلمین در آن پرداخت... کفار قریش به ھمراه 

متوجه  ج کفار غطفان برای انجام این ھدف قصد مدینه را نمودند، ھنگامی که پیامبر
 این موضوع شد دستور به کندن خندق در اطراف مدینه داد.

کردند، (حیی بن اخطب) دوست و ھای کفر مدینه را محاصره  ھنگامی که دسته
شان با  رفیقش (کعب ابن اسد) رھبر یھودیان بنی قریظه را متقاعد نمود تا پیمان

 ھای کفر بپیوندد! ی دسته را نقض کرده و به اتحادیه ج رسول خدا
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تر شد،  پیمانی قریش و غطفان و یھود بزرگ کار بر مسلمانان سخت شد و خطر ھم
مؤمنین  شان مشتاق بود، مسلمانان و افزایش قوت قلبنسبت به تثبیت  ج پیامبر

اقتدا نمودند، ھمزمان  ج قدم ماندند و در این راه به پیامبر مجاھد بر راه حق ثابت
ی مجاھدین و وارد کردن شک و تردید در خصوص  منافقین جھت تضعیف روحیه

 ایند.پراکنی نم ، مشتاق و حریص بودند که شایعهج سخنان و عملکردھای پیامبر
ھنگامی که آیات قرآن جو عمومی پر تنشی را که مسلمانان در نبرد احزاب در آن 

کشد، قرآن وضعیت و موقعیت مؤمنین و منافقین را  بردند را به تصویر می به سر می
 دارد: اینگونه بیان می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا  ٱ�َّ

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

ُ َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاۚ َوَ�َن  إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم  ٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا ٱ�َّ
ۡسَفَل مِنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت 

َ
بَۡ�ٰرُ َوِمۡن أ

َ
ِ  ِجرَ ٱۡ�ََنا ٱلُۡقلُوُب َوَ�لََغِت  ٱۡ� ِ َوَ�ُظنُّوَن ب  ٱ�َّ

 ۠ ُنونَا ِينَ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ �ۡذ َ�ُقوُل  ١١َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا ٱلُۡمۡؤمُِنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ ُهَنالَِك  ١٠ٱلظُّ  ٱ�َّ
ا وََعَدنَا  َرٞض مَّ ُ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ِ  ١٢إِ�َّ ُغُروٗر� ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ آ� ۡهَل �ۡذ قَالَت طَّ

َ
َفةٞ ّمِۡنُهۡم َ�ٰٓأ

ْۚ َ�ۡ�َِب َ� ُمَقاَم لَُ�ۡم فَ  َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرةٞ َوَما  ٱ�َِّ�َّ ِذُن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهُم  ٔۡ َو�َۡسَ�  ٱرِۡجُعوا
ۡ�َطارَِها ُ�مَّ  ١٣ِ�َ بَِعۡوَر�ٍ� إِن يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر�

َ
ْ  َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم ّمِۡن أ  ٱۡلفِۡتنَةَ ُس�ِلُوا

 .]١٤-٩[األحزاب:  ﴾١٤�تَوَۡها َوَما تَلَبَُّثواْ بَِهآ إِ�َّ �َِسٗ��
گاه که لشکرھا به سراغ  ای مؤمنان! به یاد آورید نعمت خدای را در حق خودتان، بدان«

که شما شما آمدند. ولی ما تندباد را بر آنان گماشتیم و لشکرھایی را به سویشان روانه کردیم 
کردید (به خاطر بیاورید) زمانی را که  دید کارھایی را که می دیدید. خداوند می آنان را نمی

دشمنان از طرف باال و پایین شما، به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانی را 
ھای  ھا به لب رسیده بود، و گمان بود، و جانوحشت) خیره شده شّدت  ھا (از که چشم

ی) خدا داشتید. در این وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به  ی (وعده وناگونی دربارهگ
شان بیماری  ھای اضطراب افتادند و (به یاد آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در دل

اند. و (به یاد آورید)  ھای دروغین به ما نداده گفتند: خدا و پیغمبرش جز وعده (نفاق) بود می
که گروھی از آنان گفتند: ای اھل یثرب! اینجا جای ماندگاری شما نیست، لذا  زمانی را

ھای خود) خواستند و  ی (بازگشت به خانه ای از ایشان ھم از پیغمبر اجازه برگردید. دسته
نااستوار است. در حالی که بدون حفاظ و نااستوار ھای ما بدون حفاظ و  گفتند: واقعًا خانه
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فرار (از جنگ) نبود. و اگر احزاب از جوانب مدینه وارد آن شوند و نبود و مرادشان جز 
پذیرند و جز مدت کمی برای انتخاب  بدیشان پیشنھاد نمایند که از دین برگردید به سرعت می

 .»این پیشنھاد درنگ نخواھند کرد!
 فرماید: ھمچنین می

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ِ  ٱ�َّ ّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل
ُ
َ َمن َ�َن يَرُۡجواْ أ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ

 َ ا رََءا  ٢١َكثِٗ�� ٱ�َّ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمنُونَ َولَمَّ
َ
ُ قَالُواْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ٱۡ� ُ وََصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َن ّمِ  ٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ ْ َما َ�َٰهُدوا َ رَِجاٞل َصَدقُوا  ٱ�َّ
ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]٢٣-٢١[األحزاب:  ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ

. ی پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه«
امت باشند، و خدای را بسیار یاد کنند. یبرای کسانی که امید به خدا داشته، و جویای ق

مشرکان را دیدند، گفتند: این ھمان چیزی است که خدا و ھای  ھنگامی که مؤمنان دسته
ھا جز بر  اند. این سختی پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند و خدا و پیغمبرش راست فرموده

افزاید. در میان مؤمنان مردانی ھستند  و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی ایمان (به خدا)
اند (و  اند. برخی پیمان خود را بسر برده اند در پیمانی که با او بسته که با خدا راست بوده

گونه تغییر و تبدیلی در عھد  اند) و برخی نیز در انتظارند. آنان ھیچ شربت شھادت سر کشیده
 .»اند دادهو پیمان خود ن

خوانیم، آیاتی که فضای عمومی نبرد احزاب، و  به تدبر در این آیات فرا می
کشند، ما در اینجا این آیات را تفسیر  ھا و تحرکات اطراف آن را به تصویر می موقعیت

 کنیم. نمی

 مؤمنین و لرزش بزرگ
ا از گردد، ھنگامی که آنان ر منین آغاز میبا یادآوری نعمت خداوند بر مؤآیات 

لشکریان کفار نجات داد، به این ترتیب که باد و لشکریانی از مالئکه بر آنان ارسال نمود 
 نشینی را برگزینند. و کاری کرد که آنان برای نجات جان خود عقب

گروھی از کفار که مشرکانی از قریش و غطفان بودند از فراز (شھر) بر سر مسلمانان 
ھا یعنی یھود بنی قریظه که عھدشان را با  ز آنھجوم آوردند، ھمزمان گروھی دیگر ا

شکستند از نشیب (شھر) بر آنان ھجوم آوردند و بدین ترتیب کفار از ھرسو  ج پیامبر
 مسلمانان را در تنگنا قرار دادند.
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مسلمانان از رویدادھا متأثر گشتند و احساس خطر کردند و سخت ترسیدند، برای 
ھا کافی است که در این سخن خدا تدبر  ظهشناخت جدی بودن و وخیم بودن آن لح

 نماییم:
ای از شما)  ھا به گلوگاه رسیده بود و (پاره ھا (از وحشت) خیره مانده و جان و چشم«

بردید. آنجا (بود که) مؤمنان مورد آزمایش قرار  ھایی (نادرست) می نسبت به خدا گمان
 ».پریشان خاطر شدندای از آنان از بیم دشمنان) به سختی  گرفتند و (پاره

ترس و اضطراب شّدت  ھای گروھی از مؤمنین از وحشت خیره ماند و از چشم
بردند و  ھایی نادرست می شان به گلوگاه رسیده بود و نسبت به خدا گمان ھای جان

تکان داد شّدت  شان را به ھا و احساسات و اعصاب لرزشی تند روی داد، لرزشی که جان
 !را آزمود و خداوند به سختی آنان

مجاھدین فقط زمان کوتاھی دچار ترس و رعب و وحشت و اضطراب شدند، و به 
ای فعال و کارآمد بر آن غلبه نمودند، دیری  سرعت از آن حالت عبور کردند و به شیوه

ھایشان  ھا و اراده شان به سویشان بازگشت، و ھمت نپایید که یقین و آرامش و اطمینان
ی الھی اعتماد  قدم گشته و به جھاد پرداختند، و به وعده تتقویت گشت در نتیجه ثاب

نمودند و بر سر آنچه با خدا پیمان بستند، صادقانه ایستادند، و خداوند نیز بر آنان منت 
 نھاده و پیروزشان گردانید.

 کنندگان در وعده خدا دو گروه بودند شک
ی الھی بیان داشته،  شان را در وعده خداوند ناکام شدن منافقین از مؤمنین و شک

ھای [پیروزی] خدا و رسولش  گفتند: وعده و آنگاه که دورویان و بیماردالن می«فرماید:  می
 ».فریبی بیش نبود

 ی خداوند شک کردند: دو گروه در وعده
ھای خود مخفی  گروه اول منافقان بودند: اینان کسانی بودند که کفر را در قلب

کردند، اینان در حقیقت کافر  اظھار ایمان و اسالم می کرده بودند و در برابر مسلمانان
 بودند.

االیمان  گروه دوم بیماردالن بودند: آنان منافق نبودند، بلکه مسلمانانی ضعیف
 شان. بودند، بیماری دلشان عبارت بود از: ضعف و تردید، و سقوط عزم و ھمت

این بیماردالن تحت تأثیر شایعات و تبلیغات (واھی) منافقین قرار گرفتند و این 
ھم به قصد تضعیف مسلمانان مجاھد.  کردند آن شایعات را به ھمراه منافقان تکرار می
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ی الھی را اعالن داشته و گفتند:  شک در وعده - منافقین و بیماردالن - ھردو گروه
 ».ش فریبی بیش نبودھای [پیروزی] خدا و رسول وعده«

ی پیروزی بر  پندارید که خداوند به شما وعده یعنی: شما ای مسلمانان چنین می
به نزدیک بودن  ج تان از خطر را به شما داده است و رسول خدا دشمنانتان، و رھایی

شک ھرگز  تحقق این وعده و عملی شدنش بشارتتان داده است! در رؤیایش نباشید، بی
ھای خدا و رسولش برای شما چیزی جز توھم و  دھد، وعده میچنین چیزی روی ن

 !ھای واھی و فریبنده و آرزوھای خیالی نیست خیال
این سخن جدی و خطرناک از طرف منافقین و بیماردالن است، شک در تحقق 

ی الھی  ی الھی، و تکذیب وقوع آن، و ایجاد شک و تردید در دل مؤمنین... آنان وعده وعده
 .ج دانند! و این یعنی تکذیب صریح و روشن خدا و رسولش صادقانه نمی را راستین و

 به هنگام حفر خندق ج نویدهای پیامبر
کنند که به ھنگام حفر خندق و اندکی پیش از محاصره  روایاتی در کتب سیره بیان می

به یارانش مژده پیروزی و استقرار در زمین، و ظھور  ج مدینه توسط مشرکین، پیامبر
 اسالم در عالم را داد.

کنند که: ھنگامی  روایت می س از براء بن عازب 2و نسائی 1امام احمد در المسند
به ما دستور دادند به حفر خندق بپردازیم، در بخشی از خندق به  ج که پیامبر

 ج نبودند، شکایت به نزد رسول خداھا بر آن کارساز  ای برخوردیم که کلنگ صخره
، و یک ضربه به آن »بسم الله«بردیم، ایشان آمدند و کلنگ به دست گرفتند، و گفتند: 

الله اکبر، کلیدھای شام را به «زدند، و در اثر این یک ضربه یک سوم آن شکست. و گفتند: 
ی دوم را  س ضربهسپ». بینم ھای قرمز رنگ آن را می من دادند، به خدا، من ھم اینک کاخ

الله اکبر، کلیدھای فارس را به من دادند، به «زدند، یک سوم دیگر از آن جدا شد، و گفتند: 
ی سوم را وارد کرد و  ، سپس ضربه»بینم! خدا سوگند ھم اینک کاخ سفید مدائن را می

 الله اکبر، کلیدھای یمن را به«ی سنگ درھم شکست و فرمود:  و بقیه» بسم الله«فرمود: 

                                           
٤/٣٠٣ -١. 
٤٤-٦/٤٣ -٢. 
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ھای صنعا را  ام، دروازه من دادند، به خدا سوگند ھم اینک و از این مکانی که ایستاده
 ».بینم! می

سلمان فارسی «گوید:  ابن اسحاق این حادثه را با لفظی دیگر روایت نموده است و می
ای دچار مشکل شدم،  کردم، در برابر صخره ای از خندق کار می گوید: در گوشه می

زنم و کار بر من  در نزدیکی من بود، ھنگامی که دید من به صخره ضربه می ج پیامبر
ای زد در زیر کلنگ  سخت شده است، به نزد من آمد و کلنگ را از دستم گرفت، با آن ضربه

ی سوم را  ای دیگر نمایان شد، سپس ضربه ای پدید آمد، سپس ضربه دوم را زد، جرقه جرقه
 ی سوم پدید آمد. زد و جرقه

، آن چه بود که دیدم، در حالی که ضربه ج تم: پدر و مادرم فدایت ای پیامبرگف
 آمد؟ زدی و در زیر کلنگ جرقه پدید می می

 ».ای سلمان آیا آن را دیدی؟«فرمود:  ج پیامبر
 گفتم: آری!

و در  ھای یمن را بر من گشود، در اولین جرقه، خداوند به ھمراه آن دروازه: «ج فرمود
ھای شام و مغرب را بر روی من گشود، و در سومین  اوند با آن دروازهدومین ضربه خد

 ».ھای مشرق را به رویم گشود ضربه خداوند به ھمراه آن دروازه
برایم نقل  س گوید: کسی که متھم به دروغگویی نیست، از ابوھریره ابن اسحاق می

گفت:  می س این شھرھا فتح شد، ابوھریره س و عثمان س کرد، ھنگامی که در زمان عمر
شود فتح نمایید، قسم به آن که جان ابوھریره در دست  ھر شھری در برابرتان ظاھر می

نمایید  اید و ھر شھری را که تا برپایی قیامت فتح می اوست، ھر شھری را که فتح کرده
 1.»اعطا نموده است! ج خداوند پیشتر کلیدھای آن را به پیامبر اسالم

 دهد ی یارانش را افزایش می روحیه ج پیامبر
ی یارانش، و دادن مژده و امید به آنان بود، تا جھاد و  مشتاق افزایش روحیه ج پیامبر

 ھای الھی را افزایش دھند. کار و استقامت و تأیید وعده
ای  زند و بعد از زدن ھر ضربه این جاست که او در حفر خندق سه ضربه به صخره می

قصرھای شام را  ی اول نوید فتح دھد. بعد از ضربه روزی در آینده را به مسلمانان مینوید پی
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دھد، و بعد از  ی دوم نوید فتح قصرھای فارس را به آنان می دھد، و بعد از ضربه به آنان می
 دھد! ی سوم نوید فتح قصرھای یمن را به آنان می ضربه

در حالی این نویدھا را به مسلمانان  ج ی ظریف در این نویدھا آن است که پیامبر نکته
شان در خطر است، و  ی شدید قرار دارند و جان دھد که آنان در حالت محاصره می

اند تا نابودشان کنند و براساس محاسبات انسانی احتمال  ھای کفر آنان را دربر گرفته دسته
 !ندارد از این معرکه جان سالم به در برند

به آنان فقط مژده رھا شدن از بال و نجات یافتن از  ج امبردر این فضای غم و غصه، پی
دھد، بلکه به آنان مژده فتح شھرھای شام و عراق و یمن، و پذیرش اسالم  خطر را نمی

 دھد! ھا را می توسط اھالی آن
گوید، بلکه براساس رھنمون و وحی الھی  این سخن را از جانب خود نمی ج ایشان

گرداند، و  بش را نسبت به تحقق این نوید سرشار از یقین میگوید، و قل است که چنین می
 !خواھد که این نوید را به مؤمنین بدھد تا در این امید و آرزو به او اقتدا نمایند از او می

 ج ی رسول الله گیری منافقین و مؤمنین در برابر وعده موضع
ھنگامی که منافقین و بیماردالن این وعده را شنیدند، آن را تکذیب کرده و در وقوع 

ھای [پیروزی] خدا و  وعده«آن شک نمودند و مسلمانان را نیز به تردید واداشتند و گفتند: 
 ».رسولش فریبی بیش نبود

نج و در این ھنگام ر«... گوید:  ابن اسحاق سخن یکی از آنان را روایت کرده، سپس می
یافت، و دشمنان از باال و پایین (شھر) بر شّدت  فرسا گشته، و ترس محنت، سخت و طاقت

ھایی شدند، و آثار نفاق از  سرشان فرود آمدند، تا آنجا که مؤمنین دچار حدس و گمان
گفت: محمد ما را وعده  )یرَش بن قُ  ُب عتِ مُ (تعدادی از منافقین پدیدار گشت، تا جایی که 

کنیم، اما امروز یکی از ما  ھای کسری و قیصر پر می ھای خود را از گنجینه بداد که جی می
 1.»آنقدر امنیت ندارد که به (محل) دفع حاجت برود!

گیری که  ی خداوند باشد، موضع گیری منافقین در برابر وعده وقتی که این موضع
مبتنی بر یقین به گیری مؤمنین  شک موضع مبتنی بر تکذیب آن و انکار تحقق آن است، بی

 این وعده، و مسلم دانستن تحقق و وقوع آن، و تأیید خدا و رسولش است.
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 فرماید: دھد و می گیری حیاتی و مثبت مسلمانان خبر می خداوند اینگونه از موضع

ا رََءا ﴿ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َولَمَّ
َ
ْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ٱۡ� ُ قَالُوا ُ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما ۥۚ َورَُسوُ�ُ   .]٢٢[األحزاب:  ﴾٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
مشرکان را دیدند، گفتند: این ھمان چیزی است که خدا ھای  ھنگامی که مؤمنان دسته«

ھا جز  اند. این سختی و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند، و خدا و پیغمبرش راست فرموده
 .»افزاید بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی

نشینی  ھای (مشرک) را دیدند، نترسیدند و عقب ھنگامی که مؤمنین، لشکریان دسته
نکردند، و متواری نشده و نگریختند، و ھرکدام از آنان بر ایمان و یقین و ثبات و تأییدشان 

است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده این ھمان چیزی «باقی ماندند، و گفتند: 
 ».اند بودند، و خدا و پیغمبرش راست فرموده

ما  شک خداوند در آیات پیشین قرآن به ما وعده داده بود که دشمنان با یعنی: بی
گردیم، اما پس از آن به ما وعده داده که  ھا و آزمایشات دچار می جنگند و ما به سختی می

ھای کفر به  و آمدن دستهقدم باشیم، پیروزی نزدیک است.  و ثابتاگر صبر پیشه ساخته 
ی ربانی است و بر ما واجب است که صبر و استقامت  سوی ما ھمان اثبات واقعی وعده

 ی مورد نظر برسیم. داشته باشیم تا به نتیجه
ابن کثیر در تفسیرش سخن ابن عباس و قتاده را در خصوص این آیه بیان داشته 

 است:
گویند: این ھمان  شان که می گویند: منظور مؤمنین از این سخن عباس و قتاده میابن «

چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند، و خدا و پیغمبرش راست 
 فرماید: اند. سخن دیگر خداوند است که می فرموده

﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َثُل  ٱۡ�َنَّةَ أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ َولَمَّ ۡتُهُم  ٱ�َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ 
ۡ
آءُ وَ  ٱۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ٱل�َّ ْ َح�َّ ِينَ وَ  ٱلرَُّسوُل َوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  ٱ�َّ ِۗ َمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َ�ٓ إِنَّ  ٱ�َّ

َ
�

ِ  ۡ�َ نَ   .]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  ٱ�َّ
شوید بدون آنکه به شما ھمان برسد که به کسانی  اید که داخل بھشت می یا گمان بردهآ«

ھای مالی و جانی به آنان دست داده است و  اند؟ زیان رسیده است که پیش از شما درگذشته
اند: پس یاری خدا  گفته اند، می اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده بوده پریشان گشته

 .»گمان یاری خدا نزدیک است ا) است؟! بیکی (و کج
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ی خدا و رسولش به ما در خصوص مبتال شدن به آزمایش و امتحان و  یعنی: این وعده
و آزمایشات شّدت  و این حالت سختی واست ابتالست که بدنبال آن یاری خدا نزدیک 

روی از فقط سبب افزایش ایمان و تسلیم شدن و گردن نھادن آنان به فرامین الھی و پی
 1شود. می ج دستورات رسولش

 آنچه منافقین و مؤمنین در میدان نبرد انجام دادند
گیری سلبی  ی الھی، یک موضع تردید و تکذیب دورویان و بیماردالن نسبت به وعده

بود که کاری پلید از آن نشأت گرفت و آنان مرتکب آن کار پلید شدند. خداوند در این 
 فرماید: خصوص می

ۡهَل َ�ۡ�َِب َ� ُمَقاَم لَُ�ۡم فَ �ۡذ ﴿
َ
أ آ�َِفةٞ ّمِۡنُهۡم َ�ٰٓ ْۚ قَالَت طَّ ِذُن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهُم  ٔۡ َو�َۡسَ�  ٱرِۡجُعوا

 .]١٣[األحزاب:  ﴾١٣َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرةٞ َوَما ِ�َ بَِعۡوَر�ٍ� إِن يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر� ٱ�َِّ�َّ 
انی را که گروھی از آنان (که منافق و ضعیف االیمان بودند) گفتند: و (به یاد آورید) زم«

ای اھل یثرب! اینجا جای ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در کارزار، ھمگان را زیانبار 
ی (بازگشت به  ای از ایشان ھم از پیغمبر اجازه سازد)، لذا (به منازل خود) برگردید. دسته می

نااستوار است در حالی که ھای ما بدون حفاظ و  فتند: واقعًا خانهھای خود) خواستند و گ خانه
 .»بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود

شان را در میدان نبرد رھا کردند و از رویارویی و جھاد  دورویان و بیماردالن مواضع
دروغ گفتند، و کوشیدند که مجاھدین را دلسرد و مأیوس کنند، و  ج گریختند، و به پیامبر

شان جھت سالم ماندن و نجات  ھای آنان را به ترک میدان جھاد و رفتن به سوی خانه
 !یافتن فرا خواندند

ی خدا ایمان و اعتقاد داشتند و بر وقوع آن  در مقابل اینکه مؤمنین مجاھد به وعده
شک چنین چیزی یک  آن در عمل یقین داشتند، بی ورزیدند و به تحقق تأکید می

ی بزرگ نیز از آن نشأت  گیری جھادگرانه گیری متعالی و مثبت بود که یک موضع موضع
 فرماید: گرفت که خداوند به خاطر آن، آنان را ستود. خداوند در این خصوص می

ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما﴿ َ رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  �َ ٱلُۡمۡؤِمنِ ّمَِن  ٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ َعلَۡيهِ�  ٱ�َّ
ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ۥفَِمۡنُهم مَّ ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]٢٣-٢٢[األحزاب:  ﴾٢٣َوِمۡنُهم مَّ
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افزاید. در  ھا جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی این سختی«
اند. برخی  اند در پیمانی که با او بسته مردانی ھستند که با خدا راست بودهمیان مؤمنان 

گونه تغییر و تبدیلی در عھد و  اند و برخی نیز در انتظارند. آنان ھیچ پیمان خود را بسر برده
 .»اند پیمان خود نداده

ری در ی الھی را تأیید کرده و پذیرفتند، ایمان به خداوند و فرمانبردا اینان چون وعده
، و استقامت بر راه حق و جھاد در راه ج برابر دستوراتش، و اطاعت نسبت به رسول او

 خدا، در اینان افزوده شد.

 مگیری تکرار شونده در تاریخ اسال دو موضع
شوند، بعد  می ی الھی است، در میان مسلمانان تکرار گیری در برابر وعده این دو موضع

ھایی که به ھنگام  آشکارترین حالتی احزاب، و در ھرزمان دیگری،  هاز نزول آیات در سور
دھد این است که: بیماردالن تکذیب کرده  ھای جانکاه روی می ھای بزرگ و سختی آزمایش

و ی خدا و رسولش فریبی بیش نبود ھای پیروز گویند: وعده نمایند و می و تردید می
اش] ھمان است که خدا و  ن و پیروزی نھاییگویند: این [بحرا قدم می مؤمنین مجاھد ثابت

اند و [مشاھده انبوه دشمن] جز بر ایمان و  اند و راست گفته رسولش به ما وعده داده
 شان [در مقابل خدا] نیفزود. تسلیم

ھای آشکار در این دوره که مسلمانان به انواع گوناگونی  گیری ھمچنین بیشترین موضع
اند، ھمین دو  فرسا و جانکاه مبتال گشته ت طاقتھا و مشکال ھا و سختی از آزمایش

 !گیری است! موضع
 



 

 

 فصل پنجم:
 لزوم اطمینان کامل به نص قرآنی

اش حق بوده و دارای  تردید وعده و بی کند، یقین به اینکه خداوند خالف وعده نمی
ای اساسی و ایمانی مرتبط است، و ما با  اعتبار است، و ناگزیر باید متحقق شود، با قاعده

 کنیم.  نصوص قران بر این اساس تعامل می
این قاعده، لزوم اطمینان کامل به نص قرآنی، و تسلیم تمام به مفاھیم و 

که (در ظاھر) مخالف آن است، و ایجاد  ھای آن، و مقھور ساختن واقعیتی راھنمایی
سازگاری میان نص قاطع قرآنی و واقعیتی که در ظاھر مخالف آن است را بیان 

 دارد.  می
مان با  مان در آن، و تعامل به نوع نگرش ما به قرآن، و اندیشیدنی قرآنی  این قاعده

 مان به خدایی که آن را فرو فرستاده، وابسته است. آن، و ایمان

 نچه در قرآن است، حق و معتبر استهرآ
ی  ی بزرگداشت و ارج نھادن به خداوند، بزرگداشت کتابش است، و از جمله از جمله

بزرگداشت قرآن فھم نیکوی نصوص آن است، و فھم نیکوی نصوص آن سبب اطمینان 
 شود. کامل به آن، و یقین تمام به مفاھیم و اندرزھای آن می

و  گوید، ھمان حق و معتبر و درست است، ر قرآن میشک آنچه را که خداوند د بی
دھد ھمان صحیح است، و جایز نیست که در این مورد ھیچ  آنچه را مورد تأکید قرار می

 شک و تردیدی به ما راھیابد.
واجب است که به حقائق تاریخی، قانونی، علمی، انسانی، اخالقی، جھادی و دیگر 

 اطمینان کامل داشت.حقایق (بیان شده از سوی) قرآن 
باید بعضی از آیاتی را که گاه بعضی از مردم بدان اطمینان ننموده و معنا و 

پندارند که این آیات مخالف منطق  پذیرند بیان کنیم، اینان چنین می مفھومش را نمی
 عقل، یا حرکت تاریخ، یا پیشرفت زمانه است.
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 آسیب شد سرد و بی ÷ آتش بر ابراهیم
 ید:فرما خداوند می -١

ْ قَالُواْ َحّرِقُوهُ وَ ﴿ ٓوا ٰٓ  ٦٨َءالَِهتَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلِ�َ  ٱنُ�ُ قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ
َراُدواْ بِهِ  ٦٩إِبَۡ�ٰهِيمَ 

َ
ۡخَ�ِ�نَ َكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ۦَوأ

َ
 .]٧٠-٦٨[األنبیاء:  ﴾٧٠ٱۡ�

براھیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و خواھید کاری کنید ا گفتند: اگر می«
یاری دھید. ما به آتش دستور دادیم که ای آتش سرد و سالم شو بر ابراھیم. آنان خواستند 

 .»بارترین مردم نمودیم که ابراھیم را با نیرنگ خطرناکی نابود کنند، ولی ما ایشان را زیان
آتش بزرگی را برای او برافروختند، و او را  ÷ دارند که قوم ابراھیم آیات بیان می

را از آتش نجات  ÷ درون آتش انداختند تا بر اثر سوختن بیمرد، اما خداوند ابراھیم
آسیب شود،  داد، آنگاه که به آتش دستور داد تا او را نسوزاند، بلکه برای او سرد و بی

ب دشمنان کافرش دچار آتش نیز ھمانگونه شد که خداوند دستور داده بود و بدین ترتی
 ضرر و زیان شدند.

گویند که چطور  پذیرند و می ھای مادی چنین رویدادی را نمی صاحبان اندیشه
ور شده و آتش او را نسوزاند؟! زیرا سوزاندن  ممکن است که شخصی داخل آتشی شعله

ی خدا به موضوع  ی قدرت و اراده سرشت آتش است. ھنگامی که ما از دریچه
ھای خدا  نشانه ای از مان جای شگفتی نیست، بلکه نشانه چنین مطلبی براینگریم،  می

چون و چرا و مطلق اوست، و چون خداوند خواھان  ای که بیانگر قدرت بی است، نشانه
شک ھمان روی خواھد داد، و چون خود این موضوع را به  چنین چیزی است، بی

مطلبی ھمانگونه که خدا بیان  تردید چنین صراحت در قرآن برای ما بیان داشته، بی
 داشته به صورت عملی روی داده است.

 آثار نبرد خداوند با رباخواران
 فرماید: خداوند می -٢

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ ُقوا َ  ٱ�َّ ْ َوذَُرواْ َما بَِ�َ مَِن  ٱ�َّ ا ۡؤِمنِ�َ  ٱلّرَِ�وٰٓ فَإِن لَّۡم  ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ

َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن 
ۡ
ِ َ�ۡفَعلُواْ فَأ  .]٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

اید! از عذاب و عقاب خدا بپرھیزید و آنچه از ربا باقی مانده  ای کسانی که ایمان آورده«
بدانید که به جنگ با خدا و است فرو گزارید، اگر مؤمن ھستید. پس اگر چنین نکردید، 

 .»اید پیغمبرش برخاسته
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خواند تا از عذابش ترسیده، و از ربا دست بکشند، و آنان را  خداوند مؤمنین را فرا می
 کند، اگر از رباخواری دست نکشند. به جنگ تھدید می

کنند واضح و شفاف است، این  ی دوم در اعالن جنگ با کسانی که رباخواری می آیه
است! و  کند و او نیرومند و چیره و غالب است که به رباخواران اعالن جنگ میخداوند 

کسی که خداوند علیه او اعالن جنگ کند او در دنیا و آخرت شکست خورده و 
 نابودشدنی است.

ی معاصر اسرائیل را در  ھایش، شایعه ی حکومت شک جھان معاصر با ھمه بی
ه استفاده از ربا را در اقتصاد به عنوان یک ای ک خصوص اقتصاد باور کرده است، شایعه

ضرورت، و حتمیت دنیای معاصر قلمداد کرده است، و گویی ھر حکومت یا شرکت یا 
تواند در مسائل مالی و اقتصادی و زندگی پیروز شود  تجارت یا شخص یا گروھی نمی

ی کشورھای  مگر فقط زمانی که با ربا سر و کار داشته باشد! و از این راه ربا در ھمه
 دنیا و از جمله کشورھای اسالمی انتشار یافت.

ی اطمینان کامل به نص  اندیشد واجب است که به مشابه بر کسی که در قرآن می
وجه و عنایت قرار دارد، در پیرامونش مورد ت قرآنی، آثار حقیقی را که قرآن بیان می

اخوار امروز اعالن نموده ھای جنگی را که خداوند بر دنیای رب دھد یعنی آثار و نشانه
 ببیند.
ھای اعالن جنگ  ھا بر رباخواری ھزینه شک دنیای امروز به دلیل اجماع حکومت بی

ھا، درآمدھا  ھا، شرکت ھا، مؤسسه ی حکومت پردازد، این جنگ ربانی ھمه خداوند را می
ی  ھمهگیرد، و مؤمن با بصیرت  ھا را دربر می ھا، اقتصادھا، صنایع و تجارت و سرمایه

 !دھد ھا را دیده و مورد توجه قرار می این

 دهنده است جهاد تجارتی پر سود و نجات
 فرماید: خداوند می -٣

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ��ٖ  ٱ�َّ

َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
تُۡؤِمُنوَن  ١٠َءاَمُنواْ َهۡل أ

 ِ ِ ب ِ َسبِيِل  َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ�  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
بِأ

 .]١١-١٠[الصف:  ﴾١١ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
ای رھنمود سازم که شما را از عذاب بسیار  ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله«

آورید، و در راه  ایمان می دردناک (دوزخ) رھا سازد؟ (و آن این است که) به خدا و پیغمبرش
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کنید. اگر بدانید این برای شما (از ھرچیز دیگری) بھتر  خدا با مال و جان تالش و جھاد می
 .»است

دارند که جھاد در راه خدا ھمان تجارت پرسود است که شخص را  این آیات بیان می
از  شک این جھاد برای مسلمانان بھتر سازد و بی از عذاب دردناک دوزخ رھا می

 نشستن و رھاکردن جھاد است.
دارند اطمینان کامل داشته باشد، و یقین  فرد مسلمان باید به آنچه آیات بیان می

مسلم داشته باشد به اینکه جھاد تجارتی پرسود است و در مقابل نشستن تجارتی 
خورده و نابودشدنی است. و بطور قطع این جھاد برای مسلمانان بھتر است،  شکست
 وند دانا و حکیم به این موضوع تصریح کرده و قاطعانه بیان داشته است.زیرا خدا

به عبارت دیگر: مؤمن سخن ھرکس دیگری را که با این آیات در تعارض باشد 
اّمت  انی شر و ضرر و زی پذیرد، سخنانی با این مضمون که گویی جھاد مایه نمی

اّمت  (در مخمصه افتادن)اسالمی است با این توجیه که سبب گرفتاری و درگیری و 
 !است!

 آسیب یهود، صرفًا آسیبی مختصر است
 فرماید: خداوند می -٤

ٗذىۖ ﴿
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ  .]١١١[آل عمران:  ﴾لَن يَُ�ُّ

توانند به شما زیانی (ژرف و پردامنه) برسانند مگر آزار مختصری (که اثر  آنان ھرگز نمی«
 .»گذارد) چندانی بر جای نمی

ارتباط با آیاتی است که از رویارویی میان مسلمانان از یک سو، و اھل این آیه در 
گوید، در این آیه خداوند به ما  از سوی دیگر سخن می - به خصوص یھودیان - کتاب

آورند ھرچند شوند که مسلمانان را از پای در دھد که یھودیان ھرگز موفق نمی خبر می
نمایند، اما در نھایت میزان ضرری را که  میی سعی و تالش خود را  در این راه ھمه

 !شاید به مسلمانان متحمل کنند در حد آزاری مختصر و اندک است
ھای مادی متجلی  این صدمه و آزار ظاھری و سطحی است که در ضرر و زیان

ھا و...) یا منھدم کردن (صنایع و...) یا بریدن  شود که شامل از میان بردن (خانه می
 است و یا در زخمی شدن و شھید شدن افرادی است که به رویارویی (درختان و...)

شوند و آنان را با انواع اذیت و آزارھا و  پردازند، و یا افرادی دستگیر و اسیر می می
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توان با صبر و  ھا آزاری اندک و ظاھری است، می ی این ھمهکنند.  ھا روبرو می شکنجه
 !الھی، آن را تحمل کرد و به جان خریدپایداری و رضایت در به دست آوردن پاداش 

مؤمِن مرزباِن مجاھد که در برابر ھجوم یھودیت معاصر بر اسالم و مسلمین مقاومت 
پردازد، نسبت به این حقیقت یقین قطعی داشته و بدان اعتماد  کرده و به دفاع می

توان آزار  می دارد، زیرا نماید و ھمین او را به رویارویی و پایداری بیشتر وا می کامل می
 اندک را تحمل کرده و بردباری نمود.

 برقرار نمودن هماهنگی میان آیات و واقعیت
تأیید  ھا تصریح کرده و آن را در اینجا حقائقی مطرح است که تعدادی از آیات بدان

کنند، اما ھمین حقائق در ظاھر با واقعیت معاصری که مسلمانان با آن به سر  می
ھا اختالف دارند و گاه  ھا با آن حقیقت ای که این واقعیت ، به گونهبرند تعارض دارند می

ھم  شود، آن ھای آن آیات می سبب شک و تردید بعضی از مسلمانان نسبت به حقیقت
برند و از این راه شک در آیات پدید آمده و  تحت فشار واقعیتی که در آن به سر می

 رود. اطمینان بدان از بین می
برد و اعتماد  تعارض ظاھری میان آیات و واقعیت را از بین میمؤمن با بصیرت 

پذیرد، او از این اعتماد کامل آغاز کرده و  کاملش به نص قرآنی از این تعارض تأثیر نمی
را به این واقعیت مخالف ارجاع عّلت  گرداند، او واقعیت مخالف را مطیع نص قرآنی می

دارد که شروطی را که آیه الزم  ین بیان میدھد، و نه بر حقیقت قرآنی، و آن را چن می
دانسته تحقق نیافته، یا فضا فراھم نشده، یا ظروف و زمان و مصلحت و چیزھایی از این 

 قبیل مھیا نیستند.

 ارحقارت یهود و وجودشان در این روزگ
 ھای قرآنی را در این مورد بیان کنیم: باید تعدادی از نمونه

 فرماید: خداوند می -١

ذََّن َر�َُّك َ�َبَۡعَ�َّ َعلَيۡهِۡم إَِ�ٰ يَوِۡم �ذۡ تَ ﴿
َ
 ]١٦٧[األعراف:  ﴾ٱلَۡعَذاِب� َمن �َُسوُمُهۡم ُسوَٓء  ٱلۡقَِ�َٰمةِ أ

ی روز قیامت  و (نیز به یاد یھودیان بیاور) آنگاه را که پروردگار تو اعالم کرد که تا دامنه«
 .»چشاند بدانان میگرداند که بدترین عذاب را  کسی را بر آنان چیره می

گوید، خداوند در این آیه به ما  ند سخن میا آیه از یھود که مخالفین شرع خداوند
دھد که چنین مقرر داشته، اقوامی را بر آنان بگمارد که بدترین عذاب را بدانان  خبر می
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بچشانند و این حالت تا روز قیامت باقی بماند، و بدبختی و بینوایی و فقر به ھمراه 
 !یان باشدیھود

اما واقعیت حال حاضر یھودیان در این زمانه در تعارض ظاھری با این آیه است، 
جھان سیطره  ی ای، اقتصادی و تکنیکی بر ھمه اینک آنانند که از لحاظ سیاسی، رسانه

ھای فلسطینی برای خود بنا  دارند، و موفق شدند که یک دولت قدرتمند را بر سرزمین
یگران را به پستی و خواری کشیده و عذاب دردناکی به آنان نھند. حال آنانند که د

 !چشانند می
دارد در تعارض نیست، زیرا  برد با آنچه آیه بیان می آنچه را که یھود در آن بسر می

برند فقط دوره و زمانی کوتاه است، زمانی که خداوند  آنچه را آنان اکنون در آن بسر می
از قدرت و استقرار دست یابند، بعد از آن به سمت  ای به آنان اجازه داده تا به درجه

گمارد تا عذابی  گردند، و خداوند کسانی را بر آنان می (پیشین) باز می ذّلت خواری و
 دردناک به آنان بچشاند.

ی کوتاه زمانی، از قدرت و استقرار در اختیار دارند  شک آنچه را یھود در این دوره بی
شود، زیرا آنان خود برتربین  شان می خواری و پستی بدل به عاملی از عوامل تسریع

کشند، و به زودی دیگران نیز با تنفر و غضب  می ذّلت بوده و دیگران را به بندگی و
کشانیدن آنان  ذّلت بسیار به رویارویی و انتقام گرفتن از آنان و تالش برای به

کنند که  ی حرکت میذّلت پردازند. در نتیجه یھودیان در این زمانه به سمت خواری و می
 خداوند بر آنان مقرر نموده است.

ی خاص انتقالی که در حال حاضر در مسیر حرکت در  ی دیگری به این مرحله آیه
شان از خواری و پستی گذشته به سمت خواری و پستی در  کند، حرکت آنند اشاره می

 آینده.
 فرماید: خداوند می

ْ إِ�َّ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ٱّ�ِلَّةُ ُ�ِ�َۡت َعلَۡيِهُم ﴿ ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا
َ
� ِ َو�َآُءو  ٱ�َّاِس وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ

ِ بَِغَضٖب ّمَِن  ۚ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ  .]١١٢[آل عمران:  ﴾ٱلَۡمۡسَكَنُة
آنان ھرکجا یافته شوند، (ُمھر) خواری بر ایشان خورده است؛ مگر (این که از روش «

بردارند و در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت ناپسند خود دست 
آمیز، خویشتن را از  قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت مقّررات ھمزیستی مسالمت
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ی  اذیت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضایی برخوردار گردند) و آنان شایسته
 .»بیچارگی بر ایشان خورده است اند و (ُمھر) خشم خدا شده

 یاری مؤمنین و واقعیت حال حاضر ما
 فرماید: خداوند می -٢

﴿ ِ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك رُُسً� إَِ�ٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم ب
َ
ِينَ مَِن  ٱنَتَقۡمَنافَ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َولََقۡد أ  ٱ�َّ

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ  ْۖ َوَ�َن َحقًّ ۡجَرُموا
َ
 .]٤٧[الروم:  ﴾٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

ایم و آنان دالیل واضح و آشکاری  شان فرستاده ما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوام«
اند)،  اند (و مردمان گروھی ایمان آورده و گروھی به مخالفت برخاسته برای این اقوام آورده

ایم) و ھمواره یاری مؤمنان بر ما  ایم (و مؤمنان را یاری کرده پس ما از بزھکاران انتقام گرفته
 .»واجب بوده است

شان پایان یافته است، آنگاه  ی پیامبران در دعوت اقوام ھنگامی که نقش و وظیفه
خداوند پیامبران را در برابر کافران یاری رسانده و آنان را از حیله و نیرنگ کافران 

شان انتقام گرفته  ین بردنرھانیده است و از کافران گناھکار با نابود ساختن و از ب
 است.

و ھمواره «رسانی به بندگان مؤمنش را بر خود واجب گردانیده است:  خداوند یاری
و این یک حقیقت ثابت قرآنی است، این حقیقت ». یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است

ھای  ھا از زمان ھا و الگوھای گذشته منطبق است، تعدادی از آن بر بسیاری از نمونه
روی داده است. اّمت  اند و تعدادی نیز در تاریخ مسلمانان نیکوکار از این ور رخ دادهد

اما واقعیت حال حاضر مسلمانان با این حقیقت قرآنی ھمخوانی ندارد، مسلمانان در 
شان بر آنان پیروز  دشمنان اند، و اند شکست خورده بسیاری از نبردھایی که وارد شده

ھا ھم خود مسلمانانند، زیرا یاری خداوند به مسلمانان  شکستاین عّلت  اند! و گشته
 .مشروط به یاری دین خدا از سوی مسلمانان است

واْ ﴿فرماید:  خداوند می َ إِن تَنُ�ُ قَۡداَمُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 .]٧[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َو�ُثَّبِۡت أ

 .»دارد ن را استوار میتا ھای کند و گام خدا شما را یاری میاگر (دین) خدا را یاری کنید، «
اند و بدین خاطر است که یاری  مسلمانان معاصر در حقیقت دین خدا را یاری نکرده

 !ناپذیر است، اما باید شروط آن را ادا نمود الھی تخلفسّنت  اند. خدا را دریافت نکرده



 

 

 فصل ششم:
 قرآنگرا (بالقوه) در  تحقق خبرهای آینده

از جمله حقایق ایمانی مطرح شده در قرآن این است که فقط خداوند از غیب خبر 
ی آن دنیاھا و رویدادھا، و وقایع و چیزھایی است که از دیدگان مردم  دارد، و غیب ھمه

داند، مگر اینکه خداوند خود او  پنھان است، و ھیچ فردی از آدمیان چیزی از غیب نمی
گاه گرد  اند.را از آن مطلب آ

 فرماید: خداوند می

ۡم َ�َۡعُل َ�ُ ﴿
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِ�ٞب مَّ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َمًدا ۥقُۡل إِۡن أ

َ
ٓ أ فََ� ُ�ۡظِهُر  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم  ٢٥َرّ�ِ

ٰ َ�ۡيبِهِ  َحًدا ۦٓ َ�َ
َ
 ۦهِ �َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِ  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ٱۡرتََ�ٰ إِ�َّ َمِن  ٢٦أ

 .]٢٧-٢٥[الجن:  ﴾٢٧رََصٗدا
شود، نزدیک است، یا  دانم آیا چیزی که به شما وعده داده می بگو: (ای کافران!) من نمی«

ی غیب خدا  در نظر گرفته است. دانندهاینکه پروردگارم زمان طوالنی و زیادی را برای آن 
گاه نمی است، و ھیچ ا از او خشنود باشد. سازد، مگر پیغمبری که خد کسی را بر غیب خود آ

کند، از میان فرشتگان) محافظان و  خدا (برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع می
 .»دارد نگھبانانی در پیش و پس او روان می

فقط دھد که به این نکته اذعان نماید که او  دستور می ج خداوند به پیامبرش
گاه نموده است.داند که خداوند او  ھمان مقداری از غیب را می  را بدان آ

 فرماید: خداوند می

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ قُل �َّ ُ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  وُٓءۚ َوَما َمسَّ  .]١٨٨[األعراف:  ﴾....ٱلسُّ
نی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که خدا بخواھد و (از بگو: من مالک سودی و زیا«

دانستم، قطعًا منافع  راه لطف بر جلب نفع یا دفع شّر مالک و مقتدرم گرداند). اگر غیب می
 .»رسید کردم و اصًال شّر و بال به من نمی فراوانی نصیب خود می
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 ی غیب در قرآن گانه های سه هستی
 گوید: ھای غیب سخن می از سه دسته از ھستی ی مفصل تردید قرآن به شیوه بی
، و ج که عبارتست از رویدادھایی که پیش از بعثت رسول الله غیب گذشته: -١

ی  اند، مانند سخن قرآن درباره فرو فرستاده شدن قرآن بر او به وقوع پیوسته
او و  ، و آنچه میان÷ ھا و زمین، و بیان جرئیات آفرینش آدم آفرینش آسمان

و ذکر جزئیات  ابلیس روی داده است، و فرو افتادنش از بھشت به سوی زمین
 .÷ شان روی داده است، از نوح تا عیسی آنچه میان پیامبران و اقوام

که عبارتست از سخن قرآن در خصوص رویدادھایی که در زمان  غیب حال: -٢
ر او نازل پیوست، در ھر صورت قرآنی که ب به وقوع می ج حیات پیامبر اکرم

ھا و  نمود، و درس ھا را معالجه می شد به آن رویدادھا اشاره کرده و آن می
نمود، در ضمِن این غیب، علمی با نام: (اسباب  اندرزھایش را استخراج می

 گیرد. نزول) قرار می
ھای)  گوید (عالم از جمله دیگر غیب (ھای) حاضری که قرآن در مورد آن سخن می

بینیم، مانند وجود خدا و  ھا را نمی عیت موجود است، اما ما آنغیبی است که در واق
شان، و  ھای شان، و وجود جن و دسته ھا و کارھای صفات و افعال او، و وجود فرشته

 وجود بھشت و جھنم و مواردی از این دست.
که عبارتست از سخن قرآن در خصوص رویدادھای آینده و  غیب آینده: -٣

ھا را مورد تأکید قرار داده است. گاه این رویدادھا  نوارد که قرآن وقوع آ تازه
و یارانش روی داده است،  ج نزدیک به زمان نزول آیه بوده و در زندگی پیامبر

ھا در  ای بعد از زمان صحابه روی داده و برخی از آن و گاه دور بوده و در دوره
دھند و  میاین دوره اتفاق افتاده و برخی به زودی در پایان عمر بشریت ُرخ 

 !دھند برخی دیگر در آخرت و بعد از برپایی قیامت روی می

 تحقق یافتن غیب آینده در قرآن
ای  ی آنچه را قرآن در مورد رویدادھای غیبی آینده بیان داشته، به ھمان شیوه ھمه

 که قرآن بیان کرده روی داده و تحقق یافته است.
این در ارتباط با آن چیزی است که پیشتر در مباحث گذشته بیان داشتیم از جمله 

شک سخن خداوند حق و راست است، و کسی در سخن و کالمش از خداوند  اینکه بی
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راستگوتر نیست، و اینکه علم خداوند شامل ھمه چیز است، ھرآنچه بوده و ھرآنچه 
دھد فقط بنابر  در این ھستی روی می تواناست، و ھرآنچه ھر چیزیشود، و او بر  می

 ی خدای سبحان است. دستور و اراده
دھد و به ھنگام فرا رسیدن آن  داند که فالن کار در فالن وقت روی می خدا می
خواھد و  گیرد و آن را به ھمان شیوه که می ی خداوند به آن چیز تعلق می وقت، اراده

ھم به ھمان شیوه که بیان  ده در قرآن، آنآورد. تحقق خبرھای آین اراده کرده، پدید می
، ج سخن پیامبر داشته، دلیلی است بر اینکه بطور قطع قرآن سخن خداوند است، و نه

ای  دانست که این رویدادھا در آینده بود او به چه دلیلی می می ج اگر سخن پیامبر
 بر ندارد!دھند، زیرا کسی جز خداوند از مسائل غیبی آینده خ نزدیک یا دور روی می

 فرماید: خداوند می

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ  ٱلرُُّسلِ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
َوَمآ أ

بِ�ٞ  نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ مُّ
َ
 .]٩[األحقاف:  ﴾٩إَِ�َّ َوَمآ �

دانم خداوند با من چه  نیستم و نمیبگو: من نوبِر پیغمبران و نخستین فرد ایشان «
کنم، و  شود پیروی نمی کند، و با شما چه خواھد کرد. من جز از چیزی که به من وحی می می

 .»ی آشکاری نیستم دھنده من جز بیم

 ها فارسپیروزی روم بر 
ھا خبر داده، و  کنیم که قرآن از آن ھایی از خبرھای آینده را بیان می در ذیل نمونه

 شیوه که قرآن بیان کرده، روی داده است. به ھمان
 فرماید: خداوند می -١

ومُ ُغلَِبِت  ١الٓمٓ ﴿ ۡدَ�  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
ِ� بِۡضِع  ٣َوُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  ٱۡ�

 ِ ۡمرُ ِسنَِ�ۗ ِ�َّ
َ
ِۚ بَِنۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤمِنُونَ ِمن َ�ۡبُل َومِۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح  ٱۡ� يَنُ�ُ َمن  ٱ�َّ

 .]٥-١[الروم:  ﴾٥ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ �ََشآُءۖ وَُهَو 
ترین  در نزدیک )اند. (این شکست ) شکست خوردهھا ف. الم. میم. رومیان (از فارسال«

شان  سرزمین (به سرزمین عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و ایشان پس از شکست
پیروز خواھند شد. در مدت چند سالی. ھمه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل 

گردند) در آن روز (که رومیان  اند) و چه بعد (که آنان پیروز می رومیان شکست خورده(که 
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شوند) از یاری خدا. خدا  شوند. (آری! خوشحال می گردند) مؤمنان شادمان می ز میپیرو
 .»دھد، و او بس چیره و بسیار مھربان است ھرکسی را که بخواھد یاری می

در جنگی که پیش از نزول آیات روی داده  ھا فارسآیات از شکست روم در برابر 
ر مدت چند سالی بعد از نزول آیات د ھا فارسدھد، سپس از پیروزی رومیان بر  خبر می

در حالی که  - ی روم مکی است و این آیات به مسلمانان آورد. سوره سخن به میان می
 ھا فارسدھد که در طی چند سال آینده رومیان بر  خبر می - در مکه ضعیف بودند

 شوند. پیروز می
نبردی  ل این آیاتآنچه را آیات بیان داشته بودند روی داد و بعد از ھفت سال از نزو

 ھا فارسروی داد، و رومیان در این نبرد  ھا فارسساز میان رومیان و  سخت و سرنوشت
 را شکست دادند.

 کند: نقل می س از نیاربن مکرم أسلمی 1ترمذی

ومُ ُغلَِبِت  ١الٓمٓ ﴿فرماید:  ھنگامی که این سخنان خداوند نازل شد که می« ِ�ٓ  ٢ٱلرُّ
ۡدَ� 

َ
�ِض أ

َ
، قریش ]٤-١[الروم:  ﴾ ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ  ٣َوُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  ٱۡ�

اھل کتاب نبوده  ھا فارسپیروز شوند، زیرا ھم قریش و ھم  ھا فارسدوست داشتند که 
 و به آخرت ایمان نداشتند.

صدای بلند  به راه افتاده و با س ھنگامی که خداوند این آیات را نازل فرمود، ابوبکر
 کرد: در گوشه و کنار مکه این سخنان خداوند را تکرار می

ومُ ُغلِبَِت  ١الٓمٓ ﴿ ۡدَ�  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
 .]٣-١[الروم:  ﴾٣وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِهِۡم َسيَۡغلِبُونَ  ٱۡ�

گفتند: این موضوعی میان ما و شماست! رھبر شما  س ای از مردم به ابوبکر عده
شوند، آیا در این  پیروز می ھا فارسپندارد که طی چند سال آینده رومیان بر  چنین می

 کنی؟ بندی می خصوص با ما شرط
و  س ابوبکر - بندی پیش از تحریم آن بود این شرط - گفت: آری س ابوبکر

 توافق رسیدند.بندی کردند، و بر آن شرط به  مشرکین شرط
دھی؟ زیرا  گفتند: چه مدتی را برای این شرط قرار می س مشرکین به ابوبکر

 از سه سال تا ُنه سال است.» بضع«

                                           
 .٣١٩٤شماره  یثحد -١
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 گفت: شش سال را تعیین کنید! س ابوبکر
پیروز شوند، ھنگامی که وارد  ھا فارسشش سال گذشت، پیش از آنکه رومیان بر 

 پیروز شدند! ھا فارسسال ھفتم شدند رومیان بر 
را مالمت کردند که زمان شش سال را تعیین کرده، زیرا  س مسلمانان ابوبکر

م در آن ھنگا. شامل سه تا نه است» بضع«و  ﴾ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ ﴿فرماید:  خداوند می
 ».بسیاری از مردم ایمان آوردند

 مرگ ابولهب بر حالت کفرپیشگی
 فرماید: خداوند می -٢

﴿ ٓ ِ� لََهٖب َوتَبَّ َ�بَّۡت يََدا
َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١أ

َ
ٓ أ َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت  ٢َوَما َكَسَب  ۥَما

تُُهۥوَ  ٣لََهبٖ 
َ
َسدِۢ  ٤ٱۡ�ََطبِ َ�َّالََة  ٱۡمَر�  .]٥-١[المسد:  ﴾٥ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ

ام) به دست گردد. دارایی و آنچه (از شغل و مق نابود باد ابولھب! و حتمًا ھم نابود می«
رساند. به آتش بزرگی در خواھد آمد و خواھد سوخت که  آورده است، سودی بدو نمی

کش خواھد بود. در گردنش  ور خواھد بود. و ھمچنین ھمسرش که ھیزم کش و شعله زبانه
 .»ای از الیاف است ی طناب تافته و بافته رشته

از او نفرت داشت، و  بود و ج پیامبرسخت دشمن  وبود، ا ج ابولھب عموی پیامبر
 شورانید. قومش را علیه او می

خداوند این سوره را فرو فرستاد تا ابولھب را تھدید کند، و زیانمندی و نابودیش را 
قطعی نماید، خودش را و زندگیش را نفرین نمود، مالش بدو سودی نرساند، کسب و 

و خسارتش شریک او نیاز نساخت، ھمسرش نیز در زیانمندی  درآمد و تجارتش او را بی
 بود.

دارد که ابولھب و ھمسرش ھیزم کشند، بزودی ھردو بر  این سوره قاطعانه بیان می
 ور درآیند! میرند، و بزودی ھردو به آتشی شعله حالت کفرپیشگی می

کرد که اسالم را بپذیرد، اما  عمویش ابولھب را دعوت می ج با این وصف رسول الله
اش اصرار داشت. آنچه قرآن  کفر و تکذیب و دشمنی کرد و بر او دعوت را رد می

پیرامون سرنوشت ابولھب قاطعانه بیان داشت به تحقق انجامید، زیرا ابولھب بعد از 
بار ابولھب و تحقق  نبرد بدر بر حالت کفرپیشگی مرد. این اظھار قاطعانه با مرگ فالکت
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لیلی است بر دست، و آن در عالم واقعیت، دلیلی است بر آنکه قرآن سخن خداوند ا
 ای که در قرآن بیان گردیده است. نگرانه تحقق خبرھای آینده

 درماندگی ابدی کفار در مقابله با قرآن
 فرماید: خداوند می -٣

ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ ﴿ تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ْ وَ  ۦ�ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ  ٱۡدُعوا

ِ ُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ْ فَ  ٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ ْ َولَن َ�ۡفَعلُوا ْ فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا ُقوا  ٱ�َّارَ  ٱ�َّ
ۖ وَ  ٱ�َّاُس َوقُوُدَها  ٱلَِّ�  ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡ�َِجاَرةُ ِعدَّ

ُ
 .]٢٤-٢٣[البقرة:  ﴾٢٤أ

ای  م، دچار شّک و دودلی ھستید، سورهای ی خود نازل کرده ی آنچه بر بنده اگر درباره«
دھد) فرا  ھمانند آن را بسازید و گواھان خود را به جز خدا (که بر صدق قرآن گواھی می

دانید، شھادت دھند) اگر راستگو  اید و ھمسان قرآنش می خوانید (تا بر صدق چیزی که آورده
پس خود را از  - توانست و ھرگز نخواھید - و درستکارید. و اگر نتوانستید که چنین کنید

ی آن انسان و سنگ است، بدور دارید. آتشی که برای کافران آماده گشته  آتشی که افروزینه
 .»است

پیغام متوجه کفار است، آنانی که ایمان ندارند که این قرآن سخن خداوند است و 
فرو فرستاده است، قرآن آنان را به ابزار و اقدامی که  ج آن را بر بنده و پیامبرش محمد

ی  کند، اینکه به مقابله برد راھنمایی می شک و تردید موجود در درونشان را از میان می
شان را فرا  ھای آن بیاورند و گواھان ای ھمانند یکی از سوره با قرآن برخیزند و سوره

 خوانند تا آنان را در این راه یاری دھند.
طلبی در قرآن است که به ھدف واداشتن کفار به بیان  آیه از جمله آیات مبارزه این

شان، و اثبات اینکه قرآن کالم خدا است مطرح شده. زیرا این قرآن به  عجز و ناتوانی
زبان فصیح عربی است. و  ج زبان عربی واضح و روشن نازل شده است و زبان پیامبر

 ج لیغ بودند، ھنگامی که کفار قرآن را از زبان پیامبرآور و ب ھایی زبان کافران نیز عرب
کردند و چنین گمان  شنیدند اینکه این سخن، سخن خداوند باشد را انکار می می
 است. ج پردازی شده از سوی پیامبر کردند که این ابداع شده و عبارت می

 د و از آنانخوان ھایی از این نوع، آنان را به مبارزه می خداوند با این آیه و نمونه
ت و اسلوبش مانند این قرآن خواھد که یک سوره بیاورند که در فصاحت و بالغ می

شوند،  ای ناتوان نمی باشد، ھرگز از آوردن چنین سوره ج . اگر قرآن تألیف محمدباشد
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رو و  دھند، زیرا آنان اعرابی سخن ی مورد درخواست را ارائه می و به زودی سوره
 ھاست. ترین آن حاند، و محمد فصی فصیح

ند، این خود دلیلی است بر دی مورد درخواست ناتوان مان اما اگر در ارائه سوره
فرو فرستاده  ج محمد شا گرامیشک قرآن سخن خداوند بوده که بر رسول  اینکه بی

ی خداوند است،  فرستاده ج طور قطع محمد است، و ھمچنین دلیلی است بر اینکه به
 شان اعتراف نمایند و اسالم را بپذیرند. ت به ناتوانیو ناگزیز کفار باید نسب

 فرماید: خداوند می

ۡم َ�ُقولُوَن ﴿
َ
ٮُٰهۖ أ ْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِ  ٱۡ�َ�َ تُوا

ۡ
َ�ٰٖت وَ  ۦقُۡل فَ� ْ ُمۡفَ�َ ّمِن  ٱۡسَتَطۡعُتمَمِن  ٱۡدُعوا

ِ ُدوِن  ْ لَُ�ۡم فَ  ١٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ ْ فَإِلَّۡم �َۡسَتِجيُبوا نزَِل بِعِۡلِم  ٱۡعلَُمٓوا
ُ
ٓ أ َما َّ�

َ
� ِ ن  ٱ�َّ

َ
َوأ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�َهۡل أ  .]١٤-١٣[هود:  ﴾١٤�َّ

روغ به گویند: (محمد خودش قرآن را تألیف کرده است و) آن را به د بلکه (مشرکان) می«
ی دروغین ھمانند آن را (بنویسید و برای ما)  دھد! بگو: شما (ھم) ده سوره خدا نسبت می

به یاری خود بطلبید) اگر (در توانید دعوت کنید ( رکس را که میبیاورید و غیر از خدا ھ
اّدعای خویش) راستگویید. پس (ای مشرکان!) اگر (کسانی را که برای یاری در این کار دعوت 

نید) پاسخ شما را ندادند بدانید که این قرآن با دانش الله و وحی خدا نازل شده است و ک می
 .»گردید؟ پذیرید و فرمانبردار خدا می معبودی جز خدا نیست، پس آیا اسالم را می

ی بقره مطرح شده و خداوند  ای است که در سوره طلبی شاھد در آیه مبارزه

ْ اْ َولَن َ�ۡفَعلُواْ فَ فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُو﴿فرماید:  می  .﴾ٱ�َّاَر  ٱ�َُّقوا

ْ «ی  جمله دھد، و  ی معترضه است و خبر از امری در آینده می جمله» َولَن َ�ۡفَعلُوا
تحقق بخشند، و  توانند این درخواست را طور قطع کفار ھرگز نمی کند که به بیان می

 مانند. شوند و از آوردن سوره ناتوان می ھرگز در این مقابله پیروز نمی
شک آنچه را آیه بیان داشته و با قاطعیت ھم بیان داشته است، تحقق یافت، زیرا  بی

از  ،شان در زبان و بیان، با این ھمه ھای مداوم کفار و به رغم توانایی به رغم تالش
 اند. رخواست ناتوان ماندهی سوره مورد د ارائه

ی  ی عدم توانایی کفار در مقابله، در ارتباط و سیاق آیه شگفت آنکه بیان قاطعانه
چنین مطلبی را قاطعانه بیان  ج طلبی آمده است، و ممکن نیست که پیامبر مبارزه

گاھی ندارد، و میزان توان  ای که در پس پرده کند، زیرا او نسبت به آینده ی غیب است آ
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فقط کسی با قاطعیت، ناتوانی و داند!  خواند نمی ه به مبارزه میقدرت کسانی را کو 
گاھی دارد و به غیب و  درماندگی طرف مقابلش را بیان می کند که به ھمه چیز علم و آ

گاه باشد، و نسبت بدانچه شده و می شود مطلع باشد، و او کسی جز خدای  حاضر آ
 !سبحان نیست

 گیرد را میدود، کفار را در مکه ف
 فرماید: خداوند می -٤

ِ�  ٱۡرتَقِۡب فَ  ٩بَۡل ُهۡم ِ� َشّكٖ يَۡلَعُبونَ ﴿
ۡ
َمآءُ يَۡوَم تَأ بِ�ٖ  ٱلسَّ  ٱ�َّاَسۖ َ�ۡغَ�  ١٠بُِدَخاٖن مُّ

ِ�مٞ 
َ
�ََّنا  ١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ ٰ لَُهُم  ١٢إِنَّا ُمۡؤِمنُونَ  ٱۡلَعَذاَب َ�نَّا  ٱۡ�ِشۡف رَّ َّ�

َ
َوقَۡد  ٱّ�ِۡكَرىٰ �

بِ�ٞ  ُۡنونٌ  ١٣َجآَءُهۡم رَُسوٞل مُّ ْ ُمَعلَّٞم �َّ ْ َ�ۡنُه َوقَالُوا ْ  ١٤ُ�مَّ تََولَّۡوا قَلِيً�ۚ  ٱۡلَعَذاِب إِنَّا َ�ِشُفوا
 .]١٦-٩[الدخان:  ﴾١٦إِنَّا ُمنَتقُِمونَ  ٱۡلُكۡ�َىٰٓ  ٱۡ�َۡطَشةَ يَۡوَم َ�ۡبِطُش  ١٥إِنَُّ�ۡم َ�ٓ�ُِدونَ 

ی رسالت و دعوت آسمانی) در شّک و تردیدند و (آن را به) بازی  ربارهاصًال مشرکان (د«
کند. دودی که تمام مردم  گیرند. منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می می

کنند و  گیرد. این ھمان عذاب دردناک عظیم است. (مردم رو به درگاه خدا می را فرا می
ایم (و به اشتباھات خود  ا برطرف گردان، زیرا ما ایمان آوردهگویند: پروردگار! عذاب را از م می

که پیغمبری بیانگر (قوانینی ای دارد؟ قبًال  ایم) کی بیداری برای آنان فایده پی برده
بخش) به نزدشان آمده است. سپس از او رویگردان شدند و گفتند: او  ساز و سعادت سرنوشت

ان به او) آموخته شده است. اگر مدت اندکی عذاب ای (است که این مطالب توسط دیگر دیوانه
گردید. روزی  را (از شما) به دور داریم، قطعًا شما (به کفر و شرک و فسق و فجور خود) برمی

 .»رسانیم تازیم، (و با چنین یورش تندی آنان را) ما به مجازات می سخت بر آنان می
از نزول این آیات روی دھند که بعد  این آیات از وقوع امری درآینده خبر می

گیرد، مجازاتی از سوی  دھند و آن ھمان دودی است که اھل مکه را فرا می می
 کردند. را تکذیب می ج خداست، زیرا آنان پیامبر

اند، سخن گفته شود، سخن  پیش از آنکه از تحقق و وقوع آنچه آیات از آن خبر داده
داریم، زیرا او شاھد چیزی بوده که از  را در خصوص آن بیان می س عبدالله ابن مسعود

 اند. آن خبر داده
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 ج ھنگامی که نبی اکرم«کند که:  نقل می س بن مسعودااز عبدالله  1امام بخاری
خدایا! آنان را «با رویگردانی مردم (از اسالم) مواجه گردید، آنان را نفرین کرد و فرمود: 

در نتیجه، آنان (کفار قریش) ». فت سال، قحطسالی بگردانمانند زمان یوسف، دچار ھ
دچار خشکسالی شدید شدند به طوری که ھمه چیز از بین رفت و مردم از فرط 

خوردند و اگر یکی از آنان  گرسنگی، پوست حیوان، گوشت مرده و حیوانات مردار را می
رسید.  و تار میکرد، در اثر گرسنگی، آسمان به نظرش تیره  به سوی آسمان نگاه می

آمد و گفت: ای محمد! شما که مردم را به اطاعت  ج سرانجام ابوسفیان نزد رسول خدا
کنید، اکنون قومت در آستانه ھالکت قرار دارد.  خدا و رعایت صله رحم، دعوت می

 .٢»برای آنان دعا کن
وز بطشه یعنی ر«ی قبل را تالوت کرد گفت:  و بعد از آنکه ابن مسعود این ھشت آیه

اند: الدخان، البطشة،  ھا از عالئم قیامت تا کنون به وقوع پیوسته بدر، و این عالمت
 ».اللزام، و الروم

را به روایتی دیگر از عبدالله این حادثه  ٤٨٠٩امام بخاری در حدیث شماره 
 ج کنم، پیامبر کند که گفت: حادثه دخان را برایتان نقل می نقل می س مسعود بن

چنین  ج اسالم فرا خواند، اما آنان سستی نمودند در نتیجه پیامبر قریش را به سوی
یاری  - ھای یوسف مانند سال - خدایا! مرا بر آنان به ھفت سال قحطی«دعا فرمودند: 

ای که ھمه چیز از میان رفت  در نتیجه یکسال آنان را کیفر و عقوبت داد به گونه». کن
خوردند و اگر  مرده و پوست حیوانات را میتا جایی که مردم از فرط گرسنگی گوشت 

 دید. نگریست از فرط گرسنگی فضا را پر از دود می شخصی به سوی آسمان می
 *کند  منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می«فرماید:  خداوند می

در نتیجه ». گیرد. این ھمان عذاب دردناک عظیم است دودی که تمام مردم را فرا می
رطرف گردان، زیرا ما ایمان پروردگارا! عذاب را از ما ب«به درگاه خدا کرده و گفتند:  رو

ای دارد؟ قبًال که پیغمبری بیانگر (قوانینی  کی بیداری برای آنان فایده *ایم  آورده
سپس از او رویگردان شدند و  *بخش) به نزدشان آمده است.  ساز و سعادت سرنوشت

اگر  *ت که این مطالب توسط دیگران بدو) آموخته شده است. ای (اس گفتند: او دیوانه

                                           
 .١٠٠٧ حدیث شماره: -١
 ، مترجم: عبدالقادر ترشابی، انتشارات حرمین.٣١٤، ص ٥٤٢، حدیث ١مختصر صحیح بخاری، ج  -٢



 ٥٩  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

مدت اندکی عذاب را از شما به دور داریم قطعًا شما (به کفر و شرک و فسق و فجور 
 شود؟ در قیامت عذاب برداشته میآیا ». گردید خود) برمی

ان عذاب برداشته شد، اما آنان به کفرشان بازگشتند، در نتیجه خداوند در روز بدر آن
تازیم، (و با چنین یورش  روزی سخت بر آنان می«فرماید:  را مجازات نمود. خداوند می

 ».رسانیم تندی آنان را) ما به مجازات می
پیرامون این رویداد این است که:  س ابن مسعود خالصه معنی آیات و سخن

فت مجازات نماید و آنان را ھشّدت  از پروردگارش خواست که قریش را به ج پیامبر
حاصلی مبتال نماید، مانند ھفت سال سختی که اھل مصر بدان  سال به خشکسالی و بی

آن را برایش  ÷ ھا را دیده بود و یوسف ھایی که پادشاه در خواب آن مبتال شدند، سال
 تعبیر و تأویل نموده بود.
را پذیرفت. و به مدت یک سال قریش را مجازات نمود، و  ج خداوند دعای رسول

شدند تا آنجا که گوشت مرده و پوست شّدت  قریشیان در ھمه چیز دچار سختی و
 !خوردند حیوانات و حیوانات مردار را می

طوری که وقتی شخصی سرش را به سوی  آنان متحمل گرسنگی شدیدی شدند به
 دید. یان آسمان و زمین را سیاه و دودآلود میکرد، از فرط گرسنگی م آسمان بلند می

آمد و از او خواست که به نزدیکانش رحم  ج ابوسفیان رھبر مکه به پیش پیامبر
دھد، و این که  ی رحم دستور می کند، زیرا خود او به اطاعت خداوند و انجام صله

است که از  اند، و امیدوار گرسنگی در آستانه ھالکت قرار گرفتهشّدت  قریشیان بر اثر
 خداوند برای آنان طلب گشایش نماید.

خواھد که منتظر باشد که آسمان دودی آشکار  می ج از طرف دیگر آیات، از پیامبر
پدید آورد، و اھل مکه را فرا گیرد، این دود عذابی دردناک از سوی خداوند است که به 

اب دچار شدند، از و ھنگامی که به عذ شان بر آنان نازل شده است خاطر کفر و تکذیب
 شوند که ایمان آورند. متعھد می طلبند که عذاب را از آنان دور گرداند و خدا می

و  دارد رساند که بزودی زمانی اندک عذاب را از آنان برمی شان می خداوند به اطالع
گرداند، ولی آنان بزودی نقض پیمان کرده و  خشکسالی و گرسنگی را از آنان دور می

کند که  گردند و به دنبال آن خداوند آن را به سختی مجازات می ر باز میدوباره به کف
 شان در نبرد بدر است. ھمان شکست
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ودی که کفار گانه بعد از نزول این آیات تحقق یافتند: د طور قطع خبرھای سه به
 ی آنان به کفر بعد از آنکه به سختی از آنان دور شد بازگشت دوبارهقریش را فرا گرفت، 

 گیری از آنان با یورشی تند و مجازاتی سخت در روز بدر. انتقامو 



 

 

 فصل هفتم:
 تداوم رویارویی میان مسلمانان و کفار

میان حق و باطل موضوعی قدیمی است، که از زمان آغاز زندگی نوع بشر  رویارویی
ی اول از این رشته ھمان رویدادھایی است که میان آدم پدر  شروع شده و زنجیره

و ابلیس، ھنگامی که در بھشت بودند، نمود یافته است، ھنگامی که  ÷ بشریت
ممنوعه خوردند، خداوند  ابلیس در فریفتن آدم و ھمسرش پیروز شد و آن دو از درخت

دار خواھد  شان ریشه ھمگی را به زمین فرود آورد و به آنان خبر داد که دشمنی میان
شوند، گروھی که مؤمن بوده و پیروی ھدایت  بود، و آدمیان به دو گروه تقسیم می

شک آیات کتاب خداوند این  اند. بی اند، و گروھی که کافر بوده و پیرو باطل الھی
 فرماید: اند از جمله خداوند می بیان داشته حقیقت را

ْ َوقُلۡنَا ﴿ ۖ َولَُ�ۡم ِ�  ٱۡهبُِطوا �ِض َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ
َ
 ٣٦ُمۡستََقّرٞ َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِح�ٖ  ٱۡ�

ّ�ِهِ  ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ ْ قُۡلنَا  ٣٧ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّاُب ُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�تَاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَ�تَلَ�َّ مِۡنَها َ�ِيٗعاۖ  ٱۡهبُِطوا
تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمن تَبَِع ُهَداَي فََ� َخوٌۡف َعلَۡيهِۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

ۡ
ا يَأ ِينَ وَ  ٣٨فَإِمَّ  ٱ�َّ

بُواْ � ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱ�َّارِ� َ�ٰتِنَآ أ  .]٣٩-٣٦[البقرة:  ﴾٣٩ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

و به آنان گفتیم: ھمگی (به زمین) فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواھید «
گیری است. سپس آدم از  بود، و برای شما تا مدتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بھره

او را ی  ھا توبه کرد) و خداوند توبه پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت (و با گفتن آن
پذیر و مھربان است. گفتیم: ھمگی از آنجا (به زمین) فرود آیید و  پذیرفت. خداوند بسیار توبه

چنانچه ھدایتی از طرف من برای شما آمد (که حتمًا ھم خواھد آمد) کسانی که از من پیروی 
ھای  کنند، نه ترسی بر آنان خواھد بود و نه غمگین خواھند شد. و کسانی که کافر شوند و آیه

 .»ما را تکذیب کنند (و نادیده گیرند) اھل دوزخند و ھمیشه در آنجا خواھند ماند
ھمزمان کنند،  ی با کفار رھبری و ھدایت میپیامبران و انبیاء مؤمنین را در رویاروی

ابلیس و یاوران و دستیارانش از میان شیاطین جن و انس در این رویارویی کفار را 
ھای متعدد تداوم داشته است، و از آدم تا  ویی در طول قرناین رویار کنند. رھبری می
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ھا را با نابودی کفار و  ای از این زنجیره امتداد یافته، و خداوند ھر زنجیره ج محمد
ھای بسیاری برای این حقیقت بیان  نجات مؤمنین پایان بخشیده است. قرآن نمونه

 . داشته، مانند سرگذشت قوم نوح، قوم ھود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط و...

 اند تنها مسلمانان بر حق
ی حق  اسالمی کارگزار و نمایندهاّمت  ختم شد و ج حق به پیامبر لشکریان رھبری

 ھا شد. ی حق به تحرک و جنبش پرداخت و شاھد و گواه بر دیگر امت شد، و به واسطه
اکتفا و بسنده کرد و خداوند ادیان پیشین را اّمت  ی این ھدایت به رسالت و برنامه

م را بپذیرند که اگر چنین نکنند کافر ھا دستور داد که اسال نسخ نمود و به پیروان آن
 فرماید: شده و برای ھمیشه در آتش جھنم قرار خواھند گرفت. خداوند می

 ﴾٨٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل

شود، و او در  شریعت) اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمیو کسی که غیر از (آئین و «
 .»ی زیانکاران خواھد بود آخرت از زمره

برخاستند، و علیه خود و اّمت  ھای دیگر با کینه و دشمنی به رویارویی با این امت
بروز اّمت  دینش اعالن جنگی سخت نمودند. یھودیان شدیدترین دشمنی را با این

اّمت  پیمان شدند و آنان را به جنگ با این ھماّمت  دیگران بر ضد ایندادند، و با 
 تحریک کردند.
 فرماید: خداوند می

َشدَّ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنواْ  ٱ�َّاِس ۞َ�َِجَدنَّ أ ِينَ وَ  ٱۡ�َُهودَ َعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ ْۖ  ٱ�َّ ُ�وا َ�ۡ

َ
 .]٨٢[المائدة:  ﴾أ

 .»مؤمنان، یھودیان و مشرکانند ترین مردم برای ای پیغمبر! خواھی دید که دشمن«
شان و  شک رسالت ھایند، بی نظر به اینکه مسلمانان گواه و شاھد بر دیگر امت

 شان تا برپایی قیامت تداوم خواھد داشت. گواھی
 فرماید: خداوند می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ 
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر (نیز) بر  روی کرده گمان شما را مّلت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
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تا برپایی قیامت تداوم اّمت  طور قطع رویارویی دشمنان با این به بیان دیگر: به
 دست نخواھند کشید.اّمت  بانی بر ضد اینچینی و ت داشته، و از جنگ و توطئه

 اند. آیات بسیاری در قرآن بر این حقیقت انگشت گذارده

 کفار خیرخواه مسلمانان نیستند
 فرماید: خداوند می -١

ا يََودُّ ﴿ ِينَ مَّ ۡهِل  ٱ�َّ
َ
َل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ�  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�َفُرواْ ِمۡن أ ن ُ�َ�َّ

َ
أ

ّ�ُِ�ۡمۚ وَ  ُ ّمِن رَّ ُ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ  ٱ�َّ  .]١٠٥[البقرة:  ﴾١٠٥ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡفۡضلِ ُذو  ٱ�َّ
دارند خیر و برکتی از جانب خدایتان  کافران اھل کتاب و ھمچنین مشرکان، دوست نمی«

شما دست دھد، در حالی که خداوند (به خواست و آرزوی ایشان بر شما نازل گردد و به 
 .»دھد کند و) به ھرکس که بخواھد رحمت خویش را اختصاص می توجھی نمی

و مشرکین تلفیق ایجاد کرده و بیان  - یھود و نصاری - آیه میان کفار از اھل کتاب
انان در شر و شان از مسلمانان بیزار بوده و آرزومندند که مسلم کند که ھمگی می

 گرفتاری و تنگنا و فالکت باقی بمانند.
شک کفار از اھل کتاب و مشرکین دوست ندارند که ھیچ خیر و برکتی از سوی  بی

اسالمی فرستاده شود، زیرا دستیابی مسلمانان به این خیر به معنای اّمت  خدا به سوی
در اّمت  اینند کهاسالمی است، در حالی که کفار خواھان اّمت  نیرومندی و شادابی

 و حقارت باقی بمانند. ذّلت ضعف و
به دلیل اینکه خیر و برکتی که مسلمانان در پی آنند محدود به اسالم و قرآن است، 

ی نور و ھدایت، و جان و زندگی است، لذا کفار بسیار مشتاقند  و این ھمان سرچشمه
 ور گردانند.ھاست د ی خیر و برکت آن که مسلمانان را از اسالم که سرچشمه

دار  نماید ھدف تعبیر می» وّد «اینکه قرآن از این تمایل ناپاک کفار و مشرکین به 
عالقمند بودن) امری قلبی است، و امور قلبی ریشه  - (دوست داشتن» وّد «است. زیرا 

در آن دارد، به بیان دیگر: اینکه کفار اھل کتاب و مشرکین خواھان محروم ماندن 
و قدرتند نزد آنان چیزی عارضی نیست، بلکه این (عالقه) یک مسلمانان از موھبت 

خود دار درون آنان است و یک ھدف استراتژیک برای آنان است، و این  اصل ریشه
 شان بر ضد مسلمانان است.انگیزه و محرکی برای رویاروی



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٦٤

ھای کفار بر ضد مسلمین متوجه  ھا و برنامه شک تمامی طرح به عبارت دیگر: بی
دن مسلمانان از خیر و موھبت، و دور کردنشان از ھدایت است، و اگر این محروم کر

دھند که در پی منفعت رساندن به  پوشانند، و به ظاھر اینگونه نشان می ھدف را می
برابر  دارد که: مسلمانان در ھمین نیز بیان مینان و اصالح حال و روز آنانند. مسلما

ند ھوشیار باشند، و نسبت به ھرآنچه به چین شان که علیه آنان دسیسه می دشمنان
ھا  ی شک و تردید بنگرند، زیرا محرک و انگیزه آن کنند با دیده مسلمانان تقدیم می

شان در شّر  محروم کردن مسلمانان از دسترسی به ھرخیر و موھبتی، و باقی گذاشتن
 !است

 عالقه و تقالی کفار برای به ارتداد کشاندن مسلمانان
 اید:فرم خداوند می -٢

ۡهِل ﴿
َ
اًرا َحَسٗدا ّمِۡن ِعنِد  ٱلِۡكَ�ٰبِ َودَّ َكثِ�ٞ ّمِۡن أ لَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

َ لَُهُم  نُفِسِهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ۖ أ  .]١٠٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�َقُّ

است، آرزو بسیاری از اھل کتاب، از روی رشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده «
دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند (به جانب کفر و به حال سابقی که 

ھای  اید، از روی خود کتاب داشتید!) با اینکه حقانیت (اسالم و درستی راھی که برگزیده
 .»شان) برایشان کامًال روشن گشته است آسمانی

شان از این  دار و مستحکم ھدف ریشه آیه از رویارویی اھل کتاب با مسلمانان، و
 دھد. رویارویی خبر می

آرزو دارند که مسلمانان  - از یھودیان و مسیحیان - گمان بسیاری از اھل کتاب بی
ای که آنان را  را از اسالم برگردانند و آنان را به سمت کفر بازگردانند، و عامل و انگیزه

مسلمانان است، با آنکه حقیقت بر  دارد رشک و حسدشان نسبت به به این کار وامی
ھا روشن شده است و یقین دارند که این حق فقط ھمراه مسلمانان است. ھنگامی  آن

پردازیم، که در مورد آنچه کفار را بر ضد مسلمین  ی دقیق این آیه می که به مطالعه
 کنیم: طور قطع حقایق بعدی را از آن استنباط می گوید، به کند سخن می تحریک می

ی این حق مؤمنین  شد و دریافتند که خداوند به واسطه نحق برای کفار روش -١
ار دارند، را متمایز گردانیده است و این مؤمنین بر راه راست پروردگارشان قر

این حقیقت را کفار اھل کتاب درک کرده و تشخیص دادند، آنان از البالی 
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ھای عمومی او، و  ویژگی، و ج شان که از رسول خاتم ھای مقدس مطالب کتاب
ی آن او را برانگیخته است، سخن  ھای دینی که خداوند به واسطه ویژگی

 گوید؛ او را شناختند. می
با این وضوح و روشنی حجت و برھان بر آنان تمام شد تا دیگر عدم شناخت را 

 حجت (و دستاویز ایمان نیاوردن) نگردانند.
تبعیت از آن وا نداشت و این خود روشن شدن حق برای اھل کتاب آنان را به  -٢

دلیلی بر کجی و پیچیش فطری ریشه دوانده در وجودشان است، در نتیجه علم 
شان را (که پذیرش و اجرای دستورات اسالم است) در  ی منطقی و معرفت نتیجه

 شوند. آورند، بلکه سبب افزایش کفر و عناد و تعدی در آنان می آنان پدید نمی

 نسبت به مسلمانانرشک و حسد کفار 
حسادت کفار اھل کتاب نسبت به مسلمانان بدین خاطر است که خداوند بر  -٣

به آنان ارزانی داشته است و چون این نان منت نھاده و ھدایت و خیر را مسلما
اھل کتاب وحی خداوند را تحریف کردند و در برابر او طغیان نمودند و به نبرد 

لیل گمراه و گناھکار شدند و در نتیجه فرستادگانش پرداختند به ھمین د با
خود را از این ھدایت و خیر محروم کردند و ھنگامی که یقین پیدا کردند که 

اند به جای آنکه از آنان پیروی  مسلمین ھمراه و ھمگام خیر و ھدایت و حق
 کرده و ھمراه و ھمگام آنان شوند نسبت به آنان حسادت ورزیدند.

اری پلید درونی است و صاحب حسودش را حسادت یک بیمواضح است که 
دارد که تمنای زوال خیر از شخص مورد حسد قرار گرفته را بنماید و بکوشد که  وامی

او را از خیر محروم گرداند، آنچه نزد حسود مھم است این است که خیر را از طرف 
 کند که این خیر نصیب او یا شخص دیگری مقابل دور گرداند حال برایش فرقی نمی

 گردد.
شان نسبت به  نفرتحسادت اھل کتاب نسبت به مؤمنین خود دلیلی بر کینه و 

آنان است، و فقط شخص حسود کافر نسبت به اصحاب حق کینه و بغض دارد و این در 
حالی است که مؤمنین مرتکب کاری نشده، و نسبت به حسودان مرتکب گناھی 

گردد، جز اینکه مؤمنین بر راه حق و اند که موجب کینه و نفرت و حسادت آنان  نشده
 !اند ھدایت



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٦٦

دارد:  کینه و حسادت اھل کتاب نسبت به مسلمانان آنان را به این امور وا می -٤
رویارویی و جنگیدن با مسلمانان، عالقه و آرزو به اینکه مؤمنین را به تباھی و 
 وسوسه و گمراھی بکشانند، آنان را از حق و خیری که محدود به اسالم است

شان منصرف کرده و به کفر و گمراھی و  دور گردانند، آنان را از ایمان و دین
 زیان بازگردانند تا در این حالت یکسان و برابر کفار حسود محارب گردند.

این ھدف شیطانی اھل کتاب ھدفی عارضی و گذرا و یا نشأت گرفته از  -٥
دار  و ریشهاختالفی جزیی و کم اھمیت نیست، بلکه عالقه و آرزویی قلبی 

است، تمایلی قلبی ثابت در درون اوست، تمایل قلبی از قلب بیرون نرفته و 
 کشد. صاحبش از آن دست نمی

 گردند؟ چه وقت کفار از مؤمنین راضی و خرسند می
 فرماید: خداوند می -٣

ٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهۡمۗ قُۡل إِ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َوَ�  ٱۡ�َُهودُ َولَن تَۡرَ�ٰ َعنَك ﴿ ِ نَّ ُهَدى َح�َّ ُهَو  ٱ�َّ
َبۡعَت َولَ�ِِن  ٱلُۡهَدٰىۗ  ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  ٱ�َّ

َ
ِيأ ِ َما لََك ِمَن  ٱۡلعِۡلمِ َجآَءَك ِمَن  ٱ�َّ ٖ َوَ�  ٱ�َّ ِمن َوِ�ّ

 .]١٢٠[البقرة:  ﴾١٢٠نَِص�ٍ 
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خشنود نخواھند شد، مگر اینکه از آئین (تحریف شده و «

ھای نادرست ایشان) پیروی کنی. بگو: تنھا ھدایت الھی ھدایت است و اگر از  استخو
گاھی یافته خواست ای (و با دریافت وحی  ھا و آرزوھای ایشان پیروی کنی، بعد از آنکه علم و آ

الھی، یقین و اطمینان به تو دست داده است)، ھیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو 
 .»ا تو را کمک و یاری نخواھد کرد)نخواھد بود (و خد

کند که یھودیان و مسیحیان ھرگز از او  بیان می ج اش خداوند خطاب به فرستاده
دھد که در  خشنود نخواھند شد مگر اینکه از آیین آنان پیروی کند، و به او دستور می

ھا رویارو شود و به آنان بگوید که  قدم و استوار است با آن حالی که در راه حق ثابت
ھای آنان  ر از ھوسکند که اگ ھدایت (راستین) ھدایت خداست، و او را تھدید می

 پیروی کند ھرگز کسی را نخواھد یافت که او را از عذاب خداوند نجات دھد.
پایبند به ھدایت خداوند است  ج اسالمی است، زیرا پیامبراّمت  ھدف از این خطاب

یھودیان و مسیحیان پیروی کند، در  ھای شود که ایشان از ھوس و چنین تصور نمی
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است، اما در حقیقت این سخنی ھشدار  ج ه پیامبرنتیجه خطاب در ظاھرش متوج
 است. ج ایشاناّمت  ی افراد دھنده از سوی خداوند به ھمه

 ھای ذیل را استخراج کنیم: توانیم از آیه این حقایق و داده می
و از ھرمسلمانی از امتش عصبانی و  ج یھودیان و مسیحیان از رسول الله -١

 از ھر آنکه حق با او باشد بیزارند. اند، زیرا حق با اوست، و آنان خشمگین
ای  این یھودیان و مسیحیان کافر و گمراھند، زیرا به سبب کفرشان و به سبب کینه

که نسبت به یاران و دوستان خدا دارند خداوند از آنان خشمگین شده و آنان را لعن و 
 نفرین کرده است.

نکه مسلمانان از گردند، مگر ای اینان ھرگز از مسلمانان راضی و خشنود نمی -٢
شان را پذیرفته و یھودی یا مسیحی شوند یا  آیین آنان پیروی کنند و دین

حداقل از اسالم دست کشیده و ھدایت را رھا کنند و گمراه و ضایع، و 
ای و نه شخصیتی  ای که نه دینی و نه عقیده سرگردان و آواره گردند به گونه

ه ھرگاه دیدیم که یھودیان و نداشته باشند. این سخن به این مفھوم است ک
مسیحیان یکی از مسلمانان را دوست داشتند. یا از او خشنود شدند و او را 
ستودند، ناگزیر باید در این شخص و استقامتش بر راه اسالم و پایبندیش نسبت 
به آن دچار شک و تردید شویم! زیرا اگر او واقعًا پایبند به اسالم باشد، این کفار 

 کنند. دارند و از او خشنود نشده و تعریف و تمجیدش نمی میاو را دوست ن
بدگویی یھودیان و مسیحیان از علما و دعوتگران و رھبران مجاھدین عّلت  آیه -٣

دارد آنجا که اتھامات فراوانی را متوجه این بزرگواران  معاصر را برای ما بیان می
تباھکاری و تخریب  گرایی و خشونت و تروریسم و نمایند و آنان را به افراط می

 !کنند متھم کرده و علیه آنان اعالن جنگ می
ھمزمان از رھبران و مسئولین حکومتی مسلمانان خشنود بوده، آنان را ستوده و با 

شان از گروه دوم را  شان از گروه اول، و خشنودی سو ھستند! قرآن راز نفرت ھا ھم آن
 سازد. برمال می

بودن دستیابی مؤمن نیکوکار پایبند به اسالم به ناگزیر باید نسبت به غیر ممکن 
خشنودی و محبت یھودیان و مسیحیان یقین داشته باشیم، و اصًال این موضوع برای 
شخص مؤمن مھم نیست و حتی اگر از او خشنود گردند باید در (التزامش به) دینش 

 شک کند.
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 های مؤمنین و کفار برخی از ویژگی
کند و آن ھمان است که  دایت خداوند محدود میآیه ھدایت (راستین) را بر ھ -٤

بگو: ھدایت (راستین)، ھدایت «وحی نموده است:  ج به پیامبر خاتمش
 ].١٢٠[بقره: ». خداست

اند در نتیجه آنان ھدایت  و به دلیل اینکه یھودیان و مسیحیان اسالم را نپذیرفته
 یافته نیستند، به عبارت دیگر: آنان اشتباه کرده و گمراھند.

با توجه به اینکه یھودیان و مسیحیان در مسیر ھدایت نیستند در نتیجه پیرو  -٥
اند، و ھوی و ھوس ناسازگار و ناھماھنگ با ھدایت است، این  ھوی و ھوس
شان نموده، و  شان است که آنان را به حرکت در آورده و ھدایت ھوس و ھوس

 اند. و ھوسکند و اینان بندگان آن ھوی  شان فرمانروایی می بر زندگی
 فرماید: خداوند می

ْ لََك فَ ﴿ ِن  ٱۡعلَمۡ فَإِن لَّۡم �َۡستَِجيُبوا َضلُّ ِممَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
َما يَتَّبُِعوَن أ َّ�

َ
َهَوٮُٰه  ٱ�ََّبعَ �

ِۚ بَِغۡ�ِ ُهٗدى ّمَِن  َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ  .]٥٠[القصص:  ﴾٥٠ٱل�َّ
(این پیشنھاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند، بدان که ایشان فقط از ھواھا و پس اگر «
تر از آن کسی است که از  تر و سرگشته کنند! آخر چه کسی گمراه ھای خود پیروی می ھوس

ھوی و ھوس خود پیروی کند، بدون اینکه رھنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! مسلمًا 
نماید (چرا که کسی که به دنبال  ه را به سوی حق) رھنمود نمیپیش خداوند مردمان ستم

 .»شود) باطل رود، به حق راھیاب نمی
اند در نتیجه آنان جاھل و نادانند، نه علم و  نظر به اینکه آنان پیرو ھوی و ھوس -٦

گاھی ندارند، زیرا ھوی و ھوس (آدمیان را) فقط به سمت نادانی راھنمایی  نه آ
گرداند، و  اثر می ھای آدمی را بی استعدادھا و تواناییکند، ھوی و ھوس  می

 دارد. ھای ھوشی او را از رشد باز می ھای عقلی و ظرفیت توانایی
 فرماید: خداوند می

فََرَءيَۡت َمِن ﴿
َ
َذَ أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َ
ُ َهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  ٱ�َّ ٰ ِعۡلٖ� وََخَتَم َ�َ  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه ِۚ ِغَ�َٰوٗة َ�َمن َ�ۡهِديهِ ِمۢن َ�ۡعِد  ۦوََجَعَل َ�َ ُرونَ  ٱ�َّ فََ� تََذكَّ
َ
 .]٢٣[الجاثیة:  ﴾٢٣أ

ای کسی را که ھوی و ھوس خود را به خدایی خود گرفته است، و با وجود  ھیچ دیده«
گاھی (از حق و باطل، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و  آ
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ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا (و خدا  دل او مھر گذاشته است و بر چشمش پرده
 .»شوید گیرید و بیدار نمی تواند او را راھنمایی کند؟ آیا پند نمی ھم از وی رویگردان است) می

علم در پیوند با ھدایت است، و کسانی که ھمراه علمند ھمانان پیرو ھدایت 
 خداوندند.

ِيَ�ۡعَد ﴿منظور خداوند از این سخن:  ، علمی است ]١٢٠[البقرة:  ﴾ٱۡلعِۡلمِ َجآَءَك مَِن  ٱ�َّ
که در دنیا و آخرت برای صاحبش منفعت دارد، و نه علمی که فقط دانش و آموزش و 

 مطالعه و خواندن است.
آنان  توان از آیه این صفات را برای یھودیان و مسیحیان استنباط کرد: می -٧

اند، از  اند، گمراه و ره گم کرده اند، آنان پیروی ھوی و ھوس جاھل و بدون علم
 اند. مسلمانان خشمگین

اند، بر راه حق  اند، راه یافته ھای مؤمنین در این آیه عبارتند از: آنا عالم اما ویژگی
 !قدمند، مراقب دشمنانند استوار و ثابت

 گرفتن کفار از مسلمانان دایرا
 فرماید: می خداوند -٤

ۡهَل ﴿
َ
أ ِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ۡن َءاَمنَّا ب

َ
ٓ أ ِ َهۡل تَنقُِموَن ِمنَّآ إِ�َّ نزَِل ِمن  ٱ�َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

ُ�ۡم َ�ِٰسُقونَ  َ�َ�ۡ
َ
نَّ أ

َ
 .]٥٩[المائدة:  ﴾٥٩َ�ۡبُل َوأ
ایم) جز  (مگر ما چه کردهگیرید؟  ای پیغمبر!) بگو: ای اھل کتاب! آیا بر ما ُخرده می«(

اینکه به خداوند و به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر شما) نازل شده 
است ایمان داریم؟! (این کار شما ناشی از عدم ایمان است و ھم بدان خاطر است که) بیشتر 

 .»شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) ھستید
این عّلت  دارد و از مؤمنین را بیان میجویی) اھل کتاب  آیه حقیقت (عیب

شان به  ھمان ایمان مؤمنین به خداوند، و ایمانعّلت  سازد، را روشن می جویی عیب
چنان که سببش فسق و  ھای آسمانی و فرستادگان خداوند است، ھم تمامی کتاب

 شان از دین خداوند است. نافرمانی اھل کتاب و خروج
یرخواه مسلمانان نیستند، آنان آرزومندند که یھودیان و مسیحیان اھل کتاب خ

مسلمانان را از اسالم رویگردان نمایند و نسبت به مسلمانان رشک و حسد دارند، از 
 گیرند! اند، و از آنان ایراد و انتقام می آنان خشمگین



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٧٠

پردازند که دارای این صفاتند، و در حالی به  کفار در حالی به تعامل با مسلمانان می
کنند، و برای  پردازند که این احساسات را درون خود مخفی می ی با آنان میرویاروی

 ھایند. کشند در حالی که دارای این سرمایه از زشتی جنگ با آنان نقشه می
اند.  این ھمان چیزی است که آیات راھنما و روشنگر قرآن برای ما آشکار ساخته

ھایی را که بر آنان اعمال  شک انتقام اصحاب باطل از اصحاب حق و انواع شکنجه بی
ی سیاه  بر کینهکنند و تمایلی که به کشتن و رھا شدن از آنان دارند، مبتنی  می

 اصحاب باطل است.
 فرماید: مورد اصحاب اخدود می ھمچنان که خداوند در

﴿ ِ ن يُۡؤمِنُواْ ب
َ
ٓ أ ِ َوَما َ�َقُمواْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ  .]٨[البروج:  ﴾٨ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ

دیدند جز اینکه ایشان به خداوند  گران ھیچ ایراد و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی شکنجه«
 .»ند!!ی ھرگونه ستایشی، ایمان داشت قادر و چیره، و شایسته

ند ایرادگیری و انتقام گرفتن از مسلمانان و نابود کردن وقتی که کفار فاسق عالقم
 آنانند، آیا مسلمانان توقع دارند که از رویارویی و نبرد با آنان دست بکشند؟.

 خصومت کفار با مسلمانان
 فرماید: خداوند می -٥

نزَِل إَِ�َۡك مِ ﴿
ُ
آ أ لَۡقۡيَنا بَ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ

َ
ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۚ� َو�  ٱۡلَعَ�َٰوةَ  ۡيَنُهمُ ن رَّ

� إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  َها  ٱۡلقَِ�َٰمةِ
َ
ۡطَفأ

َ
ْ نَاٗر� ّلِۡلَحۡرِب أ ۡوقَُدوا

َ
ٓ أ ۚ ُ�ََّما ُ �ِض َو�َۡسَعۡوَن ِ�  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

ُ فََساٗد�ۚ وَ   .]٦٤[المائدة:  ﴾٦٤ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
شود (که  توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل می چشمی و کینه به سبب تنگ«(

افزاید. ما در میان آنان تا  آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان می
ایم. آنان ھرزمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و  توزی افکنده روز قیامت دشمنی و کینه

نان) افروخته باشند، خداوند آن را خاموش ساخته است. آنان به خاطر ایجاد فساد در مؤم
 .»دارد کوشند و خداوند مفسدان و تباھکاران را دوست نمی زمین می

ی آنان برای  گوید، ھمچنین عالقه آیه از یھودیان، و کفر و دشمنی آنان سخن می
 سازد. را برای مسلمانان آشکار می شان شان از دین رویارویی با مسلمانان و دورکردن
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اند و بدین  شک مسلمانان بر حق دانند که بی یھودیان از حق متنفر و گریزانند و می
شوند یھودیان  تر می قدم اند و ھرگاه که مسلمانان بر حق ثابت خاطر از آنان خشمگین

 افزایند. شان بر ضد مسلمانان می بر کفرشان نسبت به آن، و ظلم و ستم
دار  ھای یھودی تا روز قیامت عمیق و ریشه رغم آنکه کینه و دشمنی میان گروهبه 

شان رخت  شان انداخته و در نتیجه از میان است و خداوند این کینه و دشمنی را میان
 شوند. بندد با این ھمه آنان در رویارویی با مؤمنین یکی می برنمی

کوشند که  پردازند و می مین مییھودیان فاسد و مفسدند و به فساد و تبھکاری در ز
روند  ھا و اھل آن می ھا را میان مردم گسترش دھند و به جنگ فضیلت رذائل و زشتی

 !نماید شان می بدین خاطر خداوند از آنان خشمگین شده و نفرین
ھایند، و  ھا و ویرانی نظر به اینکه آنان فاسد و مفسدند، آنان مسببین جنگ

کوشند که  سازند، می ور می ھا و اختالفات مسلحانه را شعله یھا و درگیر ھای فتنه شعله
اما خداوند به کمین ، دیگران را برای رویارویی و نبرد با مسلمانان به خدمت فرا خوانند

گرداند، و ھرگاه که آتش  شان را بر ضد مسلمین باطل می ھای آنان نشسته و نیرنگ
ای  نماید و ھرگاه که فتنه میسازند خداوند آن را خاموش  ور می جنگ را شعله

 برد. افروزند خداوند آن را از میان می می

 تداوم نبرد کفار با مسلمانان
 فرماید: خداوند می -٦

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ  ...﴿ ْۚ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ َوَمن يَۡرتَِدۡد  ٱۡسَتَ�ُٰعوا
ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  ۦِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡ�َياَ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِرٞ فَأ  ﴾...ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

 .]٢١٧[البقرة: 
تان برگردانند، ولی کسی که  پیوسته با شما خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین«

شان در دنیا و آخرت  اعمالاز شما از آئین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی 
 .»رود برباد می

 ھا برای در فتنه و آیه از نبرد کافرین مشرک بر ضد مسلمانان، و عالقه و تالش آن
کنند تا  گوید، آنان بدین خاطر این کار را می شکنجه انداختن مسلمانان سخن می

 !ند بازگردندمسلمانان از دین حق خود دست کشیده و به سوی باطلی که کفار بدان مبتالی
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دارد که بیانگر دیدگاه کفار نسبت به مسلمین، و  آیه قاعده ثابت عامی را بیان می
 پردازند. ی آن به تعامل با مسلمین می بنیان ثابتی است که کفار بر پایه

ی  اند و این وظیفه کفار خود را به رویارویی و ستیز و نبرد با مسلمانان عادت داده
شان  اند و اموال اند، و خود را وقف آن نموده ر زندگی گردانیدهشیطانی را رسالت خود د

 !اند اند و ھرآنچه را دارند برای انجام این کار واگذار کرده را به این کار اختصاص داده

پذیری داللت دارد، و جمله  : بر تداوم، و عدم توقف یا پایان﴾الُونَ يَزَ  َ� ﴿فعل 

از أخوات » مازال«است، زیرا  ﴾الُونَ َ� يَزَ ﴿در محل نصب و خبر  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ ﴿
کند، یعنی: پیوسته کفار با شما  است که اسم را مرفوع و خبر را منصوب می» کان«

 جنگند. می

، این رویه ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ی مصارع بیان داشته  آیه دو فعل را با صیغه
شان  ھا، و به روز شدن مدام ابزارھا و دستاویزھای ام ھدف آنبرای اشاره به نو شدن مد

 ی تداوم بر نبرد با مسلمانان است. است، این ابزارھا و دستاویزھا بر پایه

 هدف کفار از نبرد با مسلمانان
پذیرد که آیه آن صورت را  نبرد کفار با مسلمانان فقط در یک صورت پایان می

ٰ ﴿مشخص و تحدید کرده است:  تا اگر بتوانند شما را از  ﴾يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�مۡ  َح�َّ
 تان برگردانند. آئین

از نبرد با ما، برگرداندن ما از دین  - در گذشته و حال و آینده - گمان ھدف کفار بی
گیرند تا به ھدف  ھای گوناگونی علیه ما به کار می مان است، آنان ابزارھا و شیوه حق

و  مان رویگردان شویم نبردشان با ما متوقف شده ز دینخود نائل آیند، اگر ما ا
پذیرد! خداوند ما را از پذیرش درخواست آنان، و تحقق  شان با ما پایان می رویاروی

دارد، و بدین خاطر کسی را که تسلیم  شان بر ضد خود برحذر می بخشیدن به ھدف
دردناک در دنیا و شده و از دینش رویگردان شده و در حالت کفر بمیرد را به عذاب 

 کند. آخرت تھدید می
 خوانیم: حال به جمع میان دو آیه فرا می

کند،  ای که ھدف یھودیان و مسیحیان از رویارویی با ما را تعیین و تحدید می آیه -
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو «مان است:  مان از دین ھا) دست کشیدن (ھدف آن

 .]١٢٠[بقره: . »آئین (تحریف شده) ایشان پیروی کنیخشنود نخواھند شد، مگر اینکه از 
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کند،  ای که ھدف مشرکین کافر از تداوم نبرد آنان با ما را تعیین و تحدید می آیه -
مشرکان) پیوسته با شما خواھند «(مان است:  ھا) به ارتداد کشاندن ما از دین (ھدف آن

 .]٢١٧[بقره:  .»تان برگردانند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین
شان باھم جمع شده و یکی  ھردو گروه کافر برای تحقق بخشیدن به ھدف مشترک

شان با ما، اسالم ما است، قرآن با بیان آنچه در درون  ھا از رویارویی شوند، ھدف آن می
ھای  کند، و ما را با آن (نیت کنند آنان را رسوا می پوشند و کتمان می خود می

کند تا در مقابل آنان بیشتر از خود مراقبت کرده و ھوشیار باشیم،  شان) آشنا می درونی
گاه بوده، و بر حق و حقیقت ثابت ھای و در برابر نقشه  !قدم و استوار باشیم شان آ

 های مؤمنینی که رویاروی کفارند ویژگی
 فرماید: خداوند می -٧

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِي ٱ�َّ ِ�  ۦنِهِ َءاَمُنوا

ۡ
ُ فََسوَۡف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  ٱ�َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ أ َوَ� َ�َافُوَن  ٱ�َّ

ِ لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء َما َوِ�ُُّ�ُم  ٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ ُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ َوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

 َ ِينَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِ َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  ٱ�َّ  .]٥٦-٥٤[المائدة:  ﴾٥٦ُبونَ ٱۡلَ�ٰلِ ُهُم  ٱ�َّ
ترین  ای مؤمنان! ھرکس از شما از آئین خود بازگردد (و از ایمان به کفر گراید، کوچک«

رساند و در آینده) خداوند جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین) خواھد  زیانی به خدا نمی
نسبت به مؤمنان نرم  دارند. دارد و آنان ھم خدا را دوست می شان می آورد که خداوند دوست

کنند و به تالش  و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خدا جھاد می
دھند. این ھم فضل  ای ھراسی به خود راه نمی کننده ایستند و از سرزنش ھیچ سرزنش می

خیر خدا است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد)؛ خداوند آن را به ھرکس که بخواھد (به 
شمار است، و از  کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام بی و خوبی نائل شود) عطا می

گاه است. تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و  مستحقان آن) آ
 کنند. و ھرکس که خدا و پیغمبر او و آورند و زکات مال به در می خاضعانه نماز را به جای می

تردید حزب الله پیروز  ی حزب الله است و) بی مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره
 .»است
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آیات پیشین بیانگر تداوم رویارویی کفار با مؤمنین است، رویارویی که میان 
ی تاریخ بشریت استمرار داشته است و تا برپایی  و ابلیس شروع شد و در ھمه ÷ آدم

خواھد داشت. ھمچنین آیات پیشین، صفات دشمنانی که به  قیامت نیز مدام ادامه
شان  شان از این رویارویی، و ابزارھا و دستاویزھای پردازند، و ھدف رویارویی با ما می

 ھا برحذر داشت. علیه ما، را به ما شناساند، و ما را از پذیرفتن و برآورده کردن آن
گوید،  مؤمنین صادق سخن می ھای اساسی اما این آیات از سوره مائده از ویژگی

ایستند و به طرفداری و  پردازند و در برابرشان می کسانی که به رویارویی با کفار می
شان را نجات  ھای پردازند، و خواھران و برادران و مرز و بوم شان می جانبداری از اسالم

 دھند: می
است که آنان ھای محبتش به آنان این  خداوند آنان را دوست دارد، و از نشانه -١

 گمارد. را برای خود انتخاب کرده، و در راه خدمت به دینش به کار می
ھای اینکه خدا را دوست دارند این است  آنان خدا را دوست دارند، و از نشانه -٢

که به رویارویی با دشمنانش پرداخته و به طرفداری و جانبداری از دینش 
 پردازند. می

پذیرفته شده در پیشگاه خدا، و ثابت و پیوسته، آنان به جھادی بزرگ، صادقانه،  -٣
 پردازند. در راه خدا می

کنند، و در راه خدا از سرزنش ھیچ  آنان حسابی برای غیر خدا باز نمی -٤
 ترسند. گری، و اعتراض ھیچ معترضی نمی مالمت

آنان به دین خدا پایبندند، نماز را برپای داشته، و با خضوع و فروتنی انفاق  -٥
 کنند. می

اند و از  ان دوستان خدایند، خدا و رسولش و مؤمنان را به دوستی برگزیدهآن -٦
 نمایند. کفار اعالن انزجار و بیزاری می

 اند. آنان گروه خداوندند که پیروز و چیره -٧



 

 

 فصل هشتم:
 دهد قرآن به مؤمنین نیکوکار بشارت می

پذیرفتنی است،  ی الھی تحقق یافتنی و انجام دهطور قطع وع مؤمن یقین دارد که به
کند و بدین خاطر بدان معتقد شده و به آن اطمینان کامل  زیرا خداوند خلف وعده نمی

نماید و در حالی که در حال رویارویی و مبارزه و برخورد با دشمنان کافر است مدام  می
 کند. این وعده را یادآوری می

ھا و  آورد تا در برابر سختی ی خداوند را به یاد می عدهاو پیوسته در این رویارویی و
مشکالت این رویارویی صبور بوده و به تکالیفش تن در داده و منتظر روز پیروزی بماند 

 و نسبت به تحققش یقین نماید ھرچند اندکی به تأخیر افتد.
ست واجب است که مؤمن به نویدھای کلی شاد و خرم شود، زیرا آینده از آن دین او

و شکست از آن دشمنانش، و در این نوید و خبر خوش غرق گردد، و این بشارت او را 
ھایش برای ایجاد  تالش ھای شیطان، و به کار و تالشی بیشتر، و نابود کردن وسوسه

 !سرخوردگی و دلسردی در او، و سرکوب امیدھا و آرزوھای درخشانش، وا دارد
بشارت دادن به مؤمنین مجاھدی که آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که به 

خواھد که دچار ناامیدی و  خواند، و از مؤمنین می رویاروی دشمنان خدایند فرا می
ھا که در پی از بین  ھای شیطان را از درون آن سرخوردگی و دلسردی نشوند، و وسوسه

 !برد اند از میان می بردن امیدھا و آرزوھای مؤمنین
آیات بایستیم، تا خبرھای خوب و امیدھا را از آن دریافت باید در کنار بعضی از این 

ھا برای فائق آمدن بر مشکالت راه طوالنی (دعوت وجھاد) یاری بگیریم،  کنیم، و از آن
 !ھای ناامیدی و سرخوردگی و دلسردی را با آن معالجه نماییم و دلواپسی

 دهد به پیروان مؤمنش بشارت می ÷ موسی
 فرماید: خداوند می -١
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ن َ�َبوََّءا لَِقۡومُِكَما بِِمۡ�َ ُ�ُيوٗتا وَ ﴿
َ
ِخيهِ أ

َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰ َوأ وَۡحۡيَنا

َ
ْ َوأ ُ�يُوتَُ�ۡم قِۡبلَٗة  ٱۡجَعلُوا
�ِيُمواْ 

َ
ۗ َوأ لَٰوةَ ِ  ٱلصَّ  .]٨٧[یونس:  ﴾٨٧ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َو�َّ�ِ

زمین ھایی در سر و به موسی و برادرش (ھارون) وحی کردیم که برای قوم خود خانه«
داران  تان را مقابل یکدیگر بسازید و نماز را برپای دارید و به ایمان ھای مصر برگزینند و خانه

شوند و در دنیا نصرت و در آخرت جنت از آن ایشان  مژده بده (که سرانجام پیروز می
 .»گردد می

اّمت  دھد که بشارت دادن به گشایش و پیروزی مخصوص به این این آیه نشان می
ھای  ی مسلمانانی که رویاروی قدرت بلکه مطلبی عمومی است برای ھمه نیست،

شان را به گشایش و پیروزی بشارت  پیروان مؤمن † اند، و پیامبران پیشین باطل
دھد که  دادند. در این آیه خداوند به موسی و ھارون (علیھما السالم) دستور می می

ل در مصر ترتیب دھند، زیرا آنان در شان بنی اسرائی ھایی مخفی و سّری برای قوم خانه
ھا را مسجد خود  ی فرعون و نزدیکانش بودند، و این خانه مصر در معرض شکنجه

 ھا نماز را برپای داشته و خداوند را پرستش نمایند. سازند، و در آن
دھد که به پیروان مؤمنش بشارت دھد که رھایی  دستور می ÷ خداوند به موسی

فرمان خدا را اجرا کرد و آنان را به نویدی تابان  ÷ و گشایش نزدیک است. موسی
 از او، و شکوه» شان آزرده شدن«ی  بشارت داد، (این بشارت موسی) در میانه

دانستند، و از  می نیافتنی شان علیه او بود، و اینکه گشایش را امری دور و دست نمودن
 !طوالنی بودن راه و سختی آن دلخور و عصبانی بودند

 فرماید: خداوند می

ْ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡومِهِ ﴿ ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ِ ب ْۖ وَ  ٱ�َّ ٓوا �َض إِنَّ  ٱۡصِ�ُ
َ
ِ يُورُِ�َها َمن �ََشآُء مِۡن  ٱۡ� َّ�ِ

 ِ ۚ قَاَل  ١٢٨لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلَ�ٰقَِبةُ وَ  ۦۖ ِعَبادِه تِيََنا َوِمۢن َ�ۡعِد َما ِجۡئتََنا
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َ�ۡبِل أ

ُ
ْ أ قَالُٓوا

ن ُ�ۡهلَِك َعُدوَُّ�ۡم َو�َۡستَۡخلَِفُ�ۡم ِ� 
َ
�ِض َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

َ
 ﴾١٢٩َ�َينُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�

 .]١٢٩-١٢٨[األعراف: 
ا یاری جویید و شکیبایی کنید (و بدانید که فرعون موسی به قوم خود گفت: از خد«
گمان خدا زمین را به کسانی  ی ناتوانی بیش نیست و فرمانروای مطلق خدا است و) بی بنده

گیرودار جھان)  کند که خود بخواھد و سرانجام (نیک و پسندیده در از بندگان خود واگذار می
ی فرعون  پیش ما بیایی (گرفتار شکنجهاز آن پرھیزگاران است. گفتند: پیش از آنکه به 
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ایم. (موسی) گفت: امید است که  ایم) و پس از آمدنت (ھم از سوی او) اذیت و آزار شده بوده
پروردگارتان دشمنتان را ھالک سازد و شما را در زمین جایگزین (او) گرداند تا ببیند چگونه 

 .»کنید عمل می
خواھد که از  اند می از بنی اسرائیل که دچار شکنجه و اذیت و آزار شده ÷ موسی

دھد که گشایش و آسایش  خداوند یاری طلبیده و صبر پیشه سازند، و به آنان مژده می
کند  نزدیک است، زمین از آن خدا است، و آن را به کسانی از بندگان خود واگذار می

پیشه را  گیرد، و کفار ستم اھد بازپس میکه خود بخواھد و از ھر آنکس که خود بخو
 دھد. نابود کرده، و سرانجام نیک را از آن بندگان پرھیزگارش قرار می

گستاخ و خشن بودند و این بشارت را قبول نکردند و از او و  ÷ اما قوم موسی
ش از آنکه تو بیایی از ای از تو نبردیم، پی دعوتش شکوه کردند، و به او گفتند: ھیچ بھره

باز ھم اذیت و  اذیت و آزار چشیدیم، و حال نیز بعد از آمدن تو به سوی مادست فرعون 
ایم؟ و چرا این اذیت و آزارھا در مورد ما  ای از تو برده چشیم، ما چه بھره آزار می

 شدنی نیست؟. تمام
ھا  شان، بشارتی صریح و روشن به آن ھای ھا و شکوه در جواب اعتراض ÷ موسی

مید است که خداوند فرعون و لشکریانش را نابود کرده و شما را از این داد و گفت: ا
 وضعیتی که در آنید برھاند و شما را بعد از آنان در زمین جانشین گرداند.

ی  و ھمه ÷ ھم ھنگامی که خداوند موسی این مژده و نوید تحقق یافت، آن
ا غرق کرد، و بنی کسانی را که با او بودند را نجات داد، و فرعون و لشکریانش ر

 اسرائیل را جانشین (آنان) گردانید و زمین به آنان واگذار شد.
 فرماید: خداوند می

ۡوَرۡ�نَا ﴿
َ
ِينَ  ٱلَۡقۡومَ َوأ ْ �ُۡسَتۡضَعُفوَن َمَ�ٰرَِق  ٱ�َّ �ِض َ�نُوا

َ
َ�َٰرۡ�َنا �ِيَهاۖ  ٱلَِّ� َوَمَ�ٰرَِ�َها  ٱۡ�

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك  ٰ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَ�مَّ ۡرنَا َما َ�َن يَۡصنَُع فِرَۡعۡوُن َ�َ ْۖ َوَدمَّ وا ٰٓءِيَل بَِما َصَ�ُ  بَِ�ٓ إِۡسَ�
 .]١٣٧[األعراف:  ﴾١٣٧َوَما َ�نُواْ َ�ۡعرُِشونَ  ُهۥَوقَۡومُ 
به قوم مستضعف  )ی جھات و نواحی پرنعمت و برکت سرزمین (مصر و شام را و ما ھمه«

ی نیکوی پروردگارت  (و دربند زنجیر ظلم و ستم، یعنی بنی اسرائیل) واگذار کردیم، و وعده
بر بنی اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند، تحقق یافت، و آنچه فرعونیان (از 

ھم ھای داربست فراھم آورده بودند، در ھای مجلل) ساخته بودند، و آنچه از باغ کاخ
 .»کوبیدیم
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 دھد: قرآن به مؤمنین بشارت می
 فرماید: خداوند می -٢

ُ  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا ﴿ قۡوَُم َو�ُبَّ�ِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ٰتِ َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ  ٱل�َّ

ۡجٗر� َكبِٗ��
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾٩أ

ھا (برای رسیدن به  ترین راه کند که مستقیم رھنمود می این قرآن (مردمان را) به راھی«
سعادت دنیا و آخرت) است، و به مؤمنانی که (برابر دستورات آن) کارھای شایسته و پسندیده 

 .»دھد که برای آنان (در سرای دیگر) پاداش بزرگی (به نام بھشت) است کنند، مژده می می
کند و آنان را  ر و نیکی رھنمون میقرآن کتاب بشارت است، مؤمنین را به سمت خی

ی  کند، و به آنان مژده ھاست ھدایت می ترین راه ترین و راست به راھی که درست
 دھد. رستگاری و پیروزی و موفقیت در دنیا و آخرت را می

ای است که به مؤمنین  یافتنی ھای صادق و تحقق ھای قرآن در بطن وعده بشارت
ھایی است که قرآن  ھا در بطن سرگذشت که این بشارتشود، ھمچنان  نیکوکار داده می

ھایی است که نیازمند صبر  ھا متمرکز بر موقعیت دارد. این بشارت از گذشتگان بیان می
 اند. است و اھل باطل در آن از میان رفته و اھل حق پیروز شده

َ�ۡهِدي  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا ﴿ی ظریف در این تعبیر قرآنی این است که این آیه  نکته
 ُ ۡقوَُم َوُ�بَّ�ِ

َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ ۡجٗر� َكبِٗ�� ٱل�َّ

َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
 ﴾٩أ

ای آمده است که از دو فساد بزرگ بنی اسرائیل سخن  ، بعد از چند آیه]٩[اإلسراء: 
اسالمی است، و اّمت  استکبار بر ضد جویی و گوید، فسادھایی که توأم با برتری می

 کند. چگونگی از میان رفتن آن دو فساد بزرگ را بیان می
بشارت  پس بسیار به جاست که بعد از سخن از نابودی دو فساد یھودیان سخن از

ھای بشارت قرآنی بیان این نکته باشد که  قرآن به مؤمنین به میان آید تا از جمله نشانه
یافتنی  حقیقتی قاطع از سوی قرآن است، و بشارت قرآن تحقق نابودی این دو فساد

ی فعل  ی ظریف دیگر اینکه: تعبیر قرآن از بشارتش با صیغه است!، ھمچنین نکته

ُ ﴿مضارع آمده است:  ۡقوَُم َوُ�بَّ�ِ
َ
، این فعل بر نو شوندگی و ﴾ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

شود، ھر زمان که  دیگر: بشارت قرآن به روز و جدید میکند. به عبارت  تداوم داللت می
گاھی و بصیرت  ھا و آزمایش مؤمن با بصیرت مبتال (به گرفتاری ھا) با شعور و تدبر و آ



 ٧٩  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

ای بزرگ که او را بر  گیرد خود را با توشه خواند و آن بشارت را فرا می آیات قرآن را می
 شود. کند، تجھیز می داری یاری مییااستقامت و پ

 دستور به دادن بشارت به بندگان نیکوکار
 فرماید: خداوند می -٣

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ْ إَِ�  ٱل�َّ نَابُٓوا
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ أ ىٰۚ لَُهُم  ٱ�َّ ۡ ِعَبادِ  ٱۡلبُۡ�َ  ١٧فَبَّ�ِ

ِينَ  ۡحَسَنهُ  ٱلَۡقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
َوأ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

گزینند، و (با توبه و استغفار) به سوی خدا باز  کسانی که از عبادت طاغوت دوری می«
گردند، ایشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی)، مژده بده به بندگانم. آن  می
ھا پیروی  دھند و از نیکوترین و زیباترین آن ی سخنان گوش فرا می انی که به ھمهکس
 .»شان بخشیده است، و ایشان واقعًا خردمندند اند که خدا ھدایت کنند. آنان کسانی می

ستاید، کسانی که سزاوار  ارش را میاین دو آیه بندگان نیکوکار پرھیزکخداوند در 
گزینند، و فقط خدا  اند، از عبادت طاغوت دوری می مؤمنھایی درخشانند، اینان  مژده

کنند، و سخنش را شنیده و از او پیروی  پرستند، و فقط به درگاه او توبه و انابه می را می
ی  یابند و بدین ترتیب در زمره ی آن ھدایت می کرده و به او پایبندند، و به واسطه

گاه، و اصحاب عقل  گیرند. ھای برتر قرار می خردمندان آ
ی ذکر و طاعت  دارند به اینکه در دنیا در سایه اینان از سوی خدا بشارت دریافت می

ھای بھشتی  برند و در آخرت از نعمت خدا در یک زندگی پاک و سعادتمندانه به سر می
اند و به این خاطر  شوند. این بندگان ربانی نزد خداوند دارای ارج و احترام مند می بھره

ی خیر و رستگاری را دھد، و  دھد که به آنان مژده دستور می ج لشخداوند به رسو
شان را نورانی نموده،  ھای شان را فروزان کرده، و قلب ھای این بدان خاطر است تا جان

 شان را تقویت نماید. ھای شان را به وجد آورده، و تصمیم و اراده ھای و ھمت
دھد، خداوند به ھنگام  می در دنیا به آنان بشارت ج این بندگانی که پیامبر

فرستد تا به آنان اطمینان و امنیت و آرامش  شان را بر آنان فرو می شان فرشتگان مرگ
 اند. بخشد تا این دنیا را در حالی ترک کنند که سعادتمند و مطمئن و آسوده

 فرماید: خداوند می



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٨٠

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَۡيِهُم تَ  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ َو�

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َ�ُۡن أ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ

نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيهَ 
َ
ُعونَ َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ  ﴾٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١ا َما تَدَّ

 .]٣٢-٣٠[فصلت: 
ی خود که قرار به  گویند: پروردگار ما تنھا خدا است، و سپس (بر این گفته کسانی که می«

دھند، و بر این  ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عمًال نشان می وحدانیت است می
مانند (در ھنگام آخرین لحظات زندگی)  اند) پا برجا و ماندگار می زندهراستای خداپرستی تا 

دھند) که نترسید و غمگین نباشید و شما  آیند (و بدانان مژده می فرشتگان به پیش ایشان می
شد. (و  را بشارت باد به بھشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می

ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت ھستیم،  )دھند که فرشتگان بدیشان خبر می
و  و در آخرت برای شما ھرچه آرزو کنید ھست، و ھرچه بخواھید برایتان در آنجا فراھم است

 .»ھا به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار و مھربان است این

 بشارت به دوستان خدا در دنیا و آخرت
 فرماید: خداوند می -٤

﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآَء �

َ
ِ  إِنَّ أ ِينَ  ٦٢َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱ�َّ  ٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ

ىٰ لَُهُم  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱلۡبُۡ�َ ِ� َوِ�  ٱ�ُّ ِۚ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  ٱ�ِخَرة  ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ
 .]٦٤-٦٢[یونس:  ﴾٦٤ٱۡلَعِظيمُ 

گمان دوستان خداوند ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت)  ھان! بی«
اند که ایمان  گردند. (دوستان خداوند) کسانی نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی

ی  امهاند. برای آنان در دنیا (به ھنگام مرگ) و در آخرت (در ھنگ اند و تقوا پیشه کرده آورده
این  خّلف ناپذیر است.تبختی) است. سخنان خدا،  رستاخیز) بشارت (به خوشبختی و نیک

شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی  (چیزی که در دنیا و آخرت بدانان مژده داده می
 .»است

بخشی و حفاظت و حمایت  دارند و آن امنیت این آیات حقیقتی مسلم را بیان می
پرھیزگارش است، و به دلیل اینکه خداوند از آنان حفاظت و  خدا از دوستان مؤمن

شان را بدون ترس از آینده، و اندوھی از گذشته سپری  کند آنان زندگی حمایت می
 کنند. می



 ٨١  یقرآن یها وعده برابر در: اّول بخش

ِينَ ﴿دھد:  آیات دو صفت بزرگ را برای این دوستان ارائه می ْ َوَ�نُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
و زنده، فعال و انگیزاننده، ایمانی که کار نیک و  : (ابتدا) ایمان با عظمت﴾٦٣َ�تَُّقونَ 

آید، سپس تقوی و ترس نسبت به خدا، تقوایی که میان صاحبش  پایداری از آن پدید می
گیرد (و آدمی را به ترک معاصی و  و ارتکاب محرمات الھی یا ترک واجبات الھی قرار می

گرداند که مفھوم  ای می دارد) و این تقوی زندگیش را به گونه انجام واجبات وامی
 یابد. معیت و ھمراھی الھی و مراقبت خداوندی را در می

ىٰ لَُهُم ﴿اند:  این دوستان (خدا) شایسته و سزاوار بشارتی عام و فراگیر و کلی  ٱلۡبُۡ�َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�   .﴾ٱ�ُّ

شود، زیرا آنان  شان می ھای زندگی ی عرصه بشارت به آنان در دنیا شامل ھمه
دھد که در  دوستان خدایند، با ایمان و پرھیزکارند، در نتیجه خداوند آنان را توفیق می

یک زندگی پاک و بابرکت و سعادتمندانه به سر برند در حالی که عابد و ذاکر و مطیع 
فرامین الھی ھستند، واضح و آشکار است که اگر آدمی زندگی را در عبادت و اطاعت 

 مزه و معنایی نخواھد داشت. خداوند به سر نبرد، زندگی
شان کامیابند، در حین انجام کارھایشان موفقند، در پایان آن نیز اینان در کارھای
 کند. شان ثبت میخداوند ثواب و پاداش آن را برای پیروز و سربلندند، و

اند  یابد بدان ھنگام که آنان در جایگاه حسابرسی شان در آخرت نیز تحقق می بشارت
شان صرف نظر  گیرد، و آنگاه که از گناھان ی خود می ان را در زیر سایهو خداوند آن
شان به  ی اعمال نامه گردد، و ی ترازوی اعمال به سودشان سنگین می کرده و کفه
شود و خداوند با مھربانی و احسان خود آنان را وارد بھشت  شان داده می دست راست

 نماید. نعمات آن برخوردار میگرداند و آنان را برای ھمیشه و سرمدی از  می

ِۚ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت ﴿ھای خدا را تبدیلی نیست:  دارد که وعده آیات بیان می ، ﴾ٱ�َّ
ھایی که به دوستان  اند، تغییرناپذیرند و بشارت یعنی: حقایقی که در این آیه بیان شده

خدا داده شده انصرافی نداشته و این ھمان رستگاری بزرگی است که خداوند به 

 .﴾٦٤ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو ﴿نھد:  ی آن بر دوستانش منت می واسطه

 گان بشارت به صبر پیشه
 فرماید: یخداوند م -٥
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ءٖ ّمَِن ﴿ ۡمَ�ٰلِ َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ٱۡ�ُوعِ وَ  ٱۡ�َۡوِف َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
نُفِس وَ  ٱۡ�

َ
 ٱ�ََّمَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�

 ِ ِٰ�ِ�نَ َو�َّ�ِ ِينَ  ١٥٥ٱل�َّ ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ٱ�َّ ا َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ٓ أ ْوَ�ٰٓ  ١٥٦إَِذا

ُ
�َِك أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

و قطعًا شما را با برخی از (امور ھمچون) ترس و گرسنگی و کاھش مالی و جانی و «
امی که بالیی به کنیم، و مژده بده به شکیبایان. آن کسانی که ھنگ ھا آزمایش می کمبود میوه

گردیم. آنان (ھمان بردباران  گویند: ما از آِن خداییم و به سوی او باز می رسد، می آنان می
گردد،  شان شامل حال آنان می باایمانی ھستند که) الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدای

 .»و مسلمًا ایشان راه یافتگان ھستند
شان مبتنی بر گرفتاری و آزمایش  زندگیکند که  خداوند خطاب به مؤمنین بیان می

و امتحان است تا خود را برای چنین حالتی آماده کنند و برای رویارویی با آن مھیا 
ای از ترس  طور ناگھان با آن برخورد کنند. خداوند مؤمنین را به شمه شوند، نه اینکه به

 آزماید. ھا می و گرسنگی و کاھش اموال و کسان و فرآورده
ی این موارد با صبر، و به امید  خواند تا در رویارویی با ھمه نان را فرا میخداوند آ

شان یا  جان دریافت پاداش الھی برخورد نمایند، و ھرگاه که به آسیبی در جسم و
آورند که آنان  شان گرفتار شدند، به یاد می ھای یشان، یا دارایی شان، یا خانواده اموال
شان در دنیا کوتاه و فانی است، و بعد از  شک زندگی ند، و بیاند، در برابر خدا فروتن بنده

گویند: متعلق به خداییم و به  گردند، و می سپری شدن این دنیا به سوی خدا باز می
 گردیم. پیشگاه او باز می

دارد که بر حق  ھا و امتحانات، آنان را وا می شان در رویارویی با گرفتاری صبوری
رات الھی خشنود باشند، و به آنچه نزد خداست اطمینان و پایدار مانده، و به تقدی

شان را با طاعت و عبادت خداوند به سر برند، و از  ھای اعتماد داشته باشند، و فرصت
 !آنچه بر آنان حرام شده دوری گیرند

دھد تا به آنان مژده  دستور می ج این دسته از بندگان صبورند، خداوند به پیامبرش

ِ ﴿دھد:  ِٰ�ِ�نَ َو�َّ�ِ  .﴾١٥٥ٱل�َّ
شوند به آنان شایستگی دریافت بشارت  صبوری اینان در برابر آنچه بدان مبتال می

شود، بشارتی که بر اھمیت  بیان می ج دھد بشارتی که بر زبان رسول خدا الھی را می
 کند. صبر نزد خدا، و بلندی جایگاه صاحبش داللت می
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فراگیر بیان شده، و شامل ھمه نوع  گان به صورت کلی، عام و بشارت به صبرپیشه
 شود. خیر و رستگاری و نجات در دنیا و آخرت می

شان است، در راھی  شان در زندگی ای ضروری برای ھمچنان که صبوری آنان توشه
ھا و  ھا و گرفتاری کنند و سختی روند خود را با آن تجھیز می که به سمت خدا می

مچنین بشارتی که از سوی خدا به آنان داده کنند، ھ مشکالت راه را با آن تحمل می
شود مشوقی بزرگ برای آنان است و آنان را به تالش و کوشش بیشتر، و صبر و  می

 دارد. خشنودی در بدست آوردن رضایت الھی وامی
فرق بسیاری است میان کسی که برخالف میل خود و در حالتی از یأس و ناامیدی 

کند،  ھا و مشکالت صبر می و مسیرش، بر سختی و درماندگی، و ناخرسندی از زندگی
کند، این فرد  ھا صبر می با کسی که امیدوار و کوشا، سازنده و پرانرژی در برابر سختی

برد، و بشارت و نوید سراسر  ھا لذت می ھا در نظرش گوارا بوده و از سختی آسیب
 !زندگیش را پر کرده است!

 بشارت به مؤمنین مجاهد
 د:فرمای خداوند می -٦

َ ۞إِنَّ ﴿ نَّ لَُهُم  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ِمَن  ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ أ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱۡ�َنََّة

 ِ ا ِ�  ٱ�َّ ِ�يلِ وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َ�َيۡقُتلُوَن َو�ُۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ ۡوَ�ٰ بِعَ  ٱۡلُقۡرَءاِن� وَ  ٱۡ�ِ
َ
 ِدهِۦهۡ َوَمۡن أ

ِۚ ِمَن  ْ فَ  ٱ�َّ وا ِيبِبَۡيعُِ�ُم  ٱۡستَۡبِ�ُ ٰٓ�ُِبونَ  ١١١ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو  ۦۚ بَاَ�ۡعُتم بِهِ  ٱ�َّ  ٱل�َّ
�ُِحونَ  ٱۡلَ�ِٰمُدونَ  ٱۡلَ�ٰبُِدونَ  ٰٓ ٰكُِعونَ  ٱل�َّ ِٰجُدونَ  ٱل�َّ ِ  ٱ�ِمُرونَ  ٱل�َّ  ٱ�َّاُهونَ وَ  ٱلَۡمۡعُروِف ب

ِۗ ِ�ُُدودِ  ٱۡلَ�ٰفُِظونَ وَ  ٱلُۡمنَكرِ َعِن  ِ  ٱ�َّ  .]١١٢-١١١[التوبة:  ﴾١١٢ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َو�َّ�ِ
کند. (آنان  گمان خداوند (کاالی) جان و مال مؤمنان را به بھای بھشت خریداری می بی«

ای است که خداوند آن را در  باید) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. این وعده
ھای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند معتری ثبت کرده است) و  اب(کت

تر است؟ پس به  ی راستین آن را داده است، و چه کسی از خدا به عھد خود وفاکننده وعده
ی  پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است. (از جملهاید شاد باشید، و این  ای که کرده معامله

ی  ی (از معاصی)، پرستنده کننده ئر مسلمانان این است که) آنان توبهاوصاف این مؤمنان و سا
(دادار)، سپاسگزار پروردگار، گردنده (در زمین و اندیشمند در آفاق و انفس)، نمازگزار، دستور 
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باشند. (ای پیغمبر!) مژده بده  دھنده به کار نیک، بازدارنده از کار بد، و حافظ قوانین خدا می
 .»یزھایی که خارج از توصیف و تعریف و به دور از فھم مردمان است)به مؤمنان (به چ

شان را  خداوند مؤمنین صادق را مورد تکریم قرار داده است به اینکه جان و مال
خرد، و بھشت را بھای این معامله قرار داده است، آنان را در حالی که از نعمات  می

گرداند، اما راه تسلیم  گیرند وارد آن می یگردند و مورد ارج و احترام قرار م مند می بھره
شان با  ی آنان در راه خدا و نبرد مداوم جان و مال فروخته شده، جھاد صادقانه

 دشمنان خدا است.
ھمچنین خداوند مؤمنین صادق را مورد تکریم دیگری نیز قرار داده است به اینکه 

و خود را ملزم نموده که  ی خود نھاده ی حقی را برعھده برای این معامله بزرگ وعده
براساس رحمت و بخشش و احسانش این وعده را عملی نماید و این وعده را در سه 

 کتابش که فرو فرستاده یعنی تورات و انجیل و قرآن بیان داشته است.
خواند که با قبول این معامله شادمان باشند،  خداوند این مؤمنین را فرا می

اید شادمان باشید، و این  ای که با او کرده پس به این معامله«اند:  ای که با خدا نموده معامله
 .]١١١[توبه: . »ھمان کامیابی بزرگ است

ه، پا به میدان چه شکوھمند و ارزشمند است که مجاھد به جھاد در راه خدا پرداخت
جنگد، در حالی که امیدوار، کامیاب، سرخوش، و از پروردگار  گذاشته، و با دشمنان می

کریمش راضی و خشنود است، به تحقق وعده عظیم الھی یقین دارد، و با اشتیاق و 
 پذیرد. سرزندگی، و شجاعت و درخشش بدان روی آورده و می

ی دوم بیان  و مثبت عظیمی که آیه مؤمنین مجاھد باید خود را به صفات ایجابی
داشته متصف گردانند تا در معامله صادق و مخلص بوده، و به بھا و پاداش و کرامت و 

کنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران،  بزرگی دست یابند. مؤمنان باید اینگونه باشند: توبه
خوانند و از  ا میکنندگان، آنان که به رفتار شایسته فر کنندگان، سجده داران، رکوع روزه

 دارند. ناپسند باز می
ھا ھستند، و اینان بھتریِن  ترین انسان ترین و بزرگ این مؤمنین نزد خدا شریف

کند و آنان  اند، و خداوند نزد فرشتگانش به آنان مباھات می اند که بر روی زمین کسانی
 گیرد. را در کنف حفاظت و مراقبت خود می

دستور  ج اعتبارشان نزد خداوند این است که به پیامبرشھای بزرگی و  از نشانه

ِ ﴿دھد که بشارتی مطلق و عام به مؤمنین دھد:  می . بشارت به خیر ﴾١١٢ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َّ�ِ
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مندی از زندگی پاک و پسندیده در آن، ھمچنین بشارت به  و توفیق در دنیا و بھره
 !ھای آن در آخرت مندی از نعمت بھشت و بھره

 رت به کامیابی و سود بردن و رهاییبشا
 فرماید: خداوند می -٧

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ��ٖ  ٱ�َّ

َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
تُۡؤِمُنوَن  ١٠َءاَمُنواْ َهۡل أ

 ِ ِ ب ِ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
بِأ

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ١١ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  نَۡ�ٰرُ َ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡم َوُ�ۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ
َ
 ٱۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك  ۡخَرٰى ُ�ِ  ١٢ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ
ُ
ۖ نَۡ�ٞ ّمَِن َوأ ِ بُّوَ�َها  ٱ�َّ

 ِ  .]١٣-١٠[الصف:  ﴾١٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ
ای رھنمود سازم که شما را از عذاب بسیار  ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله«

در راه آورید، و  دردناک (دوزخ) رھا سازد؟ (و آن این است که) به خدا و پیغمبرش ایمان می
کنید. اگر بدانید این برای شما (از ھرچیز دیگری) بھتر  خدا با مال و جان تالش و جھاد می

ھای  بخشاید، و شما را به باغ تان را می است. (اگر این تجارت را انجام دھید، خدا) گناھان
در ھا و درختان) آن جویبارھا روان است، و شما را  گرداند که از زیر (کاخ بھشتی داخل می

اند.  ھای بھشت جاویدان ماندگار، واقع شده دھد که در باغ میھای خوبی جای  منازل و خانه
ھا) نعمت دیگری دارید که  کامیابی و رستگاری بزرگ ھمین است. (گذشته از این نعمت

 .»مؤمنان مژده بده پیروزی خدادادی و فتح نزدیکی است و به
دھد که  دستور می ج به پیامبرشی صف)  ی جھادی (سوره خداوند در این سوره

به مؤمنین مژده و بشارت بدھد. این بشارت در مفاد سخن از جھاد بیان گردیده به این 
اعتبار که جھاد تجارتی پرسود و نجات دھنده است و این ھمان مفھومی است که در 

کند، موضوعی که در آیات پیشین از آن سخن  سوره توبه امر به دادن مژده و بشارت می
 گفتیم.

 دھنده از عذاب دردناک دوزخ است، غفلت و تجارتی پرسود است، نجات جھاد
کوتاھی از آن ضرر و زیان در پی دارد و موجب گرفتار شدن به عذاب دردناک دوزخ 

 کند. شود، جھاد برای مؤمنین خیر است و غفلت از آن آنان را دامنگیر شّر می می
اسالمی فقط با اّمت  ده است،کنن آوردھایی خیره جھاد دارای نتایجی بزرگ، و دست

آوردھایی ھمچون بخشش گناھان،  تواند به این نتایج دست یابد، دست انجام جھاد می
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ھایی  ھایی که از زیر درختان آن رودھا جاری است، و بدست آوردن خانه و ورود به باغ
 ھای پاینده بھشت، و تحقق کامیابی عظیم و رستگاری بزرگ. پاکیزه در باغ
یابی به  تایج بزرگ جھاد در دنیا تحقق یافتن یاری از سوی خدا و دستاز جمله ن

شود تا  گیری از جھاد سبب می اما دوری و کناره، ای نزدیک است پیروزی در آینده
ای به دست نیامده، وطنی آزاد نشده، و دشمنی  سرزمینی فتح نشده، یاری و پیروزی

 رانده نشود.
 ج ھاد در دنیا و آخرت، خداوند به پیامبرشھای ج در پایان سخن از فوائد بھره

ِ ﴿دھد تا به مؤمنین مجاھد نوید و بشارت دھد:  دستور می . آنان را ﴾١٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َّ�ِ
یابی  دھد، بشارت به دست دھد؟ بشارتی عام و کلی به آنان می به چه چیزی بشارت می

یابی به  ھا دست رین آنت ی مھم ی مظاھر خیر در دنیا و آخرت، و از جمله بر ھمه
 !ھای عظیم جھاد که این آیات آن را بیان داشته است بھره

اند  قدم قرآن عالقمند است که به مؤمنین صادق و مجاھدینی که استوار و ثابت
بشارت دھد، اینان نیز بشارت قرآن را با یقین پذیرفته در نتیجه خوشحال و فعال و کارا 

شان بلند گشته، و  ھای دھند، ھمت و کمال انجام می شان را با تمام شوند، وظایف می
ھای شیطان از  شان وسعت یافته، وسوسه شود، آرزوھای شان تابناک می جان و روح

شود، و  گردد، افکار ناامیدی و سرخوردگی و دلسردی از آنان محو می آنان دور می
 فرماید: انگیزد که می ن را برمیسخن خداوند آنا

ۡوِح سُ  َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿ ِۖ واْ ِمن رَّ ۡوِح  َٔ َ� يَاْۡ�  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ ِ ُس ِمن رَّ  ﴾٨٧ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ٱۡلَقۡومُ إِ�َّ  ٱ�َّ
 .]٨٧[یوسف: 

 .»گردند و از رحمت خدا ناامید مشوید، چرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی«
 



 

 

 بخش دوم:
 های مّکی سورههای قرآنی در  وعده

 



 

 

 فصل اول:
 های قرآنی در سوره أنعام وعده

موضوع اصلی این سوره بحث عقیده است، این سوره  ی انعام مّکی است، سوره
کند، و علیه کفار  دھد، و دالیلی برای یگانگی خداوند بیان می حقائق عقیده را ارائه می

کند که کفر و شرکی را که کفار بدان پایبندند اشتباه  کند، و ثابت می حجت برپا می
گرداند و در  اطل میکنند ب است، و شایعات و شبھاتی را که بر ضد حق بیان می

 کند. رویارویی مؤمنین با باطل آنان را رھبری و ھدایت می
ی تنگنای سختی که دعوت اسالمی در مکه در آن به سر  ی انعام در یک دوره سوره

ھایی بود که دعوت اسالمی در آن  ترین دوره برد نازل شد، این دوره از جمله سخت می
ی مؤمنین در ِشعب ابی طالب بود.  محاصرهھای  برد، این دوره در سال به سر می

الحزن (سال دھم بعثت که ابوطالب و خدیجه فوت کردند)، و  ھمچنین متعاقب آن عام
 ی اسراء و معراج رخ داد. در طائف، و حادثه ج آزار و اذیت دیدن پیامبر

ی شدیدی قرار داشت به  ی بحران و تنگنا در محاصره دعوت اسالمی در این دوره
چشمگیری یافته بود و مسلمانان شّدت  ی که اذیت و آزار مسلمانان توسط کفارا گونه

ی فشار، و منتظر گشایشی از سوی خدا  در پی راه خروجی برای گریز از این حلقه
 !بودند

ی بحران و تنگنا، و با ھدف آموزش دلیل و برھان به  ی انعام در این دوره سوره
امید و آرزو، و افزایش ھمت و روحیه و  شان از ھای مسلمانان، و پر کردن قلب

 شان نازل شد. ھای اراده
ھای قرآن در خصوص شکست و مجازات  ی وعده بدین خاطر آیات سوره دربردارنده

ھا در آیات  ھا در زمین است، این وعده کفار، و پیروزی مسلمین، و استقرار و تثبیت آن
 گردد. ذیل بیان می
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 رتهدید کفار به شکست در نبرد بد
 فرماید: خداوند می -١

�ِيِهم ّمِۡن َءايَةٖ ّمِۡن َءاَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َ�نُواْ َ�ۡنَها ُمۡعرِِض�َ ﴿
ۡ
ِ  ٤َوَما تَأ بُواْ ب  ٱۡ�َقِّ َ�َقۡد َكذَّ

ُؤاْ َما َ�نُواْ بِهِ  ٰٓ�َ�
َ
�ِيِهۡم أ

ۡ
ا َجآَءُهۡم فََسوَۡف يَأ  .]٥-٤[األنعام:  ﴾٥�َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦلَمَّ

رسد، مگر آنکه از آن روی  دلیلی از دالیل (داّل بر وجود) پروردگارشان بدانان نمیھیچ «
گردانند. ھنگامی که قرآن بدانان رسید، آن را تکذیب کردند، پس اخبار آن چیزی که به  می

 .»شان خواھد آمد و دامنگیرشان خواھد گردید اند به سراغ اش گرفته مسخره
گویند، کفار با عناد و  کفار در برابر حق سخن میگیری  این دو آیه در مورد موضع

آیاتی از قرآن را برای  ج پرداختند. و ھرگاه که رسول الله استکبار به تعامل با حق می
کردند،  یھای این آیات را درک م ھا و استدالل نمود، آنان دالیل و حجت آنان تالوت می

کردند که این  دند، اقرار نمیش گردان می دندگی از آن روی اما از روی لجبازی و یک
آوردند به اینکه قرآن سخن خداوند است، و  آیات از سوی خدا است، و ایمان نمی

ی خداوند است، بلکه حقی را که واضح و  فرستاده ج نمودند که محمد اعتراف نمی
و مؤمنین را مورد تمسخر و استھزاء قرار  ج کردند و پیامبر آشکار بود تکذیب می

به  ج کردند. ھنگامی که پیامبر شان را با حق و اھل حق بیشتر می و دشمنیدادند،  می
شان را  شود، تمسخر و استھزاء و تکذیب آنان خبر داد که به زودی بر آنان پیروز می

نگریستند،  بیشتر کردند، زیرا آنان با دیدی مادی به این سخن می ج نسبت به پیامبر
اموال برتر و بیشتر، و در مقابل مسلمانان را  آنان خود را از لحاظ قدرت و نفرات و

دیدند که مال و سالح و کیانی ندارند، پس چگونه  ضعیف و فقیر و در اقلیت می
 تر و نیرومندترند شکست داده و بر آنان چیره شوند؟ توانند اھل مکه را که قوی می

گامی که قرآن ھن«فرماید):  ترساند (و می خداوند آنان را تھدید نموده و از عذاب می
اند به  اش گرفته بدانان رسید، آن را تکذیب کردند، پس اخبار آن چیزی که به مسخره

 ».شان خواھد آمد و دامنگیرشان خواھد گردید سراغ
اش را منتفی  معنای این سخن اینست که: کفار حق را تکذیب کردند و پیروزی

شدند، و بزودی خبرھایی که آن دانستند. اما آنان در این برداشت دچار خطا و اشتباه 
رسد، و این ھنگامی است که  دادند به نزدشان می را مورد تمسخر و تکذیب قرار می

ھا کفار را  ھای داده شده از سوی خدا به مؤمنین، و تھدیدھایی که خداوند بدان وعده
 شوند. ترساند، عملی می می
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ور  آنان و مسلمانان شعلهرسیدن این خبرھا به نزد کفار زمانی است که نبرد میان 
 گرداند. شده، و در نھایت خداوند مؤمنین را بر آنان پیروز می

ُؤاْ َما َ�نُواْ بِهِ ﴿این جمله:  ٰٓ�َ�
َ
�ِيِهۡم أ

ۡ
ای است برای  وعده ﴾٥�َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦفََسۡوَف يَأ

 خورند. شوند، و تھدیدی است برای کفار که شکست می مؤمنین که پیروز می
یعنی سال دوم ھجری و  ،الھی چند سال بعد از نزول این آیات تحقق یافتی  وعده

ای که خداوند حق را پیروز گردانیده، و باطل را شکست  به ھنگام جنگ بدر، به گونه
داد و کفار رھبرشان ابوجھل و ھفتاد نفر دیگر را از دست دادند به عالوه تعدادی اسیر 

ھا شدند خبرھایی را که  ار آن مصیبتو مجروح. ھنگامی که مشرکین در بدر دچ
ھای قرآنی که در آیات مکی در خصوص  نمودند بدانان رسید، و وعده تمسخر می

شکست کفار و پیروزی مؤمنین نازل گشته بود تحقق یافت، و مسلمانان و کفار با 
ی نظری و  ی قرآن از شیوه صورت عملی و واقعی آن به سر بردند و بدین ترتیب وعده

 به شکل عملی و عینی تبدیل گشت.تئوری 

 اند کفار در جنگ با اسالم بازنده
 فرماید: خداوند می -٢

نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  َٔ وَُهۡم َ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه َو�َۡ� ﴿
َ
ٓ أ  ]٢٦[األنعام:  ﴾٢٦ۡوَن َ�ۡنُهۖ �ن ُ�ۡهلُِكوَن إِ�َّ

گزینند (و لذا نه  دوری میدارند و خود نیز از آن  آنان (دیگران را) از قرآن باز می«
به سبب چنین کاری) (گذارند مردم از آن سود ببرند!  برند و نه می خودشان از قرآن سود می

بینند) ولی (زشتی عمل خود  نمایند (و تنھا خودشان زیان می آنان جز خویشتن را ھالک نمی
 .»کنند و فرجام بد آن را) درک نمی

سخن  ج قرآن، و ایستادن در برابر رسول اللهآیه در خصوص تالش کفار در نبرد با 
دارد که آنان ھرگز در این کار پیروز نشده و به زودی دچار ضرر و  گوید، و بیان می می

شان را از پذیریش و ورود به اسالم و  شوند. رھبران و پیشوایان کفار پیروان زیان می
رفته و از ایمان آوردن به آن نھی کرده، و خود نیز از آن کناره گ ج روی از پیامبر دنباله

 گزیدند. دوری می

گردد،  ، و قرآن و حقی که به ھمراه اوست باز میج به رسول الله ﴾َ�ۡنُهۖ ﴿ھاء در 
کردند و  نھی می ج شان را از ایمان آوردن به پیامبر یعنی: رھبران قریش پیروان
 گرفتند. خودشان نیز از آن دوری می
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ند: جرم اول در حق خودشان بود در آنجا که شد این رھبران مرتکب دو جرم می
و جرم دوم در حق دیگران، آنجا که آنان  گرفتند ده و از ایمان دوری میخود کفر ورزی

 کردند. را از پذیرش ایمان نھی می
ھدف این رھبران از دوری گزیدن و نھی کردن از ایمان، پیروز شدن بر حق و از 

آیات  اش بود. شدن بر او، و در نھایت شکست ، و پیروزج میان بردن دعوت رسول الله
کنند از جمله این سخن  دیگری در قرآن به این جرائم و ابزارھای پلید اشاره می

 خداوند:

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ لَِ�َٰذا  ٱ�َّ ْ َ� �َۡسَمُعوا ْ وَ  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َفُروا  ﴾٢٦�ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبونَ  ٱۡلَغۡوا
 .]٢٦[فصلت: 

گویند: گوش به این قرآن فرا ندھید، و در (ھنگام تالوت) آن  (به ھمدیگر) میکافران «
ی  سرایی و جاروجنجال کنید تا (مردمان ھم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه درباره یاوه

 .»مفاھیم آن از ایشان گرفته شود و) شما پیروز گردید
د و در اثنای تالوت خواھند که به قرآن گوش ندھن شان می رھبران کفار از پیروان

آنان  آن سخنان بیھوده سر داده و پارازیت بیندازند تا دیگران آن را نشنوند، زیرا
ترسند که اگر دیگران آن را بشنوند به آن ایمان آورند، زیرا قرآن خیلی زود وارد  می

شان برای ممانعت از آن، گفتن سخنان  گذارد و راه حل قلب شده و بر آن تأثیر می
آیا کفار با گفتن سخنان  !و ایجاد پارازیت بود تا دیگران به آن گوش ندھندبیھوده 

 توانند بر قرآن پیروز شوند؟ بیھوده و ایجاد مزاحمت می
توانند  و آیا با این کار که خود به آن ایمان نیاورده و دیگران را از آن بازدارند می

 داده و بر آن پیروز شوند؟ توانند قرآن را شکست جلوی گسترش آن را بگیرند؟ و آیا می
ی نبرد آنان با قرآن را بیان  پاسخ منفی است. قرآن به این مسأله پایان داده و نتیجه

آنان جز خویشتن را ھالک «اند:  شک کفار شکست خورده و نابود شدنی داشته است، بی
 .]٢٦[انعام: . »کنند نمایند، ولی درک نمی نمی

شده  دھی ی محصور و مقید شکل با این جملهی مسّلم قرآنی است،  این یک وعده
شان نفی شده، و ھالکت به آنان منحصر شده،  است آنجا که احتمال کامیابی یا پیروزی

 کردن استثنائیه داللت بر حصر (انحصاری» إال«نافیه با » إن«و واضح است که اجتماع 

نُفَسُهمۡ ﴿منحصر کردن) دارند:  -
َ
ٓ أ  .]٢٦[األنعام:  ﴾�ن ُ�ۡهلُِكوَن إِ�َّ
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 اندیشند کفار در عاقبت کار نمی
خودشان را با دست خودشان از بین  - در گذشته و حال و آینده - تردید کفار بی

شان را با دستان  آورند، و قبرھای برند، و خودشان برای خودشان عذاب را فراھم می می
 گیرد. فرا میی زشت تنھا دامن اھلش را  کنند، و البته دسیسه خودشان حفر می

، ﴾َوَما �َۡشُعُرونَ ﴿فھمند:  ھا عاقبت کارھا را نمی دارد که آن بدین خاطر آیه بیان می
اند، با تعصب و تندخویی و شتابزدگی با قرآن  ای، مغرض، ناآرام و متالطم آنان کینه

ھای گوناگون را به  چینند، ابزارھا و شیوه ھا می ھا کشیده و دسیسه جنگند، و نقشه می
شان موفق  ھا و زحمات پندارند که گویی بزودی در این تالش گیرند، و چنین می ر میکا

شک در  دانند که بزودی و بی این بیچارگان نمی. برند شده و قرآن را از بین می
خورند، و قرآن از این نبرد، قوی، پیروزمندانه و مقتدرانه خارج  نبردشان شکست می

 یده، شکست خورده، و نابود خواھند گشت.خواھد شد و این کفارند که زیان د
یافتند و  شان (عاقبت کارشان را) در می ریزی و ھیجانات ی برنامه اگر در بحبوحه

آن دست گمان از  دیدند، بی ی نبردشان را می روزانه اگر این پایان غمگین و سیه
 .کردند کشیده و اجتناب می

سرنوشت کسانی را که خود از قرآن ی قرآنی در این آیه عینیت یافته، و تاریخ  وعده
خواھند که  شان می دارند، و از پیروان کناره گرفته و دیگران را نیز از پیروی آن باز می

سرایی بپردازند و در استماع آن پارازیت ایجاد نمایند را  به قرآن گوش نداده و به یاوه
ن را به یاد آوریم، ثبت کرده است! باید سرنوشت رھبران قریش و نتایج نبردشان با قرآ

شان با قرآن را ذکر  ھای منافقین و یھودیان در مدینه در جنگ ھمچنین نتایج تالش
ھای قوای مختلف کفر با قرآن را به یاد آوریم، و به این نکته توجه کنیم  کنیم، و جنگ

ھا قرآن پیروز گشته است و دشمنانش دچار ناکامی و زیان و  که در تمامی جنگ
 !دان ھالکت شده

 های قرآنی از سوی کفار عدهتکذیب و
 فرماید: خداوند می -٣

َب بِهِ ﴿ ۚ قَۡوُمَك َوُهَو  ۦَوَ�ذَّ ۚ وََسوَۡف  ٦٦قُل لَّۡسُت َعلَۡيُ�م بَِو�ِيلٖ  ٱۡ�َقُّ ۡسَتَقّرٞ ِ َ�َبإٖ مُّ
لُِّ�ّ

 .]٦٧-٦٦[األنعام:  ﴾٦٧َ�ۡعلَُمونَ 
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نمایند، و  دارند و) آن را تکذیب می نمیقوم تو (یعنی قریش و مردمان مکه قرآن را باور «
حال آنکه قرآن حق است (و جای تکذیب کردن ندارد) بگو: من حافظ و مسلط بر شما 
نیستم. ھر خبری (که خداوند در قرآن بیان کرده است) موعد خود دارد (و در ھنگام مقرر و 

 .»ید دانستپذیرد) و (صدق این اخبار را به ھنگام وقوع) خواھ جای معین تحقق می
ھم به خاطر تسلی و  آن ،است ج در این آیه خطاب خداوند به جانب پیامبرش

نمایند. خداوند  دلگرمی او در برابر اینکه قومش حقی را که او به ھمراه دارد تکذیب می
کنند، با اینکه این  تردید قوم کافر تو قرآنی را که با توست تکذیب می گوید: بی به او می

از جانب خدا، و ھر آنچه در آن است درست و صحیح است و ھیچ قرآن حقی است 
باطلی در آن نیست و بر تو واجب است که به این کفار تکذیب کننده بگویی: من حافظ 

ھای شما  و مسلط بر شما نیستم، یعنی: بر من واجب نیست که ایمان را وارد قلب
ایم! بلکه آنچه بر من واجب است نمایم و با زور و اجبار شما را وادار به پذیرش اسالم نم

دعوت شما و یادآوری و پند دادن به شما، و برپایی حجت بر شماست، اگر دعوتم را 
شوید و  گردید و اگر دعوتم را رد کنید زیانمند و درمانده می پذیرفتید شما رستگار می

 گرداند. این کار شما ھیچ ضرری متوجه من نمی
 ھای قرآنی شان نسبت به وعده ار، تکذیباز جمله مظاھر تکذیب حق توسط کف

ھا نتیجه و پایان رویارویی میان لشکریان حق و لشکریان باطل را  است، این وعده
دارند که حق پیروز گشته و باطل شکست  کند، و با قاطعیت بیان می مشخص می

اند و  ھا زمانی بیان شده که کفار در مکه غالب و چیره بوده رود، این خورده و از بین می
ھا را  اند، ھنگامی که کفار این وعده در مقابل مسلمانان ضعیف و تحت شکنجه بوده

ھا تحقق این  گیری آن نمودند، آیه در پاسخ به موضع شنیدند تمسخر و استھزاء می می
 ]٦٧[انعام:  ».خواھید دانست ھرخبری موعد خود دارد و«دھد  ھا را مورد تأکید قرار می وعده

دھد. و  ر مھم واقعی است که صاحبش را تحت تأثیر قرار میھمان خب» نبأ«
استقرار خبر به معنای تحقق آن در واقعیت به شکل عملی، واقعی و قابل مشاھده 

 است.

 های قرآنی تثبیت و تحقق وعده
ھای قطعی قرآن در خصوص پیروزی اسالم و شکست  منظور از خبر ھمان وعده

ھا بر روی زمین است. به  استقرار خبر تحقق این وعدهآینده است، و منظور از  کفر در
 فرماید: عنوان مثال: سخن خداوند که می
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بُرَ َو�َُولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿  .]٤٥[القمر:  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 .»گریزند کنند و می خورند و پشت می جمعیت ایشان به زودی شکست می«

مسلمانان و شکست مشرکین  ی پیروزی ی وعده یک خبر است، این خبر دربردارنده
 است. این وعده در جنگ بدر ثابت است و به صورت عملی کفار شکست خوردند.

 فرماید: ھمچنین سخن خداوند که می

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١َ�بَّۡت يََدا

َ
ٓ أ َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت  ٢َوَما َكَسَب  ۥَما

 .]٣-١[المسد:  ﴾٣لََهبٖ 
گردد. دارایی و آنچه (از شغل و مقام) به دست  ود باد ابولھب! و حتمًا ھم نابود میناب«

رھاند). به آتش بزرگی درخواھد  رساند (و او را از آتش دوزخ نمی آورده است، سودی بدو نمی
 .»ور خواھد بود کش و شعله آمد و خواھد سوخت که زبانه

ه ابولھب در حالی که کافر است کند ک یک خبر است، این خبر با قاطعیت بیان می
ثابت شدن  شود. کند که بزودی در آتش دوزخ عذاب داده می میرد و او را تھدید می می

این خبر در دنیا ھمانی بود که برای ابولھب بعد از نبرد بدر روی داد، او در حالی ُمرد 
قاطع بیان  دار و دلواپس بود. بدین ترتیب آنچه را قرآن به صورت خبری که کافر و غصه

داشته بود رخ داد، اثبات دیگری نیز در قیامت برای او وجود دارد، آنجا که خداوند 
 گرداند. ابولھب را بزودی وارد آتش جھنم می

ھای عملی در آینده را  بعد از آنکه آیه با قاطعیت اثبات خبرھای قرآن، و تحقق وعده
ھا را محال  کنند و وقوع آن دارد، مشرکینی که خبرھای قرآن را تکذیب می بیان می

گاه «: ﴾٦٧وََسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ ﴿گوید:  ھا می دانند، تھدید کرده و به آن می و به زودی آ
 .»خواھید شد

ھا ھرگز روی  دانید که آن کنید، و مسّلم می یعنی: شما خبرھای قرآن را تکذیب می
 شما در شوید، می ان چیره و پیروزمسلمانو یقین دارید که به زودی بر دھند، نمی
گاه و نادانید، نمی این فھمید، و شناختی ندارید که در آینده چه  دانید و نمی باره ناآ
ھایش را دیدید، به میزان  شود. اما به ھنگامی که اثبات خبرھای قرآن و تحقق وعده می

برید!! اما این علم ھرگز  نادانی و حماقت خود، و به میزان ناکامی و حرمان خود پی می
 یابید که فرصت از دست رفته است. سودتان نیست، زیرا زمانی به این علم دست می به
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ھا و نبردھای بعد از ھجرت، در بدر و  ھای قرآن در جنگ کفار به ھنگام تحقق وعده
و رومیان به ھنگام  ھا فارسو  احد و أحزاب و حنین به اثبات خبرھای قرآن پی بردند

گاه شدند! بزودی یھودیان و انتشار و استقرار اسالم در منطق ه به اثبات خبرھای قرآن آ
ھم  شوند، آن ھای آن مطلع می مسیحیان نسبت به اثبات خبرھای قرآن و تحقق وعده

ۡستََقّرٞۚ ﴿شود:  ای نزدیک اسالم پیروز می شاءالله در آینده ھنگامی که ان ِ َ�َبإٖ مُّ
لُِّ�ّ

 .﴾٦٧وََسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ 

 اند شدگان به عذاب الهی دادهکفار، وعده 
 فرماید: خداوند می -٤

ا �ََشآُء َكَمآ  ٱلرَّۡ�َةِ� ذُو  ٱۡلَغِ�ُّ َوَر�َُّك ﴿  يُۡذهِۡبُ�ۡم َو�َۡسَتۡخلِۡف ِمۢن َ�ۡعِدُ�م مَّ
ۡ
إِن �ََشأ

ُ�م ّمِن ذُّرِ�َّةِ قَۡوٍ� َءاَخرِ�نَ 
َ
�َشأ

َ
نُتم بُِمعۡ  ١٣٣أ

َ
قُۡل َ�َٰقوِۡم  ١٣٤ِجزِ�نَ إِنَّ َما تُوَعُدوَن �ٖت� َوَمآ أ

 ْ ٰ َمَ�نَتُِ�ۡم إِّ�ِ َ�مِٞلۖ فََسوَۡف َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َملُوا  .]١٣٥-١٣٣[األنعام:  ﴾َ�َ
ی مردم) است.  نیاز (از بندگان و عبادت ایشان) و مھربان (نسبت به ھمه پروردگار تو بی«

سازد،  بخواھد جایگزین شما میبرد و کسانی را که خود  ی شما را از میان می اگر بخواھد ھمه
تان نشانده  ھای دیگری آفریده است (و بر جای دیگران ھمانگونه که شما را از دودمان انسان

توانید (خدا را)  شود خواھد آمد، و شما نمی گمان آنچه به شما وعده داده می است) بی
کنید. من ھم (بر جای درمانده کنید. (ای پیغمبر!) بگو: ای قوم من! و ھرچه در قدرت دارید ب

کوشم) باالخره  کنم (و در دفاع از اسالم می توانم شکیبایی) می ام و تا می خود ایستاده
گمان ستمکاران موفق و  خواھید دانست که چه کسی سرانجام نیک خواھد داشت. بی

 .»رستگار نخواھند شد
و  ج الله این آیات در خصوص رشته رویارویی میان حق و باطل، و نبرد میان رسول

گوید تا ایمان و یقین او  سخن می ج اش مشرکین در مکه است. خداوند با فرستاده
نسبت به پیروزی بر دشمنانش را افزایش دھد، و او را امیدوار گرداند که آینده از آن او 

نیاز و  بیپروردگار تو «: ﴾ٱلرَّۡ�َةِ� ُذو  ٱۡلَغِ�ُّ َوَر�َُّك ﴿گوید:  و دین او است، خداوند به او می
 .»مھربان است

او  ھا سودی به کنندگان آن نیاز است، طاعت و عبادت اطاعت ی بندگان بی او از ھمه
گرداند در عین حال با وجود  ھا ضرری متوجه او نمی رساند، و کفر کافرین آن نمی
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را برای آنان  ج نیازیش (به بندگان) نسبت به بندگانش مھربان است، پیامبر بی
ست، و قرآن را بر او فرو فرستاده است، و راه راست را به آنان نشان داده، و برانگیخته ا

 گذرد. شان درمی پذیرد، و از خطاھا و گناھان عبادت و کار نیک را از آنان می
دھد که کفار را از عذاب بترساند، و به آنان بگوید:  اش دستور می خداوند به فرستاده

برد و کسانی را که خود بخواھد جایگزین شما  میان می ی شما را از اگر (خدا) بخواھد ھمه«
 .]١٣٣[انعام:  ».ھای دیگری آفریده است سازد، ھمانگونه که شما را از دودمان انسان می

توانید خداوند  کند، شما نمی یعنی: خداوند نیرومند و توانا است، ھرچه بخواھد می
از بین برده و بعد از شما کسانی را  را درمانده نمایید، پس ھرگاه اراده نماید که شما را

تواند دستورش  برد، زیرا کسی نمی جانشین شما نماید، چنین کرده و شما را از بین می
 اش را از بین برده و باطل کند. تواند خواست و اراده را پس زند، و کسی نمی

ی پیش از شما چنین کرد، کفاری مانند قوم  خداوند سبحان با کفار تکذیب کننده
نوح، عاد، ثمود، قوم فرعون و کسانی از این دست، آنجا که آنان را ھالک کرد و دیگران 
را بعد از آنان جانشین (شان) نمود، و خداوند خود شما را نیز از اوالد و نسل قوم 

 دیگری پیش از شما پدید آورد، آنان را ھالک نموده و شما را جانشین آنان نمود.
 فرماید: ھمین آیه است که میسخن دیگر خداوند به مفھوم 

ۡهلَۡكَنا ﴿
َ
ِ  ٱلُۡقُرونَ َولََقۡد أ ا َظلَُمواْ وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب َوَما َ�نُواْ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَمَّ

ْۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  �ِض ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ١٣ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  ٱلَۡقۡومَ ِ�ُۡؤِمُنوا
َ
ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم  ٱۡ�

 .]١٤-١٣[یونس:  ﴾١٤ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ 
گاه که  اند، بدان ایم که پیش از شما بوده ھای زیادی) را ھالک کرده ھا (و نسل ما گروه«

شان برای آنان دالیل روشن و معجزات  اند) و پیغمبران اند (و راه گناه سپرده ستم کرده
اند که ایمان بیاورند (و سخنان  اند، ولی آنان جزو کسانی نبوده دهاند و ارائه نمو آشکاری آورده

پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند. آری در گذشته و حال و آینده) این چنین گروه 
دھیم. (پس خویشتن را بپایید و نافرمانی ننمایید). سپس به دنبال آنان  بزھکاران را سزا می

 .»کنید ایم تا بنگریم شما چگونه عمل می (ایشان) کردهشما را در زمین جانشینان 
ی تھدیدکننده و  دھد تا به شیوه دستور می ج اش ھمچنان که خداوند به فرستاده

شود خواھد آمد، و شما  گمان آنچه به شما وعده داده می بی«تھدیدگرانه به آنان بگوید: 
 .]١٣٤[انعام: . »توانید (خدا را) درمانده کنید نمی
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 ی: عذابی را که خدا به شما وعده داده، بزودی سر رسیده و ناگھان شما رایعن
کند و شما ھر اندازه ھم توان داشته باشید  شک شما را درگیر می گرفتار کرده و بی

 اش را متوقف کنید. توانید خدا را درمانده کرده، و خواست و اراده نمی
 دھد دو مطلب است: ھا وعده می آنچه را خدا به آن

شان در نبرد با حق در دنیا، و پیروزی حق، و توسعه و  شکست خوردن مطلب اول:
 ج طور یقین این مطلب حتی در روزگار پیامبر انتشار آن، و نفوذش در زندگی مردم. به

سر ھم بر کفار به وقوع  ھای پشت به وقوع پیوسته و عملی شد، آنجا که پیروزی
ھا عملی شد، و پیوسته به رغم  این پیروزی ج ھمچنان که بعد از وفات پیامبرپیوست. 

تشدید جنگ یھودیان و مسیحیان بر ضد اسالم و مسلمین حتی در روزگار ما نیز این 
 پیوندد. ھا به وقوع می پیروزی

شان به خاطر  شان در قیامت، و پرداختن به حسابرسی برانگیخته شدن مطلب دوم:
 شان در آتش جھنم. ب دادناند، سپس عذا جرائمی که بر ضد حق مرتکب شده

 کنم ی امکانات خود را به کار گیرید، من هم [به وظایف خود] عمل می همه
 ج پیامبر ی انتظار تحقق آنچه خداوند به آنان وعده داده بود در دنیا، در ھنگامه

دھد که به  دستور می ج عالقمند به کار و تالش بود و بدین خاطر خداوند به رسولش
ای قوم من! ھرچه در قدرت دارید بکنید. من ھم (به وظایف خود) «مشرکین بگوید: 

کوشم). باالخره خواھید دانست که چه کسی  کنم (و در دفاع از اسالم می عمل می
 ».گمان ستمکاران موفق و رستگار نخواھند شد سرانجاِم نیک خواھد داشت. بی

ی خود عمل کنید، و شیوه و روش خود را  رح و برنامهیعنی: ای قوم! براساس ط
خواھید عملی کنید و ھرگونه که  تان را که می ھای ادامه دھید، و ھرکدام از نقشه

کنم، و پیروان  خواھید با من بجنگید. ھمچنین من نیز به وظایف خود عمل می می
گیرند، و  ار میی امکانات خود را به ک وظایف خود عمل کرده و ھمه مؤمن من نیز به

تان با  ھا و نبردھای دھیم، و بزودی با تالش مان ادامه می پیوسته به دعوت و عبادت
کنیم، و ھرگز از تالش و دعوت و  طلبی، و صبر و استقامت مقابله می رویارویی و مبارزه

ایستیم. ما یقین داریم که آینده از آن ما است،  طلبی و صبرمان باز نمی عبادت و مبارزه
ھای آینده  گرداند، و ھنگامی که در رویارویی به زودی خداوند ما را بر شما پیروز می و

در برابر ما شکست خوردید خواھید دانست که خداوند با چه کسی است، و چه کسی 



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٩٨

بر حق است، و سرانجام نیک از آن کیست، و پایانش پیروزی و چیرگی و استقرار 
دارد  الھی بیان میسّنت  ه در ضرر و زیانید، زیراپیشه پیوست است!، و شما ای کفار ستم

فرمودند ما به  ج را پیامبر که ممکن نیست ستمگر پیروز یا رستگار گردد!، آنچه
گوییم:  ھا و افرادی از این دست می دشمنان اسالم از جمله یھودیان و آمریکایی

نیز براساس  تان در جنگ با اسالم و مسلمین عمل کنید، ما ی براساس طرح و برنامه
خورید، و خداوند ما را بر  کوشیم، بزودی در نبردتان شکست می راه و روش خود می

گرداند و اسالم را پابرجا و مستقر  گرداند، و سرانجام نیک را از آن ما می شما پیروز می
نماید، و ھنگامی که به یاری خدا در آینده این مطلب عملی شد، به میزان زیان و  می

 !پی خواھید برد! تان تشکست و حسر



 

 

 فصل دوم:
 ی اعراف ی قرآنی در سوره وعده

در  ی تنگنای سختی که دعوت اسالمی ی اعراف مکی است و در ھمان دوره سوره
ھای آن در مبحث پیش  برد نازل شد، دورانی که از بعضی نشانه مکه در آن به سر می

ی انعام را ارائه دادیم، سخن گفتیم، بدین خاطر از  که وعده (ھای) قرآن در سوره
 جمله اھداف سوره این موارد است:

از بین بردن شبھات و ادعاھای مشرکین، یاری و طرفداری از حق، آموزش دلیل و 
ھای مسلمانان نسبت به امیدواری و یقین به پیروزی  برھان به مسلمانان، پر کردن قلب

ی قطعی و قدرتمندانه به  ی وعده اسالم و یارانش، شکست کفر و یارانش، و ارائه
 اجرایی شدن این موارد.

ھم از راه (نمایش) کاروان اصیل و  سازد آن سوره این اھداف را روشن و مسجل می
کننده  در رویارویی با کافرین تکذیب † ی، کاروانی که پیامبران بزرگوارنفیس ایمان

 ھایی) (جایگاه کنند، روند و سیاق سوره پی در پی است، اما در رھبری و ھدایتش می
ای از مراحل نبرد  ایستد تا پند و اندرزی دھد در ھرجایگاھی، پایان ھر مرحله خاص می

که پیروزی حق، و رھایی پیامبران و پیروان  شود پایانی میان حق و باطل آشکار می
 یابد. شان، و شکست کفر و نابودی کافران در آن تحقق می مؤمن

شود، سپس سرگذشت  مقابل ابلیس شروع می ÷ نمایش با بیان سرگذشت آدم
شود، آنگاه توقفی طوالنی در برابر  عرضه می † نوح، ھود، صالح، لوط، شعیب

در این درنگ تصاویری متنوع از  .دھد ون روی میدر برابر فرع ÷ سرگذشت موسی
شان از فرامین الھی به  شان به خاطر خروج سرگذشت بنی اسرائیل، و سرزنش کردن

دار، حقیقتی قرآنی ایمانی را خاطرنشان  این نمایش ھدف !شود نمایش گذاشته می
کند، این حقیقت عبارت است از: شکست باطل و ھالکت پیروان کافرش، و  می

شان در رویارویی با حق، ھمچنین پیروزی حق و پیروانش، و تثبیت و  کامینا
 استقرارشان در زمین.



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ١٠٠

 شود: ی قرآنی، از آیات بعدی سوره گرفته می این حقیقت ثابت وعده

 گانه های سه سخن از مهلت
 فرماید: خداوند می -١

َجلُُهۡم َ� ﴿
َ
َجٞلۖ فَإِذَا َجآَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡستَۡقِدُمونَ َولُِ�ّ
ۡ
 ]٣٤[األعراف:  ﴾٣٤�َۡستَأ

ھرگروھی دارای مدت زمانی (مشخص و معلوم) است و ھنگامی که زمان (محدود) آنان «
 .»گیرند ای (بر آن) پیشی می ای از آن تأخیر خواھند کرد و نه لحظه به سر رسید، نه لحظه

، ھر زمان که عمر امتی به پایان رسیده و گوید ھا سخن می آیه از عمر و مھلت امت
 رود. اجلش فرا رسد، تمام شده و از بین می

 ھا سه زمان معین شده قرار داده است: شک خداوند حکیم برای آفریده بی

 مهلت هر انسانی
 مھلت خاص ھر انسانی -١

تا آنجا که خداوند برای ھر انسانی عمرش را مشخص کرده است، و اجلش را تعیین 
ی مرگش فرا رسد، جانش را  ده است، پس ھرگاه عمرش به آخر رسیده و لحظهنمو

 میراند. گرفته و او را می
دارند از جمله این سخن  آیات متعددی از قرآن این حقیقت مورد توافق را بیان می

 فرماید: خداوند که می

﴿ ُ نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ َ�ُيۡمِسُك  ٱلَِّ� ِحَ� َمۡوتَِها وَ  ٱۡ� قََ�ٰ  ٱلَِّ� لَۡم َ�ُمۡت ِ� َمنَاِمَها

ۡخَرىٰٓ َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت َعلَۡيَها 
ُ
�  ٱۡ� َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
 .]٤٢[الزمر:  ﴾إَِ�ٰٓ أ

گیرد. ارواح  ھا برمی ھا و در وقت خواب انسان خداوند ارواح را به ھنگام مرگ انسان«
دارد، و ارواح دیگری را (که ھنوز  ه است نگاه میکسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرد

گرداند تا سرآمد معینی (وقت مشخصی که  شان فرا نرسیده به تن) باز می شان اجل صاحبان
 .»پایان عمر است)

ی مرگ برای قبض روحش  رسد، و فرشته ی مرگ آدمی فرا می ھنگامی که لحظه
شود،  واستش پذیرفته نمینماید، درخ آید، و شخص درخواست فرصت بیشتری می می

 فرماید: شود، خداوند می زیرا مرگ کسی به تأخیر انداخته نمی
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َحَدُ�ُم ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ  ٱلَۡمۡوُت َوأ

ُ�ن ّمَِن 
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
ٰ أ َر  ١٠لِِح�َ ٱل�َّ ُ َولَن يَُؤّخِ َ�ۡفًسا إِذَا َجآَء  ٱ�َّ

َجلَُهاۚ وَ 
َ
ُ أ  .]١١-١٠[المنافقون:  ﴾١١َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ

ایم بذل و بخشش و صدقه و احسان کنید، پیش از آنکه مرگ  از چیزھایی که به شما داده«
ازی و دمدت کمی مرا به تأخیر ان شود اگر یکی از شما در رسد و بگوید: پروردگار! چه می

ی صالحان و خوبان شوم؟! خداوند  ام بگذاری تا احسان و صدقه بدھم و در نتیجه از زمره زنده
اندازد ھنگامی که اجلش فرا رسیده باشد و خداوند کامًال  ھرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی
گاه از کارھایی است که انجام می  .»دھید آ

 مهلت هر امتی
 مھلت متعلق به ھر امتی -٢

ھای  را پدید آورد و او را در زمین تسلط بخشید و نعمتاّمت  خداوند کسی است که
و شکرشان را  ھا را یادآوری نموده خواھد که آن فراوانی را به او ارزانی داشت و از او می

را مشخص و معین کرده است، و زمان مشخصی را اّمت  به جای آورد، خداوند عمر
اش، و گسترش و وجودش مقدر کرده است. ھنگامی که زمان  درت و سلطهبرای ق

فرا برسد خداوند فرمانش را بر او افکنده و به عمر آن پایان اّمت  معین شده و مھلت
است. ھمچنان که با اقوام اّمت  دھد و این یا با از بین بردن و ھالک کردن آن می

 و یا با تضعیف و از بین بردن نفوذ آنپیشین شبیه قوم نوح و عاد و ثمود چنین کرد، 
 ی آن است. و کم کردن قدرت و سیطرهاّمت 

ھای  گذشته و برای امت ھا در و ھندی ھا فارسھمچنان که برای رومیان و 
ھا  ھا و آلمان ھا و روس ھا و انگلیسی ھا و ایتالیایی قدرتمند معاصر شبیه اسپانیایی

ی اعراف در تعداد دیگری از آیات از  سورهچنین کرد!، قرآن عالوه بر این آیه از 
 فرماید: گوید. از آن جمله خداوند می ھا سخن می ھای معین امت مھلت

ۡعلُومٞ ﴿ ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡر�ٍَة إِ�َّ َولََها كَِتاٞب مَّ
َ
ٓ أ َجلََها َوَما  ٤َوَما

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ا �َۡسبُِق ِمۡن أ مَّ

 .]٥-٤[الحجر:  ﴾٥ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ� 
نی (که) داشته یایم مگر (پس از انقضای) مدت مع ای را نابود نکرده شھر و آبادیما ھیچ «

گیرد و از آن عقب  است. ھیچ ملتی بر (مدت معین و سررسید) اجل خود پیشی نمی
 .»افتد نمی
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 فرماید: و یا می

ُ َولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ َجٖل  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
ُرُهۡم إَِ�ٰٓ أ ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ بُِظلِۡمِهم مَّ

َجلُُهۡم َ� �َۡسَ� 
َ
� فَإِذَا َجآَء أ َسّ�ٗ  .]٦١[النحل:  ﴾٦١ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُمونَ  ٔۡ مُّ

روی زمین  داد، بر شان (ھرچه زودتر) کیفر می اگر خداوند مردمان را به سبب ستم«
گذاشت، ولیکن آنان را تا مدت معین (که زمان فرا رسیدن  ای (انسان نام) باقی نمی جنبنده

ای (آن را) پس  دھد، و ھنگامی که اجل آنان سر رسید نه لحظه مرگ ایشان است) مھلت می
 .»اندازد ای آن را) پیش می اندازد و نه (لحظه می

 مهلت زندگی دنیا
 تدنیا اسمھلتی که متعلق به  -٣

ھا و زمین،  ی ھستی به ھمراه ھرآنچه که در آن است از جمله آسمان خداوند ھمه
ھا، و خورشید و ماه را پدید آورده است، و برای این ھستی عمری  ھا و سیاره ستاره

مشخص را معین کرده و پایانی را برای آن مشخص نموده است، ھنگامی که این مھلت 
برد و به زندگی دنیا  خداوند این ھستی را از میان می مشخص و معین به پایان برسد،

دھد، و به  ھا پایان می ھا و سیاره دھد، و به کار خورشید و ماه و زمین و ستاره پایان می
 گردد. این ترتیب زندگی آخرت که مدام و ھمیشگی و پایدار است آغاز می

 فرماید: خداوند می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َرَ�َع  ٱ�َّ َر  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َهاۖ ُ�مَّ  ٱلسَّ ۡمَس وََسخَّ  ٱلشَّ
ۖ وَ  �  ٱۡلَقَمَر َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ�  .]٢[الرعد:  ﴾ُ�ّ

، آنگاه بر عرش ینیدب یھا را بدون ستون بر افراشت که م است که آسمان یخداوند کس«
 .»روان است ینیت، که ھر کدام تا مدت معماه را مسخر ساخ و یدمستقر شد، و خورش

ھا سال است که بدون توقف و خستگی و تلف شدن در  خورشید و ماه میلیون
حرکتند، اما خداوند مھلت مشخصی را برای این دو تعیین نموده که ھرگاه زمان آن فرا 

 گرداند. برسد آنان را از بین برده و نابود می
 فرماید: خداوند می

َ�َٰ�ٰتِ َما َخلَۡقَنا ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ�  ب

�  ٱۡ�َقِّ َوَما بَۡيَنُهَمآ إِ�َّ َسّ�ٗ َجٖل مُّ
َ
 .]٣[األحقاف:  ﴾َوأ

 .»ایم ھا را به حق [و با ھدف] و برای مدتی معین آفریده ھا و زمین و مابین آن ما آسمان«
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اند و ھرگاه  ھا و زمین برای مدتی معین و مشخص و محدود آفریده شده پس آسمان
شود،  ھا را از بین برده، و بساط زندگی دنیا برچیده می این مھلت پایان یابد خداوند آن

 گردد. و زندگی آخرت آغاز می

 شوند ها همدیگر را پس زده و جانشین همدیگر می امت
ای تمام  ی معین و مشخص بودن مھلت ھر امتی، وعده ی اعراف درباره سخن سوره

ھای قدرتمند، و  ای که بیانگر نابودی قدرت و چیرگی امت عدهماید، ون و کامل ارائه می
ھر گروھی دورانی دارد؛ و آنگاه «باشد:  ھاست می ھای دیگری که وارث آن پدید آمدن امت

 .]٣٤[اعراف: . »ای به تأخیر افتند و نه به پیش که سرآمدشان فرا رسد، نه لحظه
دارد، این حقیقت در ارتباط با (پشت  میاین آیه یک حقیقت تاریخی قرآنی را بیان 

ھا، و پس زدن و راندن ھمدیگر، و تناوب و دست به دست شدن ایام  سرھم آمدن) امت
ھا نیز مانند افراد دارای عمر مشخصی ھستند، آدمی در  ھا است، امت و روزگار میان آن

لی، شود، سپس به دوران نوجوانی، جوانی، میانسا حالی که کوچک است متولد می
ھا  میراند، امت پیری، سپس کھنسالی و سالخوردگی رسیده و در نھایت خداوند او را می

چون نوجوانی به تحرک و جنب و جوش  آید آنگاه ھم پدید میاّمت  اند: نیز این چنین
کند،  گردد، اعتبارش باال رفته و کسب وجھه می تر می پردازد، سلطه و نفوذش قوی می

شود، سپس سالخورده و فرتوت  شوند، سپس پیر می وب میھا از او مرع دیگر امت
دھد، و از رھبری به تبعیت و  گردد، سپس تأثیرگذاری و نفوذش را از دست می می

دیگری شده و در برابرش اّمت  دھد، آنگاه خوار و ذلیل روی تغییر شکل می دنباله
یگانه و یکتا، و  گردد!، پاک و منزه است خداوندی که جاویدان، نیرومند، درمانده می

 قادر مطلق است.
شان پایان رفت، و عظمت رومیان و مجد  شکوه یونانیان به ھنگام فرا رسیدن مھلت

پویا و فعال  ی شان پایان یافت، و اسالم زنده نیز به ھنگام فرا رسیدن مھلت ھا فارس
ھای بزرگی به ھنگام  ، در دوران جدید نیز شکوه و عظمت ملتجانشین آنان گشت

ھا و  ھا، آلمانی روسیھا،  ھا، انگلسی شان پایان یافت مانند فرانسوی یدن مھلترس
اند، آمریکا در  ، در حال حاضر آمریکا ابرقدرت است، ملتی تأثیرگذار و با اھمیتھا ژاپنی

ماند، خداوند زمان و مھلت مشخصی را  کند، اما ھرگز جاودانه نمی دنیا حکمرانی می
ه ھرحال باید به آن برسد، ھرگاه که زمان مھلتش به سر برایش تعیین کرده است، ب
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دارد، و او را از مرکز تسلط و نفوذ و تأثیرگذاری  رسد خداوند او را از میان بر می
ای قاطع و الزم االجراء است. بزودی اسالم  دارد، این وعده نزد خداوند وعده برمی

را تا برپایی قیامت دین  گردد. دینی که خداوند آن نیرومند و پرتوان جانشینش می
 !جھانیان گردانیده است

 دهد به پیروانش وعده گشایش و پیروزی می ÷ موسی
 فرماید: خداوند می -٢

تََذُر ُموَ�ٰ َوقَۡوَمهُ  ٱلَۡمَ�ُ َوقَاَل ﴿
َ
ْ ِ�  ۥمِن قَۡوِم فِرَۡعۡوَن � �ِض ِ�ُۡفِسُدوا

َ
َوَ�َذرََك  ٱۡ�

ۡ�َنآَءُهۡم َو�َۡسَتۡ�ِ 
َ
قَاَل ُموَ�ٰ  ١٢٧�َِسآَءُهۡم �نَّا فَوَۡ�ُهۡم َ�ِٰهُرونَ  ۦَوَءالَِهَتَكۚ قَاَل َسُنَقّتُِل �

ْ لَِقۡوِمهِ  ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ِ ب ْۖ وَ  ٱ�َّ ٓوا �َض إِنَّ  ٱۡصِ�ُ
َ
ِ  ٱۡ� ِ يُورُِ�َها َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه  قِبَةُ ٱۡلَ�ٰ وَ  ۦۖ ِ�َّ

ن  ١٢٨لِۡلُمتَّقِ�َ 
َ
ۚ قَاَل َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ تِيََنا َوِمۢن َ�ۡعِد َما ِجۡئتََنا

ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َ�ۡبِل أ

ُ
ْ أ قَالُٓوا

�ِض ُ�ۡهلَِك َعُدوَُّ�ۡم َو�َۡستَۡخلَِفُ�ۡم ِ� 
َ
 ]١٢٩-١٢٧[األعراف:  ﴾١٢٩َ�َينُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�

سازی تا در  او) گفتند: آیا موسی و پیروان او را آزاد و رھا می اشراف قوم فرعون (به«
سرزمین (مصر آزادانه) به فساد پردازند و تو و معبودان تو را ترک گویند. گفت: پسران آنان را 

داریم و ما بر ایشان کامًال مسلط  شان را زنده نگاه می علی الدوام خواھیم کشت و دختران
ز خدا یاری جویید آوریم)، موسی به قوم خود گفت: ا سر آنان می ھستیم (و ھرچه بخواھیم بر

کند که خود  گمان خدا زمین را به کسانی از بندگان خود واگذار می بی و شکیبایی کنید
پسندیده در گیرودار جھان) از آن پرھیزگاران است. گفتند: پیش بخواھد، و سرانجام (نیک و 

ایم) و پس از آمدنت (ھم از سوی او)  ی فرعون بوده نجهاز آن که به پیش ما بیایی (گرفتار شک
اکنون نیز دچار رنج و محنت و در معرض عذاب و عقاب ھستیم.  ایم (و ھم اذیت و آزار شده

تان را ھالک سازد و شما را در زمین  موسی) گفت: امید است که پروردگارتان دشمن
 .»کنید جایگزین (او) گرداند تا ببیند چگونه عمل می

گوید  با فرعون سخن می ÷ ھای سرگذشت موسی ای از صحنه ین آیات از صحنها
 تا مسلمانان از آن پند و ھدایت گیرند.

ی  ، و حادثه÷ ی ایمان آوردن ساحران به موسی سخن آیات پیشین درباره
ای است که فرعون با آن روبرو شد و ساحران را به کشتن و به صلیب  بینی نشده پیش

گویند که  کشیدن و ھالکت و نابودی تھدید نمود. اما این آیات در این باره سخن می
اشراف قوم، فرعون را بر ضد موسی و پیروان مؤمنش تحریک کرده، و او را به 
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مچنین سخن تھدیدآمیز فرعون مبنی بر کشتن شان تشویق نمودند، ھ کشتن
 کند. شان را بیان می شان و زنده نگھداشتن زنان پسران

با این تھدید و ارعاب اینگونه مقابله کرد که پیروانش را به ایمان به  ÷ موسی
ی  خداوند، و یاری جستن از او، و توکل نمودن به او، و صبر نمودن در برابر ھمه

ی گشایش و رھایی و آزادی داد،  ، و به آنان وعدهنند، فراخواندبی ھایی که می جهشکن
پیشه را از میان  کنندگان ستم زمین از آن خداوند است، و نه فرعون، و خداوند طغیان

برند. اما بنی اسرائیل تندخو و  برده، و زمین را بندگان مؤمن صبورش به ارث می
قبول نکردند، و بشارتی را که به را  ÷ حوصله بودند، اندرز موسی عصبی مزاج، و کم

پیش از آنکه به پیش ما بیایی «آنان داد نپذیرفتند، و با گفتن این جمله او را آزردند: 
 .»ایم از سوی او) اذیت و آزار شده ایم) و پس از آمدنت (ھم ی فرعون بوده (گرفتار شکنجه

 کند ها اشاره می به جانشینی میان امت ÷ موسی
آرامش و صبرش را نسبت به آنان از دست نداد و دوباره به آنان  ÷ اما موسی

ی رھایی و پیروزی و استقرار در زمین داد، و به آنان گفت:  گشایش و وعده بشارت
تان را ھالک سازد و شما را در زمین جایگزین (او)  امید است که پروردگارتان دشمنان«

 ».کنید گرداند تا ببیند چگونه عمل می
ثابت ربانی جلب کرد، و آن سّنت  نظر آنان را به سوی یک ÷ طع موسیطور ق به
ھا است،  دست به دست شدن (حکومت و قدرت) و جانشینی میان امتسّنت  ھمان

رسد خداوند  ھنگامی که عمر (اقتدار و شکوفایی) امتی به پایان رسیده و اجلش فرا می
اش را در دست  ماید که سلطهن را برداشته و امتی جدید را جایگزین آن میاّمت  آن

 شود. گرفته و وارث او در زمین می
پیشگی نمود در نتیجه مستحق عذاب و ھالکت  شک فرعون طغیان کرده و ستم بی

سزاوار جانشینی در  از سوی خدا شد، در مقابل بنی اسرائیل ایمان آوردند در نتیجه
ھایی از آنچه  ر و صحنهآیات سوره نمایش تصاوی !خداوند استسّنت  و اینزمین شدند 

-١٣٠دھد: [ بعد از آن برای موسی و پیروانش ھمراه با فرعون روی داد را ادامه می
] و اینکه چگونه فرعون شکنجه و عذاب آنان را بیشتر کرد و پیمانش به موسی را ١٣٥

ھایی را که با آن  در مورد ایمان آوردن و رھا کردن بنی اسرائیل شکست، و نشانه
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مش را مجازات نمود به خوبی نفھمید و در نتیجه سزاوار ھالکت و عذاب خداوند قو
 گردید.

 کند خداوند زمین را به بنی اسرائیل واگذار می
 و فرعون به پایان رسید، پایانی معروف که منطبق با ÷ رویارویی میان موسی

 سنتی که در خصوص نابودی ستمگران و رھایی مؤمنین است. ،خداوند استسّنت 
 فرماید: خداوند می

ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم ِ�  ٱنَتَقۡمَنافَ ﴿
َ
ْ � ٱۡ�َمِّ ِمۡنُهۡم فَأ بُوا ُهۡم َكذَّ َّ�

َ
ْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلِ�َ بِ�  ١٣٦َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا

ۡوَرۡ�َنا 
َ
ِينَ  ٱلَۡقۡومَ َوأ �ِض َ�نُواْ �ُۡستَۡضَعُفوَن َمَ�ٰرَِق  ٱ�َّ

َ
ۡت  َ�َٰرۡ�َنا ٱلَِّ� َوَمَ�ٰرَِ�َها  ٱۡ� �ِيَهاۖ َوَ�مَّ

ۡرنَا َما َ�َن يَۡصنَُع فِرَۡعۡوُن َوقَۡومُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َ�َِمُت َرّ�َِك  ْۖ َوَدمَّ وا ٰٓءِيَل بَِما َصَ�ُ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�  ُهۥَ�َ
 .]١٣٧-١٣٦[األعراف:  ﴾١٣٧َوَما َ�نُواْ َ�ۡعرُِشونَ 

لذا ایشان را در دریا غرق تا (سرانجام کار بدانجا رسید که) از آنان انتقام گرفتیم و «
کردند و از (ایمان و اقرار به)  نمودیم، به سبب اینکه آنان آیات و معجزات ما را تکذیب می

ی جھات و نواحی پرنعمت و برکت سرزمین (مصر و شام) را به  شدند. و ما ھمه ھا غافل می آن
ی  ردیم، و وعدهقوم مستضعف (و دربند زنجیر ظلم و ستم، یعنی بنی اسرائیل) واگذار ک

نیکوی پروردگارت بر بنی اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند، تحقق یافت، و 
ھای داربست فراھم آورده  ھای مجلل) ساخته بودند، و آنچه از باغ آنچه فرعونیان (از کاخ

 .»بودند، درھم کوبیدیم
کشی و  لیل گردنخداوند از فرعون و لشکریانش انتقام گرفت، و آنان را به د

ھای خداوند را تکذیب کرده و بندگان خدا را به بندگی و  پیشگی، و اینکه نشانه ستم
 گرفتند، در دریا غرق نمود. بردگی می

اسرائیل  اسرائیل را در زمین جانشین (آنان) نمود، شرق و غرب زمین را به بنی بنی
سپرد، و آنان که پیشتر در زمین ناتوان و ضعیف بودند صاحبان سلطه و قدرت و چیرگی 

ی نیکوی پروردگارت بر  و وعده«شان بود:  شدند و این پاداش آنان به خاطر صبر و تحمل
 .]١٣٧[اعراف: . »اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند، تحقق یافت بنی

ن کردن و سپردن وراثت به بنی اسرائیل، آنان را آزمود تا ببیند که خداوند با جانشی
کنند، اما آنان در آزمون موفق نشدند، و متناسب با مسئولیت نبودند و  چگونه عمل می
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الھی بر آنان واجب شد سنتی که بر پیشینیان سّنت  فرمان الھی را اجرا نکردند، لذا
 !آنان نیز واجب و اجرا شد

 زمین به مسلمانانوعده جانشینی 
ھا را برای مسلمانانی که در مکه در ضعف و ناتوانی به سر  خداوند این صحنه

ی پیروزی و  بردند بیان داشت تا به آنان بشارت گشایش، و امید به رھایی، و وعده می
ای از ضعف به سر  در مکه در مرحله ج جانشینی و استقرار در زمین دھد. یاران پیامبر

ھا از آن  بایستی با یاری طلبیدن از خداوند و صبر بر مشکالت و سختی یبردند که م می
ی جانشینی و استقرار، و پیروزی بر دشمنان  ای که آنان را به مرحله عبور کنند مرحله

 برد. کافرشان می
ی ضمنی و غیر صریح در مورد پیروزی و  ی وعده بدین خاطر این آیات دربرگیرنده

آنان بیش از بنی اسرائیل به دین خدا نیکی کرده و بدان ارج شان است، زیرا  جانشینی
 و بعدھا این وعده تحقق یافت. نھادند

ھنگامی که مسلمانان مستضعف شکنجه شده در برابر این آیات از سرگذشت بنی 
دھنده به گشایش و پیروزی و  ی وعده کنند این اشاره اسرائیل درنگ و تأمل می
 !کنند استقرار را از آن دریافت می



 

 

 فصل سوم:
 ونسی ی ی قرآنی در سوره وعده

ی فشار و مشکالت شدیدی که دعوت  ی یونس مکی است، در ھمان دوره سوره
اسالمی در مکه در آن به سر برده، نازل شده است، لذا ھدف این سوره دلداری و 

ر و اذیتی است که از سوی قومش در رویارویی با آزا ج دادن به پیامبر  دلگرمی
دیده، و  ی بشارت و امید به مسلمانان در بند و ستم بیند. ھمچنین ھدفش ارائه می

ھاست تا یقین قطعی یابند که آنان باید امیدوار باشند و  ی آن ت و ارادهافزایش ھّم 
 آینده از آن دین آنان است.

تقرار مسلمانان در زمین، و ھای قرآنی در خصوص اس ی وعده آیات سوره دربردارنده
ی این آیات  تھدید و ترساندن کافرین به شکست و ضرر و زیان است. از جمله

 آیند: دھنده این موارد است که در ذیل می وعده

 سنت خداوند در خصوص نابودکردن ستمگران و جانشین نمودن مؤمنین
 فرماید: خداوند می -١

ۡهلَۡكَنا ﴿
َ
ِ  ٱلُۡقُرونَ َولََقۡد أ ا َظلَُمواْ وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب َوَما َ�نُواْ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَمَّ

ْۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  �ِض ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ١٣ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  ٱلَۡقۡومَ ِ�ُۡؤِمُنوا
َ
ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم  ٱۡ�

 .]١٤-١٣[یونس:  ﴾١٤ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ 
گاه که  اند، بدان ایم که پیش از شما بوده ھای زیادی) را ھالک کرده ھا (و نسل ما گروه«

اند و ارائه  شان برای آنان دالیل روشن و معجزات آشکاری آورده اند و پیغمبران ستم کرده
کاران را سزا  این چنین گروه بزه اند که ایمان بیاورند. سانی نبودهاند، ولی آنان جزو ک نموده

دھیم. سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان و سرنشینان زمین)  می
 .»کنید ایم تا بنگریم شما چگونه عمل می کرده

 ربانی در نابود کردن ستمگران کافر گناھکار، و ھمچنینسّنت  این دو آیه درباره
ھا از ھمدیگر و دست به دست شدن  ھا و ارث بردن آن ربانی در جانشینی امتسّنت 
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پیشگان گناھکار گذشته را  گوید. خداوند ستم (سلطه و حکومت) در روزگاران سخن می
به خاطر کفر ورزیدن نسبت به حق، و تکذیب نمودن پیامبران، و ستم نمودن به مردم، 

خداوند بعد از نابود کردن و از میان  و شکنجه دادن مؤمنین مستضعف ھالک نمود.
ھای جدید را در زمین جانشین نمود و آنان را با استقرار و قدرت  بردن ستمگران نسل

کنند، پس اگر ایمان  ی آزمایش قرار داد تا ببیند که چگونه عمل می دادن در بوته
ارشان را خداوند استقر ،ھای ربانی را پاس داشتند آورده و استقامت ورزیدند و نعمت

دھد، اما اگر طغیان کرده و مرتکب جرم و جنایت  حفظ کرده و به تأییدشان ادامه می
گران) بر آنان واجب شده و ھمچنان  خداوند (در خصوص نابودی طغیانسّنت  شدند

 کند. که ستمگران پیش از ایشان را نابود کرد اینان را نیز نابود می
یابند، و تھدید برای  وز شده و استقرار میای برای مسلمانان است که پیر این وعده

طور یقین  خورند و به کفار قریش است که دچار خفت و خواری شده و شکست می
ای را که به مؤمنین صبور داده بود تحقق بخشید، و تھدید و  ی پیروزی خداوند وعده

م ی آنچه در نبردھای جھادی اسال ھم به واسطه ارعابش را به جان کفار انداخت آن
 روی داد.

 ی قرآن به مبارزه خواندن کفار به وسیله
 فرماید: خداوند می -٢

ٰى ِمن ُدوِن  ٱۡلُقۡرَءانُ َوَما َ�َن َ�َٰذا ﴿ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ أ ِيَوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  ٱ�َّ َ�ۡ�َ يََديۡهِ  ٱ�َّ

ۡم َ�ُقولُوَن  ٣٧ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َوَ�ۡفِصيَل 
َ
ٮُٰهۖ أ ْ �ُِسوَر�ٖ  ٱۡ�َ�َ تُوا

ۡ
قُۡل فَ�

ْ وَ  ۦّمِۡثلِهِ  ِ ّمِن ُدوِن  ٱۡسَتَطۡعُتمَمِن  ٱۡدُعوا بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ  ٣٨إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ بَۡل َكذَّ
وِ�لُهُ  ۦبِعِۡلِمهِ 

ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ َب  ۥۚ َولَمَّ ِينَ َكَ�ٰلَِك َكذَّ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱنُظرۡ َ�ۡبلِِهۡمۖ فَ  مِن ٱ�َّ

ٰلِِم�َ   .]٣٩-٣٧[یونس:  ﴾٣٩ٱل�َّ
این قرآن از سوی غیر خدا، ساخته و پرداخته نشده است و بلکه (وحی خدا است و) «

چون تورات و انجیل) است، و بیانگر (شرائع و  ھای آسمانی پیشین (ھم ی کتاب تصدیق کننده
باشد. شک و تردیدی در آن نیست، و از سوی پروردگار  ھای گذشته می عقائد و احکام) کتاب

گویند که (محمد قرآن را خود ساخته و پرداخته  است. بلکه آنان می جھانیان فرستاده شده
ی  است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: (اگر چنین است و قرآن ساخته

ی ھمانند آن را بسازید و ارائه دھید و در این کار ھرکسی را که  بشر است) شما یک سوره
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گویید (که قرآن را من  به کمک طلبید، اگر راست میخواھید به جز خدا فرا خوانید و  می
گاھی ندارند و  ام). بلکه آنان چیزی را تکذیب می ساخته و پرداخته کنند که اصًال از آن آ

به ھمین منوال پیشینیان ھم (پیغمبران و شن نشده است. واقعیت آن برای ایشان رو
گاھانه) تکذیب می کتاب که سرانجام دند. (ای انسان!) بنگر کر ھای آسمانی را خودسرانه و ناآ

 .»ستمکاران به کجا کشید
شک قرآن کالم خداوند است و ممکن نیست که  کند که بی ی اول بیان می آیه

ھای ربانی پیشین  ی کتاب کننده ی کسی باشد، این قرآن تصدیق ساخته و پرداخته
است، و ھر  را در آن توضیح داده ھر چیزیچون تورات و انجیل است و خداوند  ھم

 آنچه در آن است حق و راست و درست است.
را  ج گرداند، آنان پیامبر ی دوم ادعاھا و اظھارات کفار بر ضد قرآن را باطل می آیه

کنند که خود قرآن را ساخته و جعل کرده و به دروغ آن را به خدا نسبت  متھم می
خواھد که یک سوره  آنان میخواند و از  داده است. بدین خاطر آیه آنان را به مبارزه می

خواھند و  بیاورند که در فصاحت و بالغت و اسلوبش شبیه قرآن باشد، و از ھر آنکه می
ی مورد درخواست را ارائه  توانند یاری بجویند، اگر در این کار موفق شدند و سوره می

شان در خصوص ساختگی بودن قرآن، و اینکه از جانب خدا فرو فرستاده  دادند سخن
شان دروغ  ده، راست است، اما اگر از انجام چنین کاری درماندند ادعاھا و اظھاراتنش

ی خداوند  فرستاده ج شود که قرآن از سوی خدا نازل شده و محمد بوده و ثابت می
 است.

 کردند های قرآن را تکذیب می کفار وعده
و به  ی تھدید و ترساندن کفار به عذاب و شکنجه بوده، ی سوم دربردارنده آیه

 دھد. ی درخشان پیروزی را می مؤمنین وعده
دارد تا قرآن را چه  ای که آنان را وامی دھد، نادانی آیه به کفار نسبت نادانی می

کنند  بلکه آنان چیزی را تکذیب می«بصورت کلی و چه بصورت جزئی تکذیب نمایند: 
گاھی ندارند گاھی آنان نسبت به قرآن، و معانی و مض». که اصًال از آن آ امین آن آ

گاه نیستند؟ ندارند، پس چگونه چیزی را تکذیب می  کنند که از آن آ
از جمله حقائق قرآنی که نسبت به چگونگی آن احاطه علمی نداشته، اما آن را 

در مقابل ھای قرآن در خصوص پیروزی و استقرار مسلمانان، و  کردند، وعده تکذیب می
ھا را  شنیدند که به صورت قطعی آن وعده می آنان آیاتی را زیان و شکست کفار است،



 ١١١  یمکّ  یها سوره در یقرآن یها وعده: دوم بخش

کردند و آن را  ھا را بعید دانسته، و وقوعش را انکار می دارد، اما تحقق این وعده بیان می
مسلمانان بر آنان غلبه  پرسیدند: آیا این امکان وجود دارد که نمودند، و می تکذیب می

و قدرت و سلطه و زمینی کنند در حالی که مسلمانان در برابر آنان ضعیف بوده، 
 !ندارند؟

دانستند با این  ھای قرآنی را چیزی بعید می آیه تکذیب آنان و اینکه تحقق وعده

وِ�لُهُ «دھد:  سخن پاسخ می
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ و واقعیت آن برای ایشان روشن نشده  »ۥَولَمَّ

به آنان  این جمله تھدید و ترساندنی است برای آنان، به این معنی که عذاب». است
و بر نزدیک بودن تحقق وقوع مابعدش داللت  حرف توقع است،»: الّم «نزدیک است!، 

»: یأِتھم«کند، و  کند و حرف جزم است و فعل مضارع بعد از خود را مجزوم می می
مضارع مجزوم است، و عالمت مجزوم بودنش حذف حرف عله است، زیرا اصلش 

شته و در محل نصب و مفعول به مقدم به مشرکین برگ» ھم«است. ضمیر » یأتیھم«
 گردد. به قرآن برمی» تأویله«فاعل مؤخر است، و ضمیر در » تأویله«است، و 

وِ�لُهُ ﴿در نتیجه معنی: 
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ شود: عاقبت و مال آیات قرآن که  چنین می ﴾ۥَولَمَّ

بدین دھد برای آنان روشن نشده،  ی پیروزی مسلمانان و شکست کفار را می وعده
 کنند. خاطر است که کفار آن را تکذیب می

 دو معنی برای تأویل در قرآن
 تأویل در اینجا به چه معناست؟

تأویل به معنی فرجام و عاقبت، یا برگرداندن چیزی به غایتی است که مورد نظر 
 ی لطیف و ظریف آن. باشد، و محصور کردن معنای صحیح آن، یا نتیجه می

 دارد: تأویل در قرآن دو صورت

 صورت نظری -١
گردد، و به این  ی از بین بردن ابھام و گنگی و پیچیدگی از سخن بنا می که بر پایه

شکل است که آیه به نص دیگری که صریح، واضح و محکم است ارتباط و نسبت داده 
شود. و این ھمان تأویل آیات اندک متشابه در قرآن است به این ترتیب که از راه  می

ھا  شان به آیاِت محکِم بسیار دیگر در قرآن، ابھام و پیچیدگی از آن نسبت دادنارتباط و 
 شود. زدوده می
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 صورت عملی بالقوه -٢
این مورد با بیان فرجام و حاصل کار آیه است، ھنگامی که آیه از امری در آینده و 

ین یابد، و ھنگامی که ا ای نظری و تئوری می ی وعده گوید، سخنش جنبه آتی سخن می
گردد این وقوع و تحقق حکم  ی نظری در قالب عملی، واقعی و اجرایی محقق می وعده

 ی آن نتیجه و فرجامش تحقق یافته است. تأویل آن را دارد، زیرا به واسطه

 های قرآن در خصوص پیروزی تأویل عملی وعده
ھای مکی در خصوص پیروزی حق و نابودی باطل، تنھا  ھای قرآنی در سوره وعده

، یعنی: نیازمند به بار »اند تأویل«ھا نیازمند  ھایی تئوری بودند، و این وعده دهوع
شان بر  نشستن و به ثمر رسیدن، و اجرایی شدن در زمین ھستند، در نتیجه تحقق

 ھاست. روی زمین (به معنای) تأویل عملی آن
 فرماید: ی قمر که می ی قرآنی خداوند در سوره شک وعده بی

بُرَ َو�َُولُّوَن  ۡمعُ ٱ�َۡ َسُيۡهَزُم ﴿  .]٤٥[القمر:  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 .»گریزند کنند و می خورند و پشت می جمعیت ایشان به زودی شکست می«

این دارد.  عیت این وعده را بیان میی تئوری است، قرآن در مکه با قاط یک وعده
 برای آن بود،» تأویلی«وعده در جنگ بدر تحقق یافت، اجرایی شدن و عملی شدن آن 

بدین ». امروز تأویل این آیه را دریافتم«فرماید:  می س بن خطاب بدین خاطر عمر
ترتیب تأویل آیه، اجرایی شدن مضمون آن بر روی زمین بود. بنابراین معنی سخن 

این است که ھنوز  ،»یت آن برای ایشان روشن نشده استواقع«فرماید:  خداوند که می
قرآن وعده دھنده اجرایی نشده، و  ھای وعدهتا به حال (منظور زمان مشرکین مکه) 

 کنند. تأویل عملی آن کامل نشده است، و بدین خاطر است که کافران آن را تکذیب می
دار است، زیرا بر نزدیک بودن فرا رسیدن (زمان) آن  ھدف» لما«انتخاب حرف توقع 

نگ بدر و بعد ھای قرآنی را در ج کند، (و در عمل نیز) تأویل آن وعده تأویل داللت می

وِ�لُهُ ﴿از آن دیدند. دلیل اینکه این مطلب ھمان معنی 
ۡ
تِهِۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ی آیه  است ادامه ﴾ۥۚ َولَمَّ

َب ﴿فرماید:  است که می ِينَ َكَ�ٰلَِك َكذَّ ٰلِِم�َ َكيَۡف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱنُظرۡ مِن َ�ۡبلِهِۡمۖ فَ  ٱ�َّ  ،﴾٣٩ٱل�َّ
کردند. (ای انسان!) بنگر که سرانجام ستمکاران به  به ھمین منوال پیشینیان ھم تکذیب می«

 .»کجا کشید



 ١١٣  یمکّ  یها سوره در یقرآن یها وعده: دوم بخش

ی آن  نگرانه ھا و خبرھای آینده یعنی: ھمچنان که کفار مکه به معانی قرآن و وعده
احاطه علمی نداشتند و آن را تکذیب کردند، ھمچنان نیز کفار پیش از آنان خبرھایی را 

 کذیب کردند.داشتند ت شان برای آنان بیان می که پیامبران
طور قطع آنان را ھالک و نابود  ی پیشین چه کرد؟ به کننده خداوند با کفار تکذیب

کردند به آنان رسید.  ھایی را که تکذیب می ساخت، و بدین ترتیب تأویل خبرھا و وعده
شان تأمل کن و از آن پند  از این روی عاقبت ستمگران پیشین بد بود، پس در عاقبت

کنند و بزودی تأویل آنچه  برای کفاری است که قرآن را تکذیب می بگیر. این تھدیدی
کننده تأویلش را  یابند، ھمچنان که پیشینیان تکذیب کنند در می را که تکذیب می

 دریافتند.
ی پیروزی و استقرار برای مؤمنین مستضعف در مکه است، زیرا تأویل  این وعده

ی مسلمانان بر آنان است. و این چیزی آیات ارعاب و تھدید برای کفار، معنایش پیروز
 ھا و نبردھای بعد از ھجرت که به فتح مکه منتھی شد، روی داد. است که در جنگ

 کفار منتظر عذابند
 فرماید: خداوند می -٣

يَّاِم ﴿
َ
ِينَ َ�َهۡل يَنَتِظُروَن إِ�َّ ِمۡثَل � ْ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ قُۡل فَ  ٱ�َّ ْ َخلَۡوا إِّ�ِ َمَعُ�م ّمَِن  ٱنَتِظُرٓوا

ِينَ ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ رُُسلََنا وَ  ١٠٢ٱلُۡمنَتِظرِ�نَ  ا َعلَۡيَنا نُنِج  ٱ�َّ ْۚ َكَ�ٰلَِك َحقًّ  ﴾١٠٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َءاَمُنوا
 .]١٠٣-١٠٢[یونس: 

ھایی) جز روزگار کسانی داشته  آیا آنان چشم آن دارند که روزگاری (پر از بالھا و عذاب«
اند؟ بگو منتظر (فرمان خدا) باشید و من ھم با شما چشم به راه  ایشان بوده باشند که پیش از

بران خود و مؤمنان را مانم. پس از آن (که بال و عذاب گریبانگیر کافران گردید) پیغم می
خواھیم داد و این حقی است بر  آورندگان (به تو) را (نیز) نجات ھمینطور ایمان رھانیم می
 .»ما

تھدیدی دیگر در خصوص عذاب کفار وجود داشته و در مقابل در این دو آیه 
 ی جدیدی برای نجات و رھایی مؤمنین است. وعده

کننده منتظر چه چیزی ھستند؟ توقع دارند چه چیزی برای آنان روی  کفار تکذیب
نمایند و با  را تکذیب می ج کنند و پیامبر دھد؟ در حالی که آنان مؤمنین را شکنجه می

ی  کننده افتد که برای کفار تکذیب شان اتفاق میجنگند! فقط ھمان چیزی برای میم اسال
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 زیرا این ند قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون؛مان ،ی پیش از آنان روی داد مبارزه کننده
شک  شود: ھرکسی که با حق بجنگد بی الھی است که دچار تغییر و تبدیل نمیسّنت 

کشد.  پایان عاقبتی بد و تاریک انتظارش را می شود و در شکست خورده و مغلوب می
کفار قریش به سمت این فرجام حرکت کردند فرجامی که دیگران پیش از آنان به آن 

بگو «دھد که به آنان بگوید:  دستور می ج رسیده بودند! بدین خاطر خداوند به رسولش
 .»مانم منتظر (فرمان خدا) باشید و من ھم با شما چشم به راه می

شما  نی: منتظر باشید که روزھایی سیاه و خشن مانند روزھای کفاری که پیش ازیع
شوید،  طور قطع بدان مبتال می بودند ببینید، منتظر باشید که عذاب بر شما فرود آید، به

تان  منتظر باشید که مسلمانان بر شما پیروز شوند، منتظر خواری و پستی و شکست
شوم، تحقق  ھا می ی این مانم، منتظر تحقق ھمه می باشید. من ھم با شما چشم به راه

ھا برای  یجابی آنی مثبت و ا ھا علیه شما و تحقق جنبه ی منفی و سلبی وعده جنبه
 خود و یارانم.

 اند مؤمنین منتظر پیروزی و رهایی
دارد که مؤمنین منتظر چه چیزی ھستند، و آرزوی چه خیری  ی بعدی بیان می آیه

را از سوی خدا دارند، آنجا که خداوند به مؤمنین بشارت رھایی و نجات و امنیت و 
رھانیم. ھمینطور  پیغمبراِن خود و مؤمنان را میپس از آن «دھد:  رستگاری را می

 ».خواھیم داد و این حقی است بر ما آورندگان (به تو) را (نیز) نجات ایمان
پیامبری با  ھای قرآنی که این پایان را برای سرگذشت ھر این موضوع در سرگذشت

ح و شعیب و دیگر و معلوم است. از نوح تا ھود و صالکند، آشکار  قومش معین می
چنین است. خداوند رویارویی میان آن رسول و قومش را، با نابودی کفار  † انبیاء

، و پیروزی آن رسول و پیروانش به پایان رسانده است و این سنتی الھی است دشمن
 که ھیچ تخلفی ندارد.

ی نجات و رھایی مؤمنین را بدون توجه به زمان و  خداوند با قاطعیت وعده
». ی ماست که مؤمنان را نجات دھیم زیرا بر عھده«دارد:  ھای مختلف بیان می مکان

ی او انجام یافته و عملی است، نجات مؤمنین به  وعده کند، خداوند خالف وعده نمی
ھنگام ھالکت کفار امری است که از سوی خدا تقدیر شده و آن را اجرا و عملی 

ای  دھد که نجات مؤمنین فریضه کند، و بر مؤمنین منت نھاده و به آنان خبر می می
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ود واجب است بر او، خداوند به عنوان احسان و نیکی از سوی خود آن را بر خ
 گردانیده است.

ی درخشان به مؤمنین در این دو آیه است در  آنچه از تھدید و ارعاب کفار، و وعده
 ھای اسالمی پس از ھجرت به تحقق پیوست. جنگ

برای خود، و شر و بدی را که  ج بدین ترتیب (عاقبت) نیک و خوبی را که پیامبر
: پس منتظر باشید، من ھم با شما بگو«کشید عملی شد:  برای دشمنانش، انتظارش را می

 ».در انتظار خواھم ماند
ی خداوند، و انتظار تأویل آن در عالم واقع،  با این یقین قطعی به اجرایی شدن وعده

شان تعامل  مسلمانان مجاھد معاصر با دشمنان یھودی و آمریکایی، و دیگر دشمنان
 !کنند می

 التزام و صبر تا تحقق وعده
 :فرماید خداوند می -٤

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي  ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ

۠ َعلَۡيُ�م بَِو�ِيلٖ  ۦۖ ِ�َۡفِسهِ  نَا
َ
� ٓ ۖ َوَما َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك  ٱتَّبِعۡ وَ  ١٠٨َوَمن َضلَّ فَإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَۡيَها

ٰ َ�ُۡ�َم  ٱۡصِ�ۡ وَ  ۚ َح�َّ ُ  .]١٠٩-١٠٨[یونس:  ﴾١٠٩ٱلَۡ�ِٰكِم�َ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ
بگو: ای مردمان از سوی پروردگارتان، حق (که کتاب راستین قرآن است، توسط پیغمبر «

تان آمده است. ھرکس که (با ایمان آوردن به شریعت خدا) راھیاب  صادق آخرالزمان) به سوی
شود و ھرکس که گمراه و سرگشته شود، به زیان خود  خود راھیاب میگمان به سود  گردد، بی

شود،  شما نیستم. از آنچه بر تو وحی می )شود و من مأمور (بر افعال گمراه و سرگشته می
کند و او بھترین داوران  پیروی کن و شکیبا باش تا خداوند (میان تو و دیگران) داوری می

 .»است
خواھد مؤمنین را بر  ی یونس مکی ھستند که می ورهیه از آیات پایانی سآاین دو 

ھای راستین  شان را پر از امید و یقین گرداند و وعده ھای حق استوار داشته، و قلب
 ھا دھد. پیروزی و استقرار را بدان
ی مردم رسانده و  دھد که پیامش را به ھمه دستور می ج خداوند به پیامبرش

ی شما  ی خداوند به سوی ھمه حجت را بر آنان اقامه کند و به آنان بگوید: من فرستاده
کنم، و بدین  کنم، و برای آن دالیل و براھین اقامه می ھستم، و حق را بر شما عرضه می
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ی شماست، پس اگر ھدایت  بر عھدهرسد، گام دوم  ام نزد شما به پایان می ترتیب وظیفه
ی  گردید، و اگر آن را نپذیرید در زمره را پذیرفتید و ایمان آوردید، پیروز و رستگار می

گیرید، و من بر شما نگھبان نیستم، و بر من واجب نیست که ایمان  زیانکاران قرار می
ی حجت چه  و اقامهبعد از تبلیغ و بیان پیام  ج تان بیندازم!، رسول الله ھای را به قلب

 کند؟ ای الھی است چه می کند؟ در حالی که او منتظر تحقق وعده می
منتظر باشید و «ی الھی بود ھنگامی که به آنان گفت:  منتظر تحقق وعده ج ایشان

ی انتظار سخن  در دوره ج ، ایشان]١٠٢[یونس: . »مانم من ھم با شما چشم به راه می
شود،  از آنچه بر تو وحی می«فرماید:  نمود که می میخداوند به خود را اجرا و عملی 

پیروی کن و شکیبا باش تا خداوند (میان تو و دیگران) داوری کند و او بھترین داوران 
 دھد: شک خداوند دو دستور به او می بی». است
 ».شود، پیروی کن از آنچه بر تو وحی می«پیروی از قانون خدا:  -١

ھایی که خداوند در قرآن فرو فرستاده، شدنی  آموزهاین کار با اجرای دستورات و 
ت ھای اخالقی، و حرک است. این دستورات در رابطه با مراسم عبادی، و احساس

 و مقاومت در برابر ایشان است. دعوتگرانه، و رویارویی با دشمن
و این صبری عام و فراگیر و مطلق است، به مؤمنین توشه ». شکیبا باش«صبر:  -٢

دارد که از  گرداند، و آنان را وا می رد، آنان را بر حق استوار میدا ارزانی می
 ت و اراده و امید و یقین عبور کنند.ی انتظار برای پیروزی با ھّم  مرحله

نماید و رویارویی میان آنان را به  بزودی خداوند میان مؤمنین و کافرین داوری می
بخشیده و تھدیدش را نسبت به اش را نسبت به مؤمنین تحقق  رساند، و وعده پایان می

 نماید، خداوند بھترین داوران است. کفار اعمال می
مان  ھای خداوند در خصوص پیروزی در حالی که ما منتظر عملی شدن وعده

شود،  از آنچه بر تو حی می«ھستیم، توشه و زاد ما اجرای دو دستور موجود در آیه است: 
جدی و صادقانه از فرامین الھی، و صبر زیبا و التزام و پیروی  »پیروی کن و شکیبا باش.

 پسندیده، و انتظار مثبت که توأم با نوید و امید است، و کار و تالش.



 

 

 فصل چهارم:
 ی هود ی قرآنی در سوره وعده

ی  ی تنگنای شدیدی که پیشتر درباره ی ھود مکی است و در ھمان دوره سوره
اش سخن گفتیم، نازل شده است و ھمان چیزی را ھدف خود قرار  برجستهخصوصیات 

ھای نازل شده در آن  ی یونس، و دیگر سوره پردازد که سوره داده و به انجامش می
اند، با در نظر گرفتن شخصیت خاص ھر سوره، که دارای  دوره ھدف خود قرار داده

ه نمایش گذاردن ی خاص خود بوده، و راه بخصوصی در ب خصوصیات برجسته
 موضوعات، و بیان حقائقش دارد.

و مؤمنین را بر حق، به دوش گرفته،  ج ی تثبیت و تأیید پیامبر ی ھود وظیفه سوره
نماید، این کار را از  شان را از یقین و امید به پیروزی اسالم و شکست کفر پر می و قلب

دھد این پیامبران  میشان انجام  راه به نمایش گذاردن سرگذشت پیامبران با اقوام
. ترتیب بیان نام † عبارتند از: نوح، ھود، صالح، ابراھیم، لوط، شعیب و موسی

 ی تاریخی است. پیامبران براساس زنجیره
آنچه از سرگذشت ھر پیامبری از پیامبران با قومش بیان شده، عبارتست از: قیام 

ی آنان در برابر دعوتش، گیر پیامبر به تبلیغ و رساندن دعوت به قومش، و بیان موضع
ی میان او و آنان، و به مبارزه  سپس به نمایش گذاشتن بخشی از گفت و گو و مناقشه

دشمنی، سپس بیان پایان  طلبیدن آنان از سوی او، و پافشاری آنان بر کفر و تکذیب و
سرگذشت آن پیامبر با قومش، پایانی که نجات پیامبر و پیروان مؤمنش، و نابودی 

 زند. ی او را رقم می کننده تکذیبدشمنان 
ھا و تصاویر سرگذشت ھر پیامبر،  ھدف از این نمایش دادن، و تمرکز بر این صحنه

ی آنان بر رویارویی و  تثبیت و استوار کردن مؤمنین بر حق، و تقویت عزم و اراده
خداوند در سّنت  شان به سوی کردن توجه طلبی است، ھمچنین ھدف جلب مبارزه

ای مورد انتظار  ھا، و اینکه به آرزوھای بزرگ در دوردست و به سوی آینده تمسیر دعو
ای که پیروزی و استقرار از آن آنان بوده، و شکست از آِن  و امیدوارانه نظر اندازند، آینده



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ١١٨

ھا و وعده، به ھنگام بیان آنچه میان  شان است!، آیات تثبیت کردن و راھنمایی دشمنان
آید.  روی داده، یا در گزارشی بر پایان رویارویی میان طرفین، میشان  پیامبران و اقوام

 آید: ھا آن چیزی است که در زیر می از مشھورترین آن

 سرانجام نیک، خاّص پرواپیشگان است
شود سرگذشتی  به ھمراه قومش بیان می ÷ که بر سرگذشت نوح در شرحی -١

که به غرق شدن کفار توسط طوفان منتھی شد، و نوح و پیروان مؤمنش در 
کشتی نجات یافتند و پس از طوفان از کشتی خارج شده و پا روی زمین 
نھادند، در این شرح بیان شروعی دوباره برای زندگی است. خداوند در شرحی 

 فرماید: بر این واقعه می

﴿ ِ �َبآءِ ت
َ
نَت َوَ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذ�ۖ  ٱۡلَغۡيبِ ۡلَك ِمۡن أ

َ
نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ

ۖ فَ   .]٤٩[هود:  ﴾٤٩لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلَ�ٰقَِبةَ إِنَّ  ٱۡصِ�ۡ
ای) جزو اخبار غیب است  ھای پیشینی که تو آنان را ندیده ھای ملت این (قصه و داستان«

کنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از این، آن را  آن را به تو (ای پیغمبر اسالم) وحی می که
از آِن پرھیزگاران  که سرانجامدانستید. پس (در برابر اذیت و آزار قوم خود) شکیبایی کن  نمی
 .»است

فرماید: آنچه از اخبار غیب در خصوص سرگذشت نوح  می ج خداوند به پیامبرش
ایم،  ھا را به تو وحی کرده دانستی و ما آن ھا را نمی آن ،ایم، تو پیشتر شتهبرای تو بیان دا

دانستند، و وارد شدن این خبرھا در قرآن دلیلی  ھا را نمی ھمچنان که قوم تو نیز آن
ای است از جانب  ای نیست، بلکه وحی ی آفریده است بر اینکه این قرآن تألیف و نوشته

 ما به سوی تو.
دھد، صبر به معنای عام و فراگیر آن، زیرا  را دستور به صبر می ج پیامبرشخداوند 

انی را ثابت ربّ سّنت  ای ضروری است. آیه یک ی انتظار پیروزی، توشه صبر در مرحله
 ».سرانجام نیک، خاص پرواپیشگان است«دارد:  بیان می

یروزی و رھایی یعنی: پایان رویارویی میان لشکریان حق و یاران باطل عبارتست از پ
پرواپیشگان، و اھالک و نابودی کافران، در نتیجه سرانجام نیک پیوسته خاص 
پرواپیشگان است، خداوند به آنان لطف و احسان نموده و گشایش و رھایی و پیروزی و 

دارد، و بر آنان واجب است که آینده را با یقین (به  استقرار را به آنان ارزانی می
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ھایی  بت به سرانجام، اطمینان و آرزو داشته باشند و منتظر وعدهپیروزی) بنگرند و نس
 !باشند که خداوند بیان داشته است

 سنت خداوند در جانشینی
و قومش روی داده به نمایش  ÷ آیات سوره برخی از آنچه را که میان ھود -٢

به آنان گفته است را ثبت و ضبط  ÷ گذارد، و برخی از آنچه را که ھود می
کرده از جمله اینکه او منتظر نابودی آنان و جانشین شدن دیگران به جای 

 آنان است. این مطلب در سخن خداوند بیان گردیده است:

رِۡسۡلُت بِهِ ﴿
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُ�م مَّ

َ
ُ�ۡم َوَ�  ۦٓ فَإِن تََولَّۡواْ َ�َقۡد � إَِ�ُۡ�ۡمۚ َو�َۡستَۡخلُِف َرّ�ِ قَۡوًما َ�ۡ�َ

ونَهُ  ۚ  ًٔ َشۡ�  ۥتَُ�ُّ  .]٥٧[هود:  ﴾ا
اگر (از دعوت من) روی بگردانید (باکی نیست. زیرا بر رسوالن پیام باشد و بس) و من «

یگری میراند و) کسان د پروردگارم (شما را میرسالتی را که مأمور بدان بودم به شما رساندم. 
نشاند و شما ھیچ زیانی (با روگردانی از پرستش و دوری از عبادتش) بدو  را به جای شما می

 .»رسانید نمی
یعنی: آنچه بر من واجب است این است که (پیام) دعوت را به شما برسانم، و 
حجت را بر شما تمام کنم و این کار را نیز کردم، اگر دعوتم را نپذیرید، و روی 

بدان پشت کنید، و بر کفر و تکذیب و دشمنی اصرار بورزید این شمایید که برگردانده و 
کنید، و خداوند به زودی شما را ھالک و  کارید، و بدین ترتیب بر خود ستم می زیان

توانید  گرداند، ھمچنان که پیش از شما با قوم نوح چنین کرد، شما نمی نابود می
 گرداند. نمی یچ زیانی متوجه اوتان ھ و کفرورزیخداوند را درمانده سازید 

بزودی خداوند قوم دیگری را جانشین و وارث شما گردانیده و بر جای شما 
شک خداوند سنتش را  ناپذیر است. بی خداوند است که تخلفسّنت  نشاند، این می

اش را نابود  تحقق بخشید در نتیجه ھود و پیروانش را نجات داد و قوم کفرپیشه
 فرماید: یگردانید. خداوند م

ۡمُرنَا َ�َّۡيَنا ُهوٗدا وَ ﴿
َ
ا َجآَء أ ِينَ َولَمَّ ْ َمَعهُ  ٱ�َّ بِرَۡ�َةٖ ّمِنَّا َوَ�َّۡيَ�ُٰهم ّمِۡن َعَذاٍب  ۥَءاَمُنوا

ْ وَ  ۥَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَهُ َوتِۡلَك َ�دٞۖ َجَحُدواْ � ٥٨َغلِيٖظ  َبُعٓوا ِ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  ٱ�َّ
ۡمَر ُ�ّ

َ
 ٥٩أ
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تۡبُِعواْ ِ� َ�ِٰذهِ 
ُ
ۡ�َياَو� َ� ُ�ۡعٗدا ّلَِعادٖ قَوِۡم  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� لَۡعَنٗة َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ

َ
ْ َر�َُّهۡمۗ � َ�ٓ إِنَّ َ�ٗدا َ�َفُروا

َ
�

 .]٦٠-٥٨[هود:  ﴾٦٠ُهو�ٖ 
مؤمنان ھمراه او را در ھنگامی که فرمان ما (مبنی بر نابودی قوم عاد) در رسید، ھود و «

پرتو مرحمت خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب سخت و شدید رھانیدیم. این ھم قوم عاد 
ھای (آفاق و انفس) و دالیل پروردگارشان را انکار و تکفیر کردند و از فرمان  بودند که آیه

. در این دنیا ای پیروی کردند پیغمبران خدا سرکشی نمودند و از دستور ھر سرکش عنادپیشه
) شدند و در روز قیامت نیز (ھمینطور به لعنت و الله دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت

کافر شوند). ھان! (ای جھانیان! بدانید که قوم) عاد به خدای خود  طرد از رحمت گرفتار می
در خور ی طرد از رحمت خدا و  شدند. ھان! (ای مردمان! بدانید که) عاد، قوم ھود (شایسته

 .»ھالک شدند، پس) نیست و نابود باد!

 کار پیوسته، و منتظر وعده داده شده بودن
و قومش یعنی  ÷ آیات سوره برخی از سخنان و گفت و گوی میان شعیب -٣

دارند و از جمله اینکه شعیب نسبت به رفتار آنان  اھل مدین را بیان می
 فرماید: صبرپیشه نمود و آنان را به مبارزه طلبید. خداوند می

ْ َوَ�َٰقۡوِم ﴿ �ِيهِ َعَذاٞب ُ�ۡزِ�هِ  ٱۡ�َملُوا
ۡ
ۖ َسۡوَف َ�ۡعلَُموَن َمن يَأ ٰ َمَ�نَتُِ�ۡم إِّ�ِ َ�ِٰمٞل َ�َ

ْ ُهَو َ�ِٰذٞبۖ وَ َوَمۡن   .]٩٣[هود:  ﴾٩٣إِّ�ِ َمَعُ�ۡم َر�ِيٞب  ٱۡرتَقُِبٓوا
ای قوم من! ھرچه در قدرت دارید انجام دھید و کوتاھی نکنید (و بدانید که خدا «
) من به کار خود مشغولم. باالخره خواھید دانست بان من است و از شما باکی نیست.پشتی

کند، و چه کسی دروغگو است  ا خوار و رسوا میشود که او ر که چه کسی دچار عذابی می
 .»ه راه باشید و من ھم چشم به راھمچشم ب

ٰ َمَ�نَتُِ�مۡ ﴿معنی:  : براساس طرح و برنامه و سیاست خودتان. بعد از آنکه ﴾َ�َ
دعوت را به قومش ابالغ کرد، دو راه برای آنان آشکار شد: راه حق و راه  ÷ شعیب

و مؤمنین پیروش نمود یافته بود، و باطلی که در  ÷ باطل. حقی که در شعیب
 اشراف قومش و پیروان کافرشان تجسم یافته بود.

ی عملی  ھرکدام از این دو گروه طرح و پروژه و برنامه عملی خود را داشتند: برنامه
و پیروان  ÷ شود که شعیب مثبت که براساس بندگی و دعوت و کار نیک برپا می

ی عملی منفی و پلید، که براساس  کردند و در مقابل برنامه ر میمؤمنش اقدام به این کا
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ی با حق و  کفر و ظلم و ستم و طغیان، و انتشار فساد و تباھی میان مردم، و مبارزه
 . میان این دو کار و برنامه تفاوت از زمین تا آسمان است.شود یاران حق برپا می

 طلبد که: با این سخنش اینگونه قومش را به مبارزه می ÷ بدین خاطر شعیب
ای قوم من، ھمه امکانات خود را به کار گیرید، من ھم [به وظایف خود] عمل «

 ».کنم می
ی خود اقدام نماید، و ھرکدام از ما در راه  یعنی: ھرکدام از ما براساس طرح و برنامه

کست من و پایان دادن به خنثی کردن عمل دیگری بکوشد، در نتیجه شما برای ش
کوشید، و من نیز در راه انتشار دعوت خودم، و از میان بردن باطل شما، و  دعوتم می

 کوشم!، کوشم، پس شما بکوشید، و من نیز می پایان دادن به سیطره و نفوذ شما می
ای ھستیم که خداوند به ما  آینده از آن ماست، و نه شما، ما منتظر و چشم به راه وعده

ده است یعنی رھایی و پیروزی، و ھمچنین منتظر عذابی ھستیم که خداوند شما را دا
شک نزدیک بوده و  ایم که (زمان وقوع) این تھدید بی نماید، و ما مطمئن با آن تھدید می

شود که  چه کسی دچار عذابی می«تان را گرفت خواھید دانست که:  ھنگامی که دامن
 ».کسی دروغگو است کند، و چه او را خوار و رسوا می

ه راه باشید و چشم ب«گوید:  طلبی با آنان را استمرار داده و می مبارزه ÷ شعیب
یعنی: چشم به راه پایان نبرد میان من و خودتان باشید، و ». من ھم چشم به راھم

گیرد، من چشم به راه چنین سرانجامی ھستم، گذشت  بدانید که عذاب شما را دربر می
و  ÷ مان است. ھنگامی که خدا خواست تا سرگذشت شعیبزمان بخشی از در

 فرماید: داده بود محقق گردانید. خداوند می قومش را به پایان رساند، و وعیدی را که

ۡمُرنَا َ�َّۡيَنا ُشَعۡيٗبا وَ ﴿
َ
ا َجآَء أ ِينَ َولَمَّ ْ َمَعهُ  ٱ�َّ َخَذِت  ۥَءاَمُنوا

َ
ِينَ بِرَۡ�َةٖ ّمِنَّا َوأ َظلَُمواْ  ٱ�َّ

ۡيَحةُ  ۡصَبُحواْ ِ� دَِ�ٰرِهِۡم َ�ٰثِِم�َ  ٱلصَّ
َ
َ� ُ�ۡعٗدا لَِّمۡدَ�َن َكَما بَعَِدۡت  ٩٤فَأ

َ
ن لَّۡم َ�ۡغَنۡواْ �ِيَهاۗٓ �

َ
َكأ

 .]٩٥-٩٤[هود:  ﴾٩٥َ�ُمودُ 
ھنگامی که فرمان ما (مبنی بر ھالک قوم مدین) در رسید، شعیب و مؤمنان ھمراه او را «

و ھالک) نجات دادیم و صدای (وحشتناک صاعقه و زلزله)  در پرتو مھر خود (از عذاب
ی  ستمکاران را دریافت و (بر اثر آن قالب تھی کردند و نقش زمین شدند و) در خانه و کاشانه

اند. ھان!  گونه که انگار ھرگز از ساکنان آن دیار نبوده جانی گشتند. بدان خود کالبدھای بی
 .»م ثمود نابود شدندنابود باد قوم مدین! ھمانگونه که قو
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 سنت خداوند در خصوص تنبیه ستمکاران
کنندگان پیشین، از جمله قوم نوح و عاد و ثمود  گاه تکذیب قتل پس از نمایش -٤

و مدین و قوم فرعون، در شرح و توضیحی بر این نمایش، بیان شده که باید از 
 فرماید: ھا پند و عبرت گرفت. خداوند می این صحنه

�َبآءِ ﴿
َ
هُ  ٱۡلُقَرىٰ َ�ٰلَِك ِمۡن أ َوَما َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن  ١٠٠َعلَۡيَكۖ ِمۡنَها قَآ�ِٞم وََحِصيدٞ  ۥَ�ُقصُّ

ۡ�َنۡت َ�ۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم 
َ
نُفَسُهۡمۖ َ�َمآ أ

َ
ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱلَِّ� َظلَُمٓواْ أ ا َجآَء  ٱ�َّ َّمَّ ءٖ ل ِمن َ�ۡ

ۡمُر َرّ�َِكۖ وَ 
َ
َخَذ  ١٠١َما َزاُدوُهۡم َ�ۡ�َ تَۡتبِيبٖ أ

َ
ۡخُذ َرّ�َِك إَِذآ أ

َ
َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ  ٱلُۡقَرىٰ َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡخَذهُ 
َ
ِ�ٞم َشِديدٌ  ۥٓ أ

َ
ِ� إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَِّمۡن َخاَف َعَذاَب  ١٠٢أ  .]١٠٣-١٠٠[هود:  ﴾...ٱ�ِخَرة

 .کنیم بازگو میی است که ما برای تو (ای پیغمبر!) ھای این از خبرھای شھرھا و آبادی«
اند). ما به  ھا ھنوز برپا و برجایند و برخی درویده (و از میان رفته برخی از این شھرھا و آبادی

آنان ستم نکردیم (و بیھوده نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان (با کفر و فساد و پرستش 
پرستیدند و  ند. و معبودھایی را که به غیر از خدا میھا و غیره) بر خویشتن ستم روا داشت بت

گونه کمکی به ایشان  خواندند، کمترین سودی به آنان نرساندند و نتوانستند ھیچ به فریاد می
گاه که فرمان (ھالک ایشان از سوی) پروردگارت صادر گردید، و جز بر ھالک و  بنمایند بدان

ن چنین است ھرگاه که (بر اثر کفر و فساد، اھالی) عقاب پروردگار تو ای .شان نیفزودند زیان
ھایی را عقاب کند که ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناک و سخت  شھرھا و آبادی

 .»عبرت بزرگی است برای کسی که از عذاب آخرت بھراسد ،است. به حقیقت در این
 یخ بشری، ازاین آیات آنچه را میان لشکریان حق و سپاھیان باطل، در طول تار

دارد، و ھالکت  طور فشرده بیان می روی داده به † زمان نوح تا زمان محمد
خواند،  ی آثار آنان فرا می دھد، و به مالحظه باقی مانده ستمگران کافر را جلوه می

ھا  ھای تعدادی از آن شھرھا و روستاھایی را که در آن بودند ھمین جاست، خرابه
الی آن کافر بودند آنان اند، در حالی که اھ پابرجاست، و تعدادی دیگر ویران و نابود شده

اند، و ھنگامی که عذاب الھی  شان به خویشتن ستم کرده به خاطر کفرورزی و طغیان
 بر آنان یورش آورد نتوانستند آن را دفع کنند.

الھی به ھنگام تنبیه و عقوبت کفار دشمن حق است، بدون توجه به سّنت  این
ه و قدرتمند است، و عقوبتش نسبت ھای گوناگون، خداوند انتقام گیرند ھا و مکان زمان

آورد، و آنان را مایه  به دشمنان دردناک و شدید است، آنان را خرد کرده و از پا در می
 گرداند. گیران می عبرِت عبرت
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گیرند، کسانی که از عذاب آخرت  ھا پند می اما فقط مؤمنین نیکوکار از این صحنه
شان  ھای مندند، اما دیگران بر قلب ا بھرهترسند، و از بینش و بصیرت ایمانی و راھنم می

این  !گیرند! شان ضعیف گشته است، اینان پند و عبرت نمی قفل زده شده و دیدگان
ی بشارت به پیروزی حق و شکست  دار و ھدفمند ارائه دھنده شرح و توضیح ھدف

ه ای باشند ک خواند تا چشم به راه وعده باطل برای مؤمنین است، و آنان را فرا می
شان  یقین حرکت ای درخشان را ببینند، و با ثبات و خداوند به آنان داده است، و آینده

 را به سوی آن سرعت بخشند.
گردند، زیرا  مند می مسلمانان صادق در ھر دوره و مکانی از این شرح و توضیح بھره

منطبق  جنگند الھی بر دشمنانی که با آنان میسّنت  برند که ای به سر می آنان در دوره
عقاب پروردگار تو این «فرماید:  گشته و نسبت به انطباق این سخن خداوند که می

ھایی را عقاب کند که ستمکار باشند. به راستی  چنین است ھرگاه که شھرھا و آبادی
 !شوند بر آن دشمنان خوشحال می». عقاب خدا دردناک و سخت است

 های مؤمنین تأثیر وعده در تثبیت قلب
 پذیرد: ھدف از یادآوری خبرھای د با بیان این مطالب پایان میی ھو سوره -٥

و مؤمنین، و به مبارزه  ج پیامبران در این سوره، و تأثیر این یادآوری بر پیامبر
ی گشایش و  شان از شکست، و دادن وعده طلبیدن دشمنان، و ترساندن

 وعده. شان به چشم به راه بودِن تحقق این پیروزی به مؤمنین، و فراخواندن
 فرماید: خداوند می

�َبآءِ ﴿
َ
ِ  ۦَما نُثَّبُِت بِهِ  ٱلرُُّسلِ َوُ�ّٗ �َُّقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ  ٱۡ�َقُّ فَُؤاَدَكۚ وََجآَءَك ِ� َ�ِٰذه
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن  ١٢٠َوَموِۡعَظةٞ َوذِۡكَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ْ َوقُل ّلِ�َّ ٰ َمَ�نَتُِ�ۡم إِنَّا  ٱۡ�َملُوا َ�َ

ْ وَ  ١٢١َ�ِٰملُونَ  ِ َ�ۡيُب  ١٢٢إِنَّا ُمنتَِظُرونَ  ٱنَتِظُرٓوا َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡمرُ �َ�ۡهِ يُرَۡجُع  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ا َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�ُبۡدهُ فَ  ۥُ�ُّهُ  ۡ َعلَۡيهِ� َوَما َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ  .]١٢٣-١٢٠[هود:  ﴾١٢٣َوتََو�َّ
خوانیم، کًال برای این است که بدان دلت را  این ھمه از اخبار پیغمبران بر تو فرو می«

برجای و استوار بداریم (و در برابر مشکالت تبلیغ رسالت، آن را تقویت نماییم). برای تو در 
ضمن این (سوره و اخبار مذکور در آن، بیان) حق آمده است و برای مؤمنان پند و یادآوری 

آورند: ھرچه در قدرت دارید بکنید (و در  ذکر شده است. بگو به کسانی که ایمان نمی مھمی
کنیم. و چشم به راه باشید و ما ھم چشم به راه  توانیم می راه خود بروید) که ما نیز آنچه می
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گاھی از) غیب آسمان  .گردد خدا است، و کارھا یکسره بدو برمیی  ھا و زمین ویژه ھستیم. (آ
خبر  کنید بی بپرست و بر او توکل کن و (بدان که) پروردگارت از چیزھایی که می پس او را

 .»نیست
و  ج از جمله فواید بیان سرگذشت انبیاء در قرآن، استوار کردن قلب پیامبر

ھای الھی به صورت  ی تطبیق سنت ھا صحنه ھای مؤمنین است، زیرا این سرگذشت قلب
ھا بیانگر نابودی کفار و پیروزی مؤمنین است و  عملی و واقعی است، و پایان سرگذشت

ی  شان به واسطه ھای ی بشارت و امید برای مؤمنین بوده و قلب این خود دربر دارنده
 یابد. آن آرامش و تسکین می
به  ھا دھد که کفار را با گفتن این مطلب به آن دستور می ج خداوند به پیامبرش

کنیم و چشم به  توانیم می بکنید که ما نیز آنچه می ھرچه در قدرت دارید«مبارزه بطلبد که: 
ی خود عمل کنید و  . یعنی براساس شیوه و برنامه»راه باشید و ما ھم چشم به راه ھستیم

تمام سعی و تالش خود را در جنگ با من و از میان بردن دعوتم به کار گیرید، و ما 
ود، در ابقا و پافشاری بر حق ی خود و با توان خ مؤمنین (نیز) براساس شیوه و برنامه

 بریم و به انتشار دعوت تان را از میان می ھای ایستیم، نیرنگ کوشیم، در برابرتان می می
، شما ھرآنچه را که در توان دارید به کار گیرید و ما نیز پردازیم تان می (اسالم) در میان

شود، اما  به دست میروزگار در میان ما دست  گیریم. در توان داریم به کار میھرآنچه 
چرخد، زیرا خداوند به ھمراه ما است، و  آینده از آن ما است، و زمان به نفع ما می

 گرداند. بزودی شما را درھم شکسته و ما را بر شما پیروز می
ای  آورد، ما نیز منتظر تحقق وعده منتظر باشید که در آینده چه بر سرتان می

عده وگرداند و نسبت به حصول این  ر شما پیروز میھستیم که خدا به ما داده و ما را ب
اش را عملی ساخته و خالف  ی خدا است و خداوند وعده یقین تام داریم، زیرا این وعده

 کند. وعده نمی
ھایی محدود و اندک  ھا فقط سال و پیروان مؤمنش بود. این ج زمان به نفع پیامبر

ای کوتاه بود،  ھم فقط دوره ت، اینبودند تا آنگاه که ھجرت به سوی مدینه صورت گرف
تا اینکه نبرد با مشرکین آغاز شد و پایان آن پیروزی مسلمین و استقرار آنان بود و در 

 مقابل کفار دچار شکست و خواری و ضرر و زیان شدند.
مسلمانان صادق معاصر که درگیر جنگ و دشمنی از سوی یھود و آمریکا ھستند 

ھمه «به کفار زمان خود گفت:  ج بگویند که پیامبرباید ھمان چیزی را به آنان 
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امکانات خود را به کار گیرید، ما ھم (به وظایف خود) عمل خواھیم کرد؛ و منتظر 
 ».باشید، ما ھم در انتظار خواھیم ماند



 

 

 فصل پنجم:
 ی قرآنی در سوره یوسف وعده

ی مکه نازل شده که پیشتر در  دوره ھمانی یوسف نیز مکی است، و در  سوره
 خصوص شرایط آن دوره سخن گفتیم.

ھای مؤمنین، و کاشتن نھال امید و  ف در مورد تثبیت و تأیید قلبیوسی  سوره
ه و روش ویژه و خاص ی آن را داده است در آن، شیو یقین به تحقق آنچه خداوند وعده

چرخد، با وعده آغاز شده و با تحقق  میی سوره به دور یک سرگذشت  . ھمهخود را دارد
ی اشارات متعددی در  پذیرد، و آیات سوره در بردارنده عملی آن بر روی زمین پایان می

 خصوص تأکید بر حقائق مسلم در آن است.
گردد، خوابی که یک کودک دیده است، خوابی که  سوره با بیان یک خواب آغاز می

آینده است، ھنگامی که کودک خوابش را برای ی تحقق چیزی برای او در  دھنده وعده
دھد، حوادث پی در پی و ناگھانی  کند پدرش به او نوید خیر و خوبی می پدرش بازگو می

یابد، و این رویدادھا  ھای بسیاری تداوم می دھد، این حوادث سال برای کودک روی می
ده بود پایان با تأویل عملی آن خواب و عملی شدن آنچه را که خدا به او وعده دا

ایست به برخی از توضیحات سوره بر  آید اشاره پذیرد. در آنچه در ذیل می می
 رویدادھای این سرگذشت.

 خواب یوسف در حالی که او خردسال است
برند،  یوسف در خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه برای او سجده می -١

ی خیر و  پدر به او مژده بازگو کرد، ÷ این خواب را برای پدر پیامبرش یعقوب
ی درخشان پسرش تلقی  خوبی داد، و از آن به بشارتی از سوی خدا برای آینده

ھا نظر انداخته و برای  اش را به پسرش گفت تا او به دوردست کرد، و طرز تلقی
 فرماید: رسیدن به آن بکوشد. خداوند می
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﴿ 
ۡ
َحادِيِث وِ�ِل َوَ�َ�ٰلَِك َ�َۡتبِيَك َر�َُّك َوُ�َعّلُِمَك ِمن تَأ

َ
ٰٓ  ۥَو�ُتِمُّ نِۡعَمَتهُ  ٱۡ� َعلَۡيَك َوَ�َ

بََوۡ�َك مِن َ�ۡبُل إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰقۚ إِنَّ َر�ََّك َعلِيٌم َحِكيمٞ 
َ
� ٰٓ َها َ�َ َ�مَّ

َ
 ﴾٦َءاِل َ�ۡعُقوَب َكَمآ �

 .]٦[یوسف: 
آموزد و  ھا را به تو می خوابگزیند و تعبیر  بدانگونه پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی«

کند، ھمانطور که پیش از این بر پدرانت ابراھیم  بر تو و خاندان یعقوب نعمت خود را کامل می
 .»گمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت است و اسحاق کامل کرد. بی

ای بزرگ را  ای که آینده ای از سوی خدا به حساب آورد، وعده پدر این خواب را وعده
دھد، او این وعده را که در درون خودش تثبیت شده بود را به  ی پسرش نوید میبرا

ی الھی یقین داشتند، زیرا آن دو  پدر و پسر نسبت به تحقق وعده .پسرش اطالع داد
 کند. ایمان داشتند که خداوند خالف وعده نمی

 وعده خداوند به یوسف
تظارش را نداشت، تا رویدادھا آغازی مھیج داشتند، آغازی که بچه کوچک ان -٢

آنجا که به ناگاه با حسادت برادرانش علیه خود روبرو شد، ھنگامی که او را در 
ی برادران در  ژرفای چاه انداختند، و در حالی که آن بچه در وحشت دسیسه

ُبرد خداوند به او وحی نمود که به زودی از این رنج و  حق خود به سر می
رسد که  شود، و روزی فرا می سالم خارج می یافته و از این محنت محنت رھایی

 کند. جرم و جنایت برادرانش را در حق او، به آنان یادآوری می
 فرماید: خداوند می

ا َذَهُبواْ بِهِ ﴿ ن َ�َۡعلُوهُ ِ� َغَ�َٰبِت  ۦفَلَمَّ
َ
ۡ�َُعٓواْ أ

َ
ۡمرِهِۡم  ٱۡ�ُّبِۚ َوأ

َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ۡهِ َ�ُنَّبَِئنَُّهم بِأ

َ
َوأ

 .]١٥[یوسف:  ﴾١٥ا وَُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ َ�ٰذَ 
ھنگامی که او را بردند و تصمیم گرفتند که او را به ژرفای چاه بیندازند در ھمین حال «

گاه خواھی ساخت،  به او پیام دادیم که در آینده آنان را به این کاری که (در حق تو) کردند آ
 .)»در حالی که نخواھند فھمید (که تو برادر ایشان ھستی

 ی عزیز قدرت محدود یوسف در خانه
خداوند یوسف را از رنج و محنت ژرفای چاه سالم بیرون آورد، و چنین تقدیر  -٣

ای فروخته شود و عزیز مصر او را خریداری  کرد که در مصر به عنوان بنده
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ای بود برای  نماید، این شخص بعد از شاه، مقام دوم مصر بود، و این مقدمه
ھا را پشت سر گذاشت و سبب رھنمون او به تأویل  یوسف آنرویدادھایی که 

 ای شد که خداوند به او داده بود. خوابش و عملی شدن وعده
ی عزیز، مطالبی  ای با ادراک در خانه آیات در خصوص اسکان یوسف به عنوان برده

 فرماید: دارد. خداوند می بیان می

نَّا ِ�ُوُسَف ِ� ﴿ �ِض َوَ�َ�ٰلَِك َمكَّ
َ
وِ�ِل  ۥَوِ�َُعّلَِمهُ  ٱۡ�

ۡ
َحادِيِث� ِمن تَأ

َ
ُ وَ  ٱۡ� ٰٓ  ٱ�َّ َ�لٌِب َ�َ

 ِ ۡمرِه
َ
ۡ�َ�َ  ۦأ

َ
هُ  ٢١َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ ُشدَّ

َ
ا بَلََغ أ َءاَ�ۡيَ�ُٰه ُحۡكٗما وَِعۡلٗماۚ  ۥٓ َولَمَّ

 .]٢٢-٢١[یوسف:  ﴾٢٢ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي 
ن منوال ما یوسف را در سرزمین (مصر استقرار بخشیدیم و) مکانت و منزلت دادیم، بدی«

ھا را به او بیاموزیم. خدا بر کار خود چیره و مسلط است،  تا (در آنجا) تعبیر برخی از خواب
به رشد دانند. و ھنگامی که یوسف  ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی

داوری و دانایی به او دادیم، و ما این چنین پاداش نیکوکاران را و کمال خود رسید 
 .»دھیم می

ی عزیز مصر را برای او  خداوند به یوسف در روی زمین قدرت داد، و اقامت در خانه
مھیا کرد، عزیز مصر او را گرامی داشت و به ھمسرش توصیه نمود که به نیکی با او 

ھا  بینی نتیجه رویدادھا و تعبیر خواب تا پیش برخورد کند، خداوند با یوسف چنین کرد
ھا آمادگی برای رویدادھای اخیر در زندگیش است  ی این را به او آموزش دھد، و ھمه

 شود. ای را که خدا به او داده در آن عملی می که وعده
دھد، و ھر آنچه را  خداوند بر کار خویش مسلط است، ھرآنچه را بخواھد انجام می

کند تا  کند، و کارھا را مرتب می آورد، و رویدادھا را تقدیر می پدید میاراده نماید 
سازد، و  اش اجرایی گردد، و چیزی او را درمانده نمی دستورش عملی شده و وعده

 دانند. ایستد، اما بیشتر مردم این حقایق ایمانی را نمی ای در برابرش نمی آفریده

 های زمین اقتدار گسترده یوسف بر خزانه
سف در خانه عزیز در معرض فتنه زن سرکش او قرار گرفت، این زن در او یو -٤

طمع نموده و بسیار به او متمایل بود، خواست او را بفریبد، اما یوسف به خدا 
پناه برد و بر فتنه آن زن چیره شد و ظالمانه او را به زندان انداختند و چند 

خواب را به او آموخت، او سالی در آن جا ماندگار شد، خداوند در آنجا تعبیر 
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ھا تعبیر نمود، سپس خواب مھیج  زندانی خود را برای آن ھای دو ھم خواب
زده شده بود را تعبیر نمود و پادشاه دستور  پادشاه را که نسبت به آن شگفت

داد تا یوسف را از زندان بیرون آورده و نزد او بیاورند، ھنگامی که پادشاه از 
ھای سرزمین  ئن شد او را عزیز مصر نمود و خزانهپاکی و پاکدامنی او مطم

 (مصر) را به او سپرد و بدین ترتیب یوسف بعد از پادشاه مقام دوم مصر شد.
دارند که ترتیب رویدادھا براساس تقدیر خداوند بوده است تا یوسف  آیات بیان می

گاه برای او تقدیر نموده است.  بدان چیزی دست یابد که خداوند حکیم و آ
 فرماید: اوند میخد

ٰ َخَزآ�ِِن  ٱۡجَعۡلِ� قَاَل ﴿ �ِض� َ�َ
َ
نَّا ِ�ُوُسَف ِ�  ٥٥إِّ�ِ َحفِيٌظ َعلِيمٞ  ٱۡ� َوَ�َ�ٰلَِك َمكَّ

�ِض 
َ
ۡجَر  ٱۡ�

َ
ۖ َوَ� نُِضيُع أ ََّشآُء ۚ نُِصيُب بِرَۡ�َتَِنا َمن �  ِمۡنَها َحۡيُث �ََشآُء

ُ
أ  ٥٦ٱلُۡمۡحِسنِ�َ يَتََبوَّ

ۡجرُ 
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  ٱ�ِخَرةِ  َوَ�  .]٥٧-٥٥[یوسف:  ﴾٥٧َخۡ�ٞ لِّ�َّ

یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصوالت زمین کن، چرا که من بسیار حافظ و «
گاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می باشم. و بدین  نگھدار (خزائن و مستغالت، و) بس آ

خواست منزل  ن نعمت و قدرت دادیم. در آنجا ھرجا که میمنوال یوسف را در سرزمی
بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع  گزید، ما نعمت خود را به ھرکس که بخواھیم می می

آورند و پرھیزگاری  گردانیم. و پاداش آخرت، برای کسانی که (در دنیا) ایمان می نمی
 .»کنند، بھتر است می

اقتداری که خداوند به یوسف ارزانی داشت، اقتدار این ھمان اقتدار بزرگ دوم است 
اول محدود و کوچک بود، (منظور) آنجا که اقامت در خانه عزیز مصر را برای او فراھم 

ھای زمین (مصر، امین و  کرد، اما در این اقتدار و تسلط، خداوند او را بر گنجینه
 سرپرست) قرار داد.

پدرش  ی امیدبخش و درخشانی بود که آیندهاین اقتدار و تسلط، تحقق بخشی از 
 برای او بدان چشم دوخته بود.

تحقق مابقی وعده خداوند به او، به ھنگام دیدار برادرانش، و تعبیر خوابش پیرامون 
 سجده ستارگان برای او، نمود یافت.
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 ی او رویارویی یوسف با بردارانش و تحقق وعده خدا درباره
را در قعر چاه انداخته بودند به سوی او فرستاد، خداوند ده برادری را که او  -٥

ای برخورد کردند که گویی (فقط) عزیز مصر است، و ھیچ  آنان با او به شیوه
 شان است. دادند که این عزیز ھمان برادر کوچک شان این احتمال را نمی کدام

 فرماید: خداوند می

 .]٥٨[یوسف:  ﴾٥٨ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُهۡم وَُهۡم َ�ُ وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َ�َعرَ ﴿
و برادران یوسف به پیش یوسف آمدند، و او ایشان را شناخت، ولی آنان وی را «

 .»نشناختند
رویدادھایی پی در پی میان یوسف و برادرانش رخ داد، تا آنجا که درخواست کرد تا 

برادرش را به دزدی جام شاه  ،یوسف ترش را بیاورند و بعد از آنکه غالماِن  برادر کوچک
متھم کردند یوسف او را نزد خود نگه داشت، برادران یوسف با غم و اندوه به سوی 
پدرشان بازگشتند، پدرشان از آنان خواست که به سوی مصر بازگردند و به جستجوی 
یوسف و برادرش بپردازند، آنان درمانده به نزد یوسف بازگشتند، دلش به حال آنان 

اش بر سر او آورده بودند به آنان  یوسف آنچه را برادران در دوران کودکیسوخت، 
 شان درگذشت. یادآوری کرد؛ برادران، یوسف را شناختند، و یوسف از سر تقصیرات

 فرماید: خداوند می

نُتۡم َ�ِٰهلُونَ ﴿
َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
ا َ�َعۡلُتم �ُِيوُسَف َوأ نَت  ٨٩قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم مَّ

َ
ءِنََّك َ�

َ
ْ أ قَالُٓوا

ِ�� قَۡد َمنَّ 
َ
ٓ أ ۠ يُوُسُف َوَ�َٰذا نَا

َ
ُ يُوُسُفۖ قَاَل � ٓۖ إِنَّهُ  ٱ�َّ َ َمن َ�تَِّق َو�َۡصِ�ۡ فَإِنَّ  ۥَعلَۡيَنا َ�  ٱ�َّ

ۡجَر 
َ
 .]٩٠-٨٩[یوسف:  ﴾٩٠لُۡمۡحِسنِ�َ ٱيُِضيُع أ

گاه که (یوسف را به چاه انداختید، و پس از او اذیت و آزارھا به  یوسف) گفت: آیا بدان«(
دانید چه (عمل زشت و  بنیامین رساندید)، از روی نادانی (جوانی) نسبت به یوسف و برادرش می

یوسفم و این برادر من است. به ناپسندی) کردید؟ گفتند: آیا تو واقعًا یوسف ھستی؟ گفت: من 
گمان ھرکس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت ورزد  . بیبر ما منت گذارده استالله  استیر

 .»گرداند (خداوند پاداش او را خواھد داد) چرا که خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی
ده بود در حالی که یوسف کوچک بود و (توسط برادران) به درون چاه انداخته ش

اند  شده شان را که در حق او مرتکب خداوند به او وعده داد که در آینده این جرم و جنایت
به یوسف وحی کردیم که: قطعًا [روزی] آنان را از کار «به آنان یادآوری خواھد کرد: 

گاه خواھی کرد، در حالی که [تو را] به جا نمی  .]١٥[یوسف: . »آورند [ناھنجار] شان آ
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داند، و بعد از آن که  ھای بسیار که فقط خداوند مقدار آن را می بعد از سالحاال و 
گاه و دنیادیده شده، دومین منصب حکومتی را در مصر  کودک تبدیل به مردی بزرگ و آ

ی پیشین را در زمان مقرر برای او تحقق بخشید و رویدادھا را  در دست دارد، خداوند وعده
جه رسید و حال این یوسف است که آنان را از کار چنان ترتیب داد که به این نتی

گاه می گذشته آورند و انتظار ندارند که او  کند، در حالی که آنان او را به جای نمی شان آ
شان است که  عزیز مصر باشد، حال رو به روی آنان نشسته است، او ھمان برادر کوچک

ست خداوند، او بر کار خویش مسلط پاک و منزه ا !ھا پیش او را به درون چاه انداختند! سال
 کند. اش را اجرایی می کند، و اراده اش وفا می است، به وعده

 بخشد خداوند خواب یوسف را تحقق می
بعد از آنکه برادران یوسف، او را شناختند، یوسف پیراھنش را به آنان داد تا آن را  -٦

گی با خانواده به نزد مبه عنوان مژده به نزد پدرش ببرند، و به آنان دستور داد تا ھ
د؛ یازده برادر و ھنگامی که ھمگی به نزد او آمدند در برابرش کرنش بردناو آیند. 

ھا پیش  و بدین ترتیب تعبیر خوابش تکمیل شد. خوابی که سالپدر و مادرش 
 فرماید: داند. خداوند می دیده بود و فقط خداوند مقدارش را می

بََوۡ�هِ َ�َ ﴿
َ
واْ َ�ُ  ۡرِش ٱۡلعَ َوَرَ�َع � وِ�ُل رُۡءَ�َٰي ِمن َ�ۡبُل  ۥوََخرُّ

ۡ
بَِت َ�َٰذا تَأ

َ
� ٗد�ۖ َوقَاَل َ�ٰٓ ُسجَّ

ۡخرََجِ� ِمَن 
َ
ۡحَسَن ِ�ٓ إِۡذ أ

َ
اۖ َوقَۡد أ ۡجنِ قَۡد َجَعلََها َرّ�ِ َحّقٗ مِۢن  ٱۡ�َۡدوِ وََجآَء بُِ�م ّمَِن  ٱلّسِ

ن نَّزَ 
َ
ۡيَ�ٰنُ  غَ َ�ۡعِد أ ۚ إِنَّهُ  ٱلشَّ � إِنَّ َرّ�ِ لَِطيٞف لَِّما �ََشآُء  ٱۡلَعلِيمُ ُهَو  ۥبَيِۡ� َو�َۡ�َ إِۡخَوِ�ٓ

 .]١٠٠[یوسف:  ﴾١٠٠ٱۡ�َِكيمُ 
و مادرش را بر (کاروان داخل مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) و یوسف و پدر «
انروایان، جملگی) در در حق سران و امیران و فرم نشاند (و به رسم مردمان آن زمان تخت

برابرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من است! 
ھا کرده است، چرا که  پروردگارم آن را به واقعیت مبدل کرد. به راستی خدا در حق من نیکی

ایی انداخت، میان من و برادرانم تباھی و جدشیطان  از زندان رھایم نموده است، و بعد از آنکه
ی (شام به مصر) آورده است. در حقیقت پروردگارم ھرچه بخواھد سنجیده و  شما را از بادیه
گاه (و کارھایش ھمه) دارای حکمت است دھد. بی دقیق انجام می  .»گمان او بسیار آ

خدا  شک خوابی را که یوسف در دوران کودکی دیده بود وعده و بشارتی از سوی بی
ھا  ه سالیان دراز مسکوت مانده بود. یوسف وعده داده شده در این سالبرای او بود. وعد
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تجارب مھیج، و رویدادھای بسیاری را که خداوند برای او تقدیر نموده بود پشت سر نھاد، 
ھا پیش برده، و کارھا را برایش مرتب کرده، و اسباب را برایش  ھای او را در آن خداوند گام

ی تعبیر عملی خواب، و  ی آخر دستش را گرفته بود، صحنه مھیا نموده، و تا این صحنه
ای که به  و بدین ترتیب به وعده شان در برابر او ، و کرنش بردناش به نزد او آمدن خانواده

 کند. او داده بود وفا نمود، خداوند سبحان خالف وعده نمی

 اطمینان یعقوب به عملی شدن وعده خداوند
یعقوب ایمان داشت که خداوند آنچه را به  پدر یوسف بود، ÷ یعقوب پیامبر -٧

سازد، زیرا یعقوب  وعده داده، عملی می - از راه خوابی که به او نمایانده - یوسف
کرد  ، ھمچنین بر این نکته تأکید میدنک اشت که خداوند خالف وعده نمییقین د

د برد، و توجه و مراقبت خداون که یوسف در مکانی خاص در امنیت کامل به سر می
دانست، و  گذشت نمی او را فرا گرفته است، اما او جزئیات آنچه را بر یوسف می

اش را بیان  توانست مکانش را مشخص و توصیف نموده، و جزئیات زندگی نمی
ھا جزء مسائل غیبی است، و پیامبر فقط بر  دانست، زیرا این ھا را نمی کند. این

گاه است که خداوند خود او را مقداری از از آن مطلع سازد، و خداوند با  غیب آ
حکمت و دانا چنین اراده فرموده بود که او را از جزئیات (مکان و زندگی یوسف) 

 مطلع نسازد.
در فراق یوسف اندوھگین بود، و از آنچه بر او  ÷ این درست است که یعقوب

و و رنج نالید، و درد و رنج و اندوھش را نزد خداوند بازگو کرد و ھمین درد  گذشت می می
طور قطع  اما او یقین و امیدش را از دست نداد، و بهاندوه بر چشمانش تأثیر نھاد. 

دانست که پسرش یوسف تحت حفاظت خداوند بوده، و با توجه به حمایت خداوند در  می
ای به او داده بود و خداوند آنچه را وعده داده  امنیت است، زیرا خداوند این چنین وعده

 ازد.س برایش عملی می
بدین خاطر ھنگامی که سه فرزندش ناپدید شدند دیگر فرزندانش را مکلف نمود که در 

ھا بپردازند، در عین حال یقین داشت که به زودی آنان را خواھند  مصر به جستجوی آن
 یافت.
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 فرماید: خداوند می

ْ َ�َٰبِ�َّ ﴿ ِخيهِ َوَ� تَاْۡ�  ٱۡذَهُبوا
َ
ْ مِن يُوُسَف َوأ ُسوا ۡوِح  َٔ َ�َتَحسَّ ْ ِمن رَّ ِۖ ُسوا َ�  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

ۡوِح  َٔ يَاْۡ�  ِ ُس ِمن رَّ  .]٨٧[یوسف:  ﴾٨٧ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  ٱۡلَقۡومُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ای فرزندانم! بروید و (در مصر ھمراه برادر مھتر خود) به دنبال یوسف و برادرش بگردید «

 .»گردند ز رحمت خدا ناامید مشوید، چرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمیو ا

 (فرا رسیدن) یاری بعد از ناامیدی
ھای  ھا و آموزه آیات آخر سوره یوسف شرحی بر سرگذشت بوده، و بر برخی از درس -٨

 فرماید: ی این آیات این سخن خداوند است که می نماید. از جمله آن تأکید می

ۡهِل ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهم ّمِۡن أ

َ
ٓ أ ۗ َوَما ْ ِ�  ٱۡلُقَرىٰٓ فَلَۡم �َِسُ�وا

َ
أ

�ِض 
َ
ِينَ َ�َينُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱۡ� اُر  ٱ�َّ ِ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۗ َوَ�َ ِيَن  ٱ�ِخَرة ْۚ َخۡ�ٞ ّلِ�َّ َقۡوا فََ�  ٱ�َّ

َ
أ

ٰٓ إَِذا  ١٠٩ونَ لُ َ�ۡعقِ  َ َمن  ٱلرُُّسُل  َس  َٔ ٱۡسَتۡ� َح�َّ نَا َ�ُنّ�ِ ْ َجآَءُهۡم نَۡ�ُ ُهۡم قَۡد ُكِذبُوا َّ�
َ
� ْ َوَظنُّٓوا

ُسَنا َعِن 
ۡ
ََّشآُءۖ َوَ� يَُردُّ بَأ  .]١١٠-١٠٩[یوسف:  ﴾١١٠ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  ٱۡلَقوۡمِ �

اند و  دانی از میان شھریان بودهایم، مگر اینکه مر و ما پیش از تو پیغمبرانی نفرستاده«
پردازند تا ببینند که سرانجام کار  ایم. مگر در زمین به گشت و گذار نمی بدیشان وحی کرده

گمان سرای آخرت، برای  گذشتگان پیش از ایشان چه بوده و به کجا کشیده شده است؟ بی
ه!) آیا خرد و پرھیزگاران بھتر است. (ای معاندان افسار گسیخته و آرزوپرستان سرگشت

اندازید. تا آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی  ی خویش را به کار نمی اندیشه
اند (و  اند که (از سوی پیروان اندک خویش ھم) تکذیب شده خود) ناامید گشته و گمان برده

کس را که اند). در این ھنگام یاری ما به سراغ ایشان آمده است و ھر تنھای تنھا مانده
ایم. (بلی! در ھیچ زمان و مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناھکار دور  ایم نجات داده خواسته

 .»گردد و دفع نمی
دھد و اینکه خداوند آنان را از میان مردان  ی اول از جنسیت پیامبران خبر می آیه

را که  . سپس دیدگان کفاریا به مقام پیامبری برنگزیده استبرگزیده است، و زنی ر
کند، و آنان را به گردش  گاه کفار پیشین جلب می کنند به قتل را تکذیب می ج محمد

خواند تا با آثار آنان آشنا شده و بدانند که چه بر سر آنان گذشت، و  در زمین فرا می
عاقبت بد آنان را ببینند شاید این کار آنان را وادارد که از کفر و تکذیب و لجاجت 

 دست بکشند.
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دھند، ادامه دھند  تھدیدی برای کفار است، که اگر آنچه را که اینک انجام میاین 
تردید خداوند تھدیدش را در خصوص  شوند، بی ای نزدیک به عذاب دچار می در آینده

کفار قریش تحقق بخشید بدین شکل که در نبردھای جھادی بعد از ھجرت با دستان 
 ان گردانید.ش مؤمنین آنان را شکست داده و خوار و ذلیل

کرده  ھا اشاره دارد، خداوند چنین تقدیر خداوند در دعوتسّنت  ی دوم به اما آیه
ھای گوناگون به سر برند، و فشار  که پیامبران و دعوتگران در رنج و محنت و آزمایش

کفار بر آنان افزایش یابد و در مقابل پیامبران با صبر و استقامت، و یقین به گشایش و 
ی با کفار، با این شرایط مواجه  یاری و پیروزی، و جدیت در دعوت و رویارویی و مبارزه

 شدند. می
انداخت، فقط زمانی بر پیامبران و  وند حکیِم دانا، یاری و پیروزی را به تأخیر میخدا
و عرصه بر آنان » شدند ناامید می«داد که  شان منت نھاده و آنان را یاری می پیروان

اما یاری و کمک در پایان کار سر  رسید. رد و غصه به نھایت خود میتنگ شده و د
 شدند. یافتند و کافران ھالک و نابود می نجات می ای که مؤمنین رسید به گونه می

و یارانش است، در بطن این آیه به آنان  ج ای از سوی خدا برای پیامبر این وعده
دھد و این  وعده دفع درد و غصه، و از میان رفتن رنج و شدت، و تحقق یاری را می

 ھمان چیزی است که بعد از ھجرت روی داد.
ای  ی سوره وعده دھد، و ھمه ای درخشان را می آینده آیات آخر سوره یوسف نوید

 ج دھد و این چیزی بود که پیامبر ای بزرگ برای اسالم را می گسترده و فراخ به آینده
ی تنگنا و سختی، و رسیدن  و یارانش آن را درک و فھم کردند، و به ھنگام عبور از دوره

 ود.ی آنان ب به یاری وعده داده شده به لطف الھی، توشه



 

 

 فصل ششم:
 ی ابراهیم وعده قرآنی در سوره

 ی تنگنای شدیدی که پیشتر، از آن ی ابراھیم مکی است و در ھمان دوره سوره
سخن گفتیم نازل شده است و ھمان چیزی را ھدف و مقصود خود قرار داده و به 

و یونس و ھود و یوسف ھدف خود قرار ھای انعام و اعراف  پردازد که سوره انجامش می
ی خاص خودش و برمبنای شخصیت  ی ابراھیم اھدافش را به شیوه اند، اما سوره داده
 !بخشد! ی خودش تحقق می ویژه

موضوع اساسی سوره ھمان رویارویی میان حق و باطل است، حقی که پیامبران آن 
ایستادگی برابر باطل و لشکریانش شان را در  اند، و پیروان را با خود حمل و عرضه کرده

ی با کفار بیان  در مبارزه ج اند، این سوره برخی از آنچه را که پیامبر رھبری کرده
پیشه را به  گیری از کفار ستم ثابت خداوند در انتقامسّنت  کند، و اند یادآوری می داشته

تمکاران را در ھایی از خواری و پستی س گذارد، به دنبال آن تصاویر و صحنه نمایش می
 کشد. آخرت به تصویر می

سوره برای اصالت حق و قدرت و نفوذ آن، و برای ضعف باطل و الغری و نحیفی آن 
دھد،  ی قطعی و مسّلم در خصوص پیروزی حق بر باطل ارائه می زند، و وعده مثالی می

 ایستیم. حال در کنار این مجموعه از آیات سوره می

 شان روی داده انآنچه میان پیامبران و دشمن
 فرماید: خداوند می -١

﴿ ْ تُِ�ۡم َ�َبُؤا
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِينَ � ِينَ مِن َ�ۡبلُِ�ۡم قَۡوِم نُوٖح وََ�دٖ َوَ�ُموَد وَ  ٱ�َّ ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�  ٱ�َّ

ۚ َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ  ُ ِ  ٱ�َّ ۡفَ�ٰهِ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب
َ
يِۡدَ�ُهۡم ِ�ٓ أ

َ
� ْ ٓوا ْ إِنَّا َ�َفۡرنَا فََردُّ ِهۡم َوقَالُٓوا

رِۡسۡلُتم بِهِ 
ُ
ا تَۡدُعوَ�َنآ إَِ�ۡهِ ُمرِ�بٖ  ۦبَِمآ أ ِ�  ٩�نَّا لَِ� َشّكٖ ّمِمَّ

َ
ِ ۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ َشّكٞ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطرِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َرُ�مۡ  ٱۡ� �  يَۡدُعوُ�ۡم ِ�َۡغفَِر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِ َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
إَِ�ٰٓ أ

ا َ�َن َ�عۡ  ونَا َ�مَّ ن تَُصدُّ
َ
نُتۡم إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا تُرِ�ُدوَن أ

َ
ْ إِۡن أ تُونَا �ُِسۡلَ�ٰٖن  ُبدُ قَالُٓوا

ۡ
َءابَآُؤنَا فَ�
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بِ�ٖ  ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ١٠مُّ َ قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن �َّ ٰ َمن �ََشآُء مِۡن �َ  ٱ�َّ ُمنُّ َ�َ
 ِ �ِيَُ�م �ُِسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦۖ ِعَبادِه

ۡ
ن نَّأ

َ
ٓ أ ِۚ َوَما َ�َن َ�َا ِ َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ

 ١١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ
 َ�َ َ �َّ َ�َتَو�َّ

َ
� ٓ ِ َوَما َ�َا ۚ َوَ�َۡصِ�َنَّ  ٱ�َّ ۚ َوَ�َ َوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََنا ٓ َءاَذۡ�ُتُمونَا ٰ َما َ�َ ِ  ٱ�َّ
 ِ

ُونَ فَۡلَيَتَو�َّ ِينَ َوقَاَل  ١٢ٱلُۡمَتَوّ�ِ ۡو َ�َُعوُدنَّ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ �ِضَنا

َ
ْ لِرُُسلِِهۡم َ�ُۡخرَِجنَُّ�م ّمِۡن أ َ�َفُروا

ۡوَ�ٰٓ إَِ�ِۡهۡم َر�ُُّهۡم َ�ُۡهلَِ�نَّ 
َ
ۖ فَأ ٰلِِم�َ ِ� ِملَّتَِنا �َض َولَنُۡسِكَننَُّ�ُم  ١٣ٱل�َّ

َ
ِمۢن َ�ۡعِدهِۡمۚ  ٱۡ�

ْ وَ  ١٤َ�ٰلَِك لَِمۡن َخاَف َمَقاِ� وََخاَف وَِ�يدِ  ّمِن  ١٥وََخاَب ُ�ُّ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  ٱۡسَتۡفتَُحوا
آءٖ َصِديدٖ  ۦَوَرآ�ِهِ  �ِ  ۥَوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  ۥَ�َتَجرَُّعهُ  ١٦َجَهنَُّم َو�ُۡسَ�ٰ ِمن مَّ

ۡ
مِن  ٱلَۡمۡوُت يهِ َوَ�أ

ِ َمَ�ٖن َوَما ُهَو بَِمّيِٖت� َوِمن َوَرآ�ِهِ 
 .]١٧-٩[إبراهیم:  ﴾١٧َعَذاٌب َغلِيٞظ  ۦُ�ّ

نوح و عاد و  اند؟ (از قبیل) قوم ش از شما بودهآیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پی«
شناسد.  یاند و جز خدا کسی آنان را نم ثمود و کسان دیگری که پس از ایشان آمده

شان را بر  ھای شان دالیل روشن و معجزات آشکاری برایشان آوردند، ولی آنان دست پیغمبران
ھای پیغمبران گذاشتند (و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و) گفتند: ما ایمان نداریم به  دھان

خت در خوانید س ی چیزی که ما را بدان می اید و درباره چیزی که به ھمراه آن فرستاده شده
ھا  ی آسمان ی وجود خدا، آفریننده شان به ایشان گفتند: مگر درباره شّک و گمانیم، پیغمبران

خواند  شک و تردیدی در میان است؟ او شما را فرا میی پیشین،  و زمین، بدون مدل و نمونه
 گفتند: شماما را برجای و محفوظ دارد. آنان تان را ببخشاید و تا مدت مشخصی ش تا گناھان
خواھید ما را از چیزھایی منصرف و به دور دارید  چون ما نیستید و شما می ھایی ھم جز انسان
شان به ایشان  پیغمبران .اند، برای ما دلیل روشنی بیاورید پرستیده ھا را می مان آن که پدران

چون شما نیستیم، ولیکن خداوند بر ھرکس از بندگانش که  ھایی ھم گفتند: ما جز انسان
ای به شما بنماییم)  تان بیاوریم (و معجزه نھد و ما را نسزد که دلیلی برای ھد منت میبخوا

 آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم،ی خدا، و مؤمنان باید به خدا توکل کنند و بس.  مگر با اجازه
مان رھنمود کرده است؟ و حتمًا بر اذیت و آزارتان شکیبایی ھای و حال آنکه او ما را به راه

کنندگان باید بر خدا توکل کنند و بس. کافران به پیغمبران خود گفتند: یا  نماییم، و توکل یم
کنیم. پس پروردگارشان به  بیرون میگردید یا اینکه شما را از سرزمین خود  به آئین ما باز می

مین کنیم. و ما شما را پس از ایشان در سرز آنان پیام فرستاد که حتمًا ستمکاران را نابود می
بخشیم. این (پیروزی) از آن کسانی است که از جاه و جالل من بترسند و  (آنان) سکونت می

کردند و ھر قلدر و  از تھدید من بھراسند. و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی می
گرایی، زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از  کش منحرف و باطل گردن
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یابد، و مرگ از  گوارایش نمی نوشد، به ھیچ وجه شود. آن را جرعه جرعه می ابه نوشانده میخون
 .»میرد، و بر سر راه او عذاب بسیار سختی است آورد و حال اینکه نمی ھرسو به او روی می

شان را عرضه کرده، و گفت و  ی رویارویی میان پیامبران و اقوام این ُنه آیه صحنه
ھا روی داده یادآوری  را ثبت نموده، و بخشی از آنچه را میان آنگوی میان طرفین 

شان در آتش جھنم در آخرت، در  نموده، و پایان کافرین ستمگر را در دنیا، و اقامت
خداوند در نابود کردن سّنت  ھمچنین کند. بینند را مشخص می حالی که عذاب می

ی نویدبخِش یاری و  منین وعدهستمگران و یاری مؤمنین را به نمایش گذاشته، و به مؤ
 نماید. استقرار داده، و کافرین را سخت تھدید می

 دارند برخی از حقائقی را که آیات بیان می
ای سریع و گذرا به  اینجا جای تفسیر و تحلیل این آیات نیست، به این خاطر اشاره

 نماییم. می حقائق دعوت و دعوتگری، و وعده به پیروزی حق که در این آیات وجود دارد،
ھایی روشن  خداوند پیامبران را برای (دعوت) اقوام پیشین برانگیخت، و با نشانه .١

آن دارد آنان را تأیید و پشتیبانی نمود، پیامبران   که داللت بر راستی و درستی
 شان عرضه داشته، و دعوت را به آنان ابالغ کردند. ھا را برای اقوام این نشانه

بود از: کفر و لجاجت، و تکذیب پیامبران، و با صراحت  گیری اقوام عبارت موضع .٢
 شان شک نمودند. نسبت به پیامبران اعالن کفر کرده، و در دعوت

شان روشن و قابل  شان را اینگونه پاسخ دادند که: دعوت پیامبران شک اقوام .٣
نماید، و ھیچ صاحب عقل و  درک و فھم بوده، و عقل و قلب با آن تعامل می

 نماید. به آن شک نمی بصیرتی نسبت
ی دیگری را بر ضد پیامبران مطرح ساختند، و آن این بود که (کفار  کفار شبھه .٤

گفتند) آنان انسانند، و امکان ندارد که پیامبران از جنس آدمیان باشند، پس  می
انگیز برای آنان ارائه دھند!  اند باید معجزاتی شگفت اگر در دعوی رسالت صادق

 دادند. شان ارائه می ھای روشنی را برای اقوام ه پیامبران نشانهاین در حالی بود ک
گفتند که آنان انسانند، اما (با این تفاوت که)  پیامبران در پاسخ به آن شبھه می .٥

خداوند آنان را برگزیده و به مقام پیامبری رسانیده است و این به انتخاب خود 
 آنان نیست، بلکه دستوری از جانب خدا است.

کردند که این کار  پیامبران در پاسخ درخواست معجزات خارق العاده بیان می .٦
گیرد و اینان ھیچ توان و قدرتی در عملی نمودن این  از سوی خدا صورت می
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ای را بخواھد بر دستان پیامبران عملی  درخواست ندارند خداوند ھر معجزه
 رد.دا ای را که بخواھد به آنان ارزانی می ساخته و ھر نشانه

شان صبرپیشه ساخته، بر خدا توکل نموده،  پیامبران در برابر اذیت و آزار اقوام .٧
صادقانه به خدا پناه برده، بر رویارویی استقامت ورزیده، و در راه تبلیغ دعوت 

 پایداری نمودند.
گیری پیامبران که مبتنی بر صبر و توکل و دعوت بود موافق  کفار با موضع .٨

 رویارویی، و اذیت و آزار، و فشار بر پیامبران افزودند.نبودند، بدین خاطر بر 
شان  کفار دو راه، و نه بیشتر پیش روی پیامبران نھادند، یا اینکه از سرزمین .٩

شان  بیرون رفته و به سوی سرزمین دیگری عزیمت کنند، و یا اینکه از دعوت
شان  وتگردند! اما اینکه بر دع شان باز می دست کشیده و به سوی آیین اقوام

 !شود شان ساکن باشند، ھرگز چنین چیزی نمی ماندگار بوده و در سرزمین
رسید،  شان به باالترین سطح می ھنگامی که رویارویی میان پیامبران و اقوام .١٠

ثابتش را اجرا سّنت  بخشید، و خداوند رویدادھای میان دو دسته را پایان می
او با ایشان است و به آنان نمود که  نمود، خداوند به پیامبرانش وحی می می

 داد، و اینکه خداوند به زودی کفار ستمگر را نابود ی یاری و تأیید می وعده
 گرداند. گرداند، و مؤمنین نیکوکار را بعد از آنان وارث زمین می می

شان عملی گردانید بدین سان  اش را برای پیامبرانش و پیروان خداوند وعده .١١
ن کرد، و کفار را ھالک کرده و از میان برد، و شا آنان را نجات داده و یاری

بدین ترتیب پایان کار ھر کافر مستبد لجباز به یأس و ناکامی و خواری در دنیا، 
 و عذاب در آتش جھنم ختم شد.

 سنت خداوند در نابود کردن ستمگران و یاری دادن مؤمنین
نابود کردن شان را به  طور قطع خداوند رویارویی میان پیامبران و اقوام به

 ستمگران، و یاری و نجات دادن مؤمنین به انتھا رسانده است.
کنیم. و ما شما را پس از  حتمًا ستمکاران را نابود می«فرماید:  خداوند به پیامبرانش می

بخشیم. این (پیروزی) از آن کسانی است که از جاه و  ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می
 .]١٤-١٣[ابراهیم: ». من بھراسندجالل من بترسند و از تھدید 

شان را به ھالکت  ای از سوی خدا برای پیامبرانش است که دشمنان این وعده
رساند، و آنان را استقرار بخشیده، و آنان را بعد از ستمکاران در زمین اسکان  می
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ی  دھد. ھنگامی که پیامبران طلب پیروزی بر قوم خود را نمودند، خداوند به وعده می
در حق آنان وفا کرد و آنچه را به آنان وعده داده بود به صورت عملی به اجرا خود 

و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی (بر قوم خود را) کردند (ھنگامی که از «گذاشت: 
شان مأیوس گشتند. و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و ھر قلدر  ایمان آوردن

 .]١٥[ابراهیم: . »گرایی، زیانمند و نامراد گردید باطل و گردنکش منحرف و
گرداند و ما را  خداوند در این آیات ما را از این حقائق دعوت و دعوتگری مطلع می

گاه  نسبت به آن وعده ای که به پیامبران داده و آن را برای آنان عملی و اجرا نموده، آ
ی خدا نظری نیک داشته  بت به وعدهھا پند و عبرت بگیریم، و نس نماید، تا از این می

 باشیم، و به اجرایی شدن و عملی شدن آن در عالم واقع اعتماد و اطمینان نماییم.
یا «گویند:  ناپذیر است، ھنگامی که یاران باطل به ھمراھان حق می سنت خدا تخلف

شک خداوند به  . بی»کنیم گردید یا اینکه شما را از سرزمین خود بیرون می می به آئین ما باز
حتمًا ستمکاران را نابود «گوید:  ی یاری و پیروزی داده، و به آنان می ھمراھان حق وعده

 .»بخشیم کنیم، و ما شما را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می می
این  خداوند قدرتمند چیره، رویارویی میان ھمراھان حق و یاران باطل را براساس

و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی (و «فرماید:  د که میدھ سخنش پایان می
شان مأیوس گشتند، و خداوند آنان را  آوردن ی بر قوم خود) کردند (ھنگامی که از ایمان غلبه

 .»گرایی، زیانمند و نامراد گردید فتح و ظفر بخشید) و ھرقلدر و گردنکش منحرف و باطل
تیزی که به قدرتش مغرور گشته و آن را در راه س ی حق تردید پایان ھر خودکامه بی

گیرد، ناکامی و زیان است، و از این نبرد با این  جنگ با اسالم و لشکریانش به کار می
ایی که در ھیچ  ی خدا به مؤمنین است، وعده گردد، این وعده ی بد خارج می نتیجه

 پذیرد. زمان و مکانی تخلف نمی
ستیِز یھودی و مسیحی، و دیگر کفار در  گاِن حق این پایان سیاه، منتظر خودکامه

ی  گردد و این وعده این زمانه است، به زودی اسالِم عظیم وارث (سرزمین) آنان می
 !خداوند دانا و حکیم ست!
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 کردن سخن پاک و سخن ناپاک تشبیه
 فرماید: خداوند می -٢

لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ﴿
َ
� ُ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  ٱ�َّ

َ
َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيِبٍَة أ

َمآءِ  ۗ َوَ�ۡ�ُِب  ٢٤ٱلسَّ ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
ُ تُۡؤِ�ٓ أ ۡمَثاَل  ٱ�َّ

َ
لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم  ٱۡ�

ُرونَ  �ِض ِمن فَۡوِق  ٱۡجُتثَّۡت َوَمَثُل َ�َِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍ� َخبِيثٍَة  ٢٥َ�َتَذكَّ
َ
َما لََها ِمن  ٱۡ�

ُ يُثَّبُِت  ٢٦قََرارٖ  ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱ�َّابِِت  ٱلَۡقۡولِ َءاَمنُواْ ب ُ ِضلُّ َو�ُ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ  ٱ�َّ
ٰلِِمَ�ۚ  ُ َو�َۡفَعُل  ٱل�َّ  .]٢٧-٢٤[إبراهیم:  ﴾٢٧َما �ََشآءُ  ٱ�َّ

ی آن (در  ماند که تنه زند: سخن خوب به درخت خوبی می بنگر که خدا چگونه مثل می«
ھایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا ھرزمانی  زمین) استوار و شاخه

ھا  و سرسبز و خرم باشد) خداوند برای مردم مثل ھد (و دائمًا به بار نشستهی خود را بد میوه
ماند که از سطح زمین  زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و سخن بد به درخت بدی می می

پرتاب گردد و ثبات و) قراری ای  ھا ھر روز به گوشه کنده شده باشد (و در برابر وزش طوفان
ی پایدارشان) ھم در این  یدهؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقنداشته باشد. خداوند م

دارد، و کافران را (در دنیا و آخرت) گمراه و سرگشته  و ھم در آن جھان ماندگار می جھان
 .»دھد سازد، و خداوند ھرچه بخواھد انجام می می

 این آیات سخن پاک را به درخت پاک، و سخن ناپاک را به درخت ناپاک تشبیه
کرده است تا مردم در این دو مشابھت بیندیشند. سخن پاک ھمان اسالم است، و 

 سخن ناپاک ھمان کفر است.
دار  ھدف از این توصیف و مثال آوردن بیان حقیقت قدرت و ثبات اسالم، و ریشه

اش با کفار، و استقرارش است تا آنجا که کفار ناتوان از  طلبی بودنش در زمین، و مبارزه
و قدرتی که به خرج داده شّدت  ھم به رغم کردن و قلع و قمع نمودن آنند، آنکن  ریشه
. ھمچنین حقیقت ضعیفی و نحیفی کفر، و دھند ھایی که پیوسته انجام می شو تال
 دارد. کن شدن و قلع و قمعش را بیان می ریشه

چون وضع درختی قدرتمند و پایدار است  اسالم قوی و قدرتمند است، وضع او ھم
آن ثابت  ھایش تا اعماق زمین گسترش یافته، و تا ژرفای آن نفوذ نموده، و در ریشهکه 

ی آن بر روی زمین سفت و محکم است، این درخت دارای  و استوار گشته است، و تنه
ھایی است که به سمت بلندای آسمان امتداد یافته است، این  شاخه و ترکه و برگ

قانونمندی صاحب  ای طبق ر ھر دورهباز است، د درخت مثر ثمر، و دست و دل
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کند، مردم از ھمه  اش را تقدیم می زمانی میوه نشیند، و در ھر اختیارش به بار می
 برند. چیزش بھره می

چون وضع درختی پلید و تکیده  در مقابل کفر ضعیف و نحیف است، وضع او ھم
و در بیرون زمین ای در زمین ندارد،  ارزش، پژمرده و پالسیده، ریشه است، کوچک و بی

نیز امتدادی نیافته، در روی زمین کنج عزلت برگزیده، ھرگاه تندبادی به سمتش بوزد 
شکد، و خ میرد و می برد، در نتیجه می آن را از ریشه کنده، به ھوا برده و با خود می

گویی که اصًال نبوده است!، این تشبیه کردن اسالم و کفر است به درخت تنومند و 
یابد: حالت فردی خاص، و حالت جمعی  که بر دو حالت انطباق میدرخت ضعیف 

 عمومی.

 تأثیر اسالم و کفر بر آدمی
 حالت فردی، در سطح خصوصی. حالت اول:

این حالت به تأثیر مثبت و مؤثر اسالم بر شخص مسلمان، و تأثیر منفی کفر بر 
نفوذ  کند. اسالم به درون ھستی و طبیعت شخص مسلمان شخص کافر اشاره می

گسترد در نتیجه  ھای نیرومندش را در قلب و روح و احساسات او می کند، و ریشه می
یابد و  اش امتداد می گردد، این اسالم در ھستی در اعماق وجودش محکم و استوار می

کند، و  ھایش، احساسات و ادراکاتش، تصورات و افکارش نفوذ می در حواس و دستگاه
ھایش، عقل و فکرش، و خیاالت و آرزوھایش را سوق  گوش و چشمش، زبان و اندام

اش را تنظیم  ھایش، و عمر و زندگی کند. (ھمچنین) کار و کسب داده و ھدایت می
ھا  آوردھا و ثمره دھد، (اینجاست که) دست اش جان و نیرو می کند، به اراده و ھمت می

ھا و نتایجی  به) ثمرهھا فزونی یافته، (تبدیل  پاک گشته، کارھا عمده و مھم شده، نیکی
مسلمان  شود، نتایجی که در ھستی و شخصیت فرد با برکت برای درخت اسالم می

 گردد. محکم و استوار می
مثال اسالم در ھستی فرد مسلمان مثال درختی پاک در زمینی پاک است که این 

ھایش در فضا (سرکشیده) است و در ھر  اش (در زمین) استوار و شاخه درخت ریشه
نشیند. در مقابل کفر سخنی پلید  مندی صاحب اختیارش به بار می ای طبق قانون دوره

ایده و نظر کشنده و ویرانگر است، به درون ھستی و طبیعت شخص  و ناشایست، و
نتیجه  ھایش را بی ھا و توانایی کند، و موھبت شود، مگر اینکه او را فلج می کافر وارد نمی
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شنود و نه  گرداند، نه می حواسش را عاطل و بیکار میھا و  گرداند، و دستگاه می
َمَثل کفر در  اندیشد. گیرد و نه می فھمد، نه پند می کند و نه می بیند، نه درک می می

 ھستی کافر، َمَثل درخت پلید ضعیف تکیده است که از زمین کنده شده و قرار ندارد.

 »درخت«و » سخن«برخی از سخنان گذشتگان در مورد 
، تأثیرگذاری مثبت »سخن پلید«و » سخن پاک«صحابه و تابعین در تفسیر  سخنان

 داد. اسالم و تأثیرگذاری منفی کفر را مورد توجه قرار می
، و درخت پاک »ال إله اال الله«گوید: سخن پاک ھمان گواھی  می ب ابن عباس

رع در و اصل ثابت ھمان ال إله اال الله در سخن مؤمن است، و ف» شخص مؤمن«ھمان 
. سخن ناپاک ھمان کفر، و لمان و باالکشیدنش به آسمان استآسمان ھمان عمل مس

درخت پلید ھمان کافر است، و کنده شدنش از زمین منظور شرک است، ھیچ اصل و 
 پذیرد. برھانی وجود ندارد که کافر بر آن تکیه کند، و خداوند کاری را از او نمی

گوید: منظور از درخت  ل شده است که مینق ب و در روایتی دیگر از ابن عباس
اش در آسمان، فرد مؤمن  اش ثابت و شاخه پاک فرد مؤمن است، و منظور از ریشه

گوید، اما در حالی که او بر روی  کند و سخن می است، مؤمن بر روی زمین کار می
 ای به بار رسد، منظور از: در ھر دوره زمین است که کار و سخنش به آسمان می

. خداوند کافر کند شبانه روز خداوند را یاد مییند، مؤمن است، در ھرساعتی از نش می
شود، ھمچنین  کند، درخت پلید از زمین کنده می را به درخت ناپاک و پلید تشبیه می
رود، ریشه در زمین  شود و به سوی خدا باال نمی کارھای شخص کافر پذیرفته نمی

 و ھیچ عمل نیکی در دنیا و آخرت ندارد.ھایی در آسمان ندارد،  نداشته و شاخه

ُ َ�ََب ﴿عطیه عوفی در تفسیر:  گوید: این  می ﴾َمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبةٍ  ٱ�َّ
برد و در تفسیر  َمَثل مؤمن است، پیوسته سخن پاک گفته و کار نیک آن را باال می

گوید: این َمَثل کافر است، نه سخنی پاک، و نه  می ﴾َمَثُل َ�َِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍ� َخبِيَثةٍ ﴿
 کشد. کاری نیک از او سر به آسمان نمی

ۗ ﴿ :ضحاک در تفسیر ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
اش ھرلحظه  میوهگوید:  می ﴾تُۡؤِ�ٓ أ

 و این َمَثل مؤمن است، او در ھرلحظه، و در ھرساعتی از روز، و در ھرقابل چیدن است 
(ھمچنین)  ان مشغول اجرای فرامین الھی است.ساعتی از شب، و در زمستان و تابست

خداوند کافر را به درخت پلیدی تشبیه کرده است که از زمین کنده شده، و ریشه و 
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ای ندارد، و در آن سود و منفعتی وجود ندارد، ھمچنین کافر سخن  شاخه و میوه
و خداوند برکت و سودی برای او قرار نداده  دھد، خیری نگفته، و کار خیری انجام نمی

 ].٢١-٥/٢٠است! [الدرالمنثور اثر سیوطی: 

 قدرت اسالم و درخت پاک
 حالت کلی و عمومی اسالم و کفر. حالت دوم:

اسالم ثبات محکمی در زمین، و دوام قدرتمندی در زندگی، و تأثیری مثبت در 
بل کفر موجودی بیگانه، نامتداول و . در مقاگسترش چند جانبه در تاریخ دارد مردم، و

اسالم در ثبات و قدرت و تأثیرگذاری و  !خارجی است، و در زندگی ضعیف و نحیف است
استمرارش، شبیه درخت پاک و قوی و مستحکم و ثمردار است، و کفر در ضعف و 

زند  ھا می زوالش شبیه درخت ناپاک و ضعیف است. خداوند این چنین برای مردم مثل
 بیندیشند. بسا که

ثبات است، خداوند آن را در زمین پی نھاده،  اسالم در زندگی نوع بشر حقیقی و با
و آن را قادر و توانمند کرده است، و بدل به درختی تنومند و پایدار گشته، که پیامبران 

اند، و  شان از آن نگھداری نموده مسئولیت ابالغش را به گردن گرفته، و پیروان
ھای بشری  ماق تاریخ حرکت کرده، و ھرچه بیشتر از عمر نسلھایش به اع ریشه

ھای اسالم ماندگارتر و نیرومندتر شده، و بیشتر به زندگی نوع بشر نفوذ  گذرد، ریشه می
ھایش در  ھای درخت اسالم در نقاط مختلف زمین منتشر شده، و سایه شاخه کند. می

ی آتش  ی سوزاننده ت، و شعلهھا گسترش یافته و مردم از خورشید جاھلی ی مکان ھمه
دست  برند، و در پناه آن به مھربانی و خوشی، و الفت و اطمینان کفر به آن پناه می

اش را به  یابند! درخت اسالم سرسبز، رشد یافته، پایدار و ثمردار است که ثمره می
ھای  ھا در نمونه دھد، این ثمرات و میوه اش را به مردم می بشریت عرضه داشته، و میوه

شاھکار پیشگام اسالمی، از جمله لشکریان و دعوتگران و یاوران اسالم در قالب 
گردد،  اندیشمندان و متفکران، و دعوتگران و مصلحان، و مجاھدین صادق آشکار می

نمایند و در برابر دشمنان کافرش  اند که برای این دین ادای شھادت می اینان کسانی
 ایستند. می

ھای فرکی گمراه کننده، از  آور است، و مکتب مھلک و مرگدر مقابل، درخت کفر 
برند، و قلب و  اند، استعدادھا و نیروھای بشری را از بین می برنده و برباد دھنده بین
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کنند، و چشم بصیرت را  آورند، و چشم و گوش را دچار وقفه می روح را از پای درمی
گردد، بدون ھدفی  ه خارج میگردانند، و شخص کافر از کار افتاده و از رد کور می

ادقی را صکفر بیگانه و ساختگی است، ھرگاه اسالم مردان و زنان  شریف یا پیامی واال.
بیابد که بار رسالتش را بر دوش گرفته و با آن به جھاد بپردازند، کفر را از اعتبار 

زندگی برد. ھمچنان که خداوند ایمان آورندگان به اسالم را در  انداخته و از بین می
گرداند، ھمچنان نیز اسالم را در زمین ثابت و  دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می

گستراند، و مھربانی و رحمتش را  اش را در زمین می گرداند، و سایه پابرجا می استوار و
 کند. بر آن منتشر می

 ی خدا به تثبیت اسالم در زندگی آدمیزاد وعده
 فرماید: میبراستی سخن خداوند که 

لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ﴿
َ
� ُ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  ٱ�َّ

َ
َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيِبٍَة أ

َمآءِ  ۗ  ٢٤ٱلسَّ ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
 .]٢٥-٢٤[إبراهیم:  ﴾تُۡؤِ�ٓ أ

ی آن (در  ماند که تنه خت خوبی میزند: سخن خوب به در ثل میبنگر که خدا چگونه م«
ھایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا ھر زمانی  زمین) استوار و شاخه

 .»ی خود را بدھد میوه
ای در خصوص پیروزی اسالم و تثبیت  ی اجرا شدنی از سوی خداست وعده وعده

 آن در زمین.
ھای مکی است نازل شده، در  ورهی ابراھیم که از س ی ربانی در سوره این وعده

اند، با  حالی که مسلمانان در این دوره مورد ھجوم و حمله قرار داشته و مستضعف بوده
. اند رسیدن این وعده یقین داشته این حال آنان نسبت به اجرایی شدن و به ثمر

شان پیروز گردانیده است.  اش وفا نموده و آنان را بر دشمنان خداوند نیز به وعده
اش بر جزیرة العرب گسترده شد،  سایه ج درخت اسالم تنومند شده، و در زمان پیامبر

ی دنیای قدیم آن روز منتشر شد، و رحمت و  ھایش در ھمه ھا و ترکه سپس شاخه
اش را ھردم، در  برکتش شام و عراق و مصر، و آسیا و آفریقا و اروپا را فرا گرفت، و میوه

 دھد. ن و دعوتگران و افراد ربانی میھای پیوسته از اندیشمندا نسل
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 ناکامی دشمنان در از بین بردن اسالم
ندنش ھای دشمنان برای قطع کردن و برک درخت تنومند اسالم در برابر تالش

و رومیان در این راه تالش نمودند اما  ھا فارستردید  . بیمقاومت کرده و ایستاده است
ھا در این راه سعی کردند، اما شکست خوردند،  ناکام شدند، ھندیان و مغول

ھا در  ھا و صلیبی ھا جد و جھد نمودند، اما درمانده شدند، مغول ھا و ایتالیایی اسپانیایی
(اسالم را از  ھا کوشیدند ھا و فرانسوی این راه کوشیدند، اما درمانده شدند، انگلیسی

ھا نمودند اما ناکام ماندند،  ھا تالش ھا و روسی بین ببرند) اما شکست خوردند، آلمانی
کن کردن یا قطع کردن  ھای وسیعی را برای ریشه در این دوره نیز یھودیان تالش

ھا نیز تمام  برند، اما بزودی شکست خواھند خورد، آمریکایی درخت اسالم به کار می
ھای بعدی  آینده نیز قدرت . دراند، اما شکست خواھند خورد هه کار گرفتتوان خود را ب

کفر تالش خواھند نمود که درخت اسالم را از بین ببرند، اما آنان نیز ناکام خواھند 
 ھای پیشین کفر ناکام ماندند. ماند ھمچنان که قدرت

، و ی قرآنی شک گذشته و حال حاضر تاریخ، شاھدی بر صحت عملی شدن وعده بی
ھای آسمان، و فراوانی محصوالت  تنومندی و قدرت درخت اسالم در اعماق زمین و الیه

کوشند که درخت  ھای صلیبی و یھودی می و نتایجش، و تنوع و اصالت آن است. قدرت
اند، و بر  پندارند که موفق شده اسالم را تکان داده و آن را از ریشه درآورند، و چنین می

گردد، این تکان دادن  شان آشکار می ورند، اما در پایان ناکامیآ سر مسلمین ھجوم می
ھایی  ریزد، اما خیلی زود برگ ھای زرد و ضعیفش را فرو می درخت گاه تعدادی از برگ

ھای درخت را گرفته  ای از شاخه گیرد، گاه دشمنان شاخه سبز و رنگین جای آن را می
خت را به ھمراه آن از ریشه در آورند، کشند به این امید که در و آن را به سمت خود می

شان است حال آنکه  ی جدا شده در دستان شوند که فقط شاخه اما بزودی متوجه می
ھایی که درخت اسالم را با زور و  درخت ثابت و پابرجا مانده است!، یھودیان و آمریکایی

ه سمت خود بشّدت  ھا را با دھند و در این روزگار بعضی از شاخه رحمانه تکان می بی
توانند درخت اسالم را از ریشه برَکنند، و درخت اسالم در این نبرد  کشند ھرگز نمی می

گردد، و بزودی  قدرت و صالبت و پایداری و ثبات ھرچه بیشتر خارج می آنان با
 !گردند! دیدگان اضافه می خوردگان و زیان ھا به فھرست شکست یھودیان و آمریکایی
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 های درختند میوه جوانان بیداری اسالمی
اند، جوانانی که با  ھای پاک درخت با برکت اسالم جوانان بیداری اسالمی، میوه

ی  جدیت به اسالم روی آورده و دل بسته، و با صداقت بدان پایبندند، و به واسطه
پردازند، جھادی بزرگ و پذیرفته شده، اینان  ھا می ھا و یھودی اسالم به جھاد با صلیبی

ی آن کفار را  اند که به واسطه ھایی ایمانی، جھادگرانه و عظیم گیری دارای موضع
 نمایند. خشمگین و عصبانی می

دارد و آنان را بدل به  قدم می خداوند این جوانان را بر (راه و فکر) اسالم ثابت
ھای دشمنان بسیار برای  ھم به رغم تالش گرداند، آن اسالمی زنده، پویا و سازنده می

 شان. راه کردنفریفتن و گم

 خبر نیست خداوند از کارهای ستمگران بی
 فرماید: خداوند می -٣

َ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ا َ�ۡعَمُل  ٱ�َّ ٰلُِمونَۚ َ�ٰفًِ� َ�مَّ ُرُهۡم ِ�َۡوٖ� �َۡشَخُص �ِيهِ  ٱل�َّ إِ�ََّما يَُؤّخِ
بَۡ�ٰرُ 

َ
ۡ�  ٤٢ٱۡ�

َ
نِذرِ  ٤٣َدُ�ُهۡم َهَوآءٞ  ُِٔمۡهِطعَِ� ُمۡقنِِ� رُُءوِسِهۡم َ� يَۡرتَدُّ إَِ�ِۡهۡم َطۡرُ�ُهۡمۖ َوأ

َ
َوأ

�ِيِهُم  ٱ�َّاَس 
ۡ
ِينَ َ�َيُقوُل  ٱلَۡعَذاُب يَۡوَم يَأ ِۡب  ٱ�َّ َجٖل قَرِ�ٖب �ُّ

َ
ٓ إَِ�ٰٓ أ ۡرنَا ّخِ

َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا َظلَُموا

ۗ  َدۡعَوتََك َونَتَّبِعِ  قَۡسۡمُتم ّمِن َ�ۡبُل َما لَُ�م ّمِن َزَوالٖ  ٱلرُُّسَل
َ
َو لَۡم تَُ�ونُٓواْ أ

َ
وََسَكنُتۡم ِ�  ٤٤أ

ِينَ َمَ�ِٰ�ِن  ۡ�َنا لَُ�ُم  ٱ�َّ َ لَُ�ۡم َكۡيَف َ�َعۡلَنا بِِهۡم َوَ�َ نُفَسُهۡم َوتَبَ�َّ
َ
ۡمَثاَل َظلَُمٓواْ أ

َ
 ٤٥ٱۡ�

ْ َمۡكرَُهۡم وَِعنَد  ِ َوقَۡد َمَكُروا وَل ِمۡنُه  ٱ�َّ َباُل َمۡكُرُهۡم �ن َ�َن َمۡكرُُهۡم لَِ�ُ فََ�  ٤٦ٱۡ�ِ
َ َ�َۡسَ�َّ  ِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ رُُسلَهُ  ۦُ�ۡلَِف وَۡعِده  .]٤٧-٤٢[إبراهیم:  ﴾٤٧ٱنتَِقا�ٖ َعزِ�زٞ ُذو  ٱ�َّ

. (نه، خبر است کنند بی گمان مبر که خدا از کارھایی که ستمگران می )ای پیغمبر!«(
ھا در آن (از خوف و ھراس چیزھایی  چشمکند که  بلکه مجازات) آنان را به زودی حوالت می

ماند. (ستمگران از ھراس) سرھای خود را باال گرفته و یک راست (به  بیند) باز می که می
ی این ھمه عذاب ھراسناک) فرو بسته  شان (از مشاھده شتابند و چشمان سوی ندادھنده) می

شان  گردد. و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغ شان تھی می ھای و دل شود نمی
گویند: پروردگارا! (ما را به جھان برگردان و اندک) روزگاری به ما  آید و ستمکاران می می

شنوند که) مگر  دعوت تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت پیروی نماییم. (پاسخ میمھلت ده تا 
د نخوردید که شما را زوالی نیست؟! و در سرزمین و دیار مردمان ظالمی شما قبًال سوگن

(ھمچون عاد و ثمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید، ھرچند که) برایتان روشن بود که 
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ھا برایتان زدیم (مبنی بر  چگونه رفتار کردیم (و بر سر ایشان چه آوردیم) و مثلدر حق آنان 
ر مقابل چه دیدند، اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). آنان اینکه گذشتگان چه کردند و د

گاه است، و شریعت ثابت و استوار با نیرنگ آنان  نیرنگ خود را نمودند و خدا از نیرنگ شان آ
گمان  کند بی شود. گمان مبر که خداوند با پیغمبران خالف وعده می از جای برکنده نمی

 .»ز کافران و بزھکاران) انتقام گیرنده استخداوند چیره (بر ھرکاری بوده و ا
ای از خواری و رسوایی ستمگران گناھکار را در روز آخرت به  این آیات صحنه

شان را بدان ھنگام که در  ای از حسرت و پشیمانی گذارند، ھمچنین صحنه نمایش می
خداوند  دارد که کشد، و بیان می شوند را به تصویر می دنیا به عذاب خداوند گرفتار می

ای که به پیامبرانش داده خالف وعده  خبر نیست، و نسبت به وعده از آنان بی
گردند درخواست  کند!، ھنگامی که ستمگران طغیانگر به عذاب الھی گرفتار می نمی

گویند:  ستمکاران می«مھلت و تعویق نموده، و اینکه فرصت دیگری به آنان داده شود: 
 .»مھلت ده تا دعوت تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت پیروی نماییمپروردگارا! روزگاری به ما 

شان، و افزایش خواری و حسرت و  فرشتگان عذاب برای سرزنش و نکوھش
مگر شما قبًال سوگند نخوردید «پرسند:  کنند و می شان، سؤالی را متوجه آنان می پشیمانی

چون عاد و ثمود) سکونت  المی (ھمکه شما را زوالی نیست؟!، و در سرزمین و دیار مردمان ظ
گزیدید و (عبرت نگرفتید، ھرچند که) برایتان روشن بود که در حق آنان چگونه رفتار کردیم 

 ».ھا زدیم (و بر سر ایشان چه آوردیم) و برایتان َمَثل
آنان «دھد:  شان بر ضد مسلمین، و نبردشان با این دین خبر می آیات از نیرنگ

گاه است، و شریعت ثابت و استوار با  و خدا از نیرنگ نیرنگ خود را نمودند شان آ
ی نیرنگ و نبردشان چه بود؟  ، اما نتیجه».شود نیرنگ آنان از جای برکنده نمی

ھای زشت دامن خودشان را گرفت و پایان بد و ناپسند به سوی  گری تردید حیله بی
رده، و آنان را با پیروز و قدرتمند صحنه را ترک ک خودشان برگشت، چون که اسالم

 شکست و خواری و ضرر بازپس گرداند.

 کند خالف وعده نمی ،ای که به دوستانش داده خداوند در وعده
مؤمنی که در نبردی تند و خشن بر ضد کفار ستمگر وارد شده دچار  برای اینکه

 اش، و پندار شک و تردید نگردد، خداوند او را از پندار نسبت به تخلف خداوند در وعده
خبری خداوند از ستمگران نھی فرموده است. ما ھرمسلمانی را در این  نسبت به بی

دھیم مسلمانی که خود و اسالمش گرفتار دشمنی و نبرد  زمانه مورد خطاب قرار می
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دھیم که  ھا گشته است، او را با مطلبی مورد خطاب قرار می یھودیان و آمریکایی
گمان مبر که خدا از کارھایی که ستمگران «ه: خداوند به پیامبرش فرمود و آن اینست ک

 .]٤٢[ابراهیم: . »خبر است کنند بی می
گمان مبر که خداوند با «گوییم که:  ھمچنین با این کالم خداوند با او سخن می

گمان خداوند چیره (بر ھرکاری بوده و از کافران و  کند. بی پیغمبران خالف وعده می
 .»گیرنده است بزھکاران) انتقام

کند، ستمگران یھودی و صلیبی روزگار  را تقدیر می ھر چیزیخداوند است که 
در خصوص  - ای که به ما داده سختی را نزد خدا خواھند گذراند، خداوند در وعده
شک  کند، بی خالف وعده نمی - یاری دینش، و خفت و خواری چشاندن به دشمنانش

 !کند یرا خداوند خالف وعده نمیچنین روزی نزدیک است، و ما بدان یقین داریم، ز



 

 

 فصل هفتم:
 ی إسراء ی قرآنی در سوره وعده

ی تنگنا و سختی، که پیشتر از آن سخن  إسراء مکی است، در ھمان دوره ی سوره
ھای پیشین است، اما  ھای سوره گفتیم نازل شده است. بدین خاطر ھدفش ھمان ھدف

ی خاص خودش که ھماھنگ با شخصیت مستقل سوره است  ھدفش را به ھمان شیوه
دھند، سخن از دو  عده میترین چیزھایی که آیات سوره به آن و بخشد. از مھم تحقق می

فساد عمده و بزرگ یھودیان است، فسادھایی که مرتبط با سرکشی و استکبار یھودیان 
 است، و بیان رفتنی بودن باطل.

 دو فساد بزرگ بنی اسرائیل
 فرماید: خداوند می -١

ٰٓءِيَل ِ� ﴿ ٓ إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� �ِض َ�ُۡفِسُدنَّ ِ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوقََضۡيَنا
َ
� مَ  ٱۡ� َ�ۡ�ِ َوَ�َۡعلُنَّ ُعلُّوٗ رَّ

ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ  ٤َكبِٗ��
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٓ أ َا ولَٮُٰهَما َ�َعۡثَنا َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ

ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

� ِخَ�َٰل  ۡفُعوٗ�  ٱّ�ِيَارِ ةَ ُ�مَّ َرَدۡدنَا لَُ�ُم  ٥َوَ�َن وَۡعٗدا مَّ ۡمَدۡدَ�ٰ  ٱلَۡكرَّ
َ
ۡمَ�ٰٖل َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ُ�م بِأ

ۡ�َ�َ نَفًِ�ا
َ
ُ�ۡم فَلََهاۚ  ٦َوَ�نَِ� وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِ�

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
إِۡن أ

ْ وُُجوَهُ�ۡم َوِ�َۡدُخلُواْ � ٱ�ِخَرةِ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد  �ٖ  ٱلَۡمۡسِجدَ ا َل َمرَّ وَّ
َ
َكَما َدَخلُوهُ أ

ْ تَۡتبًِ�اَوِ�ُ  ْ َما َعلَۡوا وا ُ ۚ وََجَعۡلَنا َجَهنََّم  ٧تَّ�ِ ۡم ُعۡدنَا ن يَرَۡ�َُ�ۡمۚ �ۡن ُعد�ُّ
َ
َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

ۡقوَمُ  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا  ٨لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َحِصً�ا
َ
 .]٩-٤[اإلسراء:  ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

در کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعالم کردیم که دو بار در سرزمین (فلسطین و دور و «
کنید و طغیان و عدوان را به غایت، و ظلم و  جویی بزرگی می روزید و برتری بر آن) تباھی می

پیکارجو و ی نخستین آن دو فرا رسد، بندگان  رسانید. ھنگامی که وعده جور را به نھایت می
ھا را تفتیش و جاھا را  داریم که خانه گماریم و) برانگیخته می د را بر شما (میتوانای خو

ی (غلبه و انتقام، حتمی و قطعی و) انجام پذیرفتنی است. سپس  کنند. این وعده جستجو می
دھیم و تعداد  تان می گردانیم، و با اموال و فرزندان مدد و یاری شما را بر آنان چیره می
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نماییم. (آنگاه بدیشان گفتیم: ای بنی اسرائیل!) اگر نیکی  تر (از دشمن) میتان را بیش نفرات
کنید و اگر بدی کنید به خودتان بدی  کنید (و از خدا اطاعت نمایید) به خودتان نیکی می

تان را نیرو  رسد (دشمنان ی دوم (مجازات فسادتان) فرا می و ھنگامی که وعده کنید. می
گردانیم) تا شما را بدحال (و پریشان روزگار) سازند و داخل  بخشیده و بر شما مسلط می

ی اول بدان داخل شدند و بر ھرکه و ھرچه  دفعهمسجد (االقصی) گردند، ھمانگونه که در 
دست یابند بکشند و درھم کوبند. امید است پروردگارتان (بعد از بار دوم نیز اگر توبه کردید و 

د) به شما رحم کند (و شما را ببخشاید) و اگر ھم (به ھا برگشتی ھا و ستمگری از تباھکاری
گردیم، و دوزخ را (ھم  ھا) برگردید، ما ھم (به مجازات و کیفرتان در ھمین جھان) برمی زشتی

کند که  کنیم. این قرآن (مردمان را) به راھی رھنمود می زندان تنگ کافران میدر آن جھان) 
 .»دت دنیا و آخرت) استھا (برای رسیدن به سعا ترین راه مستقیم

ای الھی که خداوند خود را بدان متعھد کرده و خبرش را به  این شش آیه از وعده
شک  بی ای الھی است، گوید، و نظر به اینکه وعده بنی اسرائیل نیز داده سخن می

تحقق یافتنی است، خداوند در کتابش (تورات) که بر بنی اسرائیل فرو فرستاده است 
جویی بیش از حدشان است، به آنان خبر  ان که ھردو در ارتباط با برتیاز دو فساد آن

دو بار در سرزمین تباھی در کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعالم کردیم که «دھد:  می

ٓ ﴿ .»کنید جویی بزرگی می و برتریورزید  می در اینجا به معنی: به بنی اسرائیل  ﴾َوقََضۡيَنا
گاه کر خبر دادیم و آن  دیم.ھا را آ

منظور از کتاب در اینجا تورات است. و این بدین معناست که دو فساد یاد شده در 
ھا  شان در نصوص تورات بیان شده است. اگرچه ما آن این آیات و چگونگی محو کردن
اکنون در نزد یھودیان موجود است، زیرا  ایم، اما ھم را در اسفار عھد عتیق نیافته

اند و سخن خدا را با  اند و آن را تحریف کرده میان بردهپیشوایان یھود تورات را از 
 اند. سخنان باطل بسیار خود درھم آمیخته

ھای آن دو و چگونگی از بین رفتن آن دو در آیات قرآن، این  گیبیان دو فساد و ویژ
قرآن روی اّمت  اندازد که این دو مورد میان یھودیان و چنین القا کرده و در دل می

گردند و مسلمانانند  مسلمانانند که به این دو فساد یھودیان گرفتار می دھد و این می
 کنند. کن می که این دو فساد را از بین برده و ریشه
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 شان وعده خداوند درباره وقوع دو فساد و از میان رفتن
ھا  نظر به اینکه این دو فساد یھودیان متوجه مسلمانان است، پس سخن گفتن از آن

دھد که با این  انگر وعده بودن آن است، خداوند به مسلمانان وعده میدر آیات قرآن بی
دھد که این دو فساد را  شوند ھمچنان که به آنان وعده می دو فساد یھودیان رویارو می

کنند. بدین خاطر است که سخن از دو فساد را در ضمن  کن می از بین برده و ریشه
ھای قرآنی که تاکنون  ا آوردیم، وعدهیابند ر ھای قرآنی که تحقق می سخن از وعده

ی (َوعد) در  بدین خاطر کلمه یابند. طور قطع در آینده تحقق می اند، اما به تحقق نیافته
 گویند چھار بار آورده شده: آیاتی که از دو فساد سخن می

ولَٮُٰهَما﴿اولی: در این سخن خداوند: 
ُ
 .﴾فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ۡفُعوٗ� ﴿د: دومی: در این سخن خداون  .﴾٥َوَ�َن وَۡعٗدا مَّ
 .﴾اْ وُُجوَهُ�مۡ � ٱ�ِخَرةِ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ﴿سومی: در این سخن خداوند: 

ِ ﴿چھارمی: در این سخن خداوند:  ٰٓءِيَل  ۦَوقُۡلَنا ِمۢن َ�ۡعِده ْ ِ�َِ�ٓ إِۡسَ� �َض  ٱۡسُكُنوا
َ
 ٱۡ�

ِ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد   .]١٠٤[اإلسراء:  ﴾١٠٤ِجۡئَنا بُِ�ۡم لَفِيٗفا ٱ�ِخَرة
ی فساد  دربارهو  ی وقوع فساد اول دو بار تکرار شده است، ی وعده سخن درباره

دوم نیز دو بار تکرار شده است و این فقط به خاطر تأکید بر عملی و اجرایی شدن آن 
 وعده، و رخ دادن دو فساد مقرر شده است.

اصر در خصوص زمان وقوع دو فساد، و عملی شدن دو نویسندگان و پژوھشگران مع
اند، اما اغلب آنان بر این باورند که فساد اول در مدینه و  وعده دچار اختالف شده

در فساد دوم  - مسلمانان این دوره - روی داده، و ما ج اطراف آن و در زمان پیامبر
یم. حال بر این اساس دھ ای است که ما آن را ترجیح می بریم، و این نظریه به سر می

 !کنیم دھند، تقدیم می مختصری از مفھوم آیاتی را که این دو وعده را ارائه می

 وقوع فساد اول
 فرماید: خداوند در مورد فساد اول می

ْ ِخَ�َٰل ﴿ ٖس َشِديٖد فََجاُسوا
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٓ أ َا ولَٮُٰهَما َ�َعۡثنَا َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ

ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

 � ۡفُعوٗ�  ٱّ�ِيَارِ  .]٥[اإلسراء:  ﴾٥َوَ�َن وَۡعٗدا مَّ
 فرماید: ی قبلی می (أوالھما): به معنی: نخستین آن دو، زیرا خداوند در آیه
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ی نخستین آن  ھنگامی که وعده«. پس معنی: »ورزید سرزمین تباھی می دو بار در این«
ی اولی فرا برسد، و آن ھنگاِم وقوع  . یعنی: ھنگامی که زمان تحقق وعده»دو فرا رسد

 فساد اول است.
ھای فساد اول یھود سخن  کند این است که آیات از نشانه آنچه جلب توجه می

سازد، بلکه از  خالل این فساد روشن نمیگوید، و وضعیت یھود را در طی و  نمی
 برند. آورد که این فساد را از میان می بندگانی ربانی سخن به میان می

ی نخستین آن دو فرا رسد، بندگان پیکارجو و  ھنگامی که وعده«فرماید:  خداوند می
جاھا را ھا را تفتیش و  داریم که خانه گماریم و) برانگیخته می توانای خود را بر شما (می

 .»کنند جستجو می

 و یارانش کسانی بودند که فساد اول را از میان بردند ج پیامبر
و یارانش است که اولین فساد یھود را در مدینه و اطراف آن،  ج منظور آیه پیامبر

دھد که او بندگانش را علیه یھودیان  بعد از ھجرت، از میان بردند. خداوند اطالع می
ی گرامیداشت این مجاھدینی  برانگیخته است، و انتساب فعل (بعثنا) به خداوند نشانه

 اند. است که علیه یھودیان برانگیخته شده

ٓ ﴿کند که بندگان اویند:  د این مجاھدین را اینگونه توصیف میخداون َا ، ﴾ِعَباٗدا �َّ
یعنی: بندگی مطلق و خالصانه برای خدا در این مجاھدین تحقق یافته است، و این 

این مجاھدین، پیکارجو و  گرامیداشتی دیگر از سوی خدا برای این مجاھدین است.

ٖس َشِديدٖ ﴿نیرومندند: 
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
جویی بیش از حد  ا برتریقدرت یھود در ارتباط ب .﴾أ

لذا در مقابل نیازمند مجاھدینی تواناست که متصف به نیرومندی و ھاست،  آن
 توانند آنان را سر جای خود بنشانند). پیکارجویند، (و می

خداوند صحابه مجاھد را یاری نموده، و آنان را بر یھودیان مفسد پیروز گردانید، 
ھایی که یھود در آن بودند  ھا و خانه و و کندوکاو در سرزمین و باغصحابه به جستج

پرداختند و یھودیان را از آن سرزمین بیرون راندند و خداوند آن را به صحابه واگذار 
 کرد.

و  ج ای است از نبرد پیامبر . خالصه»ھا را جستجو کردند درون خانه«سخن خداوند: 
روایات (کتب) سیره در خصوص بیرون راندن یھود بنی قینقاع بعد از یارانش با یھود. 

جنگ بدر، و بیرون راندن یھود بنی نضیر بعد از جنگ احد، و کشتن (مردان) یھود 
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بنی قریظه بعد از جنگ احزاب، و از میان بردن یھودیان خیبر بعد از صلح حدیبیه 
 اند. سخن گفته

ی (غلبه و انتقام، حتمی و قطعی و) انجام  ین وعدها«پذیرد:  آیه با این جمله پایان می
ی قطعی و  . و این تأکیدی است بر صحت و اصالت عملی شدن وعده»پذیرفتنی است

ی اول عملی شدن وعده با روی دادن فساد اول، و  اش، جنبه مطلق (الھی)، در دو جنبه
جاھد که آن فساد ی دوم: اجرایی شدن وعده با برانگیخته شدن بندگانی ربانی و م جنبه

ای انجام پذیرفتنی و واقعی است،  ی وقوع فساد اول وعده برند. یعنی: وعده را از میان می
 ای انجام پذیرفتنی و واقعی است. ی از میان بردنش وعده و ھمچنین وعده

عملی شد، زمانی  ج ی قرآنی متعلق به فساد اول، در زندگی پیامبر تردید وعده بی
ت که کار از میان بردن فساد اول پایان پذیرفت، و قدرت و توان قبائل وفات یاف ج پیامبر

یھود: بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظه، یھود خیبر و فدک و تیماء درھم شکسته شد. و 
یھودیان بدل به افرادی پراکنده در اینجا و آنجای حجاز شدند، و دیگر سرزمینی نداشته 

 !د!کردن و خطری را متوجه دیگران نمی

 ی قرآنی با وقوع فساد دوم عملی شدن وعده
 دھند. ھای قدرت یھود، به ھنگام فساد بزرگ دوم خبر می آیات از نشانه

 فرماید: خداوند می

ۡ�َ�َ نَفًِ�ا ٱلَۡكرَّةَ �ُمَّ َرَدۡدنَا لَُ�ُم ﴿
َ
ۡمَ�ٰٖل َو�َنَِ� وََجَعلَۡ�ُٰ�ۡم أ

َ
ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

َ
 ٦َعلَيۡهِۡم َوأ

ُ�ۡم فَلََهاۚ فَإِذَا َجآَء وَۡعُد 
ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنتُۡم ِ�

َ
ۡحَسنتُۡم أ

َ
ِ إِۡن أ اْ وُُجوَهُ�ۡم � ٱ�ِخَرة

واْ َما َعلَۡواْ تَتۡبًِ�اَكَما َدَخلُ  ٱلَۡمۡسِجدَ َوِ�َۡدُخلُواْ  ُ �ٖ َوِ�ُتَّ�ِ َل َمرَّ وَّ
َ
 .]٧-٦[اإلسراء:  ﴾٧وهُ أ

دھیم و  تان می گردانیم، و با اموال و فرزندان مدد و یاری سپس شما را بر آنان چیره می«
کنید و اگر بدی  نماییم. اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می تان را بیشتر می تعداد نفرات
رسد تا شما را بدحال سازند و  کنید. و ھنگامی که وعدۀ دوم فرا می دتان بدی میکنید به خو

داخل مسجد گردند، ھمانگونه که در دفعۀ اول بدان داخل شدند و بر ھرکه و ھرچه دست 
 .»یابند بکشند و درھم کوبند

شان، بر کسانی که فساد  کند که یھود به ھنگام فساد دوم آیه این مطلب را الھام می
دارد  شوند، این آن چیزی است که به تأکید بیان می شان را از میان بردند، پیروز می ولا

 بریم. ی فساد دوم یھودیان به سر می ما در این دوره
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ی زمانی طوالنی که میان  حرفی برای دیرکرد و تأخیر زمانی است، و بر دوره»: ثم«
ای قرن اول بود، و فساد دوم که کند، فساد اول که در ابتد دو فساد پدید آمده داللت می

ی میان دو  ز زمان ابتدای قرن چھاردھم ھجری قمری آغاز گردیده است. یعنی: دورها
از بازگشت یھود برای فساد دوم با این گفتار  فساد سیزده قرن به طول انجامیده است.

ةَ َرَدۡدنَا لَُ�ُم ﴿تعبیر شده:   .﴾َعلَۡيِهمۡ  ٱۡلَكرَّ
گردانیم: و (الکرة) ھمان بازگشت به فساد است، و ضمیر در  باز می (رددنا) یعنی:

گردد، بندگانی که بسیار قوی و نیرومندند، آنانی که  (علیھم) به بندگانی ربانی باز می
مقصود و منظور از این ضمیر:  شان را از میان بردند. درون خانه یھود گشتند و فساد اول

ی مجاھدیم، اما ما راه و روش ایشان را در  ل صحابهماییم، زیرا ما جانشین نس» علیھم«
، بدین خاطر یھود بر ما »جانشینانی بد برای گذشتگانی خوبیم«ایم، ما  پیش نگرفته

 است. چیره و غالب گشته و ما را شکست داده
شان مطلبی است که آیه اینگونه  ھای قدرت یھود در فساد دوم کنونی از جمله نشانه

تان را  دھیم و تعداد نفرات تان می و با اموال و فرزندان مدد و یاری«: گوید از آن سخن می
 .»نماییم بیشتر می

رساند، و  خداوند با اموال فراوان و بسیار، و با فرزندان بسیار آنان را مدد و یاری می
گرداند، بیشتر کشورھای دنیا با آنان  شان می اوست که نفرات بیشتر و تأیید را شامل حال

نمایند و در کنارشان ایستاده و از آنان دفاع و پشتیبانی  ده و تأییدشان میبسیج ش
کند تا حجت را علیه آنان  کنند، خداوند به خاطر آزمایش و امتحان آنان این چنین می می

 .ی انتقام از آنان نماید ی آنان مسلمانان را بیدار کرده، آماده برپا داشته، و به واسطه
گردانیم، و با اموال و فرزندان  سپس شما را بر آنان چیره می«: در این دو سخن خداوند

ھنگامی که زمان زندگی «، و »نماییم تان را بیشتر می دھیم و تعداد نفرات تان می مدد و یاری
 .]١٠٤[إسراء: . »گردانیم ی شما را با ھمدیگر حاضر می اخروی فرا رسید، ھمه

یی و فساد و خودبرتربینی از سوی جو ای قرآنی جھت عملی شدن این برتری وعده
شک این وعده بعد از سیزده َقرن از زمانی که وعده آن داده شده و  یھود وجود دارد. بی

 خبر آن بیان گشته، عملی شده است.
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 ی قرآنی در خصوص از میان برداشتن فساد دوم وعده
ی از میان برداشتن فساد دوم یھودیان را داده، و چگونگی این  طور قطع وعده قرآن به

ی دوم (مجازات  ھنگامی که وعده«فرماید:  از میان برداشتن را نیز بیان کرده، آنجا که می
گردانیم) تا  تان را نیرو بخشیده و بر شما مسلط می رسد (دشمنان و عقاب فسادتان) فرا می

روزگار) سازند و داخل مسجد (االقصی) گردند، ھمانگونه که در  (و پریشان شما را بدحال
 .]٧[إسراء: . »ی اول بدان داخل شدند و بر ھرکه و ھرچه دست یابند بُکشند و درھم کوبند دفعه

ِ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ﴿معنی:  : یعنی ھنگامی که زمان بار دوم که ھمان بار دیگر و ﴾ٱ�ِخَرة
 ا رسد.آخر است، فر

: یھودیان متکبر است، مفسدینی که فساد دوم ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿روی سخن خداوند در 

دھد، کسانی که  از مؤمنین مجاھد خبر می ﴾اْ �﴿آورند. و در سخنش  را پدید می
شوند تا فساد دوم  نوادگان صحابه مجاھداند، آنانی که بزودی از سوی خدا براگیخته می

یھود را از میان بردارند. این بندگان مجاھد بزودی یھود را شکست داده، و خوار و 
یره گردانیده، و آنان غم) تشّدت  ی یھودیان را (از نمایند. بندگانی که چھره شان می ذلیل

خداوند از جھاد اینان و ورودشان به مسجداالقصی با  نمایند. می ذّلت را گرفتار حسرت و
گاه می  گرداند که: این سخنش آ

. »ی اول بدان داخل شدند و داخل مسجد (األقصی) گردند، ھمانگونه که در دفعه«
ی صحابه به مسجد  ندانهو منظور از ورود به داخل مسجد در اولین بار: ورود پیروزم

دھد که  ھای شام را فتح کردند. این خود نشان می األقصی است، ھنگامی که سرزمین
شان ھمان نبرد مسجد االقصی است، و بزودی  نبرد بر ضد یھود به ھنگام فساد دوم
کنند، و  گردند، و سرزمین مقدس را آزاد می مجاھدین پیروزمندانه وارد آن می

و بر ھرکه و ھرچه دست یابند بکشند و درھم «برند:  بر آن از میان می موجودیت یھودی را
 .]٧[إسراء: . »کوبند

ی قرآنی وارد شده در این آیات که از میان رفتن فساد دوم  ما یقین داریم که وعده
دھد و معتقدیم که  طور قطع بیان داشته، بدون شک به زودی رخ می یھودیان را به

عملی خواھد شد. عمر یھودیان بر سرزمین مقدس کوتاه است و ناگزیر به یاری خداوند 
 به یاری خدا فلسطین به زودی سرزمینی اسالمی خواھد شد.
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 به هنگام هجرت ج اش ی خداوند به فرستاده وعده
 فرماید: خداوند می -٢

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق وَ ﴿
َ
ۡدِخلِۡ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
نَك ُسۡلَ�ٰٗنا  ٱۡجَعلَوقُل رَّّبِ أ ُ ّ�ِ ِمن �َّ

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َوقُۡل َجآَء  ٨٠نَِّصٗ�� ُِل مَِن  ٨١َ�َن زَُهوٗقا ٱلَۡ�ِٰطَل إِنَّ  ٱلَۡ�ِٰطُل َما  ٱلُۡقۡرَءانِ َوُ�َ�ّ
ٰلِِم�َ ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ لِّۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ� يَزِ�ُد   .]٨٢-٨٠[اإلسراء:  ﴾٨٢إِ�َّ َخَساٗر� ٱل�َّ

وارد کن، و صادقانه (از آن) بیرون آور، و از جانب خود  همرا صادقانبگو: پروردگارا! «
قدرتی به من عطا فرما که یار و مددکار باشد و بگو: حق فرا رسیده است و باطل از میان رفته 

را  و نابود گشته است. اصوًال باطل ھمیشه از میان رفتنی و نابود شدنی است. ما آیاتی از قرآن
 نادانی و گمراھی) و رحمت مؤمنان ھای ھا از بیماری ی بھبودی (دل فرستیم که مایه فرو می

 .»افزاید است، ولی بر ستمگران جز زیان نمی
دھد که از او طلب موفقیت، و تشخیص صحیح و  را سوق می ج خداوند پیامبرش

درست را دھد، و به او انتخاب مکان مناسب، و حکم و رأی مناسب، و رفتار و برخورد 
مناسب را الھام نماید، و از پروردگارش بخواھد که او را در ھر امری به شایستگی وارد 

ی قوی، و پیروزی ارزشمند، ا کرده و به شایستگی خارج کند، و به او قدرت و سلطه
دھد که حقی که با اوست به زودی بر  بشارت می ج خداوند به پیامبرش عطا نماید.

گردد و این حق، باطل را از میان برده و نیست و  باطلی که قومش پیرو آنند پیروز می
گاه می نابود می رفتنی و میرا  شک باطل ضعیف و از میان گرداند که بی کند، و او را آ

گاه می ج تواند در برابر حق بایستد. خداوند پیامبرش ست، و نمیا گرداند که قرآن  را آ
ی آن به  را شفای مؤمنین قرار داده، و رحمتی از سوی خداوند است که به واسطه

ی  گردانند، و بدین خاطر به واسطه کفار روی از قرآن برمی انماید، ام بندگانش رحم می
شان،  ی آن گمراھی و نابینایی گیرند، بلکه به واسطه نمی قرآن مورد رحم و شفقت قرار

 یابد. شان افزایش می مندی و لجاجت و زیان
از مکه به مدینه بر ایشان نازل شده  ج این آیات از سوره اسراء به ھنگام ھجرت پیامبر

 دارد. ی یاری و پیروزی را تقدیم ایشان می است، و بدین خاطر بشارت به گشایش، و وعده
خروج » مخرج صدق«ورود ایشان به مدینه، و منظور از » مدخل صدق«ظور از من

استقرار و ثبات و تأیید الھی است، که »: سلطان نصیر«ایشان از مکه است، و منظور از 
 خداوند در مدینه به ایشان اعطا فرمود.
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 ی این وعده برخی از سخنان گذشتگان درباره
ه بودند، سپس دستور ھجرت به ایشان در مک ج گوید: پیامبر می ب ابن عباس

ۡدِخلِۡ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق ﴿داده شد و خداوند این سخنش را نازل فرمود: 
َ
َوقُل رَّّبِ أ

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق وَ 
َ
نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ�� ٱۡجَعلَوأ ُ  .]٨٠[اإلسراء:  ﴾٨٠ّ�ِ ِمن �َّ

چینی کردند تا  دسیسه ج پیامبرگوید: ھنگامی که کفار مکه علیه  حسن بصری می
او را کشته، یا تبعید کرده، یا زندانی نمایند، و خداوند ستیز و نبرد با اھل مکه را اراده 

ۡدِخلِۡ� ﴿دستور داد تا به سوی مدینه رفته و بگوید:  ج نمود، خداوند به پیامبر
َ
رَّّبِ أ

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدقٖ 
َ
 .﴾ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدقٖ ﴿گوید: منظور از  قتاده می
َ
: مدینه است، و منظور از ﴾رَّّبِ أ

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدقٖ ﴿
َ
 : مکه است.﴾َوأ

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ�� ٱۡجَعلوَ ﴿حسن بصری در تفسیر این سخن خداوند:  ُ  ﴾٨٠ّ�ِ ِمن �َّ
، ھا فارسطور قطع قدرت و حکمرانی  وعده داده که به ج گوید: خداوند به پیامبرش می

 گرداند. می ج و قدرت و حکمرانی رومیان را از آنان گرفته، و از آن او
دانست که او توان چنین کاری را  می ج رسول الله«گوید:  قتاده در تفسیر آن می

خدا، و  بخش کتاب ندارد مگر به کمک قدرت و نیرو، لذا طلب قدرتی را نمود که یاری
شک قدرت و نیرو  ی دین خداوند باشد، بی حدود الھی، و فرائض خداوند، و برپا دارنده

رحمتی از سوی خداست که آن را میان بندگانش قرار داده است و اگر این قدرت 
شان را  شان ضعیفان مندان بود آدمیان بر ھمدیگر تاخته و تجاوز کرده، و قدرت نمی

 1».بردند خورده و از میان می

کنند، خداوند با توفیق  اشاره می ج اش آیت به دفاع و پشتیبانی خداوند از فرستاده
و تأییدش، و یاری و جھت دادن به او، به ھمراه اوست، دست او را گرفته و ھر آنچه به 

 دھد. ی قدرت و سلطه می دھد و به او وعده مصلحت اوست را به او نشان می
برده، به ھنگام نزول  در آن به سر می ج ه پیامبری راستین در وضعیتی ک این وعده

ھا  آیات بر او، مھم بوده است، زیرا او از سوی قریش تحت تعقیب بوده و جاسوسان آن

                                           
 .٦٣-٣/٦٢تفسیر ابن کثیر:  -١
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با او  س اند، و ھیچ انسانی جز ھمراھش ابوبکر صدیق در ھر مکانی در پی او بوده
ز سوی خدا برای او . با این وصف اه پیرامونش بوده دشمنش بوده استنبوده، و ھر آنک

شکنند، خداوند این آیات  درھم می شود، و دشمنانش آید که دینش پیروز می وعده می
ی الھی  فرستد تا امید و اعتماد و باور و ایمانش به عملی شدن وعده را بر او فرو می

با تمام وجود نسبت به این وعده یقین داشت، و بدین خاطر به  ج بیشتر گردد. پیامبر
 !بند کسری را داد ی دست ن مالک وعدهسراقه ب

 اش را به سوی مکه بازگرداند خداوند فرستاده
ای دیگر را بر او نازل فرمود،  در مسیر ھجرت بود خداوند آیه ج در حالی که پیامبر

داد، و  ی قاطع بازگشت فاتحانه و پیروزمندانه به مکه را می ای که در آن به او وعده آیه
 فرماید: ند است که میآن آیه این سخن خداو

ِيإِنَّ ﴿ �  ٱۡلُقۡرَءانَ فََرَض َعلَۡيَك  ٱ�َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  .]٨٥[القصص:  ﴾لََرآدُّ
گمان آن کس که (ابالغ) قرآن را بر عھده تو گذاشت، تو را به (مکه) مرجع (خود) باز  بی«

 .١»گرداند می

� ﴿در تفسیر:  ب ابن عباس َك إَِ�ٰ َمَعادٖ گرداند  گوید: تو را به مکه باز می می ﴾لََرآدُّ
 ھمچنان که تو را از آنجا بیرون آورد.

از مکه خارج شد و به ُجحَفه رسید، مشتاق  ج گوید: ھنگامی که پیامبر ضحاک می

ِيإِنَّ ﴿مکه گشت، آنگاه خداوند این سخنش را بر او فرستاد:   ٱلُۡقۡرَءانَ فََرَض َعلَۡيَك  ٱ�َّ
 � َك إَِ�ٰ َمَعادٖ اش وفا نمود و بعد از  خداوند به وعده . یعنی: به مکه.]٨٥[القصص:  ﴾لََرآدُّ

پیروزمندانه به مکه  ج حدود نه سال از نزول این آیه او را به مکه بازگرداند، پیامبر
 بازگشت، و آن را خانه اسالم و ایمان گردانید.

 گفت؟ می شکست چه ها را می در حالی که بت ج پیامبر
داده بود وفا کرد و در رمضان  ج ای که به پیامبرش ھنگامی که خداوند به وعده

کعبه شد و در  وارد ج سال ھشتم ھجری او را پیروزمندانه به مکه بازگرداند، پیامبر

                                           
 ترجمه آیه برگرفته از قرآن مبین، علی اکبر طاھری قزوینی، انتشارات قلم. -١
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کرد،  حالی که آیات وعده را، که در حدود نه سال پیش بر او نازل شده بود، تالوت می
 ست.ھای درون آن را شک بت

 کنند که گفت: نقل می س از عبدالله بن مسعود 2و امام مسلم 1امام بخاری
وارد مکه شد در حالی که پیرامون کعبه سیصد و شصت بت وجود داشت،  ج پیامبر
 فرمود: ھا کرد و می با چوبی که در دستش بود شروع به ضربه زدن به بت ج پیامبر

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َوقُۡل َجآَء ﴿  .]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ٱۡلَ�ِٰطَل إِنَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل
و بگو: حق فرا رسیده است و باطل از میان رفته و نابود گشته است. اصوًال باطل ھمیشه «

 .»از میان رفتنی و نابودشدنی است
 فرمود: و می

 .]٤٩[سبأ:  ﴾٤٩َوَما يُعِيدُ  ٱۡلَ�ِٰطُل َوَما ُ�ۡبِدُئ  ٱۡ�َقُّ َجآَء ﴿
ای را  تواند انجام دھد، و نه کار گذشته ای را می حق به میان آمد و باطل نه کار تازه«

 .»تواند از سر گیرد می
وارد مکه شدیم در حالی  ج گوید: به ھمراه رسول الله می ب جابر بن عبدالله

گرفتند، آنگاه  که سیصد و شصت بت پیرامون کعبه بود و مورد پرستش قرار می
این سخن  ج ھا را داد و شکسته شدند در حالی که پیامبر تور شکستن آندس ج پیامبر

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َوقُۡل َجآَء ﴿کردند:  خداوند را تالوت می  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ٱلَۡ�ِٰطَل إِنَّ  ٱلَۡ�ِٰطُل
 3.]٨١[اإلسراء:

 برد حق، باطل رفتنی را از بین می
رسیده است و باطل از میان رفته و نابود حق فرا «ظریف آنکه سخن خداوند:  ی نکته

در خصوص پیروزی حق  ج ی نظری از طرف خدا به پیامبرش یک وعده ،»گشته است
طور قطع بعد از چند سال خداوند این وعده را برایش تحقق  و شکست باطل است که به

را ھای مکه را به رویش گشود و با این کار شرکی  ھم به ھنگامی که دروازه بخشید، آن
چه وقت باطل  !شد، درھم شکست ھایی که توسط مشرکان پرستیده می که در قالب بت

                                           
 .٢٤٧٨حدیث شماره:  -١
 .١٧٨١حدیث شماره:  -٢
 .٣/٦٣تفسیر ابن کثیر:  -٣
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ھا درھم شکسته شدند؟ و چه وقت خدا این وعده را عملی  نابود شد؟ و چه ھنگام بت
 نمود؟

به  سیزده سال را در مکه ج این رویداد بعد از سالیان درازی عملی شد، پیامبر
ی با  تربیت صحابه پرداخت و نزدیک به نه سال را در مدینه در تربیت صحابه و مبارزه

نظیر و مجاھد قرآنی پدید آمد، نسلی که  دشمنانش سپری کرد. آن ھنگام که نسل بی
به پیمانش با خدا وفا نموده و صادقانه رفتار کرد، و پیام اسالم را بر دوش گرفت، و با 

پرداخت، خداوند یاری و پیروزیش را بر او فرو فرستاد و به  دشمنان خدا به جھاد
 ای که به او داده بود وفا نمود. وعده

ی  ھا به آسانی، و با حرکتی ساده و به وسیله در این ھنگام کار درھم شکستن بت
ابتدا  ج تردید پیامبر . بیبود، صورت پذیرفت ج عصایی کوچک که در دست پیامبر

ھای طوالنی را به خود  مردم درھم شکست که این کار سال ھای ھا را در قلب بت
ھای درون کعبه آسان شده  اختصاص داد، بعد از این کار بود که کار درھم شکستن بت

 !و بیش از چند دقیقه به طول نینجامید
رفتنی و مضمحل است، اما  طور قطع باطل میرا و زودگذر، ھالک شدنی و از بین به

شکل وجودی حقیقی، مؤثر و قدرتمند جلوه نماید و یاران و به این شرط که حق در 
 !پیروانش بر خداوند توانا و چیره و قدرتمند تکیه نمایند!



 

 

 فصل هشتم:
 ی أنبیاء ی قرآنی در سوره وعده

 ای مکی است، و به این خاطر به این اسم نامگذاری شده که نام ی انبیاء سوره سوره
ھا و  صحنه در آن بیان شده است، در این سوره به † ای پربرکت از انبیاء مجموعه

داود، سلیمان،  نماھایی از سرگذشت این پیامبران اشاره شده: ابراھیم، لوط، موسی،
 .† یونس، ایوب، ادریس، اسماعیل، زکریا، یحیی، و عیسی

گوید، پیامبران و  میآیات سوره از رویارویی مداوم میان حق و باطل سخن 
کردند، در آن ھنگام که اشراف کفار  اھل حق را ھدایت و رھبری می † فرستادگان

 .کردند اھل باطل را رھبری می
، و کفار قریش ج آیات سوره بر رویارویی میان خاتم پیامبران محمد مصطفی

دھد، و  خ میھا را پاس ھا روبرو شده و آن و شبھات آن  متمرکز گشته، چون که با شایعات
حقایق بسیاری را که با سیر پیشرفت حق و پیروزیش بر باطل مرتبط است، بیان 

ھایی قرآنی در خصوص پیروزی حق بر باطل، و متالشی  دارد. در این سوره وعده می
ھا را در حالی که دچار ضعف و  شدن باطل در برابر حق بیان گشته، صحابه این وعده

و آزار بودند، پذیرفتند، و با اطمینان و اعتماد، و امید و  ناتوانی و تحت شکنجه و اذیت
قدم مانده، و با باطل رویارویی گشتند، و در  و بر حق ثابتامل نمودند بشارت با آن تع

ھای قرآنی  حالی دوران مکی را پشت سر نھادند که نسبت به عملی شدن این وعده
در راه خدا پرداختند، و دشمنان جھاد  یقین داشتند، و ھنگامی که به مدینه رفتند به

 ھای مورد انتظار را، برای آنان تحقق بخشید. خدا را شکست دادند، و خداوند این وعده
 آید: ھای قرآنی در سوره انبیاء مواردی است که در ذیل می ترین وعده از جمله مھم

 ای را که به پیامبرانش داده بود به تحقق رسانید خداوند وعده
 اید:فرم خداوند می -١
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رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
 ٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

ُ�لُوَن 
ۡ
َعامَ َوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ يَأ ْ َ�ِٰ�ِينَ  ٱلطَّ  ٱلۡوَۡعدَ ُ�مَّ َصَدۡقَ�ُٰهُم  ٨َوَما َ�نُوا

ۡهلَۡكنَا 
َ
ََّشآُء َوأ �َۡيَ�ُٰهۡم َوَمن �

َ
فََ�  ٩ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ فَأ

َ
نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم كَِ�ٰٗبا �ِيهِ ذِۡكرُُ�ۡمۚ أ

َ
لََقۡد أ

 .]١٠-٧[األنبیاء:  ﴾١٠َ�ۡعقِلُونَ 
ایم. از آشنایان به  ایم که بدیشان وحی کرده پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته«
دانید. ما پیغمبران را به صورت کالبدھایی که غذا  پرسید اگر این را نمیھای آسمانی ب کتاب

ایم و صدق آن را به ایشان  به وعده وفا کرده .اند ایم و عمر جاویدان ھم نداشته نخورند نیافریده
کنندگان  روی ایم، و زیاده ایم، نجات بخشیده ی کسانی را که خواسته ایم و آنان و ھمه نموده

ایم  ) نازل کردهبرایتان کتابی (به نام قرآنایم. ما  تعذیب پیغمبران) را نابود کرده (در تکذیب و
 .»فھمید بزرگواری شما است. آیا نمیی بیداری و آوازه و  که وسیله

ای از رویارویی میان پیامبران گذشته و قوم و ملت کافرشان را عرضه  این آیات خالصه
گاه شوند. ج کنند تا دشمنان پیامبر می  با آن (رویدادھا) آشنا شده، و پیروانش از آن آ

رساند و بر آنان وحی نازل  خداوند مردانی را برگزیده و آنان را به مقام پیامبری می
شان را به سوی خدا  فرستاد، پیامبران قوم شان می فرمود و آنان را به سوی قوم می

کردند، تعداد اندکی از  ر آنان عرضه میھا را ب خواندند، و آیات و نشانه (پرستی) فرا می
پذیرفتند، و بسیاری دیگر آنان را تکذیب و انکار کرده، و به  آنان دعوت پیامبران را می

دادند، پیامبران و  شان را شکنجه و آزار می زدند، و پیروان آنان صدمه و آسیب می
ماندند که  منتظر میماندند و  قدم می شان صبر پیشه نموده و بر (راه) حق ثابت پیروان

کننده را نابود گرداند و ھنگامی  خداوند آنان را رھانیده و نجات داده، و کافران تکذیب
پایان علم و حکمت خویش مشخص نموده بود،  که مدت زمانی را که خداوند با

رسانید، و مؤمنین را  پذیرفت، خداوند سرگذشت آن پیامبر با قومش را به پایان می می
 کرد. کاران (در گناه و تکذیب و انکار دعوت آن پیامبر) را نابود می و اسراف نجات داده،

 ٱلۡوَۡعدَ ُ�مَّ َصَدۡقَ�ُٰهُم ﴿فرماید:  شاھد در آیات این سخن خداوند است که می
ۡهلَۡكَنا 

َ
ََّشآُء َوأ �َۡيَ�ُٰهۡم َوَمن �

َ
 .]٩[األنبیاء:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ فَأ

ای  دھد، در ھرصورت خداوند وعده ران گذشته میآیه گزارش و اطالعی از پیامب
دھد بدین معنی که بزودی خداوند میان آنان و قوم  ھا می مسلم و قطعی به آن

کافرشان قضاوت و داوری کرده، و رویارویی با آنان را به پایان رسانده، و سرانجام (نیک 
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ی الھی  تحقق وعدهگرداند، پیامبران نسبت به  و سعادتمندانه) را از آن پیامبران می
 مطمئن بوده، چشم براه عملی شدن آن بودند.

ای که خود برگزیده بود به  خداوند در زمانی که مشخص کرده بود و به شیوه
شان را که کافر و  شان را نجات داده و دشمنان اش وفا نمود، لذا پیامبران و پیروان وعده

 متجاوز بودند را از میان برد.
ایشگاھی است برای (به نمایش گذاشتن) این حقیقت، ھای قرآنی نم سرگذشت

است.  † ھای نوح و ھود و صالح و دیگر انبیای الھی چون که منطبق بر سرگذشت
دھی به  و جھت ج بیان این حقیقت قرآنی برای بشارت دادن به اصحاب رسول الله

ی یاری دادن آنان بر کفار ی پیش روی الھی است یعن دیدشان در خصوص وعده
قدم به حرکت  ثابت شان صبورانه و صحابه این اشاره را دریافتند، و در دعوت یش.قر

ای که نسبت به (تحقق)  ی الھی شدند، وعده ی عملی شدن وعده ادامه دادند و بیننده
آن مطمئن بودند!، (از سوی دیگر) بیان این حقیقت قرآنی به خاطر تھدید کفار قریش 

اند که اگر دست از کفر و تکذیب، و ظلم و شکنجه بود و این که به اطالع آنان برس
ی  آید، بدین خاطر آیات بعدی صحنه شان می نکشند عذاب نزدیک بوده و به سمت

 فرماید: کشد. خداوند می نابودی و ھالکت ستمگران پیشین را به تصویر می

نَا َ�ۡعَدَها ﴿
ۡ
�َش�

َ
واْ  ١١قَۡوًما َءاَخرِ�نَ َوَ�ۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡرَ�ةٖ َ�نَۡت َظالَِمٗة َوأ َحسُّ

َ
ٓ أ ا فَلَمَّ

ٓ إَِذا ُهم ّمِۡنَها يَۡرُكُضونَ  َسَنا
ۡ
ْ وَ  ١٢بَأ ْ َ� تَۡرُكُضوا تۡرِۡ�ُتۡم �ِيهِ َوَمَ�ِٰكنُِ�ۡم  ٱرِۡجُعٓوا

ُ
� ٓ إَِ�ٰ َما

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ  ١٣لُونَ  َٔ لََعلَُّ�ۡم �ُۡ�  ْ َ�َٰوۡ�لََنا ِ  ١٤قَالُوا ٰ َ�َما َزالَت تّ ۡلَك َدۡعَوٮُٰهۡم َح�َّ
 .]١٥-١١[األنبیاء:  ﴾١٥َجَعۡلَ�ُٰهۡم َحِصيًدا َ�ِٰمِدينَ 

ایم و  ھای ستمگری را (به سبب کفرشان) نابود کرده بسیار بوده است که (اھالی) آبادی«
ایم. آنان ھنگامی که عذاب ما را احساس  ھای دیگری را روی کار آورده پس از ایشان، گروه

اند. (اما به عنوان تمسخر و استھزا بدیشان گفته شده  گھان پای به فرار گذاشتهاند، نا کرده
بردید و به سوی  است): نگریزید بازگردید به سوی زندگانی پر ناز و نعمتی که در آن به سر می

گویند:  تان! شاید از شما (کمکی و چیزی) خواسته شود. می ھا و قصرھای پر زرق و برق کاخ
ایم، و ھم اینک به آتش  ایم (و با کفر ورزیدن، بر خود ستم کرده سمتگر بودهوای بر ما! ما 

سوزیم)، پیوسته این، فریاد ایشان خواھد بود تا اینکه آنان را درویده و فرو افتاده  می
 .»نماییم می
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 سنت خداوند در نبرد میان حق و باطل
 فرماید: خداوند می -٢

﴿ ِ ۚ َولَُ�ُم  ۥَ�يَۡدَمُغهُ  لِ ٱلَۡ�ٰطِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب ا  ٱلَۡوۡ�ُل فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق مِمَّ
 .]١٨[األنبیاء:  ﴾١٨تَِصُفونَ 

پاشد و باطل  میاندازیم، و حق مغز سر باطل را از ھم  بلکه حق را به جان باطل می«
 .»کنید افران) به سبب توصیفی که میشود. وای بر شما (ای ک ھرچه زودتر محو و نابود می

کند، حقیقتی که پایان نبرد میان حق و باطل را  آیه حقیقتی مسلم را بیان می این
ی مناسب  کند، پایانی که خداوند براساس حکمتش، زمان و مکان و شیوه مشخص می

آن را مشخص کرده است، پایانی که در آن باطل از میان رفته و حق یاری و پیروز 
کارھای خداوند سخن گفته، و بیھوده شود. دو آیه پیش از این آیه (جدیت) در  می

 فرماید: کند. خداوند می کشی را از آن نفی می کاری و وقت

َمآءَ َوَما َخلَۡقَنا ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن �َّتَِّخَذ لَۡهٗو� �َّ  ١٦َوَما بَۡيَنُهَما َ�ٰعِبِ�َ  ٱۡ�

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
َۡذَ�ٰهُ لَۡو أ َّ� 

�َّآ إِن ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ  ُ  .]١٧-١٦األنبیاء: [ ﴾١٧ِمن �َّ
ایم (به  ھا است را برای بازی و شوخی نیافریده ما که آسمان و زمین و آنچه در میان آن«

کردیم،  خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی مناسب خود انتخاب می فرض محال) اگر می
 .»کنیم ما چنین کاری را نمی

ه اینکه قصد بازی ھا و زمین را براساس حکمتی آفریده است، ن خداوند آسمان
 فایدگی، پاک و منزه است! اگر کردن داشته باشد، کارھای خداوند از بیھودگی و بی

ی او  کرد، اما شایسته ای انتخاب کند آن را از پیش خود انتخاب می خواست بازیچه می
 نیست که چنین کند.

ست. یعنی: حرف نفی به معنی (ما) ا ﴾١٧إِن ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ ﴿در سخن خداوند:  ﴾إِن﴿
 کنیم. نمی  ما چنین بیھوده کاری

ھم در سیاق سخن از رویارویی  ھدفی از کارھای خداوند، آن کاری و بی نفی بیھوده
میان حق و باطل ھدفدار است، تا روشن ساخته و مشخص کند که خداوند براساس 

و رویدادھایش را ترسیم  ھا و مراحل حکمت این رویارویی را کنترل کرده، و گام
الھی است، و از میان بردن باطل سّنت  تردید نبرد میان حق و باطل یک کند. بی می

الھی است، و پیروزی حق بر باطل (نیز) سنتی الھی است. خداوند به سّنت  (نیز) یک
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خداوند سّنت  را اجرا کرده و به نتیجه برساند، زیراسّنت  مؤمنین وعده داده که این
 گردد. ی الھی خالف نشده و نقض نمی پذیرد، و وعده نکرده و تبدیل نمی تغییر

ی عملی به بار نشستن این وعده، و اجرایی  ھای قرآن محل عرضه ی سرگذشت ھمه
ھای مسلمانان صادق مجاھد، در طول  ھا و حرکت ی تالش است، و ھمهسّنت  شدن این

است، و تعبیری اسالمی برای ت سنّ  تاریخ اسالمی، نمایشگاھی عملی اسالمی برای این

ِ ﴿وعده مسلم داده شده در این آیه است:  فَإِذَا  ۥَ�يَۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب
 ۚ  .]١٨[األنبیاء:  ﴾ُهَو َزاهِٞق

 کند حق، باطل را نابود می
ه ای که آیه در خصوص نبرد میان حق و باطل ب باید از تصویِر ھنرِی شگفِت زنده

 مند شده و سود ببریم. گذارد، بھره نمایش می
خوانیم  این تصویر، تصویر یک موشک متحرک نظامی است، در حالی که آیه را می

کنیم که گویی در برابر تلویزیون نشسته و  در ذھن خود چنین تصویرسازی می
 طور ای آن را به گزارشگر نظامی در حال گزارش (یک رژه) است و یک کانال ماھواره

ِ ﴿کند:  پخش می ۚ  ۥَ�يَۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب  .]١٨[األنبیاء:  ﴾فَإِذَا ُهَو َزاهِٞق
کند نگریسته و دقت کنیم: ما بر روی  ی که آیه برای ما پخش می باید به (فیلم)

بینیم، گویی تانکی،  ی تلویزیون (باطل) را به شکل یک شیء نظامی مجسم می صفحه
کنیم،  یا ناو ھواپیمابری، و یا سکوی پرتاب موشکی است! به سمت دیگر توجه می

اردوگاه حق در آنجاست، یک پایگاه (ھوایی نظامی) ملموس مجسم در این اردوگاه 
گیری  ی پرتاب که به سمت باطل ھدف ھای) آماده وجود دارد، و یک دسته از (موشک

ی کوتاه طول  فقط یک لحظه بینیم. می ا را از میان ببرد راھ خواھد آن شده و می
ه و موشک به سمت ھدف کشد تا فرمانده دستور شلیک (موشک حق) را صادر کرد می

بینیم که موشک به سمت اردوگاه باطل  از پیش تعیین شده برود، در این فیلم می
درھم کوبیده و از  رود و در ھمان حال بطور مستقیم به آن اصابت کرده و آن را می

بینیم که باطل درھم شکسته، و منھدم، و متالشی شده، و  (در ادامه) میبرد.  میبین 
 !ھای کاذبش از میان رفته و نابود شده است! نمایی آن دعاھای دروغین و بزرگ
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آور پیروزی حق بر باطل را در تصویری گویا و مؤثر، و براساس قانون  ی اعجاب آیه
گذارد، قانونی که  قرآن) به نمایش می شناسی قرآن: (تصویرسازی ھنری در زیبایی

 کشد. موضوعات گوناگونش را با آن به تصویر می
ای نیز  شان و تحکیم آن، با نشاط و پرکارند و تا اندازه کفار در راه نشر مطالب باطل

گذاری  بزرگ را پایه» وجودی«شان  اند چون برای ھمین باطل در این کار موفق شده
ھا و  ھا، و بنگاه ھا و تشکیالت، و تجھیزات و دستگاه ازماناند، وجودی که در س کرده

 کنند تا ھا کمک می ی ابزارھای قدرت به آن مؤسسات نمود یافته است، و به کمک ھمه
آنان ھمچنین در نبرد با حق و اھل آن جدی و کوشا پابرجای مانده و باقی بمانند. 

ای  گیرند و به پاره به کار می ھای گوناگونی را ھستند و در این راه ابزارھا و شیوه
 اند. ھا نیز دست یافته پیروزی

 شان، و نبرد با حق و شان در راه استقرار بخشیدن به باطل ھای کفار نسبت به تالش
شان پیروز  ھای پندارند که در دستیابی به خواسته یاران آن خوشبین بوده، و چنین می

ناگھان و غیرمنتظره د و خوشحالند. اند، لذا شا شیدهشان را تحقق بخ گشته، و اھدف
ھم بدون اطالع قبلی و بدون آنکه توقع چنین  آید، آن شان می فرمان خداوند به سراغ

چیزی را داشته باشند، خداوند سبحان لشکریان حق را قوی گردانیده و آنان را بر 
ل ھای حق را بر سر مؤسسات باط ھا و موشک گرداند. و بمب لشکریان باطل پیروز می

 نماید. ھا را منھدم و ویران و متالشی می کوبیده و آن
ھای باطل پیش از اسالم،  این چنین چیزی یعنی نابودی و از میان بردن قدرت

و شان عملی گشته است، و خداوند این چنین تقدیر  ھم توسط پیامبران و پیروان آن
ھای  قدرت ردنھمچنین خداوند نابودی و از میان باش را عملی نموده است.  اراده

باطل بعد از اسالم را نیز عملی نموده، و اراده و تقدیرش را تحقق بخشیده است، و 
و رومیان کوبیده و آنان را از میان برده  ھا فارسھای حق را بر سر سپاھیان  گلوله
، ھمچنین بر سر سپاھیان صلیبی و تاتار کوبیده و آنان را نیز از پای در آورده ١است

 است.
ھا  ھای باطل در عصر ما پف کرده و مستبد و زورگویند، این قدرت ھمینک نیز قدرت

کند و در قالب یھودیان  در قالب کشورھای غربی صلیبی که آمریکا آنان را رھبری می

                                           
 منظور ابتدای اسالم است. (م). -١
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ھای حق را بر سر این  یم که بزودی خداوند گلولهاند. ما نیز مطمئن مفسد نمود یافته
نماید.  نان را درھم کوبیده و متالشی و نابود میھای کافر وارد آورده و آ قدرت

 !یابد؟ بگو: امید که ھرچه زودتر رخ دھد گویی که تحقق می گویند: اینکه می می

 »کاستن از اطراف زمین«معنی 
 فرماید: خداوند می -٣

ٰ َطاَل َعلَۡيِهُم ﴿ ُؤَ�ٓءِ َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ ۗ بَۡل َمتَّۡعَنا َ�ٰٓ فََ� يَ  ٱۡلُعُمُر
َ
ِ� أ

ۡ
نَّا نَأ

َ
�َض َرۡوَن �

َ
 ٱۡ�

َ�ُهُم 
َ
ۡطَرافَِهاۚٓ أ

َ
ِ  ٤٤ٱلَۡ�ٰلُِبونَ نَنُقُصَها ِمۡن أ نِذرُُ�م ب

ُ
َمآ أ � قُۡل إِ�َّ مُّ َوَ� �َۡسَمُع  ٱلۡوَۡ�ِ َ�ٓءَ  ٱلصُّ  ٱ�ُّ

 .]٤٥-٤٤[األنبیاء:  ﴾٤٥إَِذا َما يُنَذُرونَ 
ایم (و ایشان به جای  مند ساخته بھرهھا  شان را از انواع نعمت بلکه ما اینان و پدران«

اند (ولی  جا که عمر طوالنی کرده اند) تا بدان شکرگزاری، به غرور و طغیان خود افزوده
بینند که (این  شوند) مگر آنان نمی سرانجام آھسته و آرام گرفتار عقاب و عذاب ما شده و می

ھیم (و بر زمین آنان کا رود)، ما از زمین (اینان) می نعمت و ملک دست به دست می
افزاییم). آیا (با این حال ما غالبیم یا) ایشان غالبند؟ بگو: شما را با وحی (و کالم آسمانی  می

 .»شنوند شوند، صدا و ندا را نمی دھم و اشخاص کر ھنگامی که بیم داده می قرآن) بیم می
به تنبیه  سخن در خصوص کفار قریش است که به آنان ھشدار داده، و آنان را تھدید

 دست نکشند. ج نماید، اگر از کفر و تکذیب، و دشمنی پیامبر و مجازات می
ھا و  دھد که بر کفار قریش لطف و نیکی کرده و آنان را از لذت خداوند خبر می

شان لطف کرده و آنان  مند کرده است، ھمچنان که به پدران ھای گوناگون بھره خوشی
ھا راه  است، اما آنان در مقابل این لطف و نعمت مند نموده را از نعمات مختلف بھره

ی تنبیه و  انکار و کفران و عصیان را در پیش گرفتند و با این کار سزاوار و شایسته
شان را از بین  نماید، و قدرت مجازات شدند. این تنبیه آنان را تضعیف و تخریب می

ی  کند، و دایره میشان خارج  ھایی را از دست برد تا آنجا که خداوند سرزمین می
اینان در برابر قدرت خداوند  شود. شان کم می د، و تأثیرگذارییاب نفوذشان کاھش می

ضعیف و ناچیزند، در برابر فرامینش شکست خورده و مغلوبند، ھر قدرتی که آفریده 
تواند در برابر قدرت خداوند یکتای  شده ھر اندازه ھم که بزرگ و قوی باشد ھرگز نمی

 ادگی نماید.قھار ایست
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دھد که کفار را از عذاب بترساند شاید از کارھایی  دستور می ج خداوند به پیامبرش
روی ھشدار  شان را به دھند دست بکشند، ھرگاه قلب و حواس اکنون انجام می که ھم

شان را به روی ھشدار ببندند  یابند، اما اگر قلب و حواس بگشایند بھره برده و نجات می
 گردند. دچار زیان شده و ھالک می

بینند که (این  مگر آنان نمی«فرماید:  شاھد در آیه این سخن خداوند است که می
(و بر زمین آنان کاھیم  رود و) ما از زمین (اینان) می نعمت و ملک دست به دست می

. برخی از محققین و پژوھشگران »افزاییم) آیا (با این حال ما غالبیم یا) ایشان غالبند؟ می
 ی دیگر: مسلمان در فھم مقصود کاھش از اطراف زمین که در این آیه، و در آیه

﴿ �ِ
ۡ
نَّا نَأ

َ
� ْ َو لَۡم يََرۡوا

َ
�َض أ

َ
ۚ وَ  ٱۡ� ۡطَرافَِها

َ
ُ نَنُقُصَها ِمۡن أ  ۦۚ َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ  ٱ�َّ

 .]٤١[الرعد:  ﴾٤١ٱۡ�َِساِب َوُهَو َ�ِ�ُع 
آییم و از اطراف آن  دانند که ما به سراغ زمین می مگر (این کافران مغرور و لجوج) نمی«

الحساب  گونه رادع و مانعی ندارد و او سریع راند و فرمانش ھیچ کاھیم؟ خداوند فرمان می می
 .»است

اند که این دو آیه از  اند. آنان چنین پنداشته شده، دچار خطا و اشتباه شده بیان
کاھد بدینگونه است  زمین بیضی شکل سخن گفته و اینکه خداوند از اطراف زمین می
ی خط استوا آن را  که از حجم آن در دو قطب شمال و جنوب کاسته، و در ناحیه

داریم که این برداشت از این دو آیه، پن کند!، ما چنین می امتداد داده و بزرگ می
برداشتی گزیده و برتری داده شده باشد، و احتمال دارد (شکل) زمین این چنین باشد، 
از دو قطب فشرده شده، و در خط استوا (گسترده و پھناور) باشد، اما کاسته شدن از 

ه مادی، گوید، کاسته شدن معنوی است، و ن اطراف زمین که این دو آیه از آن سخن می
ھا تضعیف شده، و  ھا و امپراطوری یابد که قدرت و توان دولت و به این شکل نمود می

ھا از تسلط  ھای اطراف آن ھا و مکان ی آنان کاھش یافته، و بعضی از سرزمین سلطه
 آنان خارج شده، و نواحی جغرافیایی آنان کوچک شده است.

 هایی دیگر ردن امپراتوریهایی و پدید آو بردن امپراتوری ی از میان وعده
ھا را در زمین استقرار  طور قطع در گذشته و حال خداوند برخی امپراتوری به

تر  ی خود را گسترش داده، نفوذشان را وسیع ھا سلطه بخشیده است، این امپراتوری
ی خود  ھای دیگری را به زیر سلطه ھای دیگر را به تصرف درآورده، قوم کرده، سرزمین
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ھا را  اما خداوند (بعد از روزگاری) آن اند. تا مدت زمانی ھمچنان باقی ماندهدرآورده، و 
شان کاسته، و از بعضی از  ھای سرزمین ھا بر کناره ی آن ضعیف کرده، و از سیطره

ھا،  اند. این حالت یعنی کاسته شدن از سرزمین نشینی کرده ھا عقب نواحی و سرزمین
 و ھند (در گذشته) روی داده است. فارسھای یونان، روم،  در امپراتوری

ھای اسپانیا، فرانسه، آلمان،  ھمچنین این حالت در عصر جدید در امپراتوری
 انگلیس و اخیرًا در اتحاد جماھیر شوروی رخ داد.

ھایش را  ھمینک امپراتوری آمریکا سیطره و نفوذش را بر جھان گسترده، و دولت
کند تا ابد این چنین بماند، اما به زودی  میریزی  زیر بال خود گرفته است، و برنامه

ھای اطرافش  خداوند قدرتش را تضعیف نموده، نفوذش را کاھش داده، از سرزمین
گرداند، ھمچنین وحدتش را از  کاسته، و آن را به پشت اقیانوس (اطلس و آرام) باز می

این کشور را به  اش را دچار تفرقه و جدایی نموده، و گانه ھای پنجاه میان برده و ایالت
ھای بزرگ  ھای دولت شک کاستن از سرزمین کند!، بی تعدادی کشور کوچک تبدیل می

ثابت الھی است، این خداوند است که دولتی را قدرت بخشیده، آن را استقرار سّنت  یک
دھد، (آنگاه) این دولت قدرت و ثروت و توانش  و ثبات داده، و آن را امتداد و وسعت می

گیرد، و (بدین ترتیب)  ه بندگی در آوردن دیگران و استعمار آنان به کار میرا در راه ب
نماید، و بدین شیوه عذاب و آزار خدا را جلو  ستمگری و طغیان و فخرفروشی می

ھایش کاسته،  شود که از سرزمین اندازد، و عذاب خدا بدین شیوه دامنگریش می می
رھای ره اعالم استقالل کرده، و کشوھای مستعم اجزایش را از آن جدا کرده، سرزمین

 ماند: ھرگز یک دولت ستمگر تا ابد قوی و غالب باقی نمیگردند.  تحت اشغال آزاد می
رود و) ما از زمین (اینان)  بینند که (این نعمت و ملک دست به دست می مگر آنان نمی«

 .]٤٤[أنبیاء: . »ایشان غالبند؟ افزاییم)، آیا (با این حال ما غالبیم یا) (و بر زمین آنان میکاھیم  می

 جانشینی زمین در تورات و زبور
 فرماید: خداوند می -٤

�ُورِ َولََقۡد َكتَۡبَنا ِ� ﴿ نَّ  ٱّ�ِۡكرِ ِمۢن َ�ۡعِد  ٱلزَّ
َ
�َض أ

َ
ٰلُِحونَ يَرُِ�َها ِعَبادَِي  ٱۡ� إِنَّ  ١٠٥ٱل�َّ

رَۡسۡلَ�ٰ  ١٠٦ِ� َ�َٰذا َ�ََ�ٰٗغا لَِّقۡوٍ� َ�ٰبِِدينَ 
َ
 .]١٠٧-١٠٥[األنبیاء:  ﴾١٠٧َك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ َوَمآ أ
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ی من به میراث خواھند برد.  ور نوشتیم که: زمین را بندگاِن شایستهببعد از تورات در ز«
کنندگان کفایتی است (برای رسیدن به مقصود). و تو را تنھا به  در این (بیان) برای عبادت
 .١»ایم فرستادهمنظور رحمت به جھانیان 

ی بندگان نیکوکار  در این آیات سخن از به ارث بردن و جانشینی در زمین، و آینده
ای  ی وعده برای جھانیان است. آیات دربردارنده ج خداوند، و شمول بعثت پیامبر

قرآنی در خصوص استقرار و تثبیت اسالم (بر روی زمین)، و یاری و پیروزی پیروان 
ھای آسمانی  عده فقط مختص به قرآن نبوده، و در دیگر کتابنیکوکارش است. این و

 پیشین نیز آمده، و بر پیامبران گذشته نیز نازل شده است.
طور قطع این وعده در زبور بیان گردیده است، زبور کتابی  دھد که به آیه خبر می

�ُورِ َولََقۡد َكتَبۡنَا ِ� ﴿فرو فرستاده است:  ÷ است که خداوند بر داود  .﴾ٱّ�ِۡكرِ مِۢن َ�ۡعِد  ٱلزَّ
 ÷ است، کتابی که خداوند آن را بر موسی» تورات«در آیه » ذکر«ی  منظور از کلمه

 فرماید: کند آنجا که می فرو فرستاده، و در ھمین سوره آن را با این صفت، توصیف می

 .]٤٨[األنبیاء:  ﴾٤٨َوِضَياٗٓء َوذِۡكٗر� لِّلُۡمتَّقِ�َ  ٱۡلُفۡرقَانَ َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَن ﴿
ی (حق از  ما به موسی و ھارون (کتاب جامعی به نام تورات) دادیم (که) جداسازنده«

باطل بود) و نوری (بود که در ظلمات جھل و ضاللت در پرتو آن به سوی خیر و ھدایت 
 .»آمد) یشد) و پند و اندرز پرھیزگاران (به شمار م حرکت می

طور قطع خداوند در تورات و زبور نوشته است که زمینش را به بندگان  به
طور  این وعده به گرداند. بخشد و سرانجام (نیک) را از آن پرھیزگاران می نیکوکارش می

دھد بیان  و فرعون روی می ÷ ی اعراف از آنچه میان موسی صریح در گزارش سوره
 فرماید: شده است، آنجا که می

ْ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡومِهِ ﴿ ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ِ ب ْۖ وَ  ٱ�َّ ٓوا �َض إِنَّ  ٱۡصِ�ُ
َ
ِ يُورُِ�َها َمن �ََشآُء مِۡن  ٱۡ� َّ�ِ

 ِ ۚ قَاَل  ١٢٨لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلَ�ٰقَِبةُ وَ  ۦۖ ِعَبادِه تِيََنا َوِمۢن َ�ۡعِد َما ِجۡئتََنا
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َ�ۡبِل أ

ُ
ْ أ قَالُٓوا

ن ُ�ۡهلَِك َعُدوَُّ�ۡم َو�َۡستَۡخلَِفُ�ۡم ِ� َعَ�ٰ َر�ُّ 
َ
�ِض ُ�ۡم أ

َ
 ﴾١٢٩َ�َينُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�

 .]١٢٩-١٢٨[األعراف: 
گمان خدا زمین را به  موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و شکیبایی کنید بی«

ک) از آن پرھیزگاران کند که خود بخواھد، و سرانجام (نی کسانی از بندگان خود واگذار می

                                           
 ترجمه آیات بر گرفته از: قرآن مبین، ترجمه: علی اکبر طاھری قزوینی، انتشارات قلم. -١
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ایم) و پس از  ی فرعون بوده است. گفتند: پیش از آنکه به پیش ما بیایی (گرفتار شکنجه
اکنون نیز دچار رنج و محنت و در معرض  ایم (و ھم آمدنت (ھم از سوی او) اذیت و آزار شده

زد و تان را ھالک سا عذاب و عقاب ھستیم. موسی) گفت: امید است که پروردگارتان دشمن
 .»کنید شما را در زمین جایگزین (او) گرداند تا ببیند چگونه عمل می

ایمان داشتن به خداوند، و یاری جستن از او، و صبر نمودن، راھی است برای به 
ارث بردن و جانشینی در زمین، زیرا زمین از آن خداوند است، آن را به بندگان مؤمن 

 گرداند. پرھیزگاران میبخشد، و سرانجام نیک را از آن  صبورش می
 ی خداوند است که آن را در تورات و زبور و قرآن نوشته است. این وعده

 چرا این وعده در زبور بیان شده؟
فرو  ÷ بردن از زبور در این آیه ھدفدار است، زیرا خداوند این کتاب را بر داود نام

فرستاده است، و داود پادشاه بنی اسرائیل، ھمچنین پیامبرشان بود، او کشوری بزرگ 
که  † را برای آنان پدید آورده بود، این کشور در زمان پسر داود یعنی سلیمان

(ھمچون پدرش) پیامبر و پادشاه بود از لحاظ وسعت و قدرت گسترش و افزایش یافت 
یھودیان به دوران زمامداری سلیمان و  کردند. یآن دو در سرزمین مقدس حکمرانی م

پندارند که این دو در  کنند و چنین می می مباھات و فخرفروشی (علیھماالسالم) داود
اند و اینکه خداوند سرزمین مقدس  سرزمین مقدس براساس آیین یھود حکمرانی کرده

کر و سخن) آنان را (فلسطین) را تا ابد به یھودیان بخشیده است!، آیات سوره أنبیاء (ف
نازل  ÷ کتابی که بر داود - کند، زیرا برخی از آنچه را که خداوند در زبور تکذیب می

ھا با پندارھای یھودیان در تناقض  کند، و این نوشته نوشته است، یادآوری می - شده
 است.

زمین از آن خدا است، و در حقیقت او مالک آن است و آن را براساس اراده و 
آورد، و بندگاِن مؤمِن  ت تملک ھرکدام از بندگانش که بخواھد در میحکمتش تح

 گیرند. پرھیزگار نیکوکارش آن را به ارث برده و از دست دیگران می

 گان پیشه جانشینی زمین از آن عبادت
ی پرھیزگار که این وعده را  پیشه این وعده در آیه اعالنی است به قوم عبادت

آورند  و بدان اطمینان دارند، و شروط آن را به جای می کنند، شنوند و تبلیغش می می
 تا آن را بدست آورند.
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ی  در حالی که در مکه ضعیف بوده و تحت شکنجه بودند این وعده ش صحابه
 و بدان اطمینان نمودند، و یقین - زیرا سوره انبیاء مکی است - قرآنی را پذیرفتند

شود بدین خاطر به استقبال  و عملی میطور قطع این وعده تحقق یافته  داشتند که به
برند و اینکه  شکنجه و آزار کفار رفتند در حالی که یقین داشتند که زمین را به ارث می

گردد و  ناگزیر کفر از مکه و دیگر جاھا رخت بربسته و اسالم در آن منتشر می
زمان نزول این وعده بعد از بیش از ده سال از ان نیکوکار وارث آن خواھند شد. مسلمان

ھای شام  ی مجاھد اقدام به جھاد بزرگ در سرزمین این آیات عملی شد. سپس صحابه
ھا منتشر نمودند، و به  ھا نمودند، و اسالم را در آن و عراق و مصر و فارس و دیگر زمین

ھا عملی شد:  ی قاطع قرآن بر دستان آن ھا را به ارث برده، و وعده دستور خدا آن
ی ما به ارث خواھند برد (و آن را به دست  روی) زمین را بندگان شایستهگمان (سراسر  بی«

 .]١٠٦-١٠٥[انبیاء: . »پیشه را کافی و بسنده است خواھند گرفت) این (سخن) مردمان عبادت
ھمچنین به مناسبت سخن از به ارث بردن زمین توسط بندگان نیکوکار خداوند، 

ای پیغمبر!) ما تو را به جز «(گردد:  برای جھانیان می ج گزارش شمولیت رسالت پیامبر
ی دیگر قرآنی است  . و این نیز یک وعده]١٠٧[انبیاء: . »ایم عنوان رحمت جھانیان نفرستاده

مند شدن مردم از  در جھان، و بھره ج ای در خصوص انتشار رسالت پیامبر وعده
در مکه در حالت ضعف و  ھم در حالی که مسلمانان رحمت الھی. بیان این وعده آن

را سرشار از اطمینان و اعتماد به پیروزی و انتشار دینش  ج ناتوانی بودند، قلب پیامبر
ی قرآنی است،  نمود. آیات پایانی سوره انبیاء تأکیدی قاطع بر اتمام و تکمیل این وعده

 فرماید: آنجا که می

ٓ إَِ�ُٰهُ�مۡ ﴿ َما َّ�
َ
َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � ۡسلُِمونَ  قُۡل إِ�َّ نُتم مُّ

َ
ْ َ�ُقۡل  ١٠٨إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ فَإِن تََولَّۡوا

ا تُوَعُدونَ  م بَعِيٞد مَّ
َ
قَرِ�ٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
ٰ َسَوآءٖ� �ۡن أ ِمَن  ٱۡ�َۡهرَ َ�ۡعلَُم  ۥإِنَّهُ  ١٠٩َءاَذنتُُ�ۡم َ�َ

ۡدرِي لََعلَّهُ  ١١٠َوَ�ۡعلَُم َما تَۡ�ُتُمونَ  ٱۡلَقۡولِ 
َ
َ�َٰل رَّبِ  ١١١فِۡتَنةٞ لَُّ�ۡم َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِح�ٖ  ۥ�ۡن أ

ِ  ٱۡحُ�م � ب ٰ َما تَِصُفونَ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َوَر�َُّنا  ٱۡ�َّقِ  .]١١٢-١٠٨[األنبیاء:  ﴾١١٢َ�َ
شود که معبود شما یکی بیش نیست. حال که چنین است، آیا شما  بگو: به من وحی می«

بخش تو) پشت  گردید. اگر (در برابر سخنان روشنگر و سعادت ) میتسلیم (خداوند یگانه
گاه کردم و نمی گردان شدند، بگو: ھمه کردند و روی دانم آنچه به شما  ی شما را یکسان آ

شود، (فرا رسیدن آن) نزدیک است یا دور. خداوند سخنانی را که آشکارا  ده میاوعده د
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دانم، شاید این (مھلت و تأخیر  داند. من چه می میدارید،  گویید و آنچه را که پنھان می می
ی این ھمه  مند سازد. (پیغمبر پس از مشاھده عذاب) آزمونی برای شما باشد و تا مدتی بھره

گردانی مشرکان از پذیرش اسالم، رو به خدا کرد و عاجزانه) گفت: پروردگارا!  دوری و روی
کرده و اظھار داشت): روی سخن به مخالفان دادگرانه (میان من و اینان) داوری کن. (آنگاه 

ی اسالم و  ھای ناروایی که (درباره ما خداوند مھربان است و (در برابر) نسبت  پروردگار ھمه
 .»شود زنید، تنھا از او کمک و یاری خواسته می در مورد ذات پاک خدا) می



 

 

 فصل نهم:
 رومی قرآنی در سوره  وعده

ھای عمر دعوت اسالمی در مکه، که  این سوره در نیمه سوره روم مکی است،
سیزده سال طول کشیده، نازل شده است، و به خاطر وجود کلمه (الروم) در آن به این 
اسم، نامیده شده است، که منظور ھمان دولت قدرتمند روم (آن زمان) است، دولتی 

قرآن بود، و به ھمراه دولت فارس که در  که قدرتمندترین حکومت روزگار زمان نزول
 پرداخت. مجاورت او بود بر سر تسلط یافتن بر دنیای آن روز به رقابت می

گوید، و به شکست  و رومیان سخن می ھا فارسآیات آغازین سوره از نبرد میان 
نماید، و از پیروزی رومیان بر  در دور اول نبردھا اشاره می ھا فارسرومیان در برابر 

بیان  دربارهسوره  دھد. پیشتر از قطعیت آیات خبر می در طی چند سال بعد ھا ارسف
نگر سخن گفتیم، آیات چند سالی را برای تحقق آن مشخص کرده بودند، و  خبری آینده

آن رویداد در پایان مدت زمانی که آیات مشخص کرده بودند، رخ داد، و در مبحث 
 ای گذرا به آن حادثه نمودیم. ر قرآن) اشارهنگرانه د (فصل ششم: تحقق اخبار آینده

ی قرآنی است که ابتدای سوره آن را بیان  تحقق وعده دربارهسخن ما در اینجا 
 داشته، و ھمچنین درباره تحقق وعده قرآنی است که در پایان سوره بیان شده است.

 فارسوعده پیروزی روم بر 
 فرماید: خداوند می -١

ومُ ُغلِبَِت  ١الٓمٓ ﴿ ۡدَ�  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
ِ� بِۡضِع  ٣وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسيَۡغلِبُونَ  ٱۡ�

 ِ ۡمرُ ِسنَِ�ۗ ِ�َّ
َ
ِۚ بِنَۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤمُِنونَ ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح  ٱۡ� يَنُ�ُ َمن �ََشآُءۖ  ٱ�َّ

ِۖ وَۡعَد  ٥ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡعزِ�زُ وَُهَو  ُ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  ۥوَۡعَدهُ  ٱ�َّ
َ
َ�  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

ۡ�يَا ٱۡ�ََيٰوةِ َ�ۡعلَُموَن َ�ِٰهٗر� ّمَِن  ٦َ�ۡعلَُمونَ   .]٧-١[الروم:  ﴾٧ُهۡم َ�ٰفِلُونَ  ٱ�ِخَرةِ وَُهۡم َعِن  ٱ�ُّ
(به ترین سرزمین  اند. (این شکست) در نزدیک الف. الم. میم. رومیان شکست خورده«

شان پیروز خواھند  سرزمین عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و ایشان پس از شکست
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شد، در مدت چند سالی. ھمه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که رومیان 
گردند) در آن روز (که رومیان پیروز  اند) و چه بعد (که آنان پیروز می شکست خورده

شوند) از یاری خدا. خدا ھر کسی را  شوند. (آری! خوشحال می مان میگردند) مؤمنان شاد می
دھد، و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مھربان (در حق دوستان  که بخواھد یاری می

اش خالف  خداوند ھرگز در وعدهای است که خدا داده است، و  خویش) است. این وعده
بین) تنھا ظاھر و نمادی از  (این اکثریت کوتاه دانند. نخواھد کرد، ولیکن بیشتر مردم نمی

 .»خبرند دانند، و ایشان از آخرت کامًال بی زندگی دنیا را می
شان  مفھوم کلی این آیات این است که: آیات از شکست رومیان در برابر دشمن

رزمین به ترین س دھد، شکست در نبردھایی که در نزدیک ، خبر میھا فارسیعنی 
که در  - دارند که رومیان . سپس آیات با قاطعیت بیان میدھد می جزیرةالعرب روی

دھند، و پیروزی  را شکست می ھا به زودی فارس - شکست خوردند ھا فارسابتدا از 
در طی چند سال بعد (از شکست) که نھایت زمان آن ُنه سال است  ھا فارسرومیان بر 

 ود.ش شامل سه تا ُنه می» بضع«ی  دھد، زیرا کلمه رخ می
شود، ھمچنین خداوند مسلمانان را پیروز  پیروز می فارسدر ھمان زمان که روم بر 

شان داده  گرداند و بدین خاطر مؤمنین از منتی که خداوند بر آنان نھاده و یاری می
ی مسّلم و شدنی از سوی خدا است که ناگزیر تحقق  شوند. این یک وعده خوشحال می

 کند. ده نمییابد، زیرا خداوند خالف وع می
طور مستمر میان دو دولت قدرتمند روم و فارس ادامه  نبردھا ویرانگر بوده و به

 ج ھا، نبردی بوده که بعد از بعثت رسول الله ترین آن داشته است و از جمله خشن
دست به تھاجمی تند  ھا فارسی مکه،  ی عصر دعوت در دوره روی داده است، در نیمه

. به سمت غرب روی آوردند و سرزمین شام را اشغال و سخت بر ضد رومیان زدند
م) وارد بیت المقدس شدند، ھمچنین به سمت شمال روی  ٦١٤کردند و در سال (

آورده و شھرھای مختلف روم را فتح کردند تا جایی که پایتخت آن قسطنطنیه را 
 محاصره کردند.

ند، مسلمانان را شنید فارسھا در سال ششم بعثت خبر شکست روم در برابر  عرب
از شکست رومیان اندوھگین شدند، زیرا رومیان اھل کتاب بودند، در ھمان زمان 

نیز ھمچون مشرکین  ھا فارسخوشحال شدند، زیرا  فارسمشرکین از پیروزی سپاه 
شدند. خداوند در آن سال  پرستیدند و برای خدا شریک قائل می ھا و آتش را می بت
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، و (سپس) وعده فارس آن (ابتدا) خبر پیروزی سپاه سوره روم را فرو فرستاد که در
ای از  انداز (مردم) ھیچ نشانه پیروزی رومیان در طی چند سال بعد را داد. در چشم

وجود نداشت، رومیان شکست خورده بودند و  فارسنزدیکی پیروزی سپاه روم بر سپاه 
ه بود، پس قسطنطنیه را محاصره کرد فارسشان درھم شکسته بود، و سپاه  سپاه

دارد که رومیان شکست خورده به زودی در طی چند  چگونه قرآن با قاطعیت بیان می
 .گردند؟ غالب و پیروز می ھا فارسسال بعد بر 

 با یک فرد مشرک بر سر پیروزی سپاه روم س بندی ابوبکر شرط
 مسلمانان این وعده قرآنی را با یقین پذیرا شدند، و آن را میان مشرکین پخش

ھای مکه  بیش از ھمه از این وعده خوشحال شد، او در کوچه س کردند، ابوبکر صدیق
 شود. پیروز می فارسگفت که بزودی و در طی چند سال بعد روم بر  با صدای بلند می

 س مشرکین چنین چیزی را بعید دانسته و منکرش شدند، در برابر قاطعیت ابوبکر
نیز با او  س بندی کرد، ابوبکر با او شرط در خصوص تحقق این وعده یکی از مشرکین

شود و اگر چنین چیزی  پیروز می فارسبندی کرد که بعد از پنج سال روم بر  شرط
بندی پیش از تحریم آن از  روی ندھد ابوبکر تعدادی شتر به آن شخص بدھد، این شرط

 تحریم گردید. ج بندی بعد از ھجرت پیامبر سوی اسالم بود، زیرا شرط
 س ل گذشت و روم پیروز نشد، و آن شخص آمده و گرو را خواست، ابوبکرپنج سا

بندی را نه  به او گفت که مدت زمان شرط ج را از موضوع باخبر نمود، پیامبر ج پیامبر
» بضع«معین و مشخص کرده است، و » بضع سنین«سال قرار دھد، زیرا آیه آن را با 

 رد.نیز چنین ک س شود، ابوبکر شامل سه تا نه می
در نھمین سال نزول آیات ھرقل قیصر روم جنگ تند و سختی را انجام داد که 

ی  وعده شان مدائن شدند، و بدین ترتیب در آن شکست خوردند و وارد پایتخت ھا فارس
م) رخ  ٦٢٣گرو را دریافت کرد. این حادثه در سال ( س قرآنی تحقق یافت و ابوبکر

ُغلِبَِت ﴿آن شکست خورد مشخص کرده است: داد. آیات مکان نبردی را که روم در 
ومُ  ۡدَ�  ٢ٱلرُّ

َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
 .]٣-٢[الروم:  ﴾ٱۡ�

ترین سرزمین به اھل  ترین است، و مقصود از آن نزدیک معنی أدَنی ھمان نزدیک
ترین سرزمین به  مکه است که خداوند آیات را به سوی آنان فرو فرستاده است. نزدیک
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 ھا فارس. ت که در ھمسایگی جزیرةالعرب استاس اھل مکه ھمان سرزمین شام
 رد قدس شدند.ام) و ٦١٤ترین سرزمین به جزیرةالعرب را اشغال کرده و در سال ( نزدیک

 دو وعده در آیات وجود دارد که هردو تحقق یافتند
ی دو وعده است، و نه یک وعده، و  بینیم که آیات آغازین سوره روم دربر دارنده می

 ر یک سال تحقق یافتند.این دو وعده د
ھم بعد از طی چند سالی که در برابرشان  آن فارسپیروزی روم بر  وعده اول:

و ایشان «فرماید:  ی خداوند این است که می شکست خورده بودند. این وعده قاطعانه
طور قطع این  به .]٤-٣[روم: . »شان پیروز خواھند شد. در مدت چند سالی پس از شکست

م)، آنجا که ھرقل وارد  ٦٢٣وعده در نھمین سال نزول آیات عملی شد، یعنی سال (
 شد. فارسمدائن پایتخت 
ساز در جنگ بدر،  پیروزی مسلمانان بر مشرکین در اولین نبرد سرنوشت وعده دوم:

ن و در آن روز مؤمنا«دھد:  این مطلب ھمان است که خداوند اینگونه از آن خبر می
دھد، و او بس چیره و بسیار  شوند از یاری خدا. خدا ھرکس را که بخواھد یاری می شادمان می

 .]٥-٤[روم: . »مھربان است
جنگ بدر در سال دوم ھجری، بعد از نه سال از نزول سوره روم روی داد، نزول این 

 سوره در سال ششم بعثت صورت گرفت.

 اختالف غلبه و نصر
ه عنوان نصری (یاری) از سوی خدا نام برده نشده، زیرا نصر ب فارساز غلبه روم بر 

(یاری) خدا کرامت و شرافتی از سوی اوست، و این نصر (یاری) فقط شامل حال 
گردد، و رومیان بندگان مؤمن نیکوکار نیستند! این  بندگان مؤمن نیکوکار خداوند می

پرست  آتش ھا ارسفحرف درست است که آنان مسیحی و از اھل کتابند، و آنان از 
ی مؤمنین نیستند و بدین خاطر  ترند، اما از زمره (پیش از اسالم) به مسلمانان نزدیک

وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم ﴿دھد:  خبر می» غلبه«شان در نبرد با کلمه  آیات از سود بردن
 .]٤-٣[الروم:  ﴾ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ  ٣َسَيۡغلُِبونَ 

ی اکرام  سایه» نصر«تفاوت وجود دارد، زیرا در کلمه » نصر«و » غلبه«میان کلمات 
 !و احترام خداوند پایدار است، و این مختص مؤمنین نیکوکار است
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شوند از یاری  و در آن روز مؤمنان شادمان می«فرماید:  تردید سخن خداوند که می بی
ه غلبه روم بر . بر (نصر) یاری خداوند به مؤمنین در نبرد بدر انطباق دارد، و ن»خدا

. این سخن با سخن (دیگر) خداوند در خصوص جنگ بدر ھماھنگ است که فارس
 فرماید: می

ُ�ُم ﴿ ُ َولََقۡد نََ�َ ذِلَّةۖٞ فَ  ٱ�َّ
َ
نتُۡم أ

َ
ْ بِبَۡدرٖ َوأ َ  ٱ�َُّقوا  .]١٢٣[آل عمران:  ﴾١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّ

آنکه (نسبت به کافران) ناچیز (و از ساز و خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال «
 .»برگ اندکی برخوردار) بودید، پس از خدا بترسید تا شکر (نعمت او را بتوانید) به جای آورید

این خواست خداوند حکیم علیم است که دو وعده در یک سال که ھمان سال 
 فارس یابد، این سال ھمان سال دوم ھجری است که روم بر م) است تحقق می ٦٢٣(

 شوند. غلبه یافته، و مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکین پیروز می
گویند وجود دارد و آن این  نکته دقیق و ظریفی در آیاتی که از دو وعده سخن می

ِ ﴿کنند:  ی کارھا را به اراده و قدرت خداوند مرتبط می است که ھمه ۡمرُ ِ�َّ
َ
ِمن َ�ۡبُل  ٱۡ�

آن چیزی  کند، و ھر ی فرامین ھستی را تدبیر می این خداوند است که ھمه ﴾َوِمۢن َ�ۡعدُۚ 
نماید، و ھیچ رویداد سیاسی یا نظامی روی  یابد تقدیر می را که در آن جریان می

گیرد مگر به اراده خدا، و دولتی بر  دھد مگر به فرمان خداوند، و جنگی در نمی نمی
 .کند مگر به امر خدا دولتی دیگر غلبه نمی

 دیدگاه مؤمنین و کفار نسبت به وعده الهی
، و پیروزی مسلمین بر مشرکین، فارسکنند که غلبه روم بر  آیات تصریح می

گاه، و خداوند خالف وعده نمی وعده ای  این وعده«کند:  ایست از سوی خداوند حکیم آ
 .]٦[روم: . »اش خالف نخواھد کرد است که خدا داده است، و خداوند ھرگز در وعده

اند که  نمایند، و مطمئن مؤمنین با وعده الھی با اعتماد و اطمینان کامل تعامل می
بخشد. اما دیگران نسبت به تحقق وعده الھی  اش را تحقق می شک خداوند وعده بی

شک دارند، زیرا آنان نسبت به قدرت مطلق الھی، و اینکه خداوند ھرآنچه را اراده نماید 
گاھی ندارند:  در زمین و آسمان او را درمانده نمیدھد و ھیچ چیزی  انجام می سازد، آ

بین) تنھا ظاھر و نمادی از زندگی دنیا را  دانند (این اکثریت کوتاه ولیکن بیشتر مردم نمی«
 .]٧-٦[روم: . »خبرند دانند و ایشان از آخرت کامًال بی می
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د، زیرا آنان دانستن را در طی چند سال بعید می فارسمشرکین مکه پیروزی روم بر 
کردند، و این تحلیل مادی  رویدادھا را با دیدی مادی و بشری تحلیل و ارزیابی می

دانست، زیرا رومیان دولتی  ھم بعد از طی چند سال را محال می پیروزی روم آن
شکست خورده بودند که سپاھیانش درھم شکسته، و سرزمینش اشغال شده، و 

موضوع در تحلیل ایمانی ُبعد دیگری داشت،  پایتختش محاصره شده بود!، اما ھمین
اگر خداوند اراده نماید که در طی چند سال روم شکست خورده را تقویت نماید چنین 

نماید، و اگر وعده چنین چیزی دھد  کند، و اسباب را برای این کار فراھم می می
بر خود ی ضعیف را  نماید!، ھمچنین مشرکین مکه پیروزی صحابه اش را عملی می وعده

دانستند، زیرا توان و قدرت صحابه در برابر قدرت آنان چیز قابل ذکری نبود.  بعید می
اندیش بود. اما براساس تحلیل ایمانی این مطلب  این دیدگاه تحلیل مادی بشری کوتاه

ی کاری را نماید آن را انجام  چیزی دور یا محال نیست! زیرا ھرگاه خداوند اراده
پوشاند، بدین خاطر با  ی عمل می ی چیزی را دھد بدان جامه دهدھد، و ھرگاه وع می

 اینکه در جنگ بدر تعداد صحابه کمتر بود، اما خداوند آنان را پیروز گردانید:

ُ�ُم ﴿ ُ َولََقۡد نََ�َ ۖ  ٱ�َّ ذِلَّةٞ
َ
نتُۡم أ

َ
 .]١٢٣[آل عمران:  ﴾بِبَۡدرٖ َوأ

(نسبت به کافران) ناچیز (و از ساز و خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال آنکه «
 .»برگ اندکی برخوردار) بودید

 ی الهی ماندن منتظر عملی شدن وعده
 فرماید: خداوند می -٢

ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا ﴿ ِ َمَثٖل� َولَ�ِن ِجۡئَتُهم � ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد َ�َ
َُقولَنَّ ِمن ُ�ّ ِينَ يَةٖ �َّ  ٱ�َّ

 
َ
ْ إِۡن أ ُ َكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع  ٥٨نُتۡم إِ�َّ ُمۡبِطلُونَ َ�َفُرٓوا ٰ قُلُوِب  ٱ�َّ ِينَ َ�َ  ٥٩َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱۡصِ�ۡ فَ  نََّك  ٱ�َّ ۖ َوَ� �َۡسَتِخفَّ ِينَ َحّقٞ  .]٦٠-٥٨[الروم:  ﴾٦٠َ� يُوقُِنونَ  ٱ�َّ
(بیدارکننده بوده و به زندگی ایشان ما در این قرآن برای مردمان ھرگونه مثالی را که «

آوری، کافران گویند: شما بر باطل  ای برای آنان می ایم. وقتی که آیه مربوط باشد) بیان کرده
بینی)  اساس است) این چنین (که از اینان می گویید بی ھستید (و این چیزھایی را که می

گاھی و شعور ندارند مھر می خداوند بر دل د (تا صدای حق و ندای ھدایت نھ ھای کسانی که آ
طور مسّلم حق است. ھرگز نباید  ی خدا به ھا نفوذ نکند). پس شکیبایی داشته باش. وعده بدان

 .»ی خشم و ناراحتی تو گردند و سبک تو را از جای بردارند کسانی که ایمان ندارند، مایه
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ات را در آن به ھای متعدد و متنوعی را در قرآن بیان داشته است، و آی خداوند مثال
ھای گوناگونی را در آن ذکر کرده  تفصیل شرح داده است، و ادله و براھین و حجت

است، تا مردم آن را درک و فھم کرده و به نیکی با آن تعامل نمایند. اما کفار جاھل و 
ھا و آیات قرآنی را با لجاجت و  شان قفل زده شده است، پاسخ مثال ھای نادانند، بر قلب

دھند! و ھنگامی که معجزات و کارھای شگفت به آنان  (بر کفر) و تکذیب می پافشاری
کنند که ساحر بوده و آنان را  را متھم می ج پذیرند، و پیامبر شود و آن را نمی عرضه می

آوری،  ای برای آنان می وقتی که آیه«کند، و اینکه مسلمانان به دنباِل باطلند:  مسحور می
 .]٥٨[روم: . »ر باطل ھستیدگویند: شما ب کافران می

دھد که در برابر لجاجت و تکذیب مشرکین، و  دستور می ج خداوند به پیامبرش
خود را  ج پیامبر ای عظیم است، و دشمنی و نبردشان صبر پیشه سازد، زیرا صبر توشه

کند تا آنگاه که خداوند میان او و دشمنانش داوری و حکم  با آن تجھیز و آماده می
 نماید. می

 ی الهی عجله نکردن در عملی شدن وعده
پس «ورزد:  ی الھی تأکید می بعد از دستور به صبوری، آیه بر عملی شدن وعده

ی  منظور از وعده .]٦٠[روم: . »طور مسّلم حق است ی خدا به شکیبایی داشته باش. وعده
 ست.ی پیروزی حق و یاران آن، و شکست باطل و طرفدارانش ا خداوند در اینجا، وعده

شود، و مردم  یعنی بزودی در عالم واقعیت عملی می» حق است«گوید:  اینکه می
نکته ظریف آنکه بعد از بیان عملی شدن  بینند. پیروزی مؤمنین و شکست کفار را می

ی الھی در خصوص پیروزی (مؤمنین)، ھشداری نسبت به آنان که به این حقیقت  وعده
ی خشم و ناراحتی تو  نباید کسانی که ایمان ندارند، مایهھرگز «گردد:  یقین ندارند بیان می

 .]٦٠[روم: . »گردند و سبک تو را از جای بردارند
دانند، مؤمنین را  ی الھی شک دارند یا عملی شدنش را بعید می کسانی که به وعده
اندازند، یا آنان را به  شان یأس و ناامیدی می کنند، و به قلب تحریک و عصبانی می

دارند که منجر به نتایجی  زده و عجوالنه وا می ھا و رفتارھای شتاب ارھا و شیوهبرخی ک
 ی الھی است. شود که سبب اینگونه اعمال، شتاب نمودن در عملی شدن وعده غلط می

ی الھی حق است و ناگزیر عملی  بر مؤمن واجب است که یقین داشته باشد وعده
در اجرایی شدنش شتاب به خرج ندھد، و خواھد شد و باید که منتظر تحققش بماند و 
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کنندگان او را تحریک و عصبانی نکنند، و (عاقبت) کار را به حکمت  عجوالن و شتاب
 !خداوند حکیم واگذارد او که ھرگاه بخواھد وعده را عملی خواھد کرد



 

 

 فصل دهم:
 وعده قرآنی در سوره قمر

این سوره در فضای افزایش اذیت و آزار قریش نسبت به  سوره قمر مکی است،
نازل شده است، مسلمانان در مکه معدود و  ج شان نسبت به پیامبر مؤمنین، و تکذیب

 مستضعف بودند، اما با صبر و استقامت پذیرای آزار و اذیت و شکنجه کفار گشتند.
گاه حقدم نگه داشتن مؤمنین بر راه  از جمله اھداف سوره قمر: ثابت ق، و آ

شان به صبر، و دادن بشارت رھایی و گشایش به  شان به راه دعوت، و فرا خواندنکردن
. و (از دیگر اھداف سوره) شان از امید وافر به پیروزی است آنان، و پر کردن قلب و روح

ھای کفار  تھدید کفار ستمگر به عذاب، از راه ارائه (سرانجام) برخی از الگوھا و نمونه
برند دست  است، تا پند و عبرت گرفته و از کفر و طغیانی که در آن به سر میپیشین 
 بکشند.

 موضوع سوره
ی شکافته شدن  شود، معجزه آور شروع می ی شگفتی سوره با سخن از یک معجزه

ماه در برابر مشرکین و تکذیب این واقعه از سوی آنان، و (بیان) این پندار آنان که این 
 دانستند، و تھدید نمودن آنان به عذاب. ا فاقد حقیقت میکار را جادو و آن ر
ھای تکذیب  ھایی گذرا از سرگذشت انبیای پیشین، به ھمراه قوم سپس صحنه

ھا بر کفر و تکذیب و مسخره  گذارد، این صحنه ھا را به نمایش می ی آن کننده
نماید.  میشان تمرکز  ھای این اقوام، سپس به ھالکت رسیدن و نابود شدن نمودن

گویند عبارتند از: قوم نوح، و قوم عاد، و قوم  اقوامی که آیات سوره از آنان سخن می
 ثمود، و قوم لوط، و قوم فرعون.

 آورد: سوره به دنبال ھالکت ھر قومی از آنان این آیه را در پی آن می

نَا ﴿ ۡ كِرٖ  ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ دَّ  .]١٧لقمر: [ا ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
 .»ای ھست؟ گیرنده ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت ما قرآن را برای پندپذیری آسان ساخته«
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 ]. اظھار نظر با این آیه در پی چھار٤٠،٣٢،٢٢،١٧این آیه چھار بار بیان شده [آیات: 
سرگذشت ھدفدار است، ھدف از آن بیان حقیقت آسان بودن قرآن برای پندپذیری 

ھای قرآن است، خداوند تالوت و فھم و حفظ و تطبیق  ترین ویژگی ھماست، و این از م
قرآن را آسان گردانیده است، ھمچنان که خاطرنشان ساختن و پندآموزی و عبرت 

ھا و  ھا، و نمونه ھا و مثال ھم به سبب سرگذشت گرفتن از آن را آسان نموده است، آن
آیه به یاد آوردن و پندپذیری را  شود. ھا و حقایقی که در آن ارائه می حوادث، و سنت

ھشیار و با بصیرتی یافت  یعنی: آیا شخص» ای ھست؟ آیا پندپذیرنده«کند:  تشویق می
 !رد؟یھا بیندیشد و پند گ شود که در برابر پندھای قرآنی درنگ کرده و در آن می

كِرٖ ﴿ دَّ َکَر) بر : اسم فاعل بر وزن (ُمفَتِعل) است، فعل ماضی آن خماسی است ﴾مُّ (َادَّ
 فرماید: وزن (افَتَعَل). این فعل در این سخن خداوند بیان گردیده که می

ِيَوقَاَل ﴿ َكرَ َ�َا ِمۡنُهَما وَ  ٱ�َّ وِ�لِهِ  ٱدَّ
ۡ
نَبُِّئُ�م بَِتأ

ُ
نَا۠ �

َ
ٍة � مَّ

ُ
 .]٤٥[یوسف:  ﴾ۦَ�ۡعَد أ

ھا (سفارش  از مدتکسی که از میان آن دو (نفر زندانی، از زندان) نجات یافته بود و بعد «
گاه می  .»گردانم یوسف را) به یاد آورد، گفت: من شما را از تعبیر چنین خوابی آ

َکَر) در اصل: اذَتَکَر، بر وزن: افَتَعَل است.  (ادَّ
ثالثی آن: َذَکَر است. تاء باب افتعال جھت تأکید بیشتر بر آن وارد شده و تبدیل به 

تبدیل شده، و به شکل اذَدَکَر در آمده، » دال«ه ب» تاء«اذَتَکَر شده است، جھت تسھیل 
َکَر در آمده است، » دال«در » ذال«و به دلیل نزدیکی حروف،  ادغام شده و به شکل: ادَّ

ِکر، بر وزن ُمفَتِعل است  !و اسم فاعل آن: ُمدَّ

 کستتهدید کفار به ش
فار قریش بعد از آنکه سخن آیات سوره درباره ھالک شوندگان به پایان رسید، به ک

نماید، و به مسلمانان  رو کرده و آنان را تھدید به عذاب، و شکست در برابر مسلمین می
 دھد. ی پیروزی بر آنان را می وعده

 فرماید: خداوند می

﴿ �ِ ٞ ۡم لَُ�م بََرآَءة
َ
ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم أ

ُ
ارُُ�ۡم َخۡ�ٞ ّمِۡن أ ُ�فَّ

َ
ُ�رِ أ ۡم َ�ُقولُوَن َ�ُۡن َ�ِيٞع  ٤٣ٱلزُّ

َ
أ

نَتِ�ٞ  بُرَ َو�َُولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم  ٤٤مُّ اَعةُ بَِل  ٤٥ٱ�ُّ اَعةُ َموِۡعُدُهۡم وَ  ٱلسَّ َمرُّ  ٱلسَّ
َ
ۡدَ�ٰ َوأ

َ
 ٤٦أ

ٰ وُُجوهِِهۡم ذُوقُ  ٱ�َّارِ يَۡوَم �ُۡسَحُبوَن ِ�  ٤٧ِ� َضَ�ٰٖل وَُسُعرٖ  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ إِنَّ   ٤٨واْ َمسَّ َسَقرَ َ�َ
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ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ  ِ  ٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ ٞ َ�َۡم� ب ٓ إِ�َّ َ�ِٰحَدة ۡمُرنَا
َ
ٓ أ ۡهلَۡكنَآ  ٥٠ٱۡ�ََ�ِ َوَما

َ
َولََقۡد أ

كِرٖ  دَّ ۡشَياَعُ�ۡم َ�َهۡل ِمن مُّ
َ
ءٖ َ�َعلُوهُ ِ�  ٥١أ ُ�رِ َوُ�ُّ َ�ۡ َوُ�ُّ َصغِ�ٖ َوَ�بِ�ٖ  ٥٢ٱلزُّ

ۡسَتطَ   .]٥٣-٤٣[القمر:  ﴾٥٣رٌ مُّ
ای قریشیان!) آیا کافران شما بھتر از آنانی ھستند که برایتان روایت کردیم، (مثل: قوم «(

ھا (از سوی خدا) نازل  ای در کتاب نامه نوح، عاد، ثمود، لوط، فرعون؟!) یا اینکه برای شما امان
گویند: ما جمعیت  اینکه میرسانیم؟!) یا  تان را عذاب نمی شده است (مبنی بر اینکه کافران

دھیم و از دشمنان خود انتقام  ناپذیری ھستیم و ھمدیگر را یاری می متحد و نیرومند شکست
گریزند. بلکه  کنند و می خورند و پشت می گیریم. جمعیت ایشان به زودی شکست می می

جھانی برای تر (از کشتن و اسارت این  تر و تلخ موعدشان قیامت است، و قیامت بالی آن عظیم
ایشان) است. قطعًا گناھکاران، گمراه و دیوانه و گرفتار آتشند. روزی داخل آتش، بر رخساره، 

ی دوزخ را، ما  شود): بچشید لمس و پسوده شوند (و بدیشان گفته می روی زمین کشیده می
ز روی ایم. (نه تنھا اعمال ما ا ی الزم و از روی حساب و نظام آفریده ھر چیزی را به اندازه

حکمت است، بلکه توأم با نھایت قدرت است. چرا که) فرمانی بیش نیست، ھمانند یک نگاه 
سریع و با عجله است. ما اشخاص ھمچون شما را (در روزگاران پیشین) نابود و ھالک 

ھا و  اند، در کتاب ای ھست؟! ھرکاری را که کرده گیرنده ایم، آیا پندپذیرنده و عبرت ساخته
اند، در دفاتر مخصوص)  مال موجود است. ھرکار کوچک و بزرگی (که در دنیا کردهھای اع نامه

 .»نوشته شده است

ْوَ�ٰٓ�ُِ�مۡ ﴿خطاب در این سخن خداوند: 
ُ
ارُُ�ۡم َخۡ�ٞ ّمِۡن أ ُ�فَّ

َ
متوجه کفار  ﴾أ

ارُُ�مۡ ﴿قریش است، و ھمزه در  ُ�فَّ
َ
ی استفھام انکاری است، آیه کفار قریش  ھمزه ﴾أ

توجھی به آنچه بر کفار پیشین گذشته، مورد نکوھش و سرزنش قرار  بی را به خاطر
 دھد. می

ْوَ�ٰٓ�ُِ�مۡ ﴿و 
ُ
: اسم اشاره دور، و منظور از آن کفار پیشین بیان شده در آیات ﴾أ

 پیشتر سوره است که عبارتند از: قوم نوح، عاد، ثمود، لوط و آل فرعون.
اید، پس  تردید در مورد نابودی کفار پیشین شنیده پرسد: بی آیه از کفار قریش می

ھستند؟ و آیا شما از آنان گیرید؟ آیا کفار شما بھتر از کفار پیشین  چرا پند و عبرت نمی
اموال و فرزندان  تر نبوده و ید؟ شما بھتر از آنان نیستید، و شما از آنان قویتر قوی

دارند از جمله این سخن خداوند  ت بسیاری این حقیقت را بیان میآیابیشتری ندارید! 
 فرماید: که می
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ُٰهۡم ِ� ﴿ َّ� كَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن مَّ
َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
�ِض �

َ
ن لَُّ�مۡ  ٱۡ�  َما لَۡم ُ�َمّ�ِ

 .]٦[األنعام:  ﴾...
گاھی پیدا نکرده آیا ندیده« ھا را ھالک  ایشان چقدر از اقوام و ملت اند) که پیش از اند (و آ
ابزار) قدرت و نعمت بدیشان دادیم، قدرت و ھایی که در زمین (اسباب و  ایم؟ اقوام و ملت کرده

 .»ایم... نعمتی که آن را به شما نداده
شان نتوانست  تر از کفار قریش بودند، و قدرت با توجه به اینکه کفار پیشین قوی

تر از آنند که عذاب را دفع  تر و ضعیف کند پس کفار قریش ناتوانعذاب را از آنان دور 
 کشند؟ کنند، پس چرا عبرت نگرفته و از کفرشان دست نمی

ھا (از سوی  ای در کتاب نامه یا اینکه برای شما امان« پرسد: آیه سؤال دومی از ایشان می
ھای ربانی که  کتاب ، در اینجا یعنی»ُزبرِ «، منظور از ]٤٣[قمر: . »خدا) نازل شده است

 خداوند بر پیامبرانش فرو فرستاده است. مفرد آن (زبور) به معنی کتاب است.
دانید در  معنی این بخش از آیه این است که: چرا شما خود را از عذاب در امان می

ھایش  کنید؟ آیا خداوند در کتاب حالی که کفر ورزیده و (آیات الھی را) تکذیب می
پاسخ منفی است، آنان دارای این حکم  کم برائتی به شما داده است؟ا حای ی نامه امان

ھایش کافر را به خاطر کفرش به رسمیت  برائت نیستند، زیرا خداوند در کتاب
شناسد، و اگر (بر اثر مداومت بر کفر) به عذاب الھی دچار گردد به او امنیت  نمی
گویند:  یا اینکه می«کند:  می ، آیات سؤال سومی را متوجه آناندھد که خالص گردد! نمی

دھیم و از دشمنان  ناپذیری ھستیم و ھمدیگر را یاری می ما جمعیت متحد و نیرومند شکست
 .]٤٤[قمر: . »گیریم خود انتقام می

پندارند که یار و یاور ھمدیگرند، و این اجتماع و  یعنی: آیا کفار قریش چنین می
گرداند؟  گرداند و عذاب را از آنان دور می میشان پیروزی را از آِن آنان  یاری و اتفاق

جمعیت ایشان به «کند:  آیات ترس را به دل آنان افکنده، و آنان را تھدید به شکست می
 .]٤٥[قمر: . »گریزند کنند و می خورند و پشت می زودی شکست می

شود جمع متحد  ور می یعنی: ھنگامی که در آینده نبرد میان کفار و مسلمانان شعله
 گریزند. فار درھم ریخته و شکست خورده، و پشت کرده و میک

ی  خورند، آیه دارد که کفار در دنیا شکست می بعد از آنکه آیه با قاطعیت بیان می
بلکه موعدشان قیامت است، و «کند:  بعدی آنان را به عذاب سخت در آخرت تھدید می

 .]٤٦[قمر: . »تر است تر و تلخ قیامت بالی آن عظیم
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شان در آخرت را برای آنان  ھایی از خواری و خفت و عذاب دیدن آیات بعدی صحنه
قطعًا گناھکاران، گمراه و دیوانه و گرفتار آتشند. روزی داخل آتش، بر «گذارد:  به نمایش می

ی  شود): بچشید لمس و پسوده شوند (و بدیشان گفته می رخساره، روی زمین کشیده می
 .]٤٨-٤٧[قمر: . »دوزخ را

 پیروزی مؤمنین و شکست کفار، تقدیری از سوی خدا
ھایی که برای مؤمنین و تھدیداتی که برای  در ھمین ارتباط و در خصوص وعده

ما ھر «فرماید:  دارد: خداوند می ای محکم حقیقت َقَدر را بیان می کفار وجود دارد، آیه
. ھر چیزی در این ]٤٩[قمر: . »ایم ی الزم و از روی حساب و نظام آفریده چیزی را به اندازه

ھستی مخلوق و آفریده است، خداوند آن را براساس حساب و نظام خاص خود آفریده 
است، و او را در زمانی مشخص، و در مکانی مشخص و براساس حکمتش آفریده است، 

 خداست که (پدید آمدن) اشیاء را رقم زده و آنان را پدید آورده است.
ھا  ی شکست کفار، و پیروز شدن مسلمانان بر آن دن وعدهھا عملی ش ی این از جمله

در دنیا است، این خداوند است که براساس حکمت و تقدیرش، زمان و مکان و کیفیت 
خداوند  کند. ھنگامی که زمان مشخص فرا رسید، (رخدادھا) را معین و مشخص می
ی او سھل و ساده نماید. این کار برا اش را عملی می تقدیرش را تحقق بخشیده و اراده

نه تنھا اعمال ما از روی حکمت است، بلکه توأم با نھایت قدرت است. چرا که) «(است: 
گیرد که انگار ھمسان با یک چشم بر ھم  فرمانی بیش نیست، (و چنان با سرعت انجام می

 .]٥٠[قمر: . »زدن و) ھمانند یک نگاه سریع و با عجله است
سازیم، آن کلمه: (بشو) است، در یک  ملی مییعنی: دستورمان را با یک کلمه ع

آید. این سخن خداوند بر ھمین اساس  ایم پدید می چشم برھم زدن آنچه اراده نموده
 فرماید: است که می

ۡمُرهُ ﴿
َ
َمآ أ َراَد َشۡ�  ۥٓ إِ�َّ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذآ أ

َ
 .]٨٢[یس:  ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥا أ

بشود، کار او تنھا این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و ھرگاه خدا چیزی را بخواھد که «
 .»شود ھم می آن

چون شما را (در  ما اشخاص ھم«گیرند:  آیات دوباره تھدید کفار قریش را از سر می
 .]٥١[قمر: . »ای ھست؟! گیرنده ایم. آیا پندپذیرنده و عبرت روزگار پیشین) نابود و ھالک ساخته
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ظیر شما را، از کفار گذشته مانند عاد و ثمود و مدین را از یعنی: ما افرادی شبیه و ن
کفار قریش  گیرد؟ آیات به تھدید ایم، آیا کسی از شما پند و اندرز و عبرت می میان برده
دھد که ھر شر و بدی و کفر و تکذیبی را که مرتکب  دھند و به آنان خبر می ادامه می

ھا ر ا ثبت و ضبط کرده است و در  آنشک خداوند  شده و از آنان صادر گشته است بی
ی کارھای کوچک و بزرگ آدمیان  ھایی که ھمه ھای (اعمال) نگاشته شده، کتاب کتاب

ھای اعمال (با دست  ھا و نامه اند، در کتاب ھرکاری را که کرده«گردد:  در آن ثبت می
اند، در  کرده فرشتگان مأمور، ثبت و ضبط و) موجود است. ھرکار کوچک و بزرگی (که در دنیا

 .]٥٣-٥٢[قمر: . »دفاتر مخصوص) نوشته شده است

 وعده به مؤمنین در خصوص پیروزی بر کافرین
جمعیت ایشان به زودی «فرماید:  تھدید صریح کفار در این سخن خداوند که می

، (وجود دارد) این سخن ]٤٥[قمر: . »گریزند کنند و می خورند و پشت می شکست می
شان، و تضعیف اراده، و درھم  ھای و به ھدف از میان بردن ھمت تھدیدی علیه آنان،

و شّدت  ی آنان است، این کار در ضمن (جنگ روانی) که قرآن با شکستن روحیه
پذیرد، در این جنگ روانی قرآن روح و  کند صورت می شایستگی بر دشمنان اعمال می

 برد. یی آنان را از میان م شان را به لرزه درآورده و اراده روان
ای  دھد و آن این است که به زودی و در آینده ای قرآنی به مؤمنین می این آیه وعده

شکنند تا آنجا که کفار پشت کرده و  نزدیک مؤمنین جمع قریش را درھم می
شان را پر از امید به  ی مؤمنین بوده و درون گریزند، ھدف این وعده افزایش روحیه می

 دھد بدین ترتیب ثبات درخشان و بزرگ به آنان میھایی  کند، و بشارت آینده می
شان به اینکه آینده از آِن  شان در نبرد با باطل، و اطمینان مؤمنین بر راه حق، و عزم

ی جنگ با  ی بعدی نبرد با کفار که ھمان مرحله شان برای مرحله آنان است، و آمادگی
 شان است، افزایش یابد. آنان و شکست دادن

جمعیت ایشان به «ی قرآن:  م که صحابه در حالی پذیرای این وعدهکنی فراموش نمی
شدند که در مکه مستضعف بوده،  »گریزند کنند و می خورند و پشت می زودی شکست می

 و در آنجا تحت شکنجه و آزار بودند.
فرستد، آنان قدرت و چیرگی  به ھنگام نزول این آیه که این تھدید را برای کفار می

بود و ن و پیشوایان مکه بودند، و کار و ثروت و جاه و حکم به دست آنان داشته و رھبرا
زمان مسلمانان در مکه گروھی اقلیت و ضعیف بودند، و  . ھممردمان پیروان آنان بودند



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ١٨٨

ھم چیز قابل ذکری نبود. در  فقط اندکی مال و قدرت و کاال در اختیار داشتند که آن
قدرت کفار و قدرت  - متا و برابر نبودنداین ظروف و شرایط خاص، که دو قدرت ھ

تا آنجا که قدرت کفار چیره و برتر بود و قدرت مسلمانان خام و اولیه بود و  - مسلمانان
ھم در میان سدھا و موانعی که کفار  رفت آن کرد، و پیش می راھش را به سختی باز می

 دادند. در برابر آن قرار می
ی  فزاینده فرستد که به این قدرت ی را فرو میا در این ظروف و شرایط خداوند آیه

ایستد و  دھد که به زودی توانمند و قدرتمند گشته و در برابر کفار می اسالمی وعده می
ی قرآنی  شک چنین قاطعیتی در این وعده برد! بی آن را درھم شکسته و از بین می

اند این چنین تو ی آن است که قرآن سخن خداوند است، زیرا آدمی نمی نشان دھنده
قاطعانه وعده دھد، چون شاخصی مادی بنی بر درھم شکسته شدن جمع کفار وجود 

ی شروع عمر دعوت اسالمی در مکه!، ھنگامی  ھم در این دوران زمانی اولیه ندارد آن
دارد که کفار در برابر  که کفار این تھدید آیه را شنیدند، و اینکه با قاطعیت بیان می

گریزند، شروع به تمسخر و استھزاء و  ده و پشت کرده و میمسلمانان شکست خور
ی آیه را فرا  د و چنین چیزی را محال پنداشتند!، اما مؤمنین وعدهگویی نمودن لطیفه

طور قطع و به زودی این وعده  گرفته، آن را به فال نیک گرفتند، و یقین نمودند که به
 شود؟ و کجا این وعده عملی می شود و ھرچند ندانند که چگونه، و چه وقت، عملی می

نسبت به تحقق وعده اطمینان نمودند، و چگونگی عملی شدن و به وقوع 
گاه سپردند.  پیوستنش را به خداوند حکیم آ

 نماید؟ اش را برای آنان عملی می چه وقت خداوند وعده
ھای دوران مکه از عمر دعوت اسالمی در پی ھم سپری شدند، و دوران مکی  سال

. مسلمانان به مدینه ھجرت کردند غالب مادی از آِن کفار قریش بودپایان یافت و قدرت 
. بعد از دو سال از ھجرت، زمان عملی شدن ستی خود را در آنجا برپا داشتندو ھ

این  ال پیش بیان داشته بود فرا رسید.از نه سی سوره قمر بیش  ی قرآنی که آیه وعده
زمان در جنگ بدر بود، در ماه رمضان از سال دوم ھجری، این اولین باری بود که دو 

، و گروه مشرکین ج شدند، گروه مؤمنین به رھبری پیامبر اسالم گروه باھم روبرو می
 به رھبری ابوجھل.
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پیروز  ه خداوند در آن مسلمانان رادانیم، جنگی ک ی جنگ بدر را می ی ما نتیجه ھمه
و در  گردانید و گروه کفار قریش را درھم شکست، کسانی که ھفتاد نفرشان کشته شد

شدگان رھبرشان ابوجھل بود و ھفتاد نفر دیگر اسیر شدند، و بقیه به  پیشاپیش کشته
به  گیری مثبت صحابه نسبت میدان جنگ پشت کرده و گریختند. باید در برابر موضع

گاھی این وعده  شان از به واقعیت پیوستن آن در بدر اندکی درنگ کنیم.ی قرآنی، و آ

 نماید اش را می از پروردگارش طلب عملی نمودن وعده ج پیامبر
در روز بدر در حالی  ج روایت نموده که: پیامبر ب از ابن عباس 1بخاریامام 

ی تو را،  ھد و تحقق وعدهوفای به عپروردگارا من «ی خود بود فرمود:  که درون خیمه
، در »از امروز دیگر ھرگز پرستیده نشویخواھی که بعد  طلبم! خداوندا، اگر می از تو می

 ج دست ایشان را گرفت و گفت: کافی است یا رسول الله س این ھنگام ابوبکر صدیق
زره بر تن  ج چنان که باید به درگاه پروردگارت التماس کردید! و در حالی که پیامبر

خورند و  جمعیت ایشان به زودی شکست می«فرمودند:  داشتند از خیمه خارج شده و می
تر (از  تر و تلخ گریزند. بلکه موعدشان قیامت است، و بالی قیامت عظیم کنند و می پشت می

 .]٤٦-٤٥[قمر: . »کشتن و اسارت این جھانی برای ایشان) است
پیش از وارد شدن به  ج ارد که: پیامبرد در این حدیث بیان می ب ابن عباس

نبرد به درگاه خداوند تضرع و زاری نموده و از ایشان طلب یاری نمودند و از خداوند 
اش را تحقق بخشیده، و بندگان مؤمن مجاھد را پیروز گرداند تا  خواستند که وعده

 پرستش و بندگی خداوند در زمین ادامه یابد.
با  س اری و التماس پرداختند تا اینکه ابوبکر صدیقمکررًا به تضرع و ز ج پیامبر

شک خداوند  ، بیج ایشان ھمدردی کرده و به ایشان گفتند: کافی است ای پیامبر
 آنچه را که به تو وعده داده، عملی خواھد کرد.

ی  نسبت به عملی شدن وعده پروردگارش امیدوار شد، آیه ج ھنگامی که پیامبر
بعد از  پیش نازل شده بود را یادآوری کرد، زیرا ایشان ی قمر را که چند سال سوره
ی کوچک خود خارج شده و در حالی که با زره خود شتابان حرکت  شان از خیمه تضرع

                                           
 .٤٨٧٧حدیث شماره  -١
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بُرَ َو�َُولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿کردند:  کردند ھمان آیه را تالوت می می . و ]٤٥[القمر:  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 !و شادمان بودندبین  نسبت به تحقق وعده الھی خوش

به درگاه خداوند در روز بدر را با کلمات  ج دعا و التماس پیامبر س بن خطاب عمر
 دیگری به تفصیل شرح داده است.

برای من نقل  س خطاب  کند که: عمر بن نقل می ب از ابن عباس 1مسلمامام 
به مشرکین نگریست در حالی که آنان ھزار نفر بودند و  ج کرد: در روز بدر، پیامبر

 رو به قبله نمودند، سپس ج سیصد و نوزده مرد بودند، پیامبر ج اصحاب ایشان
ی دعا) بلند کردند و با صدای بلند پروردگارش را فراخواند:  ن را (به نشانهشاھای دست

رما، پروردگارا اگر این گروه ای، انجام ده و عملی ف ای را که به من داده خداوندا وعده«
پیوسته ». کند کوچک از اھل اسالم نابود گردند دیگر کسی در زمین تو را عبادت نمی

خواند، در حالی که دستانش را دراز کرده بود، و  با صدای بلند پروردگارش را فرا می
یشان آمد، به نزد ا س ابوبکر ھایش افتاد. روی به قبله نموده بود تا اینکه ردایش از شانه

ھایش انداخت و از پشت سر مراقبش بود، و گفت: ای  ردایش را برداشته و بر شانه
درخواست و طلبت از خداوند کافی است حتمًا آنچه را به تو وعده داده  ج رسول خدا

 است عملی خواھد کرد.
 سپس خداوند این آیه را نازل کرد:

ۡلٖف ّمَِن  ٱۡسَتَجاَب إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
 ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ لَُ�ۡم �

 .]٩[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ 
ناراحتی) از پروردگار خود شّدت  (به یاد آورید) زمانی را که (در میدان کارزار بدر از«

نمودید و او درخواست شما را پذیرفت (و گفت): من شما را با  درخواست کمک و یاری می
ھای متعدد دیگری را  دھم که این گروه ھزار نفری گروه ته کمک و یاری مییک ھزار فرش

 .»پشت سر دارند
 ھا او را یاری داد. خداوند با فرشته

خواند و از او طلب  با صدای بلند پروردگارش را فرا می ج این روایت پیامبر براساس
ش را برای او ا بین است که وعده نماید و خوش یاری نموده و به درگاھش التماس می

                                           
 .١٧٦٣حدیث شماره  -١
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ی سوره قمر و آیاتی مشابه آن  ای است که آیه عملی و اجرا نماید، و این ھمان وعده
ای که بیانگر پیروزی مؤمنین و شکست کفار است. ابوبکر  اند وعده بیان داشته

ای را که به او  دھد که خداوند وعده با او ھمدردی کرده و به او اطمینان می س صدیق
 د.نمای داده عملی می

ای را که به او داده عملی  یقین داشت که به زودی خداوند وعده ج شک پیامبر بی
ی اخذ  مقوله ای در این خصوص شک نکرد اما دعا و تضرعش از خواھد نمود، و لحظه

، ب وعده داده شده توسط خداوند بوداسباب، و التماس به درگاه الھی جھِت طل
اش را عملی  یقین داشت که خداوند به زودی وعده س (ھمچنین) ابوبکر صدیق

کند، و به رغم نابرابری و ناھمسانی (نفرات و ادوات)  کند، زیرا او خالف وعده نمی می
 دو گروه، به پیروزی در جنگ یقین داشت.

 دهد بن خطاب از اجرایی و عملی شدن وعده در بدر خبر می عمر
با صراحت نسبت به آنچه که به ھنگام نزول  س بن خطاب ی ظریف آنکه عمر نکته

به خود قبوالند با عبدالله  - ی ربانی بود ی آن وعده که دربردارنده - ی مذکور آیه
 سخن گفت. ب عباس بن

نقل  س ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه از ابوھریره«گوید:  می 1سیوطی
ن آیه را بر پیامبرش فرو فرستاد: کنند که گفت: خداوند در مکه و پیش از روز بدر ای می

بُرَ َو�َُولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿  .]٤٥[القمر:  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 .»گریزند کنند و می خورند و پشت می جمعیت ایشان به زودی شکست می«

! کدام گروه و جمعیت به زودی شکست ج گفت: ای پیامبر س بن خطاب عمر
نگریستم که با  ج شکست خوردند، به پیامبرخورند؟ وقتی که روز بدر شد و قریش  می

بُرَ َوُ�َولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسيُۡهَزُم ﴿گفت:  نیام به دنبال قریشیان بود و می شمشیری بی  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 ».آین آیه از آن روز بدر بود

کند که گفت: ھنگامی  نقل می س بن خطاب ، از عمرب ابن جریر از ابن عباس

بُرَ َوُ�َولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿که این سخن خداوند نازل شد:  شروع به گفتن این  ﴾٤٥ٱ�ُّ

                                           
 .٧/٦٨١الدر المنثور:  -١
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خورد؟، تا اینکه روز بدر فرا رسید،  سخن نمودم: کدام گروه به زودی شکست می

 ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿فرمود:  را دیدم به سوی زره رفته آن را به تن کرد و می ج پیامبر
بُرَ َوُ�َولُّوَن   أویل آن پی بردم.، آن روز به ت﴾٤٥ٱ�ُّ

دارد که ھنگامی که این آیه در مکه نازل شد معنایش را  بیان می س عمر بن خطاب
دریافت، و نسبت به وعده ربانی آمده در آن یقین داشت و اینکه ناگزیر عملی خواھد 

شود! به وعده ایمان آورد و زمان  دانست که چگونه و کی و کجا عملی می . اما نمیشد
 .ا به حکمت خداوند واگذاردعملی شدن آن ر

در حالی که در تعقیب کفار  ج ھا، و به ھنگام جنگ بدر، شنید پیامبر بعد از سال
کند، دریافت که عملی شدن این وعده در بدر  شکست خورده است این آیه را تالوت می

 است.
ی نظری در  این است که او تحقق وعده س ی ظریف در سخن عمر فاروق نکته

اجرایی را: (تأویلی) برای آیه تلقی کرد، زیرا تأویل ھمان بیان انتھا و  قالب عملی و
 ».آن روز به تأویل آن پی بردم!«نتیجه و عاقبت است: 



 

 

 بخش سوم:
 های مدنی های قرآنی در سوره وعده

 



 

 

 فصل اول:
 سوره بقرهی قرآنی در  وعده

 ها است رو گواه بر دیگر امت امت میانه
اند از  ھا تحقق یافته دارند که این وعده ھایی قرآنی را بیان می وعده آیات سوره بقره

 ی این آیات: جمله
 فرماید: خداوند می -١

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ 
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر (نیز) بر  روی کرده گمان شما را مّلت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
رو قرار داده  میانهاّمت  دھد که آنان را خداوند در این آیه به مسلمین اطالع می

گواه  ج که مسلمانان گواه بر مردم بوده و پیامبراست، و حکمت از این کار این است 
شود. میانه بودن مکان و  در ھمه چیز آشکار میاّمت  بر آنان باشد. (میانه بودن)

ی زمین است، و میانه بودن  موقعیت جغرافیایی که ھمان قرار گرفتن در وسط کره
رو بودن  ھا میانه نتر از ای زمان که ھمان قرار گرفتن بعد از یھود و نصاری است، و مھم

 در برنامه و رسالت است، اسالم دین میانه است و منظور از میانه بودن اسالم، وجود
ھایش است،  اش، و (کامل بودن) آموزه ھایش و (اعتدال) در قوانین (تعادل) میان برنامه

روی و نه اھمالی، و نه تندروی و نه کندروی در آن  نه افراط و نه تفریطی، نه زیاده
در برنامه و رسالتش، نقش فرھنگی بزرگی، و مسئولیت اّمت  رو بودن ود ندارد. میانهوج

 خطیر بین المللی پدید آورده است.
گاه اصلی دیگر  ھا گردانده است، و او پناه میانه را گواھی بر دیگر امتاّمت  خداوند

ه اصل است میاناّمت  ھاست، آنچه در این ی آن ور شده ھا، و داور اختالفات شعله امت
اش را ادا نموده، و به نظارت و مراقبتش جامه عمل پوشانده، و  آن است که گواھی

ی قرآنی در عالم واقعیت به  تردید این وعده پیشگامی و ریاستش را تحقق بخشد. بی
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زیست، و به ھمراه  ی اسالمش می به واسطهاّمت  تحقق پیوسته است، ھنگامی که
ورزید، به جھانیان نور و  ه و روشش استقامت مینمود، و بر را قرآنش حرکت می

 رھنمونی، و فرھنگ و تمدن، و برنامه و پیشگامی تقدیم کرد.
ھای اسالمی در بغداد و دمشق و قاھره و قرطبه و دیگر شھرھا مراکز  پایتخت

ی قدرتمند شخصیتی مھیب و سخنی نافذ  پرتوافشانی و رھنمونی بودند، و خلیفه
 کردند. ا خود را به نظام قدرتمند اسالمی نزدیک میداشت، و رھبران دنی

ی بشریت سقوط نکرد مگر آنگاه که از اسالمش  امت در این دوران به انتھای قافله
 ھای دیگر کورکورانه پیروی نمودند. ھای امت دوری گرفت، و از انحرافات و زشتی

برد به معنی  میانه در آن به سر میاّمت  اکنون ای که ھم خواری و خفت و بردگی
اّمت  روی، استادی، شھادت و پیشگامی این ی قرآنی در خصوص میانه تخلف وعده

 نیست، زیرا آنچه سبب شده تا متحمل زحمت و رنج گردد، قصور و انحراف خود این
ی قرآنی پیوسته پابرجا و مھیاست اما فقط زمانی در زندگی  است، و وعدهاّمت 

د که مسلمانان به پیمان خویش وفا کرده، شرط را یاب مسلمانان کار کرده و تحقق می
 !عملی نموده، و واجبی را که بر عھده دارند ادا نمایند

 مؤمنین تا قیامت برتر از کفارند
 فرماید: خداوند می -٢

ِيَن َ�َفُرواْ ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ ُزّ�َِن لِ�َّ ِينَ َو�َۡسَخُروَن ِمَن  ٱ�ُّ ْۘ وَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا ْ  ٱ�َّ َقۡوا فَۡوَ�ُهۡم  ٱ�َّ
 .]٢١٢[البقرة:  ﴾...ٱلۡقَِ�َٰمةِ� يَۡوَم 

کنند، و  زندگی دنیا برای کافران آراسته و پیراسته شده است و مؤمنان را مسخره می«
 .»روز رستاخیز پرھیزگاران باالتر از ایشانند...

مان ندارند و کند و آن اینکه آنان به آخرت ای آیه ما را با یکی از حقایق کفار آشنا می
بدین خاطر دنیا برای آنان آراسته شده، و کفار بدان ایمان داشته و برای آن تالش 

بینی که نسبت به  شان است، آنان را می کنند و دنیا ھدف و محل تکاپو و مرکز توجه می
 اند. ھای آن روی آورده ھا و شھوت ھا و خوشی اند و به لذت دنیا حریص

بتنی بر استھزاء و طعنه و ریشخند است، مؤمنان را به دیدشان نسبت به مؤمنین م
شان نسبت به  خاطر عدم روی آوردن به دنیا و متاع زودگذرش، و به خاطر نگرش



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ١٩٦

شان از خدا که آنان را به ترک آنچه خدا حرام  شان برای آن، و ترس آخرت، و تالش
 دارند. نماید، دوست نمی کرده وادار می

ان از زمین تا آسمان است، این دو گروه باھم یکسان تفاوت میان مؤمنان و کافر
نیستند، نه در دنیا و نه در آخرت. آیه یک حقیقت قاطع قرآنی را بیان داشته، و یک 

ِينَ وَ ﴿شود:  ی قرآنی را یادآور می ی انجام شده وعده ْ  ٱ�َّ َقۡوا  .﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ� فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَم  ٱ�َّ
 .»تر از ایشانندو روز رستاخیز پرھیزگاران باال«

مانند. این  تر از ایشان میرمؤمنین پرھیزگار برتر از کفارند، و تا قیامت باالتر و ب
تواند دستور و فرمان او را پس  چیزی است که خداوند اراده و تقدیر نموده، و کسی نمی

 زند. مراد از برتری در اینجا برتری روحی روانی است، و نه برتری مادی و مکانی.
گیرد، در نتیجه در ھمه چیز از کفار  برتری، احساس و ادراک مؤمنین را فرا میاین 

گردند، در دین و برنامه، در وظیفه و عملکرد و نقش، در افکار و تصورات، در  متمایز می
شان متمایز  نیا و آخرترفتار و سلوک، در توقعات و انتظارات و توجھات، و در د

 ن دارند که از کفار برترند، و باالتر و واالترند.. بدین خاطر مؤمنین یقیگردند می
 فرماید: ھمچنان که خداوند می

نُتُم ﴿
َ
ۡعلَۡونَ َوَ� تَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنِ�َ  ٱۡ�  .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

ی و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید، و شما برتر ھستید اگر که به راست«
 .»مؤمن باشید

این احساس مؤمنین به اینکه آنان برترند، و آنان تا قیامت واالتر از کفارند به معنی 
 تکبرورزی آنان علیه دیگران نیست، زیرا تکبر در دین خداوند حرام است.

شان به دین اسالم، و افتخار نمودن به خاطر  بلکه به این معنی است: بالیدن
سپاسگزاری در برابر خداوند به واسطه آنچه آنان را متمایز انتساب به این دین، و 

به  شان در التزام به آن، و پرداختن به امر واجِب دعوت کردن مندی گردانیده، و عالقه
 ھای کفر و جاھلیت سرگردانند. سوی این دین، و تقدیم نور آن به کسانی که در تاریکی

ی اسالم (از دیگر ادیان  به واسطهشان  نیاز شدن ھمچنان که به این معنی است: بی
شان از آن، و یقین به اینکه به کسی جز او نیازی ندارند، و به  و مکاتب)، و خرسندی

ھا و عادات، و رفتارھا  ھا، و قوانین و دستورات، و ارزش این خاطر چیزی از افکار و آیین
اورد کفرشان، و ھا نتیجه و دست ی این گیرند، زیرا ھمه و عملکردھای کفار را بر نمی

 ور شدن در زندگی دنیا و انکار آخرت است. غوطه
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مؤمنین باید این احساس را داشته باشند که برتر و واالتر از کفارند در نتیجه از آنان 
نترسند و در برابرشان از خود ضعف و سستی نشان ندھند و خود را خوار نگردانند. 

برتر از کفر قرار  ن تحقق بخشید، و آنان رااش را نسبت به مسلمانا تردید خداوند وعده بی
 داد تا آنجا که مسلمانان را بر کفار پیروز گردانید و آنان را در زمین استقرار بخشید.

 شرط برتر بودن مؤمنین نسبت به کفار
مسلمانان برتر از کفار باشند مشروط است به اینکه مسلمانان صادقانه و با  اینکه

ی آن باشند، اگر این  جدیت پایبند به اسالم، و عملی نمودن آن، و حرکت به واسطه
شرط را رھا کنند این صفت (برتری) را از دست داده، و از این مقام و منزلت پایین 

 شان باز گردند. یابند که به سوی اسالم تقاء میآیند، و فقط زمانی به این مقام ار می
تر از  مسلمانان در این زمانه برتر از کفار نیستند، آنان در شرایط عمومی پایین

کفارند، مسلمانان خود به خویشتن آسیب رسانده و خود مسبب آن چیزی ھستند که 
ارتباط بقیه با  بر سرشان آمده است، زیرا ارتباط بسیاری از آنان با اسالم قطع شده، و

 آن ضعیف شده، و بدین ترتیب به شرط برتری مشروط پایبند نبودند.
ما مطمئن ھستیم که مسلمانان بزودی بازگشتی جدی به اسالم خواھند داشت و 

 ھا را در آن قرار داده بود، و آنان را به بدین ترتیب به منزلت واالیی که خداوند آن
 گردند. برتر از کفار قرار داده بود، باز میسویش رفعت بخشیده بود، و آنان را 

ای نزدیک برای آنان عملی خواھد  ما کامًال مطمئنیم که این وعده قرآنی در آینده
ھم وقتی که زشتی و بدی درون خویش را تغییر داده و به خوبی و زیبایی  شد، آن

 !ی شدتبدیل نمایند، ھمچنان که این وعده برای پدران و نیاکان نیکوکارشان عمل

 های مالی و جانی ابتالی مؤمنین به زیان
 فرماید: خداوند می -٣

﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َثُل  ٱۡ�َنَّةَ أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ َولَمَّ ۡتُهُم  ٱ�َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ 
ۡ
آءُ وَ  ٱۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ٱل�َّ ْ َح�َّ ِ وَ  ٱلرَُّسوُل َوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  ينَ ٱ�َّ ِۗ َمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َ�ٓ إِنَّ  ٱ�َّ

َ
�

ِ  ۡ�َ نَ   .]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  ٱ�َّ
شوید بدون آنکه به شما ھمان برسد که به کسانی  اید که داخل بھشت می آیا گمان برده«

ھای مالی و جانی به آنان دست داده است و  اند؟ زیان رسیده است که پیش از شما در گذشته
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اند: پس یاری خدا  گفته اند می اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده بوده پریشان گشته
 .»گمان یاری خدا نزدیک است جا) است؟! بیکی (و ک

آیه از راه دعوت، و طبیعت ایمان و پایبندی و حرکت در راھی که به بھشت ختم 
 گوید. شود سخن می می

شوید بدون آنکه به شما ھمان  اید که داخل بھشت می آیا گمان برده«ی:  مخاطب آیه
مسلمانانند، و آیه آنان را  ،»ند؟ا برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما در گذشته

کشد، آشنا  شان به سمت بھشت انتظارشان را می ھا و امتحاناتی که در راه با آزمایش
ھا، و گیاھان خوشبو و معطر فرش نشده است،  ھا و شکوفه گرداند، راه بھشت با گل می

نتظره و این راه صاف و ھموار نیست، بلکه پر است از موانع و مخاطرات و حوادث غیر م
ناگھانی، و ھرکه پای در این راه بگذارد ناگزیر به اذیت و آزار، و درد و رنج مبتال 

 گردد. می
ی مسلمانان  در این مورد مؤمنین گذشته از پیروان پیامبران پیشین الگو و اسوه

اید که خداوند  ھا و مصائب زیسته (امروزی)اند، آن مؤمنین با بسیاری از دردھا و رنج

ۡتُهُم ﴿ دھد: از آن خبر میاینگونه  سَّ َسآءُ مَّ
ۡ
آءُ وَ  ٱۡ�َأ َّ ْ  ٱل�َّ ھای مالی و جانی  زیان«، ﴾َوُزلۡزِلُوا

 .»اند به آنان دست داده است و پریشان گشته
درد و رنج و زیان است، و » الضراء«ھمان بال و سختی است، و منظور از » ساءالبأ«

و ھراساندن، و محاصره و بدبختی رخ داده  ھم بر اثر آزار و بال، و ترساندن» الزلزال«
ھا را بچشند،  ھا و سختی است. مؤمنین به ناچار باید از این راه بگذرند، و این درد و رنج

دھند، از آن  آیات بسیاری این موضوع را مورد تأکید قرار می و این بھا را بپردازند.
 فرماید: جمله خداوند می

َحِسَب  ١الٓمٓ ﴿
َ
ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  ٱ�َّاُس أ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ

ِينَ  ُ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ  .]٣-١[العنکبوت:  ﴾٣ٱلَۡ�ِٰذ�ِ�َ َصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٱ�َّ
ایم (و به یگانگی  ویند ایمان آوردهاند ھمین که بگ الف، الم، میم. آیا مردمان گمان برده«

شوند و ایشان (با تکالیف و وظایف و  ایم) به حال خود رھا می خدا و رسالت پیغمبر اقرار کرده
گردند؟! ما کسانی  ھایی که باید در راه آئین آسمانی تحمل کرد) آزمایش نمی ھا و سختی رنج

گویند،  ید خدا بداند چه کسانی راست میباایم، آخر  اند آزمایش کرده را که قبل از ایشان بوده
 .»گویند و چه کسانی دروغ می
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ءٖ ّمَِن ﴿فرماید:  و یا می ۡمَ�ٰلِ َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ٱۡ�ُوعِ وَ  ٱۡ�َوِۡف َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
 ٱۡ�

نُفِس وَ 
َ
ِ  ٱ�ََّمَ�ِٰت� وَ  ٱۡ� ِٰ�ِ�نَ َو�َّ�ِ  .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥ٱل�َّ

برخی از (امور ھمچون) ترس و گرسنگی و کاھش مالی و جانی و و قطعًا شما را با «
 .»کنیم، و مژده بده به شکیبایان ھا، آزمایش می کمبود میوه

 چیست؟» رسد؟ یاری خدا کی فرا می«مقصود از سؤال: 
 ج ای رسیده که پیامبر ھای مؤمنین پیش از اسالم به درجه بالیا و سختیشّدت  میزان

بخش  جوابی قاطع و اطمینان» رسد؟ یاری خدا کی فرا می«گفتند:  و پیروانش می

َ�ٓ إِنَّ نَ ﴿داشتند که: زمان تحققش نزدیک است:  دریافت می
َ
� َ�ۡ  ِ ، ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

 .»گمان یاری خدا نزدیک است بی«
ی این  نشانه» رسد؟ یاری خدا کی فرا می«و پیروان مؤمنش:  ج سخن پیامبر

اند، و یا دچار  اند، و (یا) منکر یاری خدا در حق خود شده نیست که آنان شک کرده
اند که خداوند از آنان دست کشیده است، آنان یقین داشتند  ناامیدی، و این گمان شده

 شکند. شان را درھم می دشمنان شان کرده و که خداوند با آنان بوده، و بزودی یاری
به منظور دست التماس برداشتن » رسد؟ یاری خدا کی فرا می«شان:  شک سؤال بی

و درخواست کردن از خداوند، و بدست آوردن و فراخواندن یاری اوست، و اینکه اعالن 
ھای  نمایند که به مصائب بسیاری گرفتار شده، و شاید بسیاری را تاب آورده، و ھزینه

اند در  اند در حالی که صبر پیشه نموده و در پی کسب رضای خدا بوده اری پرداختهبسی
 مند شدن از یاری اویند. عین حال خواھان بھره

 وعده به نزدیک بودن یاری خدا
شان، و صبوری و  شان در بذل و بخشش جان و مال خداوند نسبت به صداقت

گاه است، لذا به آنان بشارت می درخواست شان به یاری  یابی که دست دھد شان آ

َ�ٓ إِنَّ نَ  ﴿خداوند نزدیک است: 
َ
� َ�ۡ  ِ  .»گمان یاری خدا نزدیک است بی« ﴾٢١٤قَرِ�بٞ  ٱ�َّ

گمان این حقیقت با چند تأکیدکننده در آیه، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته  بی
 -٣حرف تأکید: (إن).  -٢حرف استفتاح (آغاز کردن): (أال).  -١است از جمله: 
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ِ  ۡ�َ نَ ﴿ی بعد از آن:  ی اسمیه جمله نسبت دادن (نصر) به خداوند  -٤. ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

 .﴾قَرِ�بٞ ﴿ی مبالغه:  صیغه -٥دھد.  که به آن منزلت می
ای مسّلم از سوی خدا است، که چنین ساختاری به آن داده شده، و با این  این وعده
 گرفته است.ھا مورد تأکید بیشتری قرار  تأکید کننده

شان نسبت به یاری خدا مطمئن بودند، و به نزدیک بودن  پیامبران پیشین و پیروان
اش را در زمانی که  فرا رسیدن و عملی شدن آن یقین داشتند، خداوند نیز وعده

براساس حکمت خود انتخاب کرده بود برای آنان عملی و اجرا نمود در نتیجه آنان را 
 اده، و دشمنان کافرشان را از میان برد.از ھالکت و نابودی نجات د

 فرماید: به مفھوم ھمین آیه است که خداوند می

ٰٓ إِذَا ﴿ ََّشآُءۖ َوَ�  ٱلرُُّسُل  َس  َٔ ٱۡسَتۡ� َح�َّ َ َمن � نَا َ�ُنّ�ِ ُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ َجآَءُهۡم نَۡ�ُ َّ�
َ
َوَظنُّٓواْ �

ُسَنا َعِن 
ۡ
 .]١١٠[یوسف:  ﴾١١٠ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  ٱلَۡقۡومِ يَُردُّ بَأ
تا آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و گمان «
اند). در این  اند (و تنھای تنھا مانده اند که (از سوی پیروان اندک خویش ھم) تکذیب شده برده

ست) و ھنگام یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته ا
ایم. (بلی! در ھیچ زمان و ھیچ مکانی) عذاب ما از سر  ایم نجات داده ھرکس را که خواسته

 .»گردد کار دور و دفع نمی مردمان گناه
ای از سوی خدا در خصوص یاری بندگان مؤمنش است، بندگانی که صبور و  این وعده

کانی نیست، و به اند، این وعده مقید به زمانی نبوده، و مختص به م مجاھد و صادق
ی کلی و عمومی و  شود، بلکه این یک وعده شان محدود نمی پیامبران پیشین و پیروان

قدم است، بدون توجه به زمان و مکان. یاری خدا به  فراگیر برای مؤمنیِن مجاھِد ثابت
ای که به آنان داده بود وفا  شان نزدیک بود، و خداوند به وعده پیامبران پیشین و پیروان

 ج ود و یاریش را بر آنان فرو فرستاد، ھمچنین یاری خدا به پیامبرش محمد مصطفینم
ای که به آنان داده بود وفا نمود، و  اش نزدیک بوده، و خداوند به وعده و یاران گرامی

 یاریش را بر آنان فرو فرستاد.
نزدیک است و به زودی خداوند اّمت  شک یاری خداوند به مؤمنیِن مجاھد این بی

شان بر آنان لطف و احسان  ای که به آنان داده وفا نموده، و با یاری کردن ه وعدهب
ای را که خود  ھم در زمانی که معین کرده و کیفیت و چگونگی نماید، آن می
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گزیند. واجب است که به این موضوع یقین داشته باشیم که خداوند یاریش را از  برمی
کند، زیرا آن را بر خود واجب کرده است  نمی بندگاِن مؤمِن مجاھد و راستگویش پنھان

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ فرماید: آنجا که می  .]٤٧[الروم:  ﴾٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن َحقًّ
 .»و ھمواره یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است«

ھای یاری گوناگون و متنوع است و به برتری مادی و پیروزی  ھا و گونه اما شکل
 فرماید: شود. خداوند می نمینظامی محدود 

ِينَ إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ ﴿ ِ َءاَمنُواْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ۡشَ�ٰدُ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ
َ
 .]٥١[غافر:  ﴾٥١ٱۡ�

ما قطعًا پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھان بپا «
 .»کنیم گیری میدھیم و دست خیزند یاری می می

 تداوم نبرد کفار با مسلمانان
 فرماید: خداوند می -٤

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ْۚ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ َوَمن يَۡرتَِدۡد  ٱۡسَتَ�ُٰعوا
ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  ۦِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡ�َياَ�يَُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱ�َّارِ� َوأ  .]٢١٧[البقرة:  ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

تان برگردانند، ولی  مشرکان) پیوسته با شما خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین«(
شان در دنیا و  الکسی از شما که از آئین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعم

 .»مانند رود، و ایشان دوزخیانند و در آن جاویدان می آخرت برباد می
در ماه حرام کشتند و این  - به اشتباه - ی مجاھد مرد مشرکی را گروھی از صحابه

 س ی عبدالله بن جحش آیه برای مداوای آثار این قتل نازل شد، این حادثه در سریه
برداری کرده و جنگ تبلیغاتی پرحجمی را  ثه بھرهحادروی داد. کفار قریش از این 

علیه مسلمانان به راه انداختند و آنان را متھم کردند که حرمت ماه حرام را زیر پا 
ای را در پاسخ به شبھات و شایعات کفار، و ثبت و بیان جرائم آنان  اند، خداوند آیه نھاده

نبردشان با مسلمانان به پایان نازل فرمود، و آن را با بیان حقیقت تداوم جنگ و 
 فرماید: رساند. خداوند می
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ۡهرِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ٱۡ�ََرامِ  ٱلشَّ ِ قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞ  ٱ�َّ
ۢ بِهِ  ۡهلِهِ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَ  ۦَوُ�ۡفُر

َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ مَِن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ  ٱ�َّ

َ
أ

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ  ٱۡلَقۡتِل�  ْۚ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ  .]٢١٧[البقرة:  ﴾ٱۡسَتَ�ُٰعوا
پرسند. بگو: جنگ در آن (گناھی) بزرگ  ی جنگ کردن در ماه حرام می از تو درباره«

اسالم است) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج است. ولی جلوگیری از راه خدا (که 
تر از آن است، و  ساکنانش از آن و کفر ورزیدن نسبت به خدا، در پیشگاه خداوند مھم

غیره) ی ایشان و  ھای مسلمانان و شکنجه ھا در دل برگرداندن مردم از دین (با ایجاد شبھه
تان  جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین بدتر از کشتن است. (مشرکان) پیوسته با شما خواھند

 .»برگردانند
خواھیم در برابر کل آیه درنگ کرده، و معانی آن را بیان کرده، و  در اینجا نمی

ھای آن را بیرون بکشیم، زیرا چنین کاری با موضوع این بحث سازگار نیست،  راھنمایی
از تداوم و پیوستگی جنگ و کنیم که  بلکه ما در برابر جزئی از آیه درنگ و تأمل می

 گوید. رویارویی میان مسلمانان و کفار سخن می
با ». مشرکان) پیوسته با شما خواھند جنگید«(روی خطاب در این سخن خدا: 

 گوید. مسلمانان است، و در مورد کفار سخن می

که بر تداوم و پیوستگی،  ﴾الُونَ َ� يَزَ ﴿آیه از تداوم نبرد کفار با مسلمانان با فعل 
کنند  گوید. ھنگامی که کفار اعالم می وعدم توقف و قطع شدن داللت دارد، سخن می

صلحی عادالنه و فراگیر و «که مایل به توقف جنگ، و عالقمندی به برقراری 
خواھند که مسلمانان را فریب دھند، صلحی را که  گویند و می ، دروغ می»اند! دائمی

ند صلحی است که مطیع بودن و تحقیر و به بندگی در آمدن مسلمانان کفار خواھان آن
ھای مسلمانان را  را برای آنان تضمین نماید، ھمچنین صلحی است که بتوانند سرزمین

ھا و عایدات و درآمدھای آنان را به تاراج برده، و آنان را از اسالم و  اشغال کنند، و ثروت
 شان دور گردانند. قرآن

تا اگر بتوانند شما را از «نبرد با مسلمانان در آیه مشخص شده است:  ھدف کفار از
شان دور  شان را تحقق بخشند، و مسلمانان را از دین . آنگاه ھدف»تان برگردانند آئین

 رسانند. کنند نبردشان را با مسلمانان به پایان می
نی ی قرآ شان براساس مصداق این وعده ھای مختلف تاریخ مسلمانان در دوره

. مسلمانان امروزین نیز با مثالی اند سته کفار با خود مبتال گشتهاند و به نبرد پیو زیسته
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برند، و این  تند و گزنده و آشکار از تداوم نبرد یھودیان و صلیبیان علیه خود به سر می
پذیرد که ایمان و جھاد در دل و جان و زندگی مسلمانان  نبرد فقط زمانی پایان می

 !گرداند در این ھنگام است که خداوند آنان را بر کفار پیروز میزنده گردد، 



 

 

 فصل دوم:
 ی قرآنی در سوره آل عمران وعده

 زیان و پشیمانی کفار
ھایی در  ی وعده دربردارندهی آل عمران آیات متعددی وجود دارد که  در سوره

 ی این آیات: خصوص شکست کفار و پیروزی مسلمانان است. از جمله
 فرماید: خداوند می -١

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِ َ�َفُرواْ لَن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

ُ
اۖ َوأ

ِب  ١٠ٱ�َّارِ َوقُوُد 
ۡ
ِينَ َءاِل فِرَۡعۡوَن وَ  َكَدأ بُواْ � ٱ�َّ َخَذُهُم ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َكذَّ

َ
ُ َ�ٰتَِنا فَأ بُِذنُو�ِهِۡمۗ  ٱ�َّ

ُ وَ  وَن إَِ�ٰ َجَهنََّمۖ َو�ِئَۡس  ١١ٱلۡعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ ْ َسُتۡغلَُبوَن َوُ�َۡ�ُ ِيَن َ�َفُروا قُل ّلِ�َّ
ۖ ةٞ ِ� فَِئتَۡ�ِ قَۡد َ�َن لَُ�ۡم َءايَ  ١٢ٱلِۡمَهادُ  ِ فَِئةٞ تَُ�ٰتُِل ِ� َسبِيِل  ٱۡ�ََقَتا ۡخَرٰى َ�فَِرةٞ  ٱ�َّ

ُ
َوأ

َي 
ۡ
� يََرۡوَ�ُهم ّمِۡثلَۡيِهۡم َرأ ُ وَ  ٱلَۡعۡ�ِ ِ  ٱ�َّ ْوِ�  ۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِه

ُ
ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ َمن �ََشآُء

بَۡ�ٰرِ 
َ
 .]١٣-١٠[آل عمران:  ﴾١٣ٱۡ�

تواند آنان را از (عذاب) خدا  ر چنین روزی) به ھیچ وجه اموال و اوالد کافران، نمید«(
ی آتش (دوزخ)  ی رھایی ایشان از عذاب خدا گردد) و ایشان افروزینه نجات دھد (و مایه

چون رفتار و کردار قوم فرعون و کسانی که  ھستند. (اینان رفتار و کردار زشتی دارند) ھم
کردند، پس خدا آنان را به (کیفر)  د و آیات ما را با وجود روشنی تکذیب میایشان بودنپیش از 
شان گرفت، و خداوند شدیدالعقاب است. (ای پیغمبر!) به کسانی که کافرند، بگو: شما  گناھان

شوید،  شوید و به دوزخ افکنده می (در دنیا) شکست خواھید خورد و (در آخرت) گردآورده می
ای که (در میدان جنگ بدر) باھم روبرو شدند،  ی است! در دو دستهو (دوزخ) چه بدجایگاھ

ای دیگر  جنگید و دسته ای در راه خدا می ای (و درس عبرتی) برای شما است. دسته نشانه
کافر بود. (چنین کافرانی) مؤمنان را (به خواست خدا) با چشم خویش دو برابر (تعداد 

ھراس بر آنان چیره شد و گریختند) و خداوند دیدند (و بدین سبب ترس و  واقعی) خود می
گمان در  گرداند). بی کند (و پیروزی را نصیب او می ھرکس را بخواھد با یاری خود تأیید می

 .»این امر عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) است
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 دارند که ھمان زیان و پشیمانی کفار این آیات یک حقیقت مسّلم قرآنی را بیان می
یابند، آنان در دنیا  است، آنان نه در دنیا و نه در آخرت، رستگار نشده و نجات نمی

شان به آنان سودی  اند، اموال و فرزندان شکست خورده و مغلوب و نابود شدنی
 اند و گرداند، آنان در آخرت ھیزم آتش رساند و عذاب الھی را از آنان دور نمی نمی

 مانند. جاودانه در آن می
ھا نمود یافته است:  دھند که این حقیقت در آن و نمونه از کفار را ارائه میآیات د

 ی کفار قریش. نمونه آل فرعون و نمونه
آل فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات خدا را تکذیب کردند و با پیامبران 
الھی جنگیدند، و برای خدا شریک قائل شدند، و با دین خدا جنگیدند در نتیجه 

شان تنبیه نموده، و به  شکست خورده و زیان دیدند، و خداوند آنان را به واسطه گناھان
شان  ھالکت رسانده و از میان برد، و به ھیچ وجه اموال و اوالدشان سودی به حال

 نداشت.

 شکست کفار در بدر درس عبرتی است
 به خداوندگذرد به این خاطر  دانند که در روز بدر بر آنان چه می کفار قریش می

دھد که به آنان بگوید: ای کافران! نبردتان با حق بیھوده و  دستور می ج پیامبرش
اند، و شما  حاصل است، و به یاری خدا حق پیروز است، و مؤمنین چیره و غالب بی

اید، و در آخرت به سوی جھنم رھسپار  شکست خورده و ناکام، و مغلوب و زیان دیده
 ت و بستر بدی است.شوید، و چه جا و سرنوش می

آیات آنچه را در جنگ بدر میان مسلمانان و کفار روی داده، یادآوری نموده، و آن را 
گوید:  ای گردانده است، و مردم را مورد خطاب قرار داده و می ی عبرت و نشانه مایه

ای (و درس عبرتی)  ای که (در میدان جنگ بدر) باھم روبرو شدند، نشانه در دو دسته«
ای دیگر کافر بود. (چنین  جنگید و دسته ای در راه خدا می ما است. دستهبرای ش

کافرانی) مؤمنان را (بخواست خدا) با چشم خویش دو برابر (تعداد واقعی) خود 
 ».دیدند می

دو گروه در جنگ بدر باھم رویاروی شدند و اولین نبرد میان حق و باطل در تاریخ 
، که این گروه در راه ج مسلمانان به رھبری پیامبرمسلمانان میان آنان روی داد. گروه 

جنگید، و گروه کفار به رھبری ابوجھل (عمروبن ھشام)، که این گروه در راه  خدا می
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دیدند  می«جنگید. کافران (بیش از) دو برابر تعداد مؤمنین بودند:  طاغوت می
 .١»مسلمانان آن کافران را دو برابر خویش، دیدن به چشم

نگریستند آنان را دو برابر  انان ھنگامی که با چشم خویش به کفار مییعنی: مسلم
دیدند. واضح است که تعداد کفار در جنگ بدر چند برابر تعداد مسلمانان بود،  خود می

با  در حالی که تعداد مسلمانان سیصد و چند نفر بود، تعداد کفار حدود ھزار نفر بود.
شان پیروز  ، اما خداوند آنان را بر دشمنانوجود تعداد اندک مسلمانان در جنگ بدر

 فرماید: گردانید ھمچنان که می

ُ�ُم ﴿ ُ َولََقۡد نََ�َ ۖ  ٱ�َّ ذِلَّةٞ
َ
نتُۡم أ

َ
 .]١٢٣[آل عمران:  ﴾بِبَۡدرٖ َوأ

خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال آنکه (نسبت به کافران) ناچیز (و از ساز و «
 .»برگ اندکی برخوردار) بودید

 ی خداوند در خصوص یاری بندگان مجاهدش وعده
ھای ثابت خداوند این است که بندگان مجاھدش را علیه دشمنان  از جمله سنت

و خداوند ھرکس را بخواھد با یاری خود «فرماید:  دھد و لذا خداوند می یاری می کافرشان
عبرتی برای صاحبان گمان در این امر  گرداند). بی کند (و پیروزی را نصیب او می تأیید می

 .]١٣[آل عمران: . »چشم (بینا و بینش راستین) است
ھای ایمانی به این آیات عنایت ورزیده، و از پند و اندرزھای  فقط صاحبان بینش
 گیرند. موجود در آن عبرت می

یاری  ای که بیانگر کنیم، وعده ی ایمانی و قرآنی دریافت می از این آیات یک وعده
خداوند به بندگان مؤمن مجاھدش است، حال این یاری به ھر شکلی که باشد، شکلی 

گزیند. و با کفاِر یھودی و صلیبی و دیگر کفار  که خداوند براساس حکمتش آن را برمی
به ھیچ وجه اموال و اوالد «فرماید:  نماییم که می با توجه به این سخن خداوند تعامل می

 .]١٠[آل عمران: . »آنان را از (عذاب) خدا نجات دھدتواند  کافران، نمی
یقین داریم که آنان در ھر نبردی بر ضد اسالم قدرتمندمان وارد شوند در نھایت 

اند. این یھودیان و صلیبیان را با آنچه که خداوند به ما دستور  بازنده و شکست خورده
دھیم که: ای کسانی که کفر پیشه  داده تا با آن سخن بگویم، مورد خطاب قرار می

                                           
ی، نشر احسان، چاپ ترجمه برگرفته از فتح الرحمن به ترجمۀ القرآن، ترجمه: شاه ولی الله دھلو -١

 ، م١٣٨٩دوم 
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شوید و جھنم بد جایگاھی  به سوی جھنم رانده میاید: بزودی شکست خورده و  نموده
گرداند، کفار پیش از شما نیز با اسالم  است، نبردتان با اسالم سودی عایدتان نمی

 جنگیدند، اما نتوانستند آن را از پای در آورند، تاریخ را بخوانید تا عبرت بگیرید.

 پیروان عیسی برتر از کفارند
 فرماید: خداوند می -٢

ُ إِۡذ قَاَل ﴿ ِينَ َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك مَِن  ٱ�َّ َ�َفُرواْ وََجاِعُل  ٱ�َّ
ِينَ  ِينَ فَۡوَق  ٱ�ََّبُعوكَ  ٱ�َّ  .]٥٥[آل عمران:  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱ�َّ
و را (با مرگ طبیعی در وقت به یاد آورید) ھنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من ت«(

برم،  برم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا می میرانم و (مقام تو را باال می معین) می
کنند تا روز رستاخیز برتر از  رھانم و کسانی را که از تو پیروی می و تو را از (دست) کافران می

 .»ورزند کسانی خواھم ساخت که کفر می
ھا در زمین است،  ت یاری مؤمنین، و استقرار بخشیدن آنای دیگر جھ این وعده

طور  به ÷ دھد، آن زمان که عیسی می ÷ ای که خداوند به عیسی بن مریم وعده
خواستند او را  مستقیم از سوی یھودیان و رومیان احساس خطر کرد، تا آنجا که می

 جاتش داد.کشته و به صلیب بکشند، اما خداوند او را رھانیده و از دست آنان ن
پیش از اینکه خداوند او را از دست دشمنانش برھاند به او وحی نمود که از او 

به  احساس امنیت و آرامش نماید، خداوند ÷ نماید تا عیسی حمایت و جانبداری می
خوانم به این شکل که خواب را بر تو القا  او گفت: ای عیسی من تو را به جوار خود می

برم، و در حالی که خوابی به  دی تو را به سوی خویش باال میکرده و ھنگامی که خوابی
شوی و بدین ترتیب از تو حمایت کرده و از کفاری که  سوی آسمان برده می

ای را که به  خواستند تو را کشته و به صلیبت بکشند رھانید. خداوند وعده می
داده بود تحقق بخشید، او را نجات داده، و از دستان کافران یھودی و  ÷ عیسی

 رومی رھایی داد.
وعده داد که پیروان او را تا قیامت برتر از کفار قرار  ÷ ھمچنین خداوند به عیسی

کنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی خواھم ساخت که  و کسانی را که از تو پیروی می«دھد: 
 .»ورزند کفر می
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 اند ÷ ه کسانی پیروان عیسیچ
حواریون و نصاری که دینش را پذیرفتند و تسلیم و فرمانبردار فرامین الھی گشتند، 

 گوید: اند، کسانی که آیات پیشتر در مورد آنان چنین می ÷ پیروان عیسی

َحسَّ ِعيَ�ٰ ِمۡنُهُم ﴿
َ
آ أ نَصارِٓي إَِ�  ٱۡلُ�ۡفرَ ۞فَلَمَّ

َ
ِۖ قَاَل َمۡن أ َ�ُۡن  ٱۡ�ََوارِ�ُّونَ  قَاَل  ٱ�َّ

نَصاُر 
َ
ِ أ ِ  ٱ�َّ ِ َءاَمنَّا ب نَّا ُمۡسلُِمونَ  ٱۡشَهدۡ وَ  ٱ�َّ

َ
 .]٥٢[آل عمران:  ﴾٥٢بِ�

ولی ھنگامی که عیسی از ایشان احساس کفر (و سرکشی و نافرمانی) کرد، گفت: کیست «
یاوران دین  که یاور من به سوی خدا (و برای تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریون گفتند: ما

ایم؛ و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر او)  خداییم؛ (زیرا ما) به او ایمان آورده
 .»ھستیم

ی خداوند،  بنده و فرستاده ÷ اند به اینکه عیسی اند که ایمان آورده اینان کسانی
به ی اوست که آن را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست، اینان  و کلمه

ھای گوناگون شکنجه و آزار  پیمانی که با خدا بستند وفا نمودند و در برابر تمامی شکل
 آمد صبر نمودند. و اذیت که بر سرشان فرود می

را  ÷ زند، و عیسیرو کسانی که پیرو اویند جزو کسانی نیستند که به خدا کفر می
خدا  ر گفتند: او پسرای دیگ شک او خدا است، عده پندارند، گروھی گفتند: بی خدا می

است، و دسته سوم گفتند: او سومین سه خدا است، پدر و پسر و روح القدس. اینان 
 جوید. از آنان دوری و بیزاری می ÷ نسبت به خداوند کافرند، و عیسی

 فرماید: خداوند می

ُ �ۡذ قَاَل ﴿ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ٱۡ�نَ َ�ٰعِيَ�  ٱ�َّ
َ
ُِذوِ� َمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

 ِۖ � إِن ُكنُت قُۡلُتهُ  ٱ�َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
 ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥقَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

ُٰم  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  نَت َع�َّ
َ
ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ  ١١٦ِب ٱلُۡغُيوَوَ�ٓ أ

َمۡرتَِ� بِهِ 
َ
ِن  ۦٓ أ

َ
ْ أ َ  ٱۡ�ُبُدوا  .]١١٧-١١٦[المائدة:  ﴾َرّ�ِ َوَر�َُّ�مۚۡ  ٱ�َّ

مریم! آیا تو به مردم گوید: ای عیسی پسر  و (خاطرنشان ساز) آنگاه را که خداوند می«
(و ما دو نفر را نیز پرستش ای که جز الله، من و مادرم را ھم دو خدای دیگر بدانید  گفته

دانم که دارای شریک و انباز باشی. مرا نسزد که  گوید: تو را منزه از آن می کنید؟) عیسی می
گمان تو از آن  چیزی را بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حق من نیست. اگر آن را گفته باشم بی

گاھی، تو (عالوه از ظاھر گفتار من) از راز درون من ھم باخبری، ولی من از آنچه بر من  آ



 ٢٠٩ یمدن یها سوره در یقرآن یها وعده: سوم بخش

ھایی (و از خفایا و نوایای امور  ی رازھا و نھانی خبرم، زیرا تو داننده داری بی پنھان می
ای (و آن)  ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده باخبری). من به آنان چیزی نگفته

 .»اینکه جز خدا را نپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است
کند، کسانی که  است که براساس حق و صدق از او پیروی می ج محمداّمت  این

بنده و فرستاده خداوند است، و خداوند کتابش  ÷ اند به اینکه عیسی ایمان آورده
انجیل را بر او فرو فرستاده است، و او را دوست داشته و به او ارج نھاده، و از او 

دانند،  دھند) پاک و منزه می به نسبت میحمایت کرده و او را (از ادعاھای پوچی که 
نگرند ھمچنان که به دیگر پیامبران و فرستادگان  اینان با دید مثبت ایمانی به او می

 نیز چنین دید و نظری دارند. † خداوند
بخشیده و یاری و تأیید نموده است عّزت  اینان پیروان واقعی اویند، خداوند اینان را

ی این دشمنان یھودیانی  کافرش قرار داده است از جمله و آنان را برتر از دشمنان
ھستند که کمر به قتلش بستند و نصارایی که او را خدا پنداشتند و در موردش غلو و 

 روی کردند، این مؤمنین نیکوکار تا قیامت برتر و واالتر باقی خواھند ماند. زیاده
 فرماید: ھا می ھمچنان که خداوند در مورد آن

﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َها َ�ٰٓ نَصاَر  ٱ�َّ

َ
ْ أ ِ َءاَمُنواْ ُكونُٓوا َن َمۡن  َۧمۡرَ�َم لِۡلَحَوارِّ�ِ  ٱۡ�نُ َكَما قَاَل ِعيَ�  ٱ�َّ

نَصارِٓي إَِ� 
َ
ِۖ أ نَصاُر  ٱۡ�ََوارِ�ُّونَ قَاَل  ٱ�َّ

َ
ِۖ َ�ُۡن أ ٰٓءِيَل  َٔ َ�  ٱ�َّ آ�َِفةٞ ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ� اَمَنت طَّ

ۖ َوَ�َفَرت طَّ  يَّۡدنَا  آ�َِفةٞ
َ
ِينَ فَ� ۡصَبُحواْ َ�ِٰهرِ�نَ  ٱ�َّ

َ
ٰ َعُدّوِهِۡم فَأ  .]١٤[الصف:  ﴾١٤َءاَمُنواْ َ�َ

حواریون گفت: خدا باشید، ھمانگونه که عیسی پسر مریم به  )منان! یاران (دینؤای م«
چه کسانی یاران من برای (یاوری دین) خدا خواھند بود؟ حواریون گفتند: ما جملگی یاران 

ن) خدا خواھیم بود. سپس گروھی از بنی اسرائیل ایمان آوردند، و گروھی کافر گشتند. (دی
 .»شان مدد کردیم و آنان پیروز شدند ما کسانی را که ایمان را پذیرفتند، علیه دشمنان

بوده و  ÷ ی خداوند تحقق یافته است، مسلمانان پیروان حقیقی عیسی وعده
آنان پیروزند، و اسالم با حجت و دلیل و برھانش  تر از کفارند، با حجت و منطق بردب

تواند در برابرش  ای یا فراخوانی و درخواستی نمی پیروز است، و ھیچ ایده و عقیده
ای چیره و برتر و  بایستد، و دعوتگر متفکر اندیشمند در ھر مناظره و مناقشه و جلسه

 خورده.پیروز است، زیرا حق آشکار و چیره است، و باطل ضعیف و شکست 
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 استاّمت  امت اسالمی بهترین
 فرماید: خداوند می -٣

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ب ۡهُل  ٱ�َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ٱلِۡكَ�ٰبِ َولَۡو َءاَمَن أ � ل ۡ�َ�ُُهُم  ونَ ٱلُۡمۡؤمِنُ لََ�َن َخۡ�ٗ

َ
 ١١٠ٱۡلَ�ِٰسُقونَ َوأ

ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم يَُولُّوُ�ُم 
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ ۡدبَارَ لَن يَُ�ُّ

َ
ونَ  ٱۡ� ُ�ِ�َۡت َعلَۡيِهُم  ١١١ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

ۡ�َن َما ثُقُِفٓواْ إِ�َّ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ٱّ�ِلَّةُ 
َ
� ِ ِ بَِغَضٖب ّمَِن َو�َآُءو  ٱ�َّاِس وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ َوُ�ِ�َۡت  ٱ�َّ

ۚ َعلَۡيِهُم  ْ يَۡ�ُفُروَن � ٱلَۡمۡسَكَنُة ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
ِ َ�ِٰت َ�ٰلَِك بِ�  َوَ�ۡقُتلُوَن  ٱ�َّ

َ
� ٱۡ� �بَِيآَء بَِغۡ�ِ َحّقٖ

َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ   .]١١٢-١١٠[آل عمران:  ﴾١١٢َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ
اید (مادام  ھا پدیدار شده شما (ای پیروان محمد) بھترین امتی ھستید که به سود انسان«

نمایید و به خدا ایمان دارید. و اگر اھل کتاب (مثل شما  که) امر به معروف و نھی از منکر می
به چنین برنامه و آئین درخشانی) ایمان بیاورند، برای ایشان بھتر است (از باور و آئینی که 

ی کمی) از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان  آنند. ولی تنھا عدهبر
شما زیانی (ژرف و پر دامنه) برسانند مگر آزار توانند به  و وظائف آن) ھستند. آنان ھرگز نمی

گذارد) و اگر با شما بجنگند به شما پشت کرده و پای  مختصری (که اثر چندانی برجای نمی
شوند. آنان ھرکجا یافته شوند، (ُمھر) خواری بر ایشان  نھند، سپس یاری نمی فرار می به

خورده است؛ مگر (اینکه از روش ناپسند خود دست بردارند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت 
آمیز، خویشتن را از  قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت مقررات ھمزیستی مسالمت

ی  ان دارند و از مساوات حقوقی و قضایی برخوردار گردند) و آنان شایستهاذیت و آزار در ام
اند و ُمھر بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به آیات خدا کفر  خشم خدا شده

اند. این (جرأت بر گناھان بزرگ، ناشی از  کشته اند و پیغمبران را به ناحق می ورزیده می
 به سبب سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت استمرار گناھان کوچک بوده و)

 .»باشد ) میالله
آغاز اّمت  خواھی این اندیشی و نیک آیات با بیان حقیقتی مسّلم پیرامون نیک

ھا و  اسالمی است با تمامی نژادھا و ملیتاّمت  گردد، و روی سخن آن متوجه می
ان پدید آورده است، و آن را براساس را برای آدمیاّمت  تبارھای آن، خداوند حکیم این

گرداند برپا و مستقر کرده است، و قدرت و  ی آن متمایزش می اسالمش که به واسطه
 شوکتش را منوط به پایبندی به آن نموده است.
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رو، و گواه بر دیگر  میانهاّمت  ھا است، این امت، امت اسالمی بھترین و واالترین امت
ھا است. خداوند  امه و رسالت متمایز از دیگر امتھا است، و به واسطه برن امت
 فرماید: می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ 
م باشید و پیغمبر (نیز) بر ایم تا گواھانی بر مرد گمان شما را ملت میانه روی کرده و بی«

 .»شما گواه باشد
 را که بدان متمایز و منحصر گشته و تبدیل به بھتریناّمت  ی آیه نقش و وظیفه

نمایید  میامر به معروف و نھی از منکر «شود را در این سخنش بیان داشته است:  میاّمت 
ی تعھد  این واالیی نقش و وظیفه است که برپایه . ]١١٠[آل عمران: . »و به خدا ایمان دارید

به اسالم، و حرکِت به واسطه آن، و دعوت به سوی آن، که در اثنای ایمان آوردن به 
 پذیرد. خدا و انجام امر به معروف و نھی از منکر، صورت می

 اسالمیاّمت  ی های معاصر به برنامه نیاز امت
می در این دوره آشکارتر از ھر زمان دیگری اسالاّمت  خواھی (نیاز به) واالیی و نیک

ھای  ای که شاھد عزل کردن اسالم از حضوری مؤثر و حقیقتی در سرزمین است، زمانه
ی  جھانی، و سیطره - اسالمی از جایگاه تمدنیاّمت  اسالمی، و شاھد کنار گذاشتن

مکاتب و ھا و  ی بشریت است!، در این دوره اندیشه کفار بر جھان و رھبری جاھالنه
بینیم که بر افکار و تصورات، احساسات و عواطف،  اعتقادات جاھلی و ملحدانه را می

. ا و تمایالت مردم چیره گشته استھ ھا، و عالقمندی گفتار و کردار، رفتارھا و منش
ای را که زندگی جاھلی غربی، در فکر و علم، در تولید و صنعت، در ثروت  بدی و پلیدی

کند را  یده و تولید میت و اجتماع، و در خلق و خود و رفتار، تراوو اقتصاد، در سیاس
اش  بندوباری ھا و اصول شیطانی را که بشریت در باتالق ھرزگی و بی . ارزشبینیم می

ی شھوات و  و مردان و زنان به حیواناتی که برده و بنده بینیم می غرق گشته است را
 !ندا اند بدل گشته پرستی و انحرافات جنسی ھوس
ھا را بدل به (بدترین)  شک تمایالت جنسی نامشروع و مواد افیونی و مخدر، ملت بی

برند، و انسانیت انسان در آن مسخ شده، و  ھایی نموده که بر روی زمین به سر می ملت
ی عقال و  . تا آنجا که بقیهی حیوانیت فرو برده است ن درجهتری او را به پایین
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ی انسانیت در نزد انسان  ه تا به جستجوی ته ماندهاندیشمندان غربی را واداشت
آنچه بشریت را  ی کافر غربی بپردازند، و دست آخر نیز اثری از آن نیابند. زجردیده

گرداند، امتی که نیکوکار و پاکدامن، و به واسطه  مسلمان میاّمت  بسیار نیازمند این
، انسانیت به سرقت اخالق و رسالتش متمایز است، این است که به بشریت دردمند

 اش را باز گرداند. رفته

 هدف کفار از میان بردن مسلمانان است
اش  حسودند، و به واسطه واالییاّمت  یھودیان و مسیحیان اھل کتاب نسبت به این

آوردند  شوند، اما اگر بدان ایمان می ورزند، و به این خاطر منکر دینش می به او کینه می
و اگر اھل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و «شدند این برایشان بھتر بود:  و مسلمان می

ی کمی) از آنان با  آئین درخشانی) ایمان بیاورند، برای ایشان بھتر است (ولی تنھا عده
 .]١١٠[آل عمران: . »ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان وظائف آن) ھستند

اینان به انکار (دین اسلم) اکتفا نکردند، بلکه در طول قرون تاریخ اسالمی و به 
اّمت  رحمانه را بر ضد این شان جنگی وحشیانه و بی ھدف برگرداندن مسلمانان از دین

 فرماید: اند، ھمچنان که خداوند در مورد آنان می الن نمودهاع

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ْۚ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ  .]٢١٧[البقرة:  ﴾ٱۡستََ�ُٰعوا
 .»تان برگردانند پیوسته با شما خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین«

شان را بر ضد  توانند این ھدف دارد که آنان ھرگز نمی ن میخداوند با قاطعیت بیا
اّمت  گردند، و مسلمین عملی سازند و ھرگز موفق به از میان بردن مسلمانان نمی

ھا و  اسالمی در مواضعش باقی بماند و با آنان رویاروی شده و مانع حیله
ھمان (آزردن)  آید شان برمی گردد، و نھایت آنچه را که از دست شان می ھای نیرنگ

توانند به شما زیانی (ژرف و پردامنه)  آنان ھرگز نمی«فرماید:  مسلمانان است. خداوند می
 .]١١١[آل عمران: . »گذارد) برسانند مگر آزار مختصری (که اثر چندانی برجای نمی

شان را بر ضد شما تحقق بخشند، و ھرگز  توانند اھداف یعنی: دشمنان ھرگز نمی
توانند آن را از وجود شما بیرون بکشند، و  رسانند، و ھرگز نمی ان نمیت ضرری به دین

چون درختی محکم و گسترده، و این  ماند، ھم ھمچنان قوی و استوار و ثابت باقی می
ھمان است که خداوند در سخنش، قدرت و نفوذ اسالم را بدان تشبیه کرده است. آنجا 

 فرماید: که می
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لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ﴿
َ
� ُ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  ٱ�َّ

َ
َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيِبٍَة أ

َمآءِ  ۗ  ٢٤ٱلسَّ ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
 .]٢٥-٢٤[إبراهیم:  ﴾تُۡؤِ�ٓ أ

ی آن (در  اند که تنهم زند: سخن خوب به درخت خوبی می بنگر که خدا چگونه مثل می«
خدا ھر زمانی ھایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و خواست  زمین) استوار و شاخه

 .»ی خود را بدھد میوه

 لطمه کفار فقط آزاری سطحی است
سطحی،  ھم آزاری ظاھری و آزارند، اما فقط آزار، آن شک کفار مسلمانان را می بی

گیرد تا آنجا که  ن اعضای جسمش را دربر میی مادی آدمی ھمچو آزاری که جنبه
کنند، و  شان را قطع می کنند، و گاه اعضایی از بدن برخی از مسلمانان را شکنجه می

شاید اسیرانی از آنان گرفته و در زندان بیفکنند و آنان را به بیشتر از زندان ابد نیز 
کنند، اما  صادره میشان را م محکوم کنند، گاه اموال و دارایی، و تجارت و کارھای

رود ھرچند  ھا فقط (آزاری) ظاھری و سطحی است که خیلی زود از بین می ی این ھمه
توان آن را تحمل کرده و تاب آورد، و بر آن صبر  مدت زمانی نیز به طول انجامد اما می

 ھایش را به جان پذیرفت. نمود، و رنج
قدرت عزم و اراده، و تصمیم بر  اما جایگاه ایمان در قلب است، و یقین و اطمینان، و

طلبی و رویارویی، و صبر و ثبات ھمه در وجود آدمی است، و دشمنان ھرگز  مبارزه
 قدم بدان دست یابند. توانند که در وجود مؤمنین صادق مجاھد ثابت نمی

رحمی بیشتری به خود گرفته،  و بیشّدت  اسالمیاّمت  ھرگاه که ھجوم دشمنان بر
اند.  قدم اراده و ھمت و تصمیم و جھاد و رویارویی را افزایش داده تمؤمنان مجاھد ثاب

بینیم، یھودیان و صلیبیان در از  ی قرآنی را می در ھمین روزگارمان مصداق این وعده
ی جھاد و رویارویی در دل و جان مجاھدان صادق عاجز و ناتوانند، و  میان بردن اراده

 !سیب رساندن به جسم و مال آنان است!یابند آ تمام آنچه را که به آن دست می

 شکست کفار در برابر مجاهدین صادق
ای در خصوص شکست کفار در  دھند، وعده ی قرآنی دیگر را ارائه می آیات یک وعده

نھند، سپس  و اگر با شما بجنگند به شما پشت کرده و پای به فرار می«برابر مؤمنین صادق: 
ھنگامی که کفار رویارویی لشکریان مؤمنین صادق . ]١١١[آل عمران: . »شوند یاری نمی

 یابد. ی قاطع قرآنی تحقق می خوردند و این وعده شدند در برابر آنان شکست می می



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢١٤

ی دشواری که مسلمانان مستضعف در این زمان در  این وعده قابل مقایسه با این دوره
اند و به  خورده ای که مسلمانان در برابر کفار شکست برند نیست، دوره آن به سر می

ھای پی در پی بر ضد آنان  اند، و دشمنان در جنگ شان پشت کرده و گریخته دشمنان
ی قرآنی مسئولیت آن را برعھده  ای خاص است، وعده اند. این دوره دوره پیروز گشته

گیرد، و به سبب آن این وعده خالف وعده نکرده است، زیرا مسلمانان معاصر خود  نمی
آید، زیرا آنان شرطی را که خداوند برای یاری و  د که بر سرشان میمسبب چیزی ھستن

 اند: شان مقرر کرده رھا کرده پیروزی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ واْ  ٱ�َّ َ َءاَمُنٓواْ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]٧[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َو�ُثَّبِۡت أ

تان  کند (و بر دشمنان ا یاری میای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما ر«
 .»بخشد) دارد (و کار و بارتان را استقرار می تان را استوار می ھای گرداند) و گام پیروز می

گردند، و بزودی این وعده  شان باز می طور کلی) به سوی دین مسلمانان (به بزودی
نان را در گردد، و ناکامی و شکست دشم قرآنی به سمت تحقق در زندگی آنان باز می

ای نزدیک رخ  بینند، ما به این موضوع یقین داریم، و به یاری خدا در آینده برابرشان می
 دھد. می

 های گسترده شده برای آنان حقارت یهود و پیمان
گاه می ذاتی یذّلت خداوند ما را از آنان ھرکجا «گرداند:  که بر سر یھود آورده است آ

خورده است؛ مگر (اینکه از روش ناپسند خود دست بردارند  یافته شوند، (ُمھر) خواری بر ایشان
و در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت قوانین شریعت) و پیمان 

آمیز، خویشتن را از اذیت و آزار در امان دارند) و  مردم (یعنی رعایت مقررات ھمزیستی مسالمت
 .]١١٢عمران:  آل[ .»ھر) بیچارگی بر ایشان خورده استاند و (مُ  ی خشم خدا شده آنان شایسته

ی  ای را که یھود، امروزه بر دنیا دارد با وعده قدرت و استقرار، و سلطه و سیطره
 و خواری و بیچارگی آنان تعارضی ندارد. ذّلت قرآنی در خصوص

ن و بیچارگی عمومی، استثناء بردار است، و ای ذّلت درون متن آیه بیان شده که این
گیرند:  ای که در آن از سوی خدا مورد پناه قرار می ای کوتاه دارد، دوره استثناء دوره

اما این پناه و پیمانی  .١]١١٢[آل عمران: . »مگر آنکه به پناه امان خدا و زینھار مردم [روند]«
ھا سال بیشتر نیست،  ی کوتاه ھرگز از ده شود، این دوره خیلی زود قطع می کوتاه است،

                                           
 قرآن مجید. ترجمه: محمد مھدی فوالدوند. -١
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و  ذّلت ھا قرنی که یھود در گذشته با بیچارگی و ھا قرن برابرند، ده ھا سال با ده دهکی 
ای  اند و آینده شک یھودیان مورد لعن قرار گرفته لعنت و غضب در آن به سر برده است؟ بی

کشد، آنان به دست مؤمنین صادق مجاھد در خفت و خواری، و  تیره و تار انتظارشان را می
ای که به  و بیچارگی به سر خواھند برد، مؤمنینی که خداوند به وعده ضعف و درماندگی

 .گرداند شان چیره و مسلط می آنان داده وفا خواھد نمود و آنان را بر دشمنان

 دشمنی دشمنان با مسلمانان
 فرماید: خداوند می -٤

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ْ َما َءاَمُنوا وا لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّ

ۡ
َ� يَ�

ۚ قَۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ٱۡ�َۡغَضآءُ َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  ُ�َ�ۡ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
 ٱ�َ�ِٰت� ِمۡن أ

ْوَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َوَ� ُ�ِبُّونَُ�ۡم َوتُؤۡ  ١١٨ۡعقِلُونَ إِن ُكنُتۡم �َ 
ُ
نُتۡم أ

َ
أ ٰٓ�َ ِ �ذَا  ۦُ�ِّهِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِمُنوَن ب

واْ َعلَۡيُ�ُم  نَاِمَل لَُقوُ�ۡم قَالُٓواْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡواْ َعضُّ
َ
قُۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُ�ۡمۗ إِنَّ  ٱلَۡغۡيِظ� ِمَن  ٱۡ�

 َ ُدورِ  تِ َعلِيُمۢ بَِذا ٱ�َّ تُِصۡبُ�ۡم َسيَِّئةٞ َ�ۡفرَُحواْ إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم َحَسَنةٞ �َُسۡؤُهۡم �ن  ١١٩ٱلصُّ
واْ َوَ�تَُّقواْ َ� يَُ�ُُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ�  ۗ  ًٔ بَِهاۖ �ن تَۡصِ�ُ  .]١٢٠-١١٨[آل عمران:  ﴾ا

گونه شّر و  اید! از غیر خود محرم اسرار برنگزینید، آنان از ھیچ ای کسانی که ایمان آورده«
زوی رنج و زحمت شما را (در دل) دارند (و کنند. آنان آر فسادی در حق شما کوتاھی نمی

ی) دشمنانگی از دھان آنان آشکار است، و آنچه در دل دارند ھای پیوسته در انتظار آنند. نشانه
ھا دشمن  ھایی را (که بتوان با آن سازند) ما نشانه ھایی که ظاھر می تر است (از بدسگالی بزرگ

اگر اھل عقل و درایت ھستید. ھان! (ای را از دوست باز شناخت) برای شما بیان کردیم 
دارید، و  مؤمنان!) این شمایید که آنان را (به خاطر قرابت یا صداقت یا مودت) دوست می

ھای  ی کتاب دارند، و شما به ھمه ایشان شما را (به خاطر تعصب دینی خود) دوست نمی
). و وقتی که با شما ندارند(آسمانی) ایمان دارید (اما آنان به کتاب آسمانی شما ایمان 

خشم بر شّدت  شوید، از ایم. اما ھنگامی که تنھا می گویند: ایمان آورده کنند می برخورد می
گزند، بگو با (درد ھمین) خشمی که دارید بمیرید.  شما، سر انگشتان خود را به دندان می

گاه است. اگر نیکی  ھا می گمان خداوند از آنچه در درون سینه بی ما دست دھد به شگذرد آ
شوند و اگر (در برابر اذیت و آزارشان)  شوند، و اگر به شما بدی برسد، شادمان می ناراحت می

گری آنان ھیچ زمانی به شما  شکیبایی کنید (و از دوستی با ایشان) بپرھیزید، حیله
 .»رساند نمی



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢١٦

ر و این آیات مؤمنین را از دوستی با دشمنان، و انتخاب آنان به عنوان محرم اسرا
ا نشان شان را به م دشمنیشّدت  کند، و کارشناسان و مشاوران مؤمنین، نھی می

دھد.  ھایی درست از آنان ارائه می و تجزیه و تحلیل دھد، و تصاویری روشنگر، می
کنند  دشمنان کافر در مبتال کردن مؤمنین به ضعف و ناتوانی و تباھی کوتاھی نمی

ھرچند  فشار و سختی و رنج و عذاب گردند. آنان بسیار مشتاقند که مؤمنین دچار
شان را از مسلمانان پنھان دارند، و خود را به دیپلماسی و فریب  کوشند که دشمنی می

سخنان و عباراتی را به  کند، و شان به آنان خیانت می در برابر آنان بیارایند، اما گاه زبان
گرداند، سخنانی که  شان را نسبت به مسلمانان آشکار می برند که انزجار و بغض کار می

. آنان نسبت به مسلمین، اند اشاره دارد ر دل پنھان داشتهبه آنچه در این خصوص د
 اند. توز و بدخواه و عصبانی کینه

ھای آنان  ھا و سینه از قلبشوند که دشمنی و نفرت را  مسلمانان ھرگز موفق نمی
ھا تعاملی نیکو  ھا با آن بزدایند و (حتی) ھنگامی که بکوشند تا براساس انسانیت آن

شان بدارند، امکان ندارد که دشمنان آنان را دوست بدارند، و چگونه  داشته و دوست
توان مکانی کوچک برای محبت و دوستی در قلبی یافت که از حقد و کینه و  می

 !بغض ُپر گشته است؟ دشمنی و

 کاوی کفار توسط قرآن روان
کوشند تا در برابر مسلمانان اظھار نیکی و خوبی کرده و  توز می کینه این دشمنان

کنند ادعای  خود را شبیه مسلمانان نشان دھند. لذا ھرگاه با مسلمانان برخورد می
ای مبارزه با فساد وفاق و یکدلی در ایمان، و یاری برای خدمت به ادیان، و ھمراھی بر

کنند نفرت و انزجارشان را نسبت  نمایند. اما ھنگامی که باھم خلوت می و الحاد را می
 گزند. خشم سر انگشتان خود را میشّدت  کنند و از به مسلمانان با صراحت اعالن می

شان نسبت به مسلمانان، دوست ندارند که آنان به خیری  ی به خاطر بغض و کینه
شان برطرف گردد،  شان رو به نیکی نھد، و یا مشکالت یا اوضاع و احوال دست یابند، و

کشند. و اگر  و اگر مسلمانان به امتیاز و فضیلتی دست یابند کفار آزرده شده و زجر می
شده و به ھمدیگر مژده  ضعفی گردند آنان شاد مسلمانان دچار عیب و نقص یا نقطه

کفار، و آشکار کردن دشمنی و بغض و  کاوی شک این آیات در روان بی دھند!! می
انزجارشان نسبت به مسلمانان صادق و راستگوست. این آیات از گروھی خاص از کفار، 
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کنند سخن  عین یا مکانی مشخص زندگی میای خاص از آنان که در زمانی م قهو طب
در ھر  گوید! این آیات متناسب با کفار در ھر زمان و مکانی است، و مسلمانان نمی

اند!،  ای دچار و گرفتار شده شان به این کفار کینه ای از تاریخ گذشته و حال ورهد
بینیم که این آیات سخنی تحلیلی و  خداوند عظیم راست فرموده است، ما می

ھا و  ھا و روس توز این دوره، از جمله یھودیان و ھندی روشنگرانه از کفار کینه
 دھند. ب، ارائه میتوز محار ھا و دیگر دشمنان کینه آمریکایی

 صبر و تقوی برای رویارویی با کفار
گرانه از کفار را ارائه دادند، مسلمانان را به روشی  پس از اینکه آیات این تصاویر روشن

کنند و آن این است  ی آن حیله و نیرنگ کفار را باطل می کنند که به وسیله راھنمایی می
آزارشان) شکیبائی کنید و (از دوستی با ایشان) بپرھیزید، و اگر (در برابر اذیت و «فرماید:  که می

 .]١٢٠عمران:  آل[. »رساند ی) آنان به شما ھیچ زیانی نمی گری (و دشمنانگی خائنانه حیله
ی مسّلم قرآنی است، بر مسلمانان واجب است که با یقین آن را  این یک وعده

و نسبت به شرط ملتزم و متعھد  برگرفته، و با اعتماد و اطمینان با آن تعامل نمایند،
مشی مطمئن قرآنی برای از بین بردن  باشند تا به پاداش و نتیجه دست یابند. خط

 حیله و نیرنگ دشمنان مبتنی بر دو عنصر است:
صبر مطلق، به معنای کلی و فراگیر آن، و به این اعتبار که برای استقامت  اول:

ی ضروری  طلبی و رویارویی با باطل یک توشه ورزیدن بر حق، و عزم بر تداوم مبارزه
 ایمانی است.

مطلق در برابر خداوند، به معنای کلی و فراگیر آن، و به این اعتبار  پرھیزکاری دوم:
نی است که حتی یک لحظه نیز از زندگی شخص مسلمان جدا که یک حالت دائم ایما

شان را از  شوند، و دشمنی نیست. مسلمانان به کمک صبر و تقوی با کفار رویاروی می
رساند، و بدین ترتیب کفار  گزندی به مسلمانان نمی گری آنان ھیچ برند، و حیله میان می

توانند  نگام است که مسلمانان میمانند، در این ھ در نبردشان علیه مسلمانان ناکام می
حالی که روی سخن را به کفار خشمگین  سخن خداوند را که به آنان دستور داده تا در

 .]١١٩[آل عمران: . »بگو: با (درد ھمین) خشمی که دارید بمیرید« اند به آنان بگویند: کرده
پیوسته در ی صبر را برای خویش فراھم کرده و  مسلمانان معاصر ناگزیر باید توشه

حالت پرھیزگاری به سر برند، و به تمامی احکام اسالم پایبند و متعھد باشند و تمامی 
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ھا رویاروی کینه و نفرت و بغض کفار این زمان گردند،  شروط را عملی نمایند تا با این
شان را علیه آنان  کفاری که نبردشان را علیه مسلمین افزایش داده و کینه و نفرت

 اند. تر کرده عمیق

واْ َوَ�تَُّقواْ َ� يَُ�ُُّ�ۡم ﴿کنیم:  ھنگامی که این سخن خداوند را تالوت می �ن تَۡصِ�ُ
ۗ  ًٔ َكۡيُدُهۡم َشۡ�  ی مسّلم و قاطع قرآنی را به خاطر آورده و  . این وعده]١٢٠[آل عمران:  ﴾ا

ٗذىۖ ﴿فرماید:  شویم که خداوند می متصور می
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ  .]١١١[آل عمران:  ﴾لَن يَُ�ُّ

آوریم که  ی آل عمران را به یاد می ھمچنین سخن خداوند در اواخر سوره

نُفِسُ�ۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ﴿فرماید:  می
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِينَ ۞َ�ُۡبلَُونَّ ِ�ٓ أ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
مِن  ٱلِۡكَ�َٰب أ

ِينَ َ�ۡبلُِ�ۡم َوِمَن  ٗذى َكثِٗ�ۚ� � ٱ�َّ
َ
ْ أ ُ�وٓا َ�ۡ

َ
ْ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم أ ْ َوَ�تَُّقوا وا ن تَۡصِ�ُ

ُمورِ 
ُ
 .]١٨٦[آل عمران:  ﴾١٨٦ٱۡ�

گیرید و حتمًا از کسانی که  طور مسّلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش قرار می به«
اند، اذیت و آزار  پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است، و از کسانی که شرک ورزیده

بینید و اگر (در برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه باید پرھیز  ی میفراوان
ھا عزم را  کرد) بپرھیزید، (کارھای شایسته ھمین است و) این اموری است که باید بر انجام آن

 .»ھا کوشید جزم کرد و در اجرای آن
نگر را به یاد یابد این آیات روش میشّدت  ھنگامی که دشمنی کفار این زمان

اند، و خدا و  ای است که خدا و رسولش به ما داده گوییم: این وعده آوریم و می می
ی قرآنی تا رسیدن به نتیجه  گویند، و به طرح و برنامه رسولش راست و درست می

 متعھد و پایبندیم:

واْ َوَ�تَُّقواْ َ� يَُ�ُُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ� ﴿ ۗ  ًٔ �ن تَۡصِ�ُ  .]١٢٠عمران: [آل  ﴾ا
و اگر (در برابر اذیت و آزارشان) شکیبایی کنید و از (دوستی با ایشان) بپرھیزید، «
 .»رساند گری آنان به شما ھیچ زیانی نمی حیله



 

 

 فصل سوم:
 ی مائده وعده قرآنی در سوره

 شدن نعمت شدن دین و تکمیل نوید به کامل
ساختن اسالم را  ه به مسلمانان وعده پیروزی و استقرار، و متجلیاز جمله آیاتی ک

بردن آنان، و تداوم نبردشان با مسلمانان را بیان  دھد، و ناامیدی کفار در از میان می
 دارد، این آیات است: می

 فرماید: خداوند می -١

ِينَ يَ�َِس  ٱۡ�َۡومَ ﴿ ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ  ٱ�َّ ۡ�َملُۡت  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡخَشۡوِن� َ�َفُروا
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�  .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

اند، پس از آنان نترسید و از من  از امروز کافران از (نابودکردن) دین شما مأیوس گشته«
ان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم بترسید، امروز (احکام) دین شما را برایت

 .»و اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم
شان کامل شده، و خداوند نعمتش را بر  دھد که دین این آیه به مسلمانان نوید می

آنان تکمیل نموده است، ھمچنان که یک وعده قاطع در خصوص استحکام کار 
آن  دھد تا آنجا که کفار در از میان بردن ستقرارش به آنان میشان، و قدرت و ا دین

تردید مسلمانان ارزش و عظمت معنی این آیه را  گردند. بی مأیوس و ناامید می
 !اند اند، و روز نزولش را عید گردانده دریافته

یک نفر یھودی «اند که:  از طارق بن شھاب روایت کرده 2و مسلم 1امامان بخاری
ای  گفت: ای امیرالمؤمنین! در کتاب شما (قرآن)، آیه س بن خطاب خطاب به عمر

گرفتیم.  ما آن روز را عید قرار داده، جشن می شد، که اگر بر ما یھودیان نازل میھست 

ۡ�َملُۡت  ٱۡ�َۡومَ ﴿امیرالمؤمنین فرمود: آن کدام آیه است؟ گفت: این سخن خداوند: 
َ
أ

                                           
 .٤٥حدیث شماره:  -١
 .٣٠١٧حدیث شماره:  -٢
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو� ، یعنی امروز، ﴾دِيٗنا

دین شما را برای شما کامل نمودم و نعمتم را بر شما تکمیل کردم و اسالم را به عنوان 
شناسیم و آن  فرمود: ما آن روز را می س بن خطاب دین، برای شما پسندیدم. عمر

نازل شد. آن روز، جمعه بود و  ج کان را به یاد داریم که این آیه بر نبی اکرمم
 .١»در عرفات، ایستاده بود ج حضرت آن

(اظھار علم) نماید، و شناختش را  س بن خطاب خواست که بر عمر آن یھودی می

 ٱۡ�َوۡمَ ﴿ی:  تردید آیه نسبت به قرآن به او نشان دھد، بدین خاطر به او گفت: بی
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ ای  آیه ﴾دِيٗنا

 نامیدیم!، شد، آن روز را روز عید می عظیم است، و اگر این آیه بر ما یھودیان نازل می
آیه و جوابش را داد، و به او نشان داد که مسلمانان معنی این  س بن خطاب عمر

ترین و  ند، و اینکه خداوند این آیه را در مھم اش را دریافته عظمت و راھنمایی
ترین روز سال یعنی روز عرفه نازل فرموده است و روز عرفه مصادف با روز جمعه  عظیم

 اند. نازل فرموده ایشان در عرفات بوده ج بوده و آن روز که خداوند این آیه را بر پیامبر
خواست به آن یھودی بگوید: ما روز نزول این آیه  ا این پاسخ میب س بن خطاب عمر

نازل شده  دانیم، و نه یک عید، (عید اول) روز جمعه که این آیه در آن را دو عید می
عید ھفتگی مسلمانان است، و (عید دوم) روز عرفه که این آیه در آن نازل شده عید 

 ساالنه مسلمانان است.
بر مسلمانان نھاده است و آن منت، منت کامل کردن  خداوند در آیه منتی عظیم

شان، و تکمیل نمودن نعمتش بر آنان است، آنجا که اسالم را به عنوان آئین  دین
اند، و  نیاز گشته خداپسند برای آنان برگزیده است، در نتیجه بدان اکتفا کرده و با آن بی

 اند. خواھی و ارادت از دیگران نشده نیازمند عاریت
از امروز کافران از (نابود کردن) دین «  فرماید: در برابر این سخن خداوند که میحال 

کنیم.  تأمل و درنگ می ]٣مائده: [ »اند پس از آن نترسید و از من بترسید شما مأیوس گشته
 دھد: شک این جمله دو حقیقت بزرگ را به ما ارائه می بی

                                           
 .١٣٨٤، ترجمه: عبدالقادر ترشابی، انتشارات حرمین، چاپ دوم ٤٢مختصر صحیح بخاری، حدیث شماره -١
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 مأیوس شدن کفار در از میان بردن اسالم
مأیوس شدن کفار در از میان بردن اسالم، اسالمی که خداوند آن را به  اول:حقیقت 

رحمانه از  ھم به رغم اعالن جنگ بی عنوان آئینی برای مسلمانان پسندیده است، آن
ھای ممکن را در آن به کار  سوی کفار بر ضد آن، جنگی که تمامی ابزارھا و اسلحه

طول تاریخ مسلمانان بدون توجه به زمان و وطن اند، و به رغم تداوم این نبرد در  گرفته
که کفار با او دشمنی ورزیده و نبرد نمودند، و در  ج از زمان بعثت رسول الله آنان.

طول دوران مکی از عمر دعوت اسالمی که سیزده سال به طول انجامید و کفار نبردی 
نبود، اما  نمودند، نبردی که جنگیدن و آتش گشودن در آن ج وحشیانه با پیامبر

ھم به ھدف چیره شدن بر دعوتش، و از میان  ھای متفاوت نبود آن نبردی با دیگر سالح
 !شان عاجز ماندند بردن دینش، اما شکست خورده و از عملی نمودن ھدف

(به مدینه) ھجرت نمودند، احزاب کفر از جمله یھودیان و  ج ھنگامی که پیامبر
دینش گرد ھم آمدند، و مشرکین عالوه بر اینکه  منافقین و مشرکین برای از میان بردن
این جنگ ده کردند و ھای دیگری نیز استفاده  با او وارد جنگ نظامی شدند از شیوه

. اما در شان بود کوتاھی نکردند در توان و در به کارگیری ھرآنچه سال به طول انجامید
 دند.نھایت ناکام مانده و زیان کردند، و در برابر اسالم شکست خور

وفات یابد خداوند دینش را یاری کرد و با پذیرش ورود به  ج پیش از آنکه پیامبر
ھای  در ماه ج دین اسالم از سوی تمام جزیرةالعرب، چشمش را روشن گردانید، پیامبر

آخر زندگیش حجةالوداع را به جای آورد، و در حالی که در عرفه بود خداوند این 
گر مأیوس شدن کفار در از میان بردن این  بشارت را بر او نازل فرمود، بشارتی که بیان

 دین است.

 شان بر ضد او تداوم نبرد ناموفق
رن از عمرش را پشت سر اسالمی چھارده قاّمت  از زمان نزول این آیه تا امروز،

ھای  یابد، در این مدت تالش گذاشته است عمری که تا برپایی قیامت امتداد می
شان برای از بین بردن اسالم متوقف نشده  ھای ھا و دسته دشمنان بدون توجه به گروه

اش در از میان بردن  است، اما نتیجه چه بوده است؟ ھرگروھی از کفار متوجه ناکامی
پنداشتند که از میان بردن  است، این در حالی است که آنان چنین می این دین شده

رحمانه را  جانبه و بی الوقوع، آسان و شدنی است، و جنگی ھمه این دین کاری قریب
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شان پی بردند، و  علیه آن به راه انداختند، جنگی که در پایان آن به ناتوانی و ناکامی
 و پیروز خارج شد.عّزت  اسالم از این نبرد، قدرتمند و با

چون دین اسالم دشمنی و نبرد رخ نداده است، و  ام که با ھیچ دینی ھم من مطمئن
شد،  اگر جنگی که علیه او به راه انداخته شده علیه ھر آیین دیگری به راه انداخته می

رفت اما اسالِم قدرتمنِد پرشور به یاری خدا از ھر  آن آیین نابود شده و از میان می
وی و غالب و پیروز خارج شده است. امروز اسالم شاھد نبردی صلیبی و نبردی ق

کنند، این جنگ با ھدف  ھا آن را رھبری می جھانی است که یھودیان و آمریکایی
شان  شود!، اینان ھرگز حال و سرانجام کن کردن و از میان بردن اسالم انجام می ریشه

گان و  ورشکسته سند کهر از کفار پیشین بھتر نیست بلکه به آن جایی می
خوردگان پیش از اینان بدانجا رسیدند، و اسالم قدرتمند و محفوظ باقی خواھد  شکست

 شود. ماند و به یاری خدا از این جنگ صلیبی پیروز و موفق و کامیاب خارج می
از امروز کافران از (نابود کردن) «دارد:  ی قرآنی که خداوند با قاطعیت بیان می وعده
. به صورت مؤثر و جاری و مطلق باقی مانده است، و ]٣[مائده: . »اند مأیوس گشتهدین شما 

 ماند. بدون توجه به زمان و مکان به صورت قاطع و یقینی باقی می

 ترسند مسلمانان از کفار نمی
اند، پس چرا مسلمانان از  که کفار درمانده و شکست خورده از آنجا حقیقت دوم:

شان باشند؟ روا نیست که از آنان بترسند، زیرا کسی از  نآنان بترسند و دلواپس دی
پس از آنان نترسید و از من «ترسد و کفار درمانده و عاجزند:  نمی درمانده و عاجز

 .]٣[مائده: . »بترسید
دار است، اما این جنگ، جنگ  این درست است که جنگ کفار با مسلمانان ادامه

واجب است که با آن رویارویی شده و دلیرانه درماندگان و عاجزان است و بر مسلمانان 
بدان وارد شوند با این یقین که در این نبرد پیروز و موفق و کامیابند. ھمچنان که 

 :فرماید خداوند می

ُهۡم لَُهُم  ١٧١ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َولََقۡد َسبََقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ﴿  �نَّ ُجنَدنَا لَُهمُ  ١٧٢ٱلَۡمنُصوُرونَ إِ�َّ
 .]١٧٣-١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣ٱۡلَ�ٰلُِبونَ 

ی ما قبًال (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته  ی ما راجع به بندگان فرستاده وعده«
 .»شوند گردند. و لشکر ما حتمًا پیروز می است. و آن اینکه ایشان قطعًا یاری می
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 طلبی کفار جسور و دلگرم ین را بر رویارویی و مبارزهشک این آیه مؤمن بی
برد، و آنان را فرا  ی آنان را در برابر کفار باال می گرداند، و نگرش و ھمت و روحیه می
. کفار پیروز و کامیاب نیستند، آنان بر انجام اند که به درستی در کفار بنگرندخو می

نمایند،  کوشند چنین توھمی را در مسلمانان ایجاد ھرکاری توانا نیستند، ھرچند می
کنند و ھرگز از  قدرتمند باشند از مقام و منزلت خود تجاوز نمی آنان ھر اندازه ھم

گردند، آنان درمانده و عاجزند! و چگونه مسلمانان از عاجزان و  اندازه خود بیشتر نمی
 !ترسند؟ درماندگان می

 ارتداد معاصر از اسالم
 فرماید: خداوند می -٢

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ٱ�َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ فََسوَۡف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  ٱ�َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ أ َوَ� َ�َافُوَن  ٱ�َّ

ِ ٱلَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ۚ وَ  �َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء َما َوِ�ُُّ�ُم  ٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ ُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ َوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

 َ ِينَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِ واْ فَإِنَّ ِحۡزَب َءاَمنُ  ٱ�َّ  .]٥٦-٥٤[المائدة:  ﴾٥٦ٱۡلَ�ٰلُِبونَ ُهُم  ٱ�َّ
ای مؤمنان! ھرکس از شما از آئین خود بازگردد (و از ایمان به کفر گراید، کوچکترین «

رساند و در آینده) خداوند جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین) خواھد  زیانی به خدا نمی
نرم دارند. نسبت به مؤمنان  دارد و آنان ھم خدا را دوست می میشان  آورد که خداوند دوست

کنند و به تالش  و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خدا جھاد می
ھم فضل خدا  دھند. این ھراسی به خود راه نمیای  کننده ایستند و از سرزنش ھیچ سرزنش می

کند  باشد)؛ خداوند آن را به ھرکس که بخواھد عطا میاست (که کسی دارای چنین اوصافی 
گاه است. تنھا خدا و  و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام بی شمار است، و از مستحقان آن) آ

آورند و  پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جای می
دا و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد کنند. و ھرکس که خ زکات مال به در می

 .»تردید حزب الله پیروز است ی حزب الله و) بی (از زمره
 گوید، کسانی که مسئولیت این دین را بر آیه از صفات مؤمنین نیکوکار سخن می

ھم ھنگامی که برخی از اھل آن از این مسئولیت شانه خالی  کشند آن دوش می
ای که بیانگر تداوم وجود  ی راست از سوی خدا است، وعده ک وعدهکنند، این ی می
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گیرند و دیگران را به  دعوتگران نیکوکار است، کسانی که پرچم اسالم را بر دوش می
 شوند. خوانند و با دشمنانش رویاروی می سوی آن فرا می

 ھا ھستند که گردند این آن شان مرتد می ھنگامی که برخی از مسلمانان از دین
گیرد، و ھنگامی که برخی از  متضررند، و اسالم ھرگز تحت تأثیر چنین چیزی قرار نمی

مسلمانان از فراخوانی به سوی اسالم، و حرکت با آن و برداشتن نشان و پرچمش شانه 
 زنند. کنند، و ھرگز ضرری به خدا نمی ھا ھستند که ضرر می کنند، این آن خالی می

ته ماندن پرچم اسالم است و اینکه وظیفه و شک خداوند خواھان برافراش بی
مسئولیتش پابرجا بماند، و تأثیرش در زندگی تداوم یابد، ھرگاه مردمانی از آن دست 

آورد که این وظیفه و مسئولیت را بر  بکشند خداوند دسته و گروھی بھتر از آنان را می
 دوش گرفته و بدان به جنب و جوش و حرکت بپردازند.

ھا اسالم  ھا مسلمان به صورتی از صورت م که تعداد زیادی از میلیونکنی اعتراف می
اند، و تعداد زیاد از آنان  اند، تعداد زیادی از مسلمانان از اسالم فاصله گرفته را رھا کرده

الف غربی که مخ اند، و تعداد زیادی از آنان از زندگی جاھلی از اسالم دست کشیده
ی اسالم در  ھا) آیا نقش و وظیفه ی این ما (با وجود ھمه، ااند اسالم است تأثیر پذیرفته

ی مسلمانان از توجه و حمایت از اسالم و  زندگی انسان به پایان رسیده؟ و آیا ھمه
 اند؟. حرکت به وسیله آن باز ایستاده

 جوانان مجاهد بیداری (اسالمی)
اھدند، و خداوند وعده داده که گروھی ربانی را بیاورد، گروھی که دعوتگر و مج
کنند آنان  ھنگامی که برخی از مسلمانان از حمل بار مسئولیت اسالم شانه خالی می

ی خداوند عملی و قاطع است، زیرا خداوند خالف  کشند، وعده این بار را بر دوش می
 کند. وعده نمی

اند اسالم را در  پندارند که موفق شده ھا چنین می در زمانی که یھودیان و صلیبی
ھای مسلمانان بکشند، و در زمانی که بسیاری از مسلمانان از  ا و جانھ سرزمین

ای را که با  اند، در این زمان خطیر معاصر، خداوند وعده بازگشت به اسالم مأیوس گشته
ھایی خجسته از جوانان  بخشد، به دسته تأکید در این آیات بیان داشته تحقق می

کند، و آنان را موفق به حمل بار  می گرا توجه و حمایت از اسالم را الھام اسالم
نماید، بیداری اسالمی  مسئولیت آن و فراخوانی به سوی آن، و حرکت با آن می
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ھا و  ای در ربع اخیر قرن بیستمی که به پایان رسید پدید آمد، و حرکت خجسته
ھای اسالمی در نقاط مختلف دنیا برپا گشت، و پدیده بازگشت به اسالم  جمعیت

طلبی  و فرھنگ جھاد و شھادت ھا را به ثبت رساند. نمودھا و الگوھا و نمونهبسیاری از 
ھای  نزد جوانان مسلمان گسترش یافت، و حرکات جھادی در مناطقی از سرزمین

چون فلسطین،  ھایی ھم ھا داغ است پدید آمدند، سرزمین اسالمی که تنور جھاد در آن
 .ھای اسالمی عراق، لبنان و دیگر سرزمینچچن، بوسنی و ھرزگوین، افغانستان، کشمیر، 

ھای بزرگ از مسلمانان  ی اسالمی تا بیداری بخش به یاری خدا این بیداری خجسته
ادامه خواھد داشت و سرزمین مسلمانان به زیر نظر حکومت اسالم، و جھاد با دشمنان 

 !اسالم بازخواھد گشت
پیشه  آمدن این قوم صداقت ی قرآنی را با شک ما در زندگی خود تحقق این وعده بی

دیدیم، و سپاس و ستایش از آن خداوند به خاطر لطف و احسانش. یھودیان و 
شان را بر سر جوانان بیداری اسالمی، و زنان و مردان  مسیحیان دشمنی و غضب

ی مقابله با تروریست، و جھانیان  ھم به بھانه اند آن مجاھد انتفاضه افکنده و فرو ریخته
رساند، و ھمین آنان  گزندی به آنان نمی اند، اما این اعمال ھیچ ان برانگیختهرا بر ضد آن

 کند که خداوند با آنان است. را کفایت می

 صفات حزب الله پیروز
صفات جوانان بیداری اسالمی و مجاھدین خیزش اسالمی ذکر شده در آیات 

 عبارتند از:
اوند به آنان این است که ھای محبت خد خداوند آنان را دوست دارد، و از نشانه .١

ی آن را به آنان الھام نموده  پذیرش بار مسئولیت اسالم و حرکت به وسیله
اند، و بسیاری  ھم زمانی که بسیاری از فرزندانش از آن دست کشیده است، آن

 جنگند، این افراد ربانی به واسطه محبت خداوند به آنان، از دشمنانش با آن می
عملی نمودند، و چه ایرادی بر آنان وارد است اگر و سعادت و خیر را عّزت 

دیگران از آنان متنفر بوده و با آنان به مبارزه برخیزند؟ ھمین برای آنان کافی 
شان دارد، و کسی را که خداوند دوست بدارد ھیچ  است که خداوند دوست

نکرده است ھرچند چیزی از دنیا را در اختیار نداشته باشد، و کسی که ضرری 
 .ت خدا را از دست دھد ھیچ سودی نکرده ھرچند مالک ھمه چیز دنیا باشدمحب
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شان به خداوند این است  ھای محبت آنان خداوند را دوست دارند، و از نشانه .٢
آورند، به بھترین شیوه  که: بسیار خدا را یاد کرده و شکر نعماتش را به جای می

گیرند،  مخالفتش دوری میپرستند، به دستوراتش پایبندند، و از  او را می
شان نسبت به  ھای محبت شان با او پیوسته و مداوم است، از دیگر نشانه ارتباط

، و اقتدای به او، و محبت ج ی او محمد مصطفی شان به فرستاده خداوند، محبت
به دین او، و داشتن حمیت و تعصب نسبت به آن، و حمایت و پشتیبانی نمودن 

 .شان با دشمنانش است ن به سوی آن، و رویاروی شدناز آن، و فراخوانی دیگرا
شان براساس  اینان در برابر مؤمنان فروتنند، زیرا یکی شدن و به ھم پیوستن .٣

پرستش و عبادت خداوند و برادری به خاطر او، و ھمکاری برای فراخواندن به 
 سوی او و جھاد با دشمنانش است.

در اینجا به معنای قدرت » العزة«اینان در برابر کافران سخت و نیرومندند،  .٤
برائت جستن و دوری گرفتن از کفار است، اینان از کفار به خاطر کفرشان و 

اند، و مشتاقند که با آنان دوستی  شان با مسلمانان متنفر و خشمگین جنگیدن
شان دوستی و مھربانی  و محبت نداشته، و بر آنان سخت بگیرند، درون قلب

 د.نسبت به آنان وجود ندار
 ھای اینان مجاھد راه خدایند، جھادی ربانی، فراگیر و درست، در شکل .٥

ی  ھای متعدد آن، زیرا اینان وخامت حمله ھا و شیوه گوناگون جھاد و عرصه
اند را  ھا علیه اسالم و مسلمانان به راه انداخته ای را که یھودیان و صلیبی شرزه

و پی در پی چیزی دانند که جز جھادی عمده و مداوم  درک کرده و می
 تواند مانع آن شده و آن را پس زند. نمی

گاھی ای نمی کننده اینان از سرزنش ھیچ سرزنش .٦ شان را از  ترسند، زیرا علم و آ
طلبند، و با چشم اولین و نخستین  اند، و از او داوری می اسالم به عاریت گرفته

ی  آن ننمایند، ھمهنگرند، و بسیار مشتاقند که مخالفتی با  منبع موثق بدان می
. و ه خداوند از ایشان خشمگین نگرددآنچه که نزد اینان مھم است آن است ک

بعد از آن سالم بر دنیا و ھرکه در آن است، برای (سرزنش) دیگران حسابی باز 
ترسند، زیرا آنان  کنند، و از سرزنش و اعتراض و تقبیح و نکوھش آنان نمی نمی

ھا و انکار  ، و اعتباری برای اعتراضات و سرزنشارزشی برای کفار قائل نیستند
 گیرند. آنان در نظر نمی
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اش و مؤمنین پارسای عابدند، از دشمنان  اینان یاور و حامی خداوند و فرستاده .٧
شان از مؤمنین این است که آنان را  ھای حمایت جویند، از نشانه خدا تبری می

شان  ھای برائت جستن ز نشانهاند، و ا دوست داشته و در برابرشان نرم و فروتن
 ھا و ھا و برنامه شان در برابر پروژه از کفار، جھادشان با آنان، و ایستادگی

 ھاست. ھای آن دسیسه
برند، نماز را برپای  کنندگان خداوندند، از ذکر و شکر خدا لذت می اینان عبادت .٨

راه کنندگان ھم کنندگان و سجده پردازند، با رکوع دارند، زکات را می می
ی آن حرکت کرده و جنب و  گردند، به اسالم متعھد و پایبندند، و به واسطه می

خوانند، و از این طریق بدل به اولیاء الھی  نمایند، به سوی آن فرا می جوش می
 گردند. می

ی درخشان  اینان حزب الله پیروزند، صفات ایمانی پیشین آنان را به این نتیجه .٩
چون خداوند با آنان است، و در جھادشان با رسانده است، اینان پیروزند 

ی مثبت را در جوانان بیداری اسالمی و  شان پیروزند. ما این نقطه دشمنان
بینیم، کسانی که خداوند آنان را در این دوره آورده  جھادگرانه می خیزش

شان توفیق ارزانی داشته، و به یاری خدا  ی است، و آنان را برای ادای وظیفه
 خشان ایمانی از آِن آنان است.ی در آینده

فرد مسلمان پارسایی که اسالم را دوست دارد و خواھان پیروزی و استقرار آن  بر ھر
است واجب است که جزو این گروه ربانی باشد، و اینکه در درون خود این صفات 

ی خداوند در خصوص چیرگی  ارجمندی را که این آیات بیان داشته تحقق بخشد، تا وعده
 پیروزی نزدیک گردد که یقینًا به خواست خدا این پیروزی و چیرگی نزدیک است.و 



 

 

 فصل چهارم:
 وعده قرآنی در سوره انفال

ھایی از  سوره انفال بعد از جنگ بدر در سال دوم ھجری نازل شده است، و صحنه
یق مسّلم ایمانی را در رویاروی میان گذارد، و ھمچنین حقا میدان نبرد را به نمایش می

ھای مطلق قرآنی در خصوص پیروزی حق  دھدف ھمچنین وعده حق و باطل ارائه می
 دارد. و شکست باطل را بیان می

کند  ھا را با اطمینان بیان می از جمله آیاتش که این حقایق را عرضه داشته و وعده
 آید: مواردی است که در زیر می

 دست انداختن آنان جواب دعای قریش با
 فرماید: خداوند می -١

ْ َ�َقۡد َجآَءُ�ُم ﴿ ْ َ�ُعۡد  ٱۡلَفۡتُحۖ إِن �َۡسَتۡفتُِحوا ْ َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ �ن َ�ُعوُدوا �ن تَنَتُهوا
نَّ  ٔٗ َولَن ُ�ۡغِ�َ َعنُ�ۡم فِئَتُُ�ۡم َشۡ� 

َ
َ ا َولَۡو َكُ�َۡت َوأ  .]١٩: [األنفال ﴾١٩ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َمَع  ٱ�َّ

اینک  ای مشرکان قریش! شما که از خدا درخواست پیروزی گروه بر حق را داشتید، و ھم«
بینید، اگر از کفر و دشمنانگی با پیغمبر و  اند و حق را عیان می مسلمانان پیروز شده

بھتر است، و اگر به کفر و جنگ با ایشان برگردید، ما ھم مسلمانان دست بردارید، برای شما 
کنیم و جمعیت شما ھر چند ھم زیاد باشد  کردن آنان و شکست دادن شما را تکرار میپیروز 

 .»گمان خدا با مؤمنان است کاری از پیش نخواھد برد و بی
گوید و به برخی از سخنان مشرکین قریش  آیه در خصوص جنگ بدر سخن می

ن را درھم شا ترساند، و روحیات ھا را تھدید کرده و می کند، ھمچنین آن اشاره می
دھد، خطاب در آیه  ھای مجاھدین را افزایش می شکند، در عوض روحیات و ھمت می

 متوجه کفار قریش است.
گوید: اگر از  خداوند به کفار میفرماید:  امام حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می

خواھید که میان شما و دشمنان  طلبید و اگر از او می خداوند پیروزی و ظفر می
خواستید به نزدتان آمد. ھمچنان  تان داوری و حکمیت نماید، اینک آنچه را می مؤمن
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کنند که: ابوجھل در روز بدر  که ابن اسحاق و دیگران از عبدالله بن ثعلبه نقل می
کند نابود گردان، خداوندا اینان  گفت: پروردگارا ھرکدام از ما را که بیشتر قطع رحم می

است، فردا آنان را نابود گردان! ابوجھل این دعا را به  اند که ناشناخته چیزی آورده

ْ َ�َقۡد ﴿طلب فتح و غلبه بیان کرد، خداوند این آیه را نازل فرمود:  إِن �َۡستَۡفتُِحوا
 .﴾ٱلَۡفۡتُحۖ َجآَءُ�ُم 

ی کعبه  گوید: ھنگامی که مشرکین از مکه به سمت بدر رفتند ابتدا به پرده سدی می
ترین  پیروزی کردند، و گفتند: خدایا بھترین و بزرگوارترین و گرامیآویختند و از خدا طلب 

ْ َ�َقۡد َجآَءُ�ُم ﴿دو گروه را پیروز گردان، خداوند فرمود:  یعنی:  ﴾ٱلَۡفۡتُحۖ إِن �َۡستَۡفتُِحوا
است این سخن  ج که را شما گفتید و خواستید پیروز گرداندم، و او محمد مصطفی آن

ْ �ن ﴿خداوند:  َ�ُهَو ﴿، ج اگر دست بردارید: از کفر به خدا، و تکذیب پیامبرش ﴾تَنَتُهوا
�ن ﴿و این سخن خداوند:  شما بھتر است: در دنیا و آخرت، آن برای ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ 
ْ َ�ُعدۡ  . یعنی: اگر به کفر و گمراھی که بر »گردیم اگر ھم برگردید، ما ھم برمی«، ﴾َ�ُعوُدوا

منان) را بر شما ای (مسلط ساختن مؤ ، ما نیز این چنین حادثهآن بودید بازگردید

و «، ﴾ا َولَۡو َكُ�َۡت  ٔٗ َولَن ُ�ۡغِ�َ َعنُ�ۡم فِئَتُُ�ۡم َشۡ� ﴿و این سخن خداوند: گردانیم  برمی
یعنی: ھرچند  .»نخواھد بودتان سودمند  ھرگز گروه شما اگرچه انبوه باشد، به حال

شک کسی که خدا با اوست  ھای زیادی جمع کنند بی کنندگان بتوانند مجموعه جمع

نَّ ﴿گردد.  چیره نمی
َ
َ َوأ : اینان »گمان خدا با مؤمنان است و بی«، ﴾١٩ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َمَع  ٱ�َّ

 1و در کنار ایشانند. ج گروه پیامبر
است که: خطاب آیه متوجه کفار امام ابن کثیر آیه را بر این اساس تفسیر نموده 

ھای آنان را درھم  ترساند، و روحیات و اراده قریش است و آنان را تھدید کرده و می
گرداند، این سخن  شکند، و آنان را از امکان پیروز شدن بر مؤمنین مأیوس می می

درست است که با سیاق سوره و سبب نزول آیه ھماھنگ است، اما آیه مختص 
داده برای مشرکین در روز بدر نیست، ھمچنین خطاب ھم مختص رویدادھای رخ 

ابوجھل و دیگر مشرکینی که با او بودند نیست، و از جمله بدیھیات اسباب نزول این 
». باشد، نه سبب خاصی که آیه در آن مورد نازل شده مالک، عموم لفظ می«است که: 

                                           
 .٢٩٨-٢/٢٩٧تفسیر ابن کثیر:  -١
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ردانیم. بلکه ضروری یعنی: جایز نیست که معنی آیه را به سبب نزول آن مختص گ
است که از سبب نزول به سمت داللت عمومی آیه، و بیان فراگیر بودن آن به تمامی 
رویدادھای مشابه سبب نزول برویم. حال این آیه که در برابر ما است، واجب است که 

ی مشرکین در بدر، روشن  درباره مفھومش را از خالل سبب نزول آن و سخنش
ام ابن کثیر چنین کرده است، سپس مفھوم و داللت آن را گردانیم، ھمچنان که ام

ی نبردھایی را که کفار بر ضد مسلمانان مجاھد صادق در ھر  گسترش دھیم تا ھمه
 دارند، دربر گیرد. زمان و مکانی اعالن می

دھند مورد خطاب  آیه کفار را در ھرنبردی که بر ضد اسالم و مسلمین ترتیب می
شان، از اینکه  ترساند، و به قلب تھدید به شکست کرده و می دھد، و آنان را قرار می

شان را تحقق بخشیده و اسالم و مسلمین را از پای درآورند، یأس و  بتوانند ھدف
ای قرآنی در خصوص  گر وعده بینیم که آیه بیان کند. و از این رو می ناامیدی القا می

به شکست، در پایان (ھر نبردی) پیروزی و استقرار مؤمنین، و تھدید و ترساندن کفار 
 ی قرآنی در بینیم که این وعده است (که میان حق و باطل روی دھد). ھمچنین می

ھای گذشته تاریخ اسالمی عملی گشته است، و پیوسته این وعده پابرجاست، و  دوره
گرداند،  ھای مسلمانان مجاھد این دوره را از امید و اطمینان سرشار و لبریز می قلب

 !گرداند ھای آینده مسلمانان را از آن لبریز می ھای نسل ان که قلبھمچن

 گوییم آنچه را که ما به دشمنان معاصرمان می
ی امیدبخِش تھدیدکننده را خطابی از سوی خداوند یکتای نیرومند به  ما این آیه

دانیم، که در آن آنان را به شکست و خسارت در پایان کار  ھا می یھودیان و صلیبی
گوییم: بر شما واجب است که بر  نماید. و به این دشمنان محارب معاصر می ید میتھد

آنچه بر کفار پیش از شما گذشت عبرت بگیرید. آنانی که در نبردشان با این دین زیان 
خواھید که  کنید و از او می دیده و شکست خوردند، پس اگر از خدا طلب پیروزی می

اینک پیروزی  - پندارید که مسلمانان کافرند ن میزیرا شما چنی - کفار را شکست دھد
تان آمد و خداوند دعایتان را پاسخ گفت، و دعایتان را علیه خودتان بازگرداند،  به سوی

 زیرا در حقیقت این شمایید که کافرید.
گوییم: اگر از جنگ بر ضد اسالم و مسلمین دست  ھا می به یھودیان و صلیبی

خیر  علیه ما نتا د این به نفع شماست، زیرا شما با جنگیدنبرداشته و آن را متوقف کنی
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ای که چشمان فرزندان ما به روی دشمنی شما  کنید به گونه و خوبی را به ما عرضه می
شوند، و ھنگامی  تر می ویارویی با شما مصممرگزینند، و بر  باز گشته، و اسالم را برمی

 کشد. نفس راحتی می تان ھای کشید جان ھم که از نبرد با ما دست می
گوییم: اگر این نصیحت را نشنیده و نپذیرفتید و به جنگ بازگشتید،  به آنان می

ثابتش علیه شما سّنت  خداوند نیز به سوی به خفت و خواری افکندن شما، و اجرای
تردید خداوند چنین خواسته که دینش را حفظ نماید، و یارانش را  گردد، بی باز می

 ا نماید، و دشمنانش را شکست دھد.یاری و پیروزی عط
ی  وعده کنند، و به مؤمنین مجاھد صادق اطمینان داشته، و به خداوند توکل می

ھایش با  ھا و حفاظت الھی یقین و اعتماد دارند، و خداوند سبحان با تأییدات و یاری
د، گویند: گروه شما ھرچند زیاد باش عصرشان می آنان است، و به این خاطر به کفار ھم

ھای پیشرفته و  . پس ھراندازه پول و سالحاز شما چیزی را دفع نتوانند کردھرگز 
مدرن در اختیار داشته باشید، و ھر تعداد نیرو را که فراخوانده و بسیج نمایید، و 

ایان سودی به شما ھا در پ خوانید، ھرگز این بندید و مردم را فرا می ھایی را که می پیمان
 !نخواھند رساند

د شما مسلمانان ضعیف را شکست دھید و شاید در به اشغال در آوردن شای
ھا در چچن، و  ھا موفق شوید ھمچنان که یھودیان در فلسطین، و روس سرزمین
ھا در عراق و افغانستان موفق به انجام چنین کاری شدند، اما چه کسی تداوم  آمریکایی

ھا، و به  ت بردن مال و ثروت آنھا، و به غار ھا و استعمار آن ھای سرزمین اشغالگری
 کند؟ ھا را برای شما تضمین می بردگی کشیدن اھالی آن سرزمین

شک روز جھاد و  شوید ادامه نخواھید داد، بی ھرگز به جرائمی که مرتکب می
آزادسازی نزدیک است، و در این ھنگام جمعیت شما ھرچند ھم زیاد باشد کاری از 

ی اشغالگری و استعمارتان  مؤمنان است، به واسطه پیش نخوھد برد، زیرا خداوند با
فریب نخواھند خورد، و در ھرکار باید به آخرش اندیشید و از عاقبتش عبرت گرفت، و 

 !پیوسته پایان نیک از آن مؤمنین مجاھد صادق است!

 زیان دیدن کفار در نبردشان با مسلمانان
 فرماید: خداوند می -٢
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ِينَ إِنَّ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ِۚ َ�َفُرواْ يُنفُِقوَن أ فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  ٱ�َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ وَ  ِينَ َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ ونَ  ٱ�َّ ُ ِ�َِمَ�  ٣٦َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ مَِن  ٱۡ�َبِيَث  ٱ�َّ
ّيِبِ  ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  بِيَث ٱ�َۡ َو�َۡجَعَل  ٱلطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَ�ِيٗعا َ�َيۡجَعلَهُ  ۥَ�َ

ُ
ِ� َجَهنََّمۚ أ

ونَ ُهُم   .]٣٧-٣٦[األنفال:  ﴾٣٧ٱلَۡ�ِٰ�ُ
کنند تا (مردمان را) از راه خدا (و ایمان به الله) باز دارند.  کافران اموال خود را خرج می«

حسرت و ندامت ایشان خواھد گشت و ی  اما بعدًا مایه شان را خرج خواھند کرد، آنان اموال
گردند و در آن  گمان کافران ھمگی به سوی دوزخ رانده می شکست ھم خواھند خورد. بی

شوند. (این شکست در دنیا و عذاب در آخرت ھمه به خاطر آن است که) تا  گردآورده می
بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی خداوند، ناپاک را از پاک جدا سازد و برخی از ناپاکان را 

شان بیندازد. آنان (در دنیا و آخرت)  ایشان را روی ھم انباشته کند و آنگاه به دوزخ
 .»زیانکارند

آوری مال برای این نبرد  این دو آیه در خصوص نبرد کفار قریش با مسلمانان و جمع
 گوید. شان از رویداد جنگ بدر سخن می گیری و انتقام

محمد بن اسحاق «گوید:  ھا می کثیر در توضیح این دو آیه و سبب نزول آنامام ابن 
گفت: زھری و دیگران به من خبر دادند که: ھنگامی که کفار قریش در جنگ بدر 
دچار مصیبت شدند، و شکست خورده به سوی مکه بازگشتند، و ابوسفیان نیز با 

بن ابی جھل و صفوان بن امیه کاروان تجارتی بازگشت، عبدالله بن ابی ربیعه و عکرمة 
شان در جنگ بدر صدمه  به ھمراه مردان دیگری از قریش که پدران و پسران و برادران

دیده بودند نزد ابوسفیان و دیگر کسانی که در این کاروان تجارتی مالی داشتند رفته و 
 تان را شک محمد شما را ترسانید و بزرگان به آنان چنین گفتند: ای قریشیان! بی

ای  که بتوانیم در مقابل صدمه کشت، حال ما را با این مال در نبرد با او یاری کنید امید
. در مورد آنان بود که خداوند بگیریم! و ھمین کار را ھم کردندکه به ما زده از او انتقام 

ِينَ إِنَّ ﴿این آیه را نازل فرمود:  ْ  ٱ�َّ وا ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ْ يُنفُِقوَن أ ِۚ َعن َسبِيِل  َ�َفُروا  .﴾ٱ�َّ

گویند: این آیه در خصوص ابوسفیان، و مالی  ای دیگر می مجاھد و سعید بن جبیر و عده
 در روز ُاُحد خرج کرده نازل شده است. ج را که برای نبرد با پیامبر

 ی اھل بدر نازل شده است. گوید: این آیه درباره ضحاک می
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کند که  آن خاص باشد، خداوند بیان می به ھرتقدیر آیه عام است ھرچند سبب نزول
کنند  گیرند، و چنین می شان را در راه ممانعت از پیروی از راه حق به کار می کفار مال

در پی خواھد داشت،  شان رفته و پشیمانی و حسرت را برای آنان سپس اموال و دارایی
ن حق پیروز خواھند که نور خدا را خاموش کرده و سخن خود را بر سخ زیرا آنان می

اش بوده،  ی قانون و برنامه دھنده . اما خداوند نورش را کامل گردانیده، و یاریگردانند
گرداند. خداوند در  ھا پیروز می و سخنش را آشکار گردانیده، و دینش را بر دیگر آئین

چشاند و در آخرت به عذاب آتش جھنم گرفتارشان  دنیا خفت و خواری را به آنان می
ھایی را با  ھا و گرفتاری ھرکس از آنان که زنده مانده و زندگی کند سختی گرداند، می

چشم خود دیده و با گوش خود خواھد شنید، و ھرکس از آنان که کشته شده یا بمیرد 
 1.»گردد پار میپایان رھس به سوی خفت و خواری ابدی، و عذاب بی

ته و آن را در راه نبرد آیه در این مورد نازل شد که قریش به گردآوری اموال پرداخ
دارد که آنان ھرگز در اجرای  با اسالم و ممانعت از راه خدا صرف نمودند، آیه بیان می

خورند، و در آن  شان موفق نخواھند شد، و بزودی مغلوب گشته و شکست می ھدف
آنچه را آیه با قاطعیت بیان  گردد. شان می ی پشیمانی و حسرت اموال زیان دیده، و مایه

در جنگ احد و خندق و دیگر  ج دارد روی داد، قریش در نبردھایش علیه پیامبر می
ھا ضرر و زیان دید، و اموال و دارایی را که برای این کار اختصاص داده و خرج  جنگ

کرده بودند ضرر کردند، و جنگ با نابودی کفر، و فتح مکه و پذیرش اسالم از سوی 
 اھالی آن به پایان رسید.

منافقان در مدینه نیز چنین کردند، تا آنجا که اموال بسیاری را به این یھودیان و 
شان را برای نابودی اسالم و  کار اختصاص داده و خرج کردند، و تمامی سعی و تالش

شان به شکست انجامید و فقط سبب به  ھا و زحمات مسلمین به کار گرفتند، اما تالش
این آیه فقط مختص صرف  رف کرده بودند.ھایی شد که ص باد رفتن آن اموال و دارایی

ای عام بوده و بر کفار در ھرزمان  نیست، بلکه آیه ج اموال توسط کفار در زمان پیامبر
شان را در راه ممانعت از (گرویدن مردم به) راه  و مکانی منطبق است، کفاری که مال

 شوند. سرت میکند که آنان دچار ضرر و زیان و ح کنند، و آیه تأکید می خدا صرف می

                                           
 .٢/٣٠٨تفسیر ابن کثیر:  -١



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢٣٤

 های اختصاص داده شده در این دوره برای نبرد با اسالم دارایی
کنند تا مانع راه دین خدا گردند،  شان را صرف می کفار در ھرزمانی و مکانی مال

دھد، تا آنجا که خداوند به کفار  ھا ھمانی است که در این ایام رخ می ترین آن روشن
ھا به آنان بخشیده است، اما آنان  امتحان و آزمایش آنمعاصر دارایی فراوانی را جھت 

این اموال و دارایی را در راه انحراف و از بین بردن جامعه، و ممانعت از گرویدن مردم 
ھای بسیاری را  ھا و برنامه ھای ثروتمند غربی طرح گیرند. دولت به راه خدا به کار می

آنان، و ضدیت علیه اسالم، و از  برای از بین بردن مسلمانان و گسترش تجزیه میان
ھای کالنی را به این طرح و  اند، و بودجه میان بردن لشکریان و سپاھیانش، ریخته

شود، و آنچه  زده می ھا میلیارد دالر تخمین اند که مقدار آن ده ھا اختصاص داده برنامه
ھایی  مامی سالحاند، و ت اند برای این کار مھیا کرده از انرژی و تالش که در توان داشته

اما  اند!، ھایی نیز کسب کرده اند و موفقیت اند به کار گرفته را که در دست داشته
شان را که ھمان از میان بردن اسالم و ممانعت از راه خدا  اند که ھدف بزرگ نتوانسته

است عملی سازند، ھمچنین در آینده نیز ھرگز نخواھند توانست این چنین کاری را 
 !بکنند
بیانگر  ای که دھد وعده ای قرآنی را به ما ارائه می ی کریمه وعده دید این آیهتر بی

پیروزی اسالم در نبردش با باطل، و عدم موفقیت کفار در ممانعت نمودن از راه 
ھای کالن از سوی آنان در این راه است، این  ھم به رغم صرف دارایی خداوند، آن

یارویی میان حق و باطل عملی شده، و ھای رو ی قرآنی در ھردوره از دوره وعده
ی کالنی از  گردد، و ھر بودجه ھای کفار در آن آشکار می ای از برنامه ی ھر برنامه نتیجه
 شود. ھای آنان بدان منتھی می بودجه

ھای کالنی که برای جنگ  ھا در خصوص سرنوشت بودجه ھا و انگلیسی از فرانسوی
کنند بپرسید. از یھودیان و  خدا صرف میبا اسالم و ممانعت از (گسترش) راه 

ھا میلیارد دالری که برای جنگ با اسالم و  ھا در خصوص سرنوشت ده آمریکایی
 ذاند بپرسید! و به قدرت و نفو ممانعت از (گرویدن مردم به) راه خدا اختصاص داده

 ھا و زندگی بسیاری از مسلمانان پارسا بنگرید. ی اسالم، و تسلطش بر قلب خزنده
گاه می شویم، این  ھرگاه از طرحی شیطانی از سوی کفار برای مبارزه علیه اسالم آ

آوریم، و ھرگاه از بودجه کالن برای تأمین مالی آن طرح باخبر  آیه را به یاد می
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ی مسّلم  کنیم، و به وعده شویم، این آیه را به یاد آورده و با مفھوم آن زندگی می می
 نماییم: کند اطمینان می ای که عرضه می تحقق یافتنی

ِينَ إِنَّ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ِۚ َ�َفُرواْ يُنفُِقوَن أ فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  ٱ�َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ وَ  ِينَ َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ ونَ  ٱ�َّ ُ ِ�َِمَ�  ٣٦َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ مَِن  بِيَث ٱ�َۡ  ٱ�َّ
ّيِبِ  ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  ٱۡ�َبِيَث َو�َۡجَعَل  ٱلطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَ�ِيٗعا َ�َيۡجَعلَهُ  ۥَ�َ

ُ
ِ� َجَهنََّمۚ أ

ونَ ُهُم   .]٣٧-٣٦[األنفال:  ﴾٣٧ٱلَۡ�ِٰ�ُ
شان را خرج  کنند تا از راه خدا باز دارند. آنان اموال کافران اموال خود را خرج می«

خواھند کرد، اما بعدا مایه حسرت و ندامت ایشان خواھد گشت و شکست ھم خواھند خورد. 
شوند. تا خداوند  گردند و در آن گرد آورده می گمان کافران ھمگی به سوی دوزخ رانده می بی

ناپاک را از پاک جدا سازد و برخی از ناپاکان را بر برخی دیگر بیفزاید و جملگی ایشان را روی 
 .»شان بیندازد. آنان زیانکارند اشته کند و آنگاه به دوزخھم انب



 

 

 فصل پنجم:
 وعده قرآنی در سوره توبه

ھای قرآن است که نازل شده، و نزولش در پی رویدادھای  از آخرین سوره سوره توبه
رویی میان حق و غزوه تبوک در سال نھم ھجری بوده، در این سوره احکام نھایی رویا

ھایی قاطعانه در خصوص پیروزی حق و  باطل بیان شده است، آیات سوره وعده
دھند. از جمله  الھی که تغییرناپذیر است، ارائه میسّنت  ھم براساس شکست باطل، آن

 این آیات:

 وجوب نبرد با کفار
 فرماید: خداوند می -١

ن ُ�ۡطِ� ﴿
َ
ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ِ وا ٰ  ٱ�َّ فَۡ�

َ
َ� بِأ

ۡ
ُ هِِهۡم َوَ�� ن يُتِمَّ نُوَرهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َولَۡو َكرِهَ  ۥإِ�َّ

ِيٓ ُهَو  ٣٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٣٣-٣٢[التوبة:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َكرِهَ 
خدا را با دھان خود خاموش گردانند ولی خداوند جز این خواھند نور  آنان می«
که کافران دوست نداشته باشند. خدا است ھرچند  اھد که نور خود را به کمال رساندخو نمی

که پیغمبر خود (محمد) را ھمراه با ھدایت و دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تا 
 .»ھا پیروز گرداند ھرچند که مشرکان نپسندند ی آیین این آئین (کامل و شامل) را بر ھمه

ھای گوناگون، در دشمنی با دین  ھا و مکان ھای کفار، در طول زمان آیه از تالش
ای قاطع از  دھد. ھمچنین آیه وعده ھا خبر می شان در این تالش خدا، و عدم موفقیت

ھم برخالف  ن آنای که بیانگر پیروزی اسالم بر سایر ادیا دھد وعده طرف خدا ارائه می
 میل کفار است.

این دو آیه در سیاق آیاتی است که از مشرکین، و یھودیان و مسیحیان اھل کتاب 
کند، و به مسلمانان دستور نبرد با آنان را  گوید، مسلمانان را با آنان آشنا می سخن می

سازد. مشرکان  ی کفار را روشن می قرارگیری اھل کتاب در زمرهعّلت  دھد، و می
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شمنانی پلیدند، جایز نیست که مسلمانان به آنان اجازه نزدیک شدن به مسجدالحرام د
 فرماید: را بدھند. خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َما  ٱ�َّ َ�ۡعَد َ�مِهِۡم  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َءاَمُنٓواْ إِ�َّ

ُ لَٗة فََسوَۡف ُ�ۡغنِيُ�ُم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�يۡ  ۚ إِنَّ  ۦٓ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ َ إِن َشآَء َعلِيٌم  ٱ�َّ
 .]٢٨[التوبة:  ﴾٢٨َحِكيمٞ 

گمان مشرکان پلیدند، لذا نباید پس از امسال (که نھم  اید! بی ای کسانی که ایمان آورده«
شما) از فقر ھجری است) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با 

ترسید، (نترسید که) خداوند اگر بخواھد شما را به فضل و رحمت خود (از خلق و از  می
گاه (از کار شما است و برای گرداندن آن) دارای  نیاز می مشرکان) بی گرداند؛ چرا که خدا آ

 .»کمال عنایت و حکمت است
و بر مسلمانان واجب است که با  یھودیان و مسیحیاِن اھل کتاب کافرند و دشمن،

آنان بجنگند، تا آنان را خوار و ذلیل ساخته، و از آنان جزیه بگیرند، آیات عللی را که 
 فرماید: نماید. خداوند می خواند روشن می مسلمانان را به نبرد با آنان فرا می

﴿ ْ ِينَ َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱ�َّ ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم  ِخرِ ٱ� ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِينَ ِمَن  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ْ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ٰ ُ�ۡعُطوا ۡزَ�ةَ َح�َّ َعن يَٖد وَُهۡم  ٱۡ�ِ

 .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩َ�ٰغُِرونَ 
 نه آنچه را خدا و دارند و نیماا یامتنه به روز ق از اھل کتاب که نه به خدا و یبا کسان«

 ت وذلّ  که با یتا زمان ید؛بجنگ یرند،پذ یحق را م یننه د دانند و یرسولش حرام کرده حرام م
 .»بدھند یهجز یشبه دست خو یخوار

اند، تورات و زبور از آن  ھایی شده به رغم آنکه اھل کتاب از سوی خدا صاحب کتاب
یھودیان و انجیل از آن مسیحیان است، اما اینان غیر خدا را خدا پنداشته، و چنین 

کنند. خداوند  پندارند که خدا پسر دارد، و دانشمندان و راھبان خود را عبادت می می

ِ  ٱۡ�نُ ُعَزۡ�ٌر  ُهودُ ٱۡ�َ َوقَالَِت ﴿فرماید:  می ِۖ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  ٱ�ََّ�َٰرىَوقَالَِت  ٱ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ وَن قَۡوَل  ُٔ قَۡولُُهم بِأ ۚ َ�َٰتلَُهُم  ٱ�َّ ْ ِمن َ�ۡبُل ۖ َ�َفُروا ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  ٱ�َّ َّ�

َ
�٣٠ 

 ْ َُذٓوا ۡر�َ  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ اٗ�ا ّمِن ُدوِن أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡر�ََم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]٣١-٣٠[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
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گویند: مسیح پسر خدا است. این،  گویند: عزیر پسر خدا است و ترسایان می یھودیان می«
ماند که پیش از  گویند. این گفتار آنان به گفتار کافرانی می سخنی است که آنان به زبان می

گفتند. خداوند کافران را نفرین و نابود کند چگونه (از حق) بازگردانده  آنان ھمچنین می
ھودیان و ترسایان عالوه از خدا، علمای دینی و پارسایان خود را ھم به خدایی شوند؟ ی می

کنند.  اند (چرا که علما و پارسایان، حالل خدا را حرام، و حرام خدا را حالل می پذیرفته
شمارند. بدیشان جز این دستور داده  نیز خدا میترسایان افزون بر آن) مسیح پسر مریم را 

دای یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزه نشده است که: تنھا خ
 .»دھند ھا را انباز قرار می ورزی و چیزھایی است که ایشان آن از شرک

 شان تمایل کفار به خاموش کردن نور خدا با دهان
آیات قرآن از بیان فساد عقیده مشرکین و اھل کتاب، و بیان کفر آنان، و فراخوانی 

شان برای از میان بردن آن  شان با این دین، و تالش با آنان، به سخن از دشمنیبه نبرد 

ن ُ�ۡطِ� ﴿شود:  منتقل می
َ
ِ واْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ۡفَ�ٰهِهِمۡ  ٱ�َّ

َ
خواھند نور خدا را با  آنان می«، ﴾بِأ

 .١»دھان خود خاموش گردانند
یشین است که عبارتند از: سخن آیه متوجه سه گروه از کفار نام برده شده در آیات پ

ن ُ�ۡطِ� ﴿مشرکین، یھودیان و مسیحیان. مصدر 
َ
ِ واْ نُوَر  ُٔ أ در محل نصب، مفعول به  ﴾ٱ�َّ

 خواھند نور خدا را فرو نشانند. یعنی: می ﴾يُرِ�ُدونَ ﴿برای فعل 
ی آن به ادیان پایان بخشید،  اسالم است که خداوند به واسطه»: نور الله«منظور از 

تا قیامت تنھا دین مورد پسند و مقبول خود گرداند، اسالم نوری است که راه را و آن را 
کند،  گرداند، و رھنمونی است که آنان را به راه راست ھدایت می برای مردم روشن می

کند. کفار بدون توجه به  خواھد راھنمایی می و آنان را به آنچه خداوند از آنان می
کننده بیزارند و به این  از این نوِر روشنگر ھدایت شان، ھای مختلف ھا و گروه دسته

 خاطر مایلند که آن را از میان ببرند.

 دار کفار در نبردشان تصویر خنده
ھایی نومیدانه و فراوان برای نبرد با حق به کار  کفار که تالش آیه برای این

خدا را با دھان خواھند نور  آنان می«کند:  روح و طنزآمیز ترسیم می ای بی گیرند چھره می

                                           
 کس پف کند ریشش بسوزد ھر آن  چراغی را که ایزد برفروزد  -١
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سازیم، در این  دار را در خیال خود متجلی می ای خنده ما منظره. »خود خاموش گردانند
ھم در روزی  ظھر آن بینیم که نور خورشید به ھنگام انداز گروھی از مردم را می چشم

خواھند که خورشید و نورش را از میان  زده نکرده، و می تابستانی و گرم آنان را شگفت
خواھند که با دھان به نور خورشید فوت کنند، ھوا را از  اما چگونه؟ می ببرند!
کنند تا نورش را  می ھای خود بیرون آورده و رو به سوی خورشید به آن فوت سینه

بینیم، از حماقت و  دار می وقتی که آنان را با این تصویر خنده خاموش کنند!
ه طرف خورشید فوت کنند ی آدمیان ب کنیم حتی اگر ھمه شان تعجب می سادگی

رود چه  تر می شان فقط تا چند متر آن طرف ھای توانند آن را خاموش کنند، و نَفس نمی
 !خواھند بدمند و فوت کنند رسد به اینکه به خورشید برسد! پس ھرچه می

ی کفار برای از میان بردن اسالم، از این تصویر ابلھانه و  ھای ھمه ھمچنین تالش
ھای افراد  ھا بھتر از دمیدن ی آن ھای مذبوحانه و ھرگز تالش ساده خارج نیست،

کنیم که کفار این  لوح برای خاموش کردن نور خورشید نیست!، ما اعتراف می ساده
ھا جنگ خصمانه و ھولناک و خشنی را  ھا و آمریکایی دوره از جمله یھودیان و صلیبی

ا و وسائل گوناگونی را در آن به ھ ھا و روش اند، و اسلحه علیه اسالم به راه انداخته
کنیم  ھاست، و اعتراف می ی نظامی فقط یکی از این اند، سالح پیشرفته خدمت گرفته

ھا در  که این دشمنان در عملی نمودن و بدست آوردن برخی فوائد و منفعت
 اند. ھای اسالمی موفق گشته سرزمین

توانند نور  شوند، و ھرگز نمی اما مطمئنیم که ھرگز موفق به از میان بردن اسالم نمی
خدا را خاموش گردانند، نه با دھان و نه با دست و نه با اموال و نه با ھیچ چیز دیگری. 

ای ھستند که به خورشید فوت  چون آن دسته و مجموعه اینان در این نبرد خصمانه ھم
 کنند تا نورش را خاموش گردانند. می

 کمال برساند خواهد که نور خود را به خدا جز این نمی
گردند، زیرا آنان با خداوند  شان موفق نمی کفار ھرگز در عملی نمودن ھدف

کمال  ایستند، و خداوند اراده نموده که نورش را به ی او می جنگند، و در برابر اراده می

َ� ﴿کند:  برساند و بر انجامش نیز پافشاری می
ۡ
ُ َو�َ� ن يُتِمَّ نُوَرهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َولَۡو َكرِهَ  ۥإِ�َّ

در این جمله تأکیدی است بر آنکه خداوند نورش را کامل  ای کلمه ، ھر﴾٣٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
کند، و إباء بر رد کردن و نپذیرفتن و  بدان تصریح می» إباء«ی  گرداند، و با کلمه می
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پذیرد، و دشمنان  امتناع ورزیدن اشاره دارد، پس خدا عدم کامل شدن نورش را نمی
دارد، و بدین ترتیب ھرگز  شان بر ضد او منع کرده و باز می ا از تحقق ھدفکافرش ر

 خواھند عملی سازند. توانند آنچه را که می نمی
منظور از کامل کردن نورش: پیروز کردن دینش اسالم و انتشار و گسترش آن، و 

ی نور خود، و یاری  آشکار کردن و تثبیت نمودن آن است، لذا خداوند کامل کننده
ی دین خود است ھرچند که کافران دوست نداشته باشند، و اگر تالش نمایند  کننده

شان شکست خورده است، و کراھت و  ھای ی خدا را از کار اندازند تالش که اراده
تنفرشان ارزشی ندارد، آنان نزد خدا ارزش و اعتباری نداشته و در نتیجه رضایت یا 

 شان مھم نیست. عدم رضایت

محذوف است، و  ﴾٣٢ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ ﴿فرماید:  ن خداوند که میجواب شرط سخ
ما قبل آن بدان داللت دارد. و تقدیر آن چنین است: ھرچند که کفار از کامل شدن نور 
(خدا) و پیروزی دین (او) ناخشنود باشند، اما خداوند نورش را کامل گردانیده و دینش 

 دھد. را یاری می

 اند حق بوده و دیگر ادیان باطلتنها اسالم دین 
ِيٓ ُهَو ﴿دھد:  ی دوم از پیروزی اسالم و استقرار آن خبر می آیه رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
 ۥأ

 ِ  .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب
را ھمراه با ھدایت فرستاد، و ھدایت را به دین او  ج اش محمد خداوند فرستاده

اند، خداوند دینش اسالم را  ای از ھدایت نبرده منحصر گرداند، دیگر ادیان و افکار بھره
ھمتای پسندیده نزد خدا، و این ھمان دین  دین حق و راستین قرار داد، یعنی دین بی

مانده و این امکان  حق و درستی است که به واسطه محافظت الھی از آن محفوظ
دستکاری به سوی آن دراز  وجود ندارد که دست بشری به قصد تحریف یا جعل و

وقتی  گردد، ھرآنچه در آن است حق و صواب است، زیرا از سوی خدا نازل شده است.
که تنھا اسالم دین حق باشد، دینی که شخص مسلمانان بدان گرویده است، دیگر 

ھا دراز  یرا دست تحریف و تغییر و دگرگونی به سوی آنادیان ھمگی ادیان باطلند، ز
شک اسالم  اند، بی شده است. با توجه به اینکه اسالم دین حق است، و دیگر ادیان باطل

الھی پیروزی حق بر باطل را تأیید و تصدیق سّنت  شود، زیرا ھا پیروز می بزودی بر آن
 کرده است.
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ھمانند ھمان توصیفی است که در چند  ﴾قِّ ٱ�َۡ دِيَن ﴿توصیف اسالم در این آیه به: 

َوَ� يَِديُنوَن ﴿فرماید:  آیه پیشتر بیان داشت که این دین، دین حق است آنجا که می
، لذا یھودیان و مسیحیان ]٢٩[توبه: . »پذیرند و (اھل کتاب) دین حق را نمی« ﴾ٱۡ�َقِّ دِيَن 

از سوی خدا نازل گشته است،  اند که اصلش آسمانی بوده و اھل کتاب دینی را پذیرفته
تحریف نموده و تغییر داده و آن  اما آنان با آن دین خصمانه عمل کرده در نتیجه آن را

اند، و نه دین حق. دین  اند، و بدین ترتیب پذیرای دین باطل گشته را دگرگون نموده
 حقی که در آین آیه بدان اشاره شده است:

ِينَ َن مِ  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
. ھمان دین حقی ]٢٩[التوبة:  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب أ

ِيٓ ُهَو ﴿است که در این سخن دیگر خداوند بدان اشاره شده است:  رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
 ۥأ

 ِ و این چرخش و حرکتی .]٣٣[التوبة:  ﴾ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب
 کتاب خداوند است. ھدفدار در

 پیروز شدن دین خداوند بر همه ادیان
 ۥِ�ُۡظِهَرهُ ﴿ خداوند حکیم چنین تقدیر نموده که اسالم بر ھمه ادیان پیروز گردد:

الم عاقبت است که به  ﴾ۥِ�ُۡظِهَرهُ ﴿. الم در ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ 
ھمراه با دین حق،  ج و فرجام فرستادن پیامبر پس نتیجهفرجام و نتیجه اشاره دارد، 

به اسالم که  ﴾ۥِ�ُۡظِهَرهُ ﴿در » ھاء«ھمان پیروز شدن این دین بر ھمه ادیان است، 
گردد و منظور از ھمه ادیان ھر دین دیگری به جز اسالم  ھمان دین حق است باز می

دیت و مسیحیت، جزو است، حتی ادیان دیگری که در اصل آسمانی ھستند مانند یھو
 گیرند. ھا قرار می این

ای دور دین حق بود، دینی که خداوند آن را به ھمراه پیامبرش  یھودیت در گذشته
به سوی بنی اسرائیل فرستاده است، اما بعد از آن یھودیان این دین را تحریف کردند 

نصرانیت . این تحریف بدل به دین باطل گشت دیگر دین حق به حساب نیامد، و با
دین حق بود، اما زمانی که مسیحیان آن را تحریف نمودند دیگر بعد  ÷ زمان عیسی

 از آن دین حق به حساب نیامد.
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گرداند ھرچند  بزودی خداوند اسالم را که دین حق است بر ھمه ادیان پیروز می
ھا نزد  مشرکان پیرو دین باطل چنین چیزی را دوست ندارند، اما عدم خشنودی آن

ارزشی ندارد، چه بیزار بوده یا آن را طرد کنند، و چه موافق بوده یا از آن روی خدا 
 گردانند، یکسان است، آنان نزد خدا ارزشی ندارند.

محذوف است، و ماقبل آن  ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ ﴿جواب شرط سخن خداوند 
مه ادیان ناخشنود بدان داللت دارد. یعنی: ھرچند که مشرکین از پیروزی اسالم بر ھ

 گرداند. باشند، اما به زودی خداوند اسالم را پیروز می

 دو حالت پیروزی اسالم بر دیگر ادیان
 پیروزی اسالم بر دیگر ادیان دو حالت دارد:

ھا و  حالت اول: حالت معنوی است، پیروزی اسالم در آن به معنی روشنی حجت
، و راستی و درستی حقائق و دالیل و براھین آن، ھمچنین قدرت کالم و گفتار

 موضوعات و مضامین آن است.
حالت دوم: حالت مادی؛ که مبتنی است بر پیروزی اسالم بر کفر، و پیروزی 

ھا و کشورھا، و پذیرش اسالم از  مسلمانان بر کفار در جنگ و جھاد، و فتح سرزمین
با  اطمینان ای راست از سوی خدا است، فرد مؤمن با اعتماد و سوی مردم. این وعده

گردد، زیرا  ای متحقق می نماید، و معتقد است که ناگزیر چنین وعده آن تعامل می
 کند. خداوند خالف وعده نمی

و  ج ی پیروزی اسالم بر ھمه ادیان، در زمان رسول الله تردید دو حالت یاد شده بی
ھایش بسیار  یارانش تحقق یافت. در آن ھنگام حجت و دلیل اسالم نافذ، و آیات و نشانه

درخشان و تابان بود، و خداوند در جزیرةالعرب و شام و عراق و مصر و دیگر کشورھا 
ھای گوناگون پذیرای این دین  ھا و قومیت ھایی را به رویش گشود، و ملت سرزمین

ھای بسیار خوشحال و  ی اسالم و به ھمراه آن قرن شدند. و مسلمانان به واسطه
 سعادتمند زیستند.

اند، و نسبت بدانچه خداوند به آنان  اما مسلمانان در این عصر اسالم را رھا کرده
اند، و  دستور داده متعھد و پایبند نیستند در نتیجه خوار و ذلیل و ضعیف گشته

شان را در سر ھای ھا و ثروت نرزوی تصاحب سرزمیدشمنان آنان را شکست داده و آ
 پرورانند. می
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 پیروزی فکری اسالم در این دوره
ضعیف شدن حضور مادی و مؤثر اسالم، و عملی نشدن حالت مادی و  به رغم

ھم به سبب کوتاھی مسلمانان و برآورده نکردن شروط این  پیروزیش بر دیگر ادیان، آن
ھا از تاریخ اسالم ادامه  پیروزی مادی، اما پیروزی معنوی متحقق گشته و در طول قرن

 داشته است.
، اسالم را بر کفر که در ھیئت دین مشرکین ج شک خداوند، در زمان رسول الله بی

ھا و  و یھودیان و مسیحیان پدیدار گشته، پیروز گردانیده و آن را با دالیل و نشانه
ھا از تاریخ اسالم  براھین (متنوع) یاری و تأیید نموده است، ھمچنان که در طول قرن

است. ما عملی شدن این ھای کفر پیروز گردانیده  ی ادیان و افکار و پایه آن را بر ھمه
بینیم، عصری که شاھد ھجوم تند و  وعده حق قرآنی را در عصر کنونی خودمان می

خشن یھودیت و مسیحیت بر ضد اسالم ما است، و با این وجود اسالم ما به لطف 
منتشر است، و ھیچ  خداوند پیروز و چیره است، و نور آن در مناطق گوناگون پخش و

، و خداوند یستادگی در برابر منطق مستدل و محکمش را ندارددین یا مذھبی یارای ا
وھشگران و متفکرین را در شرق و غرب به روی آن گشوده دل و جان بسیاری از پژ

است. ما یقین داریم که آینده از آن اسالم است، و بزودی خداوند این دین را از حیث 
گاھی اش در  ساز پیروزی مادی هدھی توسعه بخشیده و ھمین زمین تبلیغات و رسانه و آ

 شود، تا آنجا که از نو بر تمامی زمین حکمرانی خواھد کرد. ای نزدیک می آینده

 یابند مسلمانان به یکی از دو نیکی دست می
 فرماید: خداوند می -٢

ٓ إِۡحَدى ﴿ � قُۡل َهۡل تََر�َُّصوَن بَِنآ إِ�َّ ن يُِصي ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ
َ
�َُّص بُِ�ۡم أ ُ َبُ�ُم َوَ�ُۡن َ�َ�َ  ٱ�َّ

 ِ ّ�ُِصونَ  ۦٓ بَِعَذاٖب ّمِۡن ِعنِده َ�َ �َُّصوٓاْ إِنَّا َمَعُ�م مُّ يِۡديَناۖ َ�َ�َ
َ
ۡو بِ�

َ
 .]٥٢[التوبة:  ﴾٥٢أ

ی ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در دنیا، و یا  بگو: آیا درباره«
به عذابی  چشم به راه ھستیم که یا خداوندا ی شم شھادت و بھشت در آخرت)، ولی ما درباره

تان سازد). پس شما  خواری نصیباز سوی خود گرفتارتان سازد و یا با دست ما (مذلت و 
 .»چشم به راه (فرمان و خواست) خدا باشید و ما ھم با شما در انتظاریم

کین این آیه در سیاق آیاتی است که از رویارویی میان مسلمانان و کفار از جمله مشر
دھد که چگونه دشمنان را به  گوید، به مسلمانان یاد می و یھودیان و منافقین سخن می



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢٤٤

مبارزه خوانده و با آنان روبرو شوند، و چگونه در برابرشان ایستادگی نموده و در راه 
 قدم بمانند. حق ثابت

ھم به  اند آن دشمنان ھجومی کوبنده و خردکننده علیه مسلمین به راه انداخته
شان، اما مسلمانان نه از آنان، و نه از  جنگیدن و کشتن آنان و رھا شدن از دست ھدف
نفع یا  ترسند، زیرا به تقدیر الھی ایمان دارند، و یقین دارند که آنچه به شان نمی جنگ

دھد ھمه تقدیر خداوند است و ھرآنچه را که خداوند تقدیر کرده حتمًا  ضررشان رخ می
طر از آن راضی و خرسندند، اگر خیر باشد خدا را به خاطر روی خواھد داد، بدین خا

کنند، و این حقیقت را  اعطایش سپاسگزارند، و اگر شر باشد در برابرش صبر پیشه می
 فرماید: گویند. خداوند می پرده و با صراحت به کفار می بی

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿ ُ قُل لَّن يُِصيبََنا ۚ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ َ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰنا ِ  ٱ�َّ
 ﴾٥١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ

 .]٥١[التوبة: 
رسد، مگر چیزی که خدا برای ما مقدر کرده  بگو: ھرگز چیزی (از خیر و شّر) به ما نمی«

 .»باشد. او مولی و سرپرست ما است، و مؤمنان باید تنھا بر خدا توکل کنند و بس
ھای کفار بر ضد اسالم، و  ھا و دسیسه با این ایمان و یقین است که مؤمنین با توطئه

شوند، خداوند به مؤمنین  شان برای نابود کردن آن، رویاروی می ھای ھا و برنامه پروژه

ٓ إِۡحَدى ﴿دھد که به کفار بگویند:  دستور می � قُۡل َهۡل تََر�َُّصوَن بَِنآ إِ�َّ بگو: «، ﴾ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ
 .»ی ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید آیا درباره

 !تربَّص ھمان انتظارکشیدن و چشم به راه بودن است
شک  تان چه به ما برسد؟ بی ھای ھا و جنگ ھا و نقشه یعنی: منتظرید که از توطئه

شوید، اما گمان مبرید که ما به  مان موفق می شما در آزار رساندن به ما و کشتن
شویم، بلکه ما به پایانی خوش که ھمان شھادت در  ی آن دچار ضرر و زیان می واسطه

اند و نزد پروردگارشان  میرند بلکه زنده یابیم، زیرا شھداء نمی راه خدا است دست می
، و شھادت در راه خدا باالترین آرزوی ما است، و ھرکس که بدان ١شوند روزی داده می

ی  افته، و چیزی را از دست نداده حتی اگر ھمهھا دست ی ی نیکی دست یابد به ھمه
 دنیا را از دست دھد.

                                           
 ی آل عمران، م. سوره ١٦٩اشاره به آیه  -١
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ھنگامی که ما بر شما غلبه نماییم و شما را شکست دھیم و بر شما پیروز گردیم، 
این ماییم که پیروز و کامیاب گشته، و این شمایید که شکست خورده و بازنده 

یابیم، پیامد نیکوی  میی نیکویی است که بدان دست  ھم نتیجه گردید، و این می
پیروزی و غلبه و استقرار در زمین، در نتیجه شما برای ما جز یکی از این دو نیکی را 

ی نیکوی شھادت در راه خدا،  برید، پیامد نیکوی پیروزی در دنیا، یا نتیجه انتظار نمی
خیر شما دشمنید، اما به لطف خدا جز خیر از شما به ما نخواھد رسید، زیرا خداوند جز 

 خواھد، حتی ضرر و اذیت و آزار در نھایت برای ما خیر است. برای ما نمی

 کفار منتظر چه چیزی از سوی مسلمانانند؟
اما ما منتظر چه چیزی برای شماییم؟ و چه شر و بدی و عذابی انتظارتان را 

خود ی شما چشم به راه ھستیم که یا خداوند به عذابی از سوی  ولی ما درباره«کشد؟:  می
شک شما کافرید، و  بی ».تان سازد) گرفتارتان سازد و یا با دست ما (مذلت و خواری نصیب

کفر، شر و ویرانی و ھالکت برای یارانش در پی دارد، برای کفار نزد خدا نصیبی جز 
خدا بر این است که کافران را نابود کرده سّنت  عذاب و شکنجه و ھالکت وجود ندارد!

 شان نماید. و تنبیه
کشیم که خدا از جانب خود عذابی به شما برساند، یا با زلزله یا  ما انتظار می

ثمری، یا از میان رفتن اموال  آتشفشان، یا گردباد یا صاعقه، یا طوفان یا خشکسالی و بی
ھا  و نابود شدن آنچه کشت شده، یا افزایش قیمت و گسترش بیکاری، یا انتشار بیماری

تان ھم  ھای عذاب که به ذھن ھا، یا ھر صورتی از صورت اندوهھا و دردھا و  و غم
تان دھد بدین شکل که جنگ میان ما و  رسد. و یا اینکه خداوند به دست ما عذاب نمی

ھا و نابودی و ویرانی به وجود  ھا و زخمی ور سازد و در میان شما کشته شما را شعله
 !آورد و ما را بر شما چیره و مسلط سازد

تان در پی  نده از آن شما نیست، زیرا کفر چیزی جز شر و عذاب برایشک آی بی
 ای تیره و تار، و پر از عذاب و آزار منتظرتان است. ندارد، و آینده

ّ�ُِصونَ ﴿گویند:  مؤمنین به کفار می َ�َ �َُّصٓواْ إِنَّا َمَعُ�م مُّ پس شما چشم به «، ﴾٥٢َ�َ�َ
. یعنی: شما چشم به راه »با شما در انتظاریمراه (فرمان و خواست) خدا باشید و ما ھم 

یکی از دو نیکی برای ما باشید، پیروزی یا شھادت، آینده از آِن ما است، و اسالم ما در 
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گردد، ما ھم با شما در انتظاریم، منتظریم که خداوند با  آن مستقر شده و تثبیت می
 ، و یا عذابی با دستان ما.یکی از دو عذاب شما را تنبیه نماید، یا عذابی از سوی خودش

 به مبارزه طلبیدن کفار به اینکه آینده از آن مسلمانان است
ی درخشان و تابناک از آِن اسالم  طلبی با کفار نشانگر آن است که آینده این مبارزه

اندازی  ی تیره و تار از آن کفار است، ھمچنان که نشانگر چشم و مسلمین، و آینده
اندازی لبریز از اعتماد  ر مؤمنین نسبت به آینده است، و این چشمسرشار از امید و انتظا

ای ندارند،  و اطمنان و توقع و امید است، آنان یقین دارند که دشمنان کافرشان آینده
مندند،  بلکه آینده از آن مسلمانان است و اینانند که پیروز و رستگار، و برنده و بھره

 چیزی جز خیر نزد خدا منتظرشان نیست.
خداوند دھد.  و تھدیدی به کفار ارائه می ای حق به مسلمانان، و بیم آیه وعده

 اش به مسلمانان پیشین را عملی نمود و عذابش را بر دشمنان کافرشان فرود آورد. وعده
ی خدا اطمینان داریم، و به عملی  نگریم، و به وعده بینانه به آینده می ما خوش

گذاریم، و مطمئنیم که به یاری خدا آینده از  گرو میشدنش یقین داریم، و بر سر آینده 
آن ما است، دشمنان کافرمان از یھودی و صلیبی را به مبارزه فراخوانده، و آنچه را که 

ی ما جز یکی از دو  آیا درباره«گوییم که:  خداوند به ما دستور داده (بگوییم)، به آنان می
نیا، و یا شھادت و بھشت در آخرت). ولی ما نیکی انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در د

ی شما چشم به راه ھستیم که یا خداوند به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا با  درباره
دست ما (مذلت و خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) خدا 

 .]٥٢[توبه: . »باشید و ما ھم با شما در انتظاریم



 

 

 فصل ششم:
 ی قرآنی در سوره حج وعده

میان مفسرین در خصوص سوره حج اختالف وجود دارد، که آیا این سوره مکی 
است یا مدنی؟ به رغم آنکه بسیاری از آنان معتقدند که این سوره مکی است، اما ما با 

دانند، زیرا این سوره خصوصیات و  میآن دسته ھم رأی ھستیم که این سوره را مدنی 
ھایی مسّلم در خصوص  ھای مدنی را دارد. آیات سوره با قاطعیت وعده ھای سوره نشانه

گرایان  طلبان و باطل پیروزی مؤمنین، و شکست کفار، و استمرار رویاروی میان حق
ادقانه ی ص دارد. باید در این (یکپارچگی) ھماھنگ بنگریم، و در برابر وعده بیان می

ای که در گذشته رخ داده، و ناگزیر در آینده  واقعی که در آن است درنگ کنیم، وعده
 نیز رخ خواھد داد.

 ی قرآنی در خصوص پیروزی وعده
 فرماید: خداوند می

َ ۞إِنَّ ﴿ ِينَ يَُ�ٰفُِع َعِن  ٱ�َّ ْۗ إِنَّ  ٱ�َّ َ َءاَمُنٓوا اٖن َكُفورٍ  ٱ�َّ ذِ  ٣٨َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّ
ُ
ِيَن أ َن لِ�َّ

ْۚ �نَّ  ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
َ يَُ�َٰتلُوَن بِ� ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديرٌ  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩َ�َ ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ  ٱ�َّ

ُ
أ

ْ َر�َُّنا  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ۗ إِ�َّ ُ ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ٱ�َّ َمۡت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َُّهّدِ َصَ�ٰمُِع َو�َِيٞع َ�ۡعَضُهم بِبَۡعٖض ل

ِ  ٱۡسمُ َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  نَّ  ٱ�َّ ُ  َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ لََقوِيٌّ  ٱ�َّ
ِينَ  ٤٠َعزِ�زٌ  ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ

َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
لَٰوةَ أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا َمُرو ٱلزَّ

َ
ِ َوأ  ب

ْ  ٱلَۡمۡعُروِف ا
ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡواْ َعِن  ُمورِ َوِ�َّ

ُ
 .]٤١-٣٨[الحج:  ﴾٤١ٱۡ�

گرداند). چرا که  شان پیروزشان می کند (و به سبب ایمان خداوند از مؤمنان دفاع می«
به کسانی داده  )ی (دفاع از خود دارد. اجازه پیشگان کافر را دوست نمی مسّلمًا خداوند خیانت

گردد، چرا که بدیشان ستم رفته است و خداوند توانا  شود که به آنان جنگ (تحمیل) می می
ی خود اخراج  است بر اینکه ایشان را پیروز کند. ھمان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه

 اگر خداوند اند پروردگار ما خدا است! اصالً  گفته شان این بوده است که می اند و تنھا گناه شده
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ی بعضی دفع نکند دیرھای (راھبان و تارکان دنیا) و کلیساھای  بعضی از مردم را به وسیله
ھا خدا بسیار یاد  ھای (یھودیان)، و مسجدھای (مسلمانان) که در آن (مسیحیان) و کنشت

ع از دھد که (با دفا طور مسّلم خدا کسانی را یاری می گردد. و به شود، تخریب و ویران می می
آئین و معابد) او را یاری دھند. خداوند نیرومند و چیره است. (آن مؤمنانی که خدا بدیشان 

ی یاری و پیروزی داده است) کسانی ھستند که ھرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم،  وعده
 نمایند، و پردازند، و امر به معروف و نھی از منکر می دارند و زکات را می نماز را برپای می

 .»گردد ی کارھا به خدا باز می سرانجام ھمه
اینان  دھند که خداوند با لطف و توفیقش با مؤمنین است، زیرا آیات از این خبر می

کند، و به  شان دفاع می بندگان و یاوران (دین) اویند، و خداوند از آنان در برابر دشمنان
شان نموده و  که یاریی جھاد داده، و به آنان وعده داده  اش اجازه بندگان مؤمن
ای از خانه و  گرداند، کفار اینان را بدون ھیچ حقی یا گناھی یا جریمه پیروزشان می

اند این بوده  ی آنچه را که این مؤمنان انجام داده یشان بیرون رانده است و ھمه کاشانه
 اند فقط به خداوند یگانه ایمان دارند. که اعالن داشته

دھد، و اینکه این حالت  الف و درگیری میان مردم خبر میآیات از تداوم نبرد و اخت
شد، و کفار  بود زمین تباه می الھی است و اگر این فشار و درگیری مردم نمیسّنت  یک

کوبیدند،  ھای خدا را در ھم می کردند، و خانه خودسرانه در زمین فرمانروایی می
 شود. ھایی که بسیار نام خدا در آن برده می خانه

دھد اما این یاری فقط از آن کسانی است که (دین) خدا  ی یاری خدا را می آیه وعده
دھند، کسانی که بندگان صادق و مجاھد اویند آنان که با برپایی نماز و  را یاری می

پرداخت زکات و امر به معروف و نھی از منکر، از پیروزی و استقرار دین خدا محافظت 

ْۚ �نَّ ﴿اید: فرم کنند. سخن خدا که می می ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
َ أ ٰ  ٱ�َّ َ�َ

 .]٣٩[الحج:  ﴾٣٩نَۡ�ِهِۡم لََقِديرٌ 
ایست که در آن به مؤمنین اجازه داده شده که به جھاد بپردازند، زیرا  اولین آیه

کنند، و مؤمنین در مکه مکلف بودند که از جنگیدن دست نگه داشته و خودداری 
خداوند فقط بعد از ھجرت به آنان اجازه جھاد داد، و این دلیلی قوی برای کسانی است 

 که معتقدند سوره حج مدنی است.
 ھای قرآنی این موارد را دریافت: توان از این یکپارچگی حقائق و وعده می
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 کند خداوند از مؤمنین دفاع می -١
کند، زیرا آنان لشکریان  نیکوکارش دفاع میخداوند وعده داده که از بندگان مؤمن 

کنندگان (دین) خداوندند، و دشمنان کافرشان نبردی خشن و سخت، و بدون  و یاری
نمایند، و خداوند قدرتمند بوده و یاوران دینش را رھا  نرمش و تساھل با آنان می

شان  قتلکند تا بر آنان چیره شده و به  شان نمی کند، و آنان را تسلیم دشمنان نمی
 برسانند.

ھای بسیاری  ای خاص نیست، بلکه شکل دفاع خداوند از مؤمنین منحصر به شیوه
دارد، گاه این دفاع به شکل پیروزی نظامی، یا بروز و نمود فراخوانی و دعوت به اسالم، 

 ھم بعد از شھادت یا وفات آنان است. شان آن یا پیروزی دین
ھایی  ھا و مکان ی زمان ه مؤمنین در ھمهی قرآنی راست است، شامل ھم این وعده

شوند، پیشتر خداوند از مؤمنین پیشین دفاع  شود که در آن با کفار رویاروی می می
کند، حتی اگر کفار اقدام به  کرده است و ھم او اینک از مؤمنین معاصر دفاع می

م آشکار شان اسال ای دیگر نمایند، اما دین زندانی نمودن و شکنجه بعضی، یا قتل دسته
شان تداوم دارد، و این به معنی توجه خداوند به آنان، و  و علنی بوده، و دعوت اسالمی

 !دفاعش از ایشان است

 دادن به مؤمنین ستمدیده برای جھاد اجازه -٢
شان تحت فشار و  کفار نسبت به مؤمنین ستم روا داشته، و آنان را به خاطر ایمان

کشند، و خداوند به  شان می د، و آنان را به خاطر دیندھن شکنجه و آزار و اذیت قرار می
شان که کافر و ستمگرند  دیده در جنگ اجازه داده تا با دشمنان این مؤمنین ستم

 راندن دشمنی متجاوزان، و دفع ستم از ستمدیدگان است. بجنگند، و این به خاطر پس
که تجاوز آنان را  کفار متجاوز در ھیچ زمان و مکانی اجازه ندارند که مؤمنینی را

کوشند که ستم آنان را دفع کنند، به تجاوز و تروریسم متھم نمایند،  زنند و می پس می
پست و تبھکار  زیرا این خود کفارند که آغازگر تجاوز و جنگند، و معروف است که آغازگر

است!، و متجاوزان کافر نباید چنین انتظاری داشته باشند که مسلمانان را مورد حمله 
تھاجم قرار دھند و در مقابل مسلمانان ساکت مانده، سر تسلیم فرود آورده، و تسلیم  و

 !شوند
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 ی پیروزی داده دیدگان وعده خداوند به ستم -٣
اش را داده است، کسانی که به آنان اجازه  ی پیروزی بندگان ستمدیده خداوند وعده

زار را مھیا نموده و شروط نبرد با دشمنان متجاوز داده شده، بر آنان واجب است که اب
باشند و در نبرد  پیروزی را عملی نمایند، ھمچنین در اعتماد و توکل بر خداوند وفادار

با دشمنان خدا رشادت به خرج دھند، بر آنان واجب است که به وعده الھی اطمینان 
ای راست و تحقق یافتنی است که  مطلق داشته، و منتظر پیروزی! این وعده، وعده

 !کند پذیرد، زیرا خداوند خالف وعده نمی نمیتخلف 

 کفار، متجاوز و مجرمند -٤
شان را پایمال  شان را مصادره کرده، حقوق کفار به مؤمنین ھجوم آورده، اموال

یشان بیرون  شان محروم کرده، و از خانه و کاشانه ھای نموده، آنان را از امالک و دارایی
اینکه به خدا ایمان دارند. اما آیا ایمان به خدا، به کنند. و مؤمنین گناھی ندارند جز  می

ی اموال و  تنھایی گناه و جرم است که مؤمن به خاطر آن مجرم محسوب شده و ھمه
اش مصادره گردید و از سرزمینش آواره گردد؟! چه عدالتی در این اقدامات  دارایی

 جاھلی و کافرانه وجود دارد؟!:

ِينَ ﴿ ٰ  ٱ�َّ ۡخرُِجواْ مِن دَِ�
ُ
ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا أ

َ
ٓ أ ۗ رِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ُ  .]٤٠[الحج:  ﴾ٱ�َّ

شان این  اند و تنھا گناه ی خود اخراج شده ھمان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه«
 .»!اند پروردگار ما خدا است گفته بوده است که می

 فرماید: به مضمون این آیه خداوند می

ِ  ُسوَل ٱلرَّ ُ�ۡرُِجوَن ﴿ ن تُۡؤِمُنواْ ب
َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ  .]١[الممتحنة:  ﴾َرّ�ُِ�مۡ  ٱ�َّ

پیغمبر و شما را به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از شھر و دیارتان) «
 ».رانند بیرون می

 فرماید: و یا می

﴿ ِ ٰ َما َ�ۡفَعلُوَن ب ِ  ٧ُشُهودٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوُهۡم َ�َ  ب
ْ ن يُۡؤِمُنوا

َ
ٓ أ ْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ ِ َوَما َ�َقُموا  ٱ�َّ

 .]٨-٧[البروج:  ﴾٨ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ 
گران ھیچ ایرادی  آورند. شکنجه کردند که بر سر مؤمنان می و ایشان چیزی را تماشا می«

ی  چیره و شایستهدیدند جز اینکه ایشان به خداوند قادر و  و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی
 .»ھرگونه ستایشی، ایمان داشتند!!
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گیری کفار در برابر مؤمنین موحد، قطع نظر از زمان و مکان است، کفار  این موضع
، کفار بعدی، و کفار این عصر و دوره، کسانی که مدعی ج ی پیش از رسول الله گذشته

 !و حقوق اوینداند، و متمایل به آزادی انسان  عدالت و (دموکراسی) و انسانیت

 ی برخی دیگر خداوند در دفع برخی از مردم به وسیلهسّنت  -٥
ی برخی دیگر  ناپذیر خداوند: دفع برخی از مردم به وسیله ھای تخلف از جمله سنت

تا برپایی قیامت ادامه داشته و دارد، خداوند  ÷ از زمان آدمسّنت  در زمین است، این
ھا و امیال و  ی ھمدیگر آفریده است، مصلحت نندهک آدمیان را گوناگون، متخاصم و دفع

شان باھم برخورد داشته در نتیجه باھم دست و پنجه نرم کرده،  خواست و آرزوھای
کنند. کسی جاودانه در  رقابت و کشمکش نموده، باھم جنگیده و ھمدیگر را دفع می

لتی به عنوان کنند، ملتی یا دو ماند، گروھی تا ابد حکمرانی نمی مسئولیتی باقی نمی
بیند که او را رانده و بر جایش  قدرت بالمنازع باقی نخواھد ماند! حاکم، کسی را می

بیند که با او رقابت کرده و او را از صحنه به در  زند؛ و گروه، کسانی را می تکیه می
شود، دولتی  افتد روبرو می که از او پیش می یکند؛ و دولت قوی ناگھان با دولت می

ی ھم  دھد. با این بر سر و کله جنگد و او را پس زده و شکستش می با او می (جدید) که
ھا زمین مرمت و اصالح  ھا و دولت احزاب و ملت زدن و دفع کردن میان اشخاص و

شک دیرھای راھبان و کلیساھای مسیحیان و  بود بی شود و اگر چنین نمی می
شود، ویران  آن فراوان برده میھای یھودیان و مساجد مسلمانان که نام خدا در  کنشت

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ﴿شدند:  می َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َُّهّدِ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
ِ  ٱۡسمُ َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها   .]٤٠[الحج:  ﴾َكثِٗ��ۗ  ٱ�َّ

 فرماید: به مضمون این آیه خداوند می

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
 .]٢٥١[البقرة:  ﴾ٱۡ�

ی برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا  و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله«
 .»گیرد می

 فرماید: و یا می

ۖ َوَ� يََزالُوَن ُ�ۡ  ٱ�َّاَس َولَۡو َشآَء َر�َُّك َ�ََعَل ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ
ُ
إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ  ١١٨تَلِفِ�َ أ

 .]١١٩-١١٨[هود:  ﴾َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ 
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کرد ولی آنان ھمیشه متفاوت  خواست مردمان را ملت واحدی می اگر پروردگارت می«
خواھند ماند. مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده باشد و خداوند برای ھمین (اختالف و 

 .»ایشان را آفریده است تحقق اراده و رحمت)

 دادن مؤمنین خداوند در یاریسّنت  -٦
سنت ثابت ربانی چنین است که ھر آنکه (دین) خدا را یاری دھد خداوند نیز او را 

 دھد: یاری می

نَّ ﴿ ُ  َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ  .]٤٠[الحج:  ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
دھد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاری  یاری میطور مسّلم خدا  و به«

 .»دھند. خداوند نیرومند و چیره است
دھند ھمان مؤمنین نیکوکار صادقند، کسانی که پایبند دین  آنان که خدا را یاری می

خوانند، و با  نمایند، و (دیگران را) به سوی او فرا می خدایند، و احکامش را اجرا می
سازند. خداوند با یاری  می شوند، و در نبرد با آنان صبر پیشه ن خدا رویارویی میدشمنا

شان را  سازد، و دشمنان نھد، و آنان را در زمین چیره می و تأیید خود بر اینان منت می
 گرداند. خوار و ذلیل می

ی مسّلم از سوی خدا است، که در خصوص مؤمنینی تحقق یافته و  این یک وعده
شود که به شرط یاری پایبند باشند، ھنگامی که مسلمانان پیشین از صحابه  منطبق می

و ھنگامی  ا یاری خود آنان را تکریم نمود.و تابعین (دین) خدا را یاری کردند، خداوند ب
که مسلمانان معاصر از به جای آوردن شرط نصر تخطی کردند، یاری خدا به دادشان 

 ناپذیر است. ھمانا وعده خداوند تخلفاند،  نرسید، و خود مسبب چنین چیزی
 فرماید: در مضمون ھمین آیه است که خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ واْ  ٱ�َّ َ َءاَمُنٓواْ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]٧[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َو�ُثَّبِۡت أ

تان  دشمنان کند (و بر ای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می«
 .»دارد تان را استوار می ھای گرداند) و گام پیروز می

 شرط یاری و توانایی بخشیدن -٧
مؤمنین صادق بر توانایی و تسلطی که خداوند در زمین بدانان بخشیده است 

کنند، و شرط مراقبت از این توانایی و تسلط، پایبندی به اسالم  مراقبت و محافظت می
 م آن است:و اجرایی نمودن احکا
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ِينَ ﴿ ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ
َ
قَاُمواْ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ أ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ َمُرواْ ب

َ
َوَ�َهۡواْ  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ

 .]٤١[الحج:  ﴾ٱلُۡمنَكرِ� َعِن 
ی یاری و پیروزی داده است) کسانی ھستند که  آن مؤمنانی که خدا بدیشان وعده«(

پردازند، و امر به  دارند و زکات را می ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپای میھرگاه در زمین 
 .»نمایند معروف و نھی از منکر می

تثبیت و تحکیم و توانایی مؤمنین در زمین فقط توسط خدا میسر است، زیرا این 
بخشد و از  خدا است که ھمه چیز از آن اوست، او ھرکه را بخواھد حکومت و دارایی می

و قدرت عّزت  گیرد، و ھرکس را بخواھد رکه بخواھد حکومت و دارایی را بازپس میھ
گمان او بر  دارد، خوبی در دست اوست و بی دھد و ھرکس را بخواھد خوار می می

 ھرچیزی تواناست.
مؤمنین از اینکه خداوند توانایی و قدرت را به آنان ارزانی داشته شکرش را به جای 

ز را برپای داشته، و زکات را پرداخت نموده، امر به معروف و نھی از آورده، در نتیجه نما
نمایند و این پایبندی صادقانه به احکام اسالم شرط تداوم توانایی و قدرت  منکر می

(مسلمانان در زمین) است، اگر مسلمانان این شرط را علمی نکنند توانایی و قدرت 
 برای آنان عملی نخواھد شد.

ر برای بندگان مؤمن خداوند است که آنان در زمین قدرت و سلطه ای دیگ این وعده
نماید و آغاز  اش وفا نموده و می شک خداوند به وعده را به دست خواھند گرفت بی

تحقق این وعده برپایی دولت اسالمی در مدینه بود که خداوند آن را سرزمین اسالم و 
یابی به قدرت و سلطه را عملی ایمان گردانید، ھنگامی که مسلمانان پیشین شرط دست

 ھا گشود. ھا را به روی آن سرزمین ش نمودند خداوند نیز در زمان خلفای راشدین

 سرانجام کارھا به دست خدا است -٨
دارند و آن اینکه این خداوند است که  آیات یک حقیقت مسّلم ایمانی را بیان می

اندازد پس ھرکه را  جریان می ھا را براساس حکمتش به نماید و آن کارھا را تقدیر می
شکند، و سرانجام  دارد، و ھرکه را بخواھد درھم می بخواھد یاری و پیروزی ارزانی می

ِ َ�ٰقَِبُة ﴿ کارھا و رویدادھا و چیزھا به دست خدا است: ُمورِ َوِ�َّ
ُ
و سرانجام  ﴾٤١ٱۡ�

 کارھا به دست خدا است.
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زدن  ی ھم بر سر و کلهسّنت  یند، وچ این خداوند است که رویدادھا را کنار ھم می
شود و  ھا را پدید آورده است، لذا شخصی قدرتمند می ھا و دولت اشخاص و اقوام و ملت

سپاھی شکست  گیرد، شود و دیگری جایش قرار می دیگری ضعیف، حاکمی عزل می
جایش را ملتی  گردد، قدرت و توان ملتی از بین رفته و خورد و دیگری پیروز می می
دھد بلکه ھمه به تقدیر  . ھیچ چیزی در این ھستی تصادفی روی نمیگیرد ر میدیگ

خداوند است. به دلیل اینکه سرانجام کارھا در دست خدا است، لذا خداوند حکیم 
سرانجام را از آن بندگان مؤمن پرھیزگارش قرار داده است، این مؤمنین گاه مورد اذیت 

ای از زمان  شوند و گاه در برھه خمی و کشته میگیرند و گاه ز و آزار و شکنجه قرار می
ی ضعف و ناتوانی را پشت سر  شوند، و گاه مرحله شان بر آنان مسلط می دشمنان

ھا یاری و پیروزی استقرار  ھا موقتی است و ناگزیر در پی این ی این گذراند اما ھمه می
 خواھد بود.

ناگزیر در پی آن قدرت و ھرچند دولتی کافر قوی باشد، اما قدرتش موقتی است و 
رود؛ زیرا سرانجام کارھا در دست خدا است و  نفوذ آن دولت زایل شده و از بین می

خداوند سرانجام و پایان را از بندگان پرھیزگارش قرار داده است. کفار زیان دیده و 
شان را  ھای شان رو به زوال است، خداوند کفار گذشته را درھم کوبید و نشانه قدرت

 خواند تا از آن پند و اندرز گیرند. عبرت باقی گذارد و کفار بعدی را فرا میجھت 

 های سوره شدن و عده عملی
دار در سوره حج،  دھنده و آینده مان از این (یکپارچگی قرآنی) وعده در پایان سخن

ھای مسّلم ربانی موجود در آن در خصوص مسلمانان گذشته  به عملی شدن وعده
شان  آنجا که خداوند از آنان دفاع نمود و به آنان اجازه داد تا با دشمنانکنیم،  اشاره می

شان را پایمال نموده بودند، خداوند  بجنگند، دشمنانی که به آنان ظلم کرده و حقوق
 آنان را در زمین سلطه و چیرگی بخشید و سرانجام را از آِن آنان گردانید.

را نقل  س ه راشد عثمان بن عفانامام ابن کثیر در تفسیر این آیات سخن خلیف

ِينَ ﴿این سخن خداوند: «کند که فرمود:  می ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
لَٰوةَ أ  ٱلصَّ

َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ِ  ٱلزَّ َمُرواْ ب
َ
، در مورد ما نازل شد، ما ]٤١[الحج:  ﴾ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ

یمان بیرون رانده  ابن که گفتیم: الله پروردگارمان است از خانه و کاشانه فقط به جرم
شدیم، سپس در زمین قدرت و سلطه یافتیم، نماز را برپای داشته و زکات را پرداختیم 
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امر به معروف و نھی از منکر نمودیم، و سرانجام کارھا در دست خدا است، این (آیه) از 
 1».من و یاران من است آِن 

شود، خداوند سرانجام (پیروزی)  ی مسلمانان صادق مجاھد می آیه شامل ھمهاین 
ی صادقند ھمچنان  گرداند، مسلمانان معاصر منتظر عملی شدن این وعده را از آنان می

 که برای مسلمانان صادق گذشته عملی شد.

                                           
 .٣/٢٣١تفسیر ابن کثیر:  -١



 

 

 فصل هفتم:
 وعده قرآنی در سوره نور

ھای  این وعده از مشھورترین وعده ،ای راست و صادق وجود دارد نور وعدهدر سوره 
 فرماید: مسّلم در قرآن است. خداوند می

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمنُوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
َكَما  ٱۡ�

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف  ِيَمّكَِنَّ لَُهۡم دِينَُهُم مِن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�ُ  ٱ�َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

�ِيُمواْ  ٥٥ٱلَۡ�ِٰسُقونَ 
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ ٱلَوَءاتُواْ  ٱلصَّ ِطيُعواْ  زَّ

َ
َ� َ�َۡسَ�َّ  ٥٦لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱلرَُّسوَل َوأ

ِينَ  �ِض� َ�َفُرواْ ُمۡعِجزِ�َن ِ�  ٱ�َّ
َ
َوٮُٰهُم  ٱۡ�

ۡ
ۖ َوَمأ  .]٥٧-٥٥[النور:  ﴾٥٧ٱلَۡمِص�ُ َوَ�ِۡئَس  ٱ�َّاُر

اند، وعده  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
دھد که آنان را قطعًا جایگزین (پیشینیان، و وارث فرماندھی و حکومت ایشان) در زمین  می

خواھد کرد ھمانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است (و حکومت و قدرت را 
پسندد، حتمًا (در زمین)  است) ھمچنین آیین ایشان را که برای آنان میبدانان بخشیده 

سازد،  پابرجا و برقرار خواھد ساخت، و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می
راستین) ی  گردانند. بعد از این (وعده پرستند و چیزی را انبازم نمی (آنچنان که تنھا) مرا می

آنان کامًال بیرون شوندگان (از دائره ایمان و اسالم) بشمارند. نماز را  کسانی که کافر شوند،
(در وقت معین و با خشوع و خضوع الزم) بخوانید، و زکات را (به مستحقان آن) بپردازید، و 
از پیغمبر اطاعت کنید، تا اینکه ( از سوی خدا) به شما رحم شود. گمان مبر که کافران 

شان دوزخ است و چه بد  زمین باشند، بلکه در آخرت جایگاه کنندگان (خدا) در درمانده
 .»جایگاھی است

 شدن وعده کالم ابن کثیر پیرامون عملی
ی قرآنی در این آیات، و عملی شدن آن در  بھترین کسی که در خصوص وعده

فرماید:  می / زندگی واقعی مسلمانان سخن گفته، امام حافظ ابن کثیر است. ایشان
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طور  است، و اینکه به ج اش محمد مصطفی از سوی خدا برای فرستادهای  این وعده«
گرداند، یعنی: آنان را پیشوای مردم و  قطع امتش را جایگزین پیشینیان در زمین می

گردد، و بندگان  ھا آباد می ھا سرزمین ی آن نماید، به واسطه کارگزاران آنان می
ا به امنیت و حکمرانی میان آنان بدل شان از مردم ر گردند، و ترس فرمانبردار آنان می

 ج . خداوند در عمل نیز چنین کرد، سپاس و ستایش و منت از آن اوست، پیامبرکند می
ھای مکه و خیبر و بحرین و سایر جزیرةالعرب، و  زمانی وفات یافت که خداوند دروازه

طراف سرزمین یمن را به تمامی به رویش گشود، و از مجوسیان بحرین، و از برخی ا
شام جزیه گرفت، و این افراد نیز ھدایایی برایش فرستادند: ھرقل فرمانروای روم، و 

سپس  ./ مقومش حاکم مصر و اسکندریه، و ملوک عمان، و نجاشی پادشاه حبشه
وفات یافت، و خداوند او را به جوار رحمت و کرامت خود  ج ھنگامی که رسول الله

آن کار را بر عھده گرفت، و اوضاع را جمع و  س فراخواند، جانشینش ابوبکر صدیق
و سپاھیان اسالم را به فرماندھی عرب را کامًال تحت کنترل گرفت. جور کرد و جزیرةال

ای از آن را  نواحی ھا و بخشگسیل داشت، آنان  فارسھای  خالد بن ولید به سرزمین
اندھان به سمت و تعدادی از فرم س و سپاھی دیگر به فرماندھی ابوعبیدهفتح کردند 

. به سمت مصر رفتند س و گروه سوم به فرماندھی عمروبن عاصسرزمین شام رفتند 
ھای ُبصری و دمشق از سرزمین  ھای ایالت دروازه س خداوند در روزگار ابوبکر صدیق

را ستاند  س حوران و پیرامونش را به روی لشکر شام گشود، خداوند جان ابوبکر صدیق
خداوند بر مسلمانان منت نھاده و بر  و کرامت خود فراخواند. و او را به جوار رحمت

را دھد، بعد از ایشان،  س فاروق الھام نمود که پیشنھاد خالفت عمر س قلب صدیق
به خوبی آن کار را بر عھده گرفت. بعد از انبیاء روزگار چنین کسی را  س عمر فاروق

است. در روزگار او فتح  در قدرت اخالق و رفتار، و کمال عدالتش به خود ندیده
 فارسطور کامل صورت گرفت، کل سرزمین مصر و بیشتر نواحی  ھای شام به سرزمین

کسری را درھم شکست و او را به اوج خواری و پستی فتح شد، ھمچنین خداوند 
ھای شام کوتاه کرد، و (سپاھیان اسالم) به  رساند، و دست قیصر را از سرزمین

که  ل کسری و قیصر را در راه خدا انفاق نمودند، ھمچنانقسطیطنیه رسیدند، و اموا
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، س . سپس به ھنگام خالفت عثمان بن عفان١ی آن را داده بودند خبر وعده ج رسول الله
، ممالک اسالمی تا دورترین نقاط شرق و غرب زمین امتداد یافت، سرزمین س عفان

قیروان، و سرزمین ی آن، به ھمراه اندلس و قبرس، و سرزمین  مغرب تا دورترین نقطه
ترین نقاط کشور  و از طرف شرق ھم تا دور افتاده ة، و تا دریای مدیترانه فتح شدسبت

اش به کلی منقرض گشت، و شھرھای  چنین فتح شد، و کسری کشته شد، و پادشاھی
عراق و خراسان و اھواز را فتح کردند، و مسلمانان کشتار بزرگی را میان لشکریان 

شان خاقان را خوار و ذلیل کرد، و خراج از  ته و خداوند پادشاه اعظممغول به راه انداخ
شد و این به  آورده می س مشرق و مغرب به پیشگاه امیرالمؤمنین عثمان بن عفان

اسالمی توسط او برای اّمت  برکت تالوت و مطالعه قرآن از سوی ایشان، و گردآوری
خداوند «فرمودند:  ج رسول اللهرو در صحیح ثبت است که  ھم از این حفظ قرآن بود.

دیدم، و ھمانا  ای که مشرق و مغرب آن را می زمین را برایم جمع کرد به گونه
، اینک ماییم که در آنچه خدا و »من تمام زمین را فرا خواھد گرفتاّمت  فرمانروایی

. از و خدا و رسولش راست فرمودندرسولش به ما وعده داده بودند درآمد و شدیم، 
ایمان به او و به رسولش، و انجام سپاسگزاریش به طریقی که او را از ما راضی  خداوند

 2».طلبیم گرداند را می

 تداوم تحقق وعده قرآنی
شک مسلمانان از زمان صحابه تا زمان فوت حافظ ابن کثیر در پایان قرن ھشت  بی

و  ھا فارسن از سوی دشمنان از جمله ) با حمالتی تند و خش٧٧٤ھجری (سال وفات: 
و بر دشمنان پیروز  ھا روبرو بودند آن از سوی مغول ھا و بعد از رومیان، سپس صلیبی

شان  شدند و به یاری خدا این خطرات را پشت سر گذاشتند، دشمنان نتوانستند اھداف
ھایی را که به مسلمانان داده بود  ھا محقق گردانند و خداوند وعده را در خصوص آن

گذرد و مسلمانان در  زمان سخنان پیشین ابن کثیر شش قرن میاز  محقق گردانید.
اند  اند اما دشمنان نتوانسته با حمالت تند و خشنی رویاروی بوده ھا این قرن

 شان را محقق سازند. اھداف

                                           
 / لؤلؤ و المرجان / م. ١٨٤٨و  ١٨٤٧اشاره به دو حدیث  -١
 .٣٠٤/٣٠٥-٤تفسیر ابن کثیر:  -٢
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ھا آن را رھبری  مسلمانان در این روزھا با یورشی ضد بشری که یھودیان و آمریکایی
دین و سرزمین، و ثروت و اموال، و اخالق و آبروی کنند رویارویند، یورشی که  می

تردید دشمنان منافع و نتایجی را کسب  . بیانان را مورد ھدف قرار داده استمسلم
اند، یھودیان، فلسطین را اشغال  ھا و کشورھایی را اشغال نموده اند و سرزمین کرده
ھا، کشمیر را  ا؛ و ھندیھا، چچن ر ھا، افغانستان و عراق را؛ و روس اند؛ آمریکایی کرده

 اند. اشغال کرده
موفق به  شان در جنگ علیه مسلمانان، رحمی اما این دشمنان به رغم خشونت و بی

شان بر دعوتگران  رحمی اند، ھمچنان که با وجود فشار و بی از میان بردن اسالم نشده
این زمان با  اند. ما در شان نشده اسالم و سربازان و لشکریانش موفق به از میان بردن

بریم، و به زودی  ی قرآنی در این آیات به سر می ھایی از تحقق وعده ھا و نمونه شکل
ی راست قرآنی  ھایی دیگر به سر خواھند برد، و وعده ھا و نمونه مسلمانان آینده با شکل

 !کند تا برپایی قیامت پابرجا باقی خواھند ماند، زیرا خداوند خالف وعده نمی
 ه حقائق و معانی این آیات بیندازیم:باید نگاھی ب

 دهند وعده از آِن کسانی است که ایمان آورده و کارهای نیک انجام می
ُ وََعَد ﴿سخن خداوند:  ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ  .]٥٥[النور:  ﴾ٱل�َّ

اند، وعده  انجام دادهاند و کارھای شایسته  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
 .»دھد می

ای  این وعده از سوی خدا صادر شده و از آن مؤمنین است، و نظر به اینکه وعده
اش است و ناگزیر باید با  ی وعده کننده الھی است، حق است و راست، زیرا خداوند کامل

 ھای خداوند بنگریم. این عینک ایمانی به وعده
کنند ارسال شده، و به  آورده و کارھای نیک میوعده خداوند برای کسانی که ایمان 

ی وعده  شدگان اختصاص یافته است، و از طرفی عموم مسلمین در زمره وعده داده
شدگان نیستند، زیرا مسلمانانی وجود دارند که صادقانه پایبند اسالم نیستند و  داده

اِن به شدگ دادهی وعده  زمرهکشند، اینان از  گروھی فقط نامی از اسالم را به یدک می
شدگان کسانی ھستند که ایمان آورده و کارھای نیک  این وعده نیستند! وعده داده

دھند: ایمان عبارتست از گواھی دادن و اطمینان، و یقین و آسودگی خاطر، و  انجام می
گیرد. به  ی ایمان است، زیرا ھنگامی که ایمان در قلب جای می کار نیک ثمره و نتیجه
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تردید این  که به شکل کار نیک خود را در بیرون ثابت نماید، یعنی بی کوشد سرعت می
ا نظم و ترتیب داده، کارھا و یش رایمان بر روی شخص مؤمن تأثیرگذار بوده، زندگ

خواھد که ھمه سخنان و رفتاری که از او  نماید و از او می دار می عملکردھایش را جھت
قائق آن باشد!، کار نیک ھمان کار قابل قبول ھای ایمان و ح زند منطبق با آموزه سر می

 ج و پذیرفتنی، یعنی موافق با دستور خدا، و پایبندی به آن چیزی است که رسول الله
ی آن خالصانه به سوی خداوند سوق  آن را آورده است، و ھمان که مؤمن به واسطه

 شود. داده و رانده می

ٰلَِ�ِٰت ﴿ مظاھر ھا و انواع و  جمع مؤنث است، و این جمع نشانگر کثرت گونه ﴾ٱل�َّ
ھایی را که از مسلمانان نیکوکار  ی فعالیت . تا آنجا که ھمهو تنوع اینگونه کارھا است

 !گردد ھا را شامل می ھا و زمینه ی عرصه شود در ھمه صادر می

 نشینی مؤمنین در زمیناوعده به ج
�ِض ۡخلَِفنَُّهۡم ِ� لَيَۡستَ ﴿ فرماید: خداوند می

َ
ِينَ  ٱۡستَۡخلََف َكَما  ٱۡ� : ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  ٱ�َّ

دھند سه چیز را وعده  خداوند به کسانی که ایمان آورده و کارھای نیک انجام می
 دھد: می

 کند.  آنان را در زمین جانشین دیگران می .١
 بخشد. شان را استقرار می دین .٢
 کند. شان را به امنیت تبدل می ترس .٣
دھدف خداوند مؤمنین نیکوکار را در  ی اول می ی باال از آیه خبر از وعده ین جملها

گرداند ھمچنان که مؤمنین پیش از آنان را جانشین دیگران  زمین جانشین دیگران می

با دو تأکیدکننده مورد تأکید قرار گرفته است: الم  ﴾لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهمۡ ﴿گردانید. فعل 
قسم، و نون تأکید ثقیله، و این به خاطر بیان و تأکید این حقیقت (جانشینی) است، تا 

 اطمینان مؤمنین بدان افزایش یابد.
ھا را پی  خداوند اراده فرمود تا آدمی را در زمین به جانشینی منصوب گرداند و نسل

 فرماید: اید. خداوند میدر پی جانشین ھم نم

ِيَوُهَو ﴿ �ِض َجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  ٱ�َّ
َ
َۡبلَُوُ�ۡم  ٱۡ� َورََ�َع َ�ۡعَضُ�ۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ

ۢ  ۥ�نَّهُ  ٱۡلعَِقابِ ِ� َمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع   .]١٦٥[األنعام:  ﴾١٦٥لََغُفورٞ رَِّحيُم
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جانشینان زمین گردانید، و برخی را بر برخی، درجاتی باالتر برد تا خدا است که شما را «
 .»شما را در آنچه به شما داده است بیازماید

است، زیرا جانشینی مبتنی است در زمین از آن بندگان نیکوکار خداوند  جانشینی
 ھا و برکات برداری نیکو از گنجینه مرمت و اصالح زمین، و انتشار خیر در آن، بھرهبر 

ی ایمان و کار نیک، و حرکت در  آن، و این ھرگز تحقق یافتنی نیست إّال به واسطه
زمین براساس برنامه و راه و روش خداوند. خداوند پیشتر مؤمنین گذشته از جمله 
پیروان انبیاء و پیامبران را در زمین جانشین دیگران گردانیده است و بدین خاطر 

 فرماید: دھد. خداوند می در زمین بشارت می بنی اسرائیل را به جانشینی ÷ موسی

ن ُ�ۡهلَِك َعُدوَُّ�ۡم َو�َۡستَۡخلَِفُ�ۡم ِ� ﴿
َ
�ِض قَاَل َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

َ
َ�َينُظَر َكۡيَف  ٱۡ�

 .]١٢٩[األعراف:  ﴾١٢٩َ�ۡعَملُونَ 
تان را ھالک سازد و شما را در زمین  موسی) گفت: امید است که پروردگارتان دشمن«(

 .»کنید (او) گرداند تا ببیند چگونه عمل میجایگزین 
خداوند وعده داده که مسلمانان را در زمین جانشین (گذشتگان) گرداند ھمچنان 

پیروان حضرت  شان) گردانیده است. که مؤمنین پیش از ایشان را جانشین (گذشتگان
و مؤمنین بنی  ÷ جانشینان افراد پیش از خود بودند، پیروان حضرت ھود ÷ نوح

ھمگی جانشینان افراد پیش از خود  ÷ سرائیل، و مؤمنین پیرو حضرت عیسیا
ھاست  ھدایت شده که شاھد بر دیگر امتاّمت  اند و در نھایت جانشینی با این بوده

باقی خواھد ماند، زیرا اّمت  پایان یافت، و تا برپایی قیامت جانشینی در دستان این
 تمایز گردانیده و برتری بخشیده است.را با راه و روش صحیح ماّمت  خداوند این

تا روزگار ما،  ش جانشینان در این امت، در طول تاریخ آن، از زمان خلفای راشدین
 ھای این ھای زمین بدل به سرزمین اند، و بھترین مکان پیوسته و به دنبال ھم آمده

در  اند از فیلیپین و اندونزی در دورترین نقطه مشرق تا اقیانوس اطلس شدهاّمت 
ھای آفریقا (آفریقای  ھای روسیه در شمال تا میانه دورترین نقطه مغرب، و از میانه

ھا  اند، اسالم در آن ھا تبدیل به سرزمینی اسالمی شده مرکزی) در جنوب، این سرزمین
 ھا تابیدن گرفته است. استقرار یافته، و نور ایمان در آن

اسالمی باقی خواھند ماند، زیرا خداوند ھا تا برپایی قیامت سرزمینی  این سرزمین
 ی او حق و راست است. حکیم وعده چنین چیزی را داده، و وعده
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 ی استقرار دین وعده
ِيَوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ﴿فرماید:  خداوند می  .]٥٥[النور:  ﴾لَُهمۡ  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ

ی اول یعنی  وعدهاین دومین وعده برای مؤمنین نیکوکار است که بر بنیاد 
جانشینی آنان در زمین بنا نھاده شده است. این وعده نیز با دو تأکید پیشین مورد 

 تأکید قرار گرفته است: الم قسم و نون تأکید ثقیله.
 فرماید: پسندیده است و میاّمت  اسالم دینی است که خداوند آن را برای این

�ۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم أ

 ۚ  .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به «

 .»عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم
مود یافته است، تحکیم و تعمیق اسالم با تجلی و استقرارش، و نشر انوارش ن

تردید خداوند اسالم را در زمین تثبیت کرده است و کافران به رغم تداوم  بی
شان ناتوان از، نابود کردن  ھای شان، و ھمچنین تنوع و گوناگونی سالح ھای تالش

اسالمند. اعراب مشرک پیش از ھجرت از انجام چنین کاری درماندند، و یھودیان و 
و رومیان در زمان  ھا جام چنین کاری درماندند. فارساز انمنافقین نیز بعد از ھجرت 

ھا ھم  ھا و تاتارھای بعد از آن خلفای راشدین ناتوان از چنین کاری بودند، و صلیبی
یھودی معاصر از انجام چنین کاری -ناتوان بودند، و به زودی کنفدراسیون صلیبی

خواھند ماند، و  نین کاری درھای آتی از انجام چ مانند و کفار آینده در قرن عاجز می
 تمامی کفار تا برپایی قیامت از انجام چنین عملی ناتوان خواھند ماند.

چون درختی پاک و قدرتمند و ثابت  خداوند اسالم را در زمین تحکیم نمود و ھم
 ھایش در فضا سرکشیده است. اش در زمین استوار و شاخه شد، که ریشه

 فرماید: خداوند می

لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ﴿
َ
� ُ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ�  ٱ�َّ

َ
َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيِبَٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيِبٍَة أ

َمآءِ  ۗ  ٢٤ٱلسَّ ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِها
ُ
 .]٢٥-٢٤[إبراهیم:  ﴾تُۡؤِ�ٓ أ

ی آن (در  اند که تنهم زند: سخن خوب به درخت خوبی می بنگر که خدا چگونه مثل می«
ھایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا ھرزمانی  زمین) استوار و شاخه

 .»ی خود را بدھد میوه
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 دهی ی امنیت وعده
ۚ ﴿فرماید:  خداوند می ۡمٗنا

َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ  .﴾َوَ�َُبّدِ

وعده اینکه ترسی را که با آن این سومین وعده خداوند به بندگان مؤمنش است، 
خداوند این وعده را با دو  نماید. برند از میان برده و امنیت را جایگزین آن می بسر می

تأکیدکننده پیشین مورد تأکید قرار داده است: الم قسم، و نون تأکید ثقیله، تا به این 
 ترتیب یقین مؤمنین به عملی شدن این وعده افزایش یابد.

که ضعیف و ناتوان بودند، و مشرکین آنان را اذیت و آزار داده و مسلمانان در م
ھا و  قدم بوده و در برابر سختی شان ثابت نمودند، و با اینکه مؤمنین بر دین شکنجه می

شان بودند، زیرا  ھای ساختند با این وجود نگران خود و خانواده ھا صبر پیشه می آزمایش
ین ترس، ترسی فطری و طبیعی است برای ھر زیستند، و ا ی خطر می آنان در میانه

دھد، این  انسانی که مبادرت به کاری بزرگ کرده، یا با خطری رویاروی شود، رخ می
ترس، ترسی روانی نیست که بر ُجبن بناگشته باشد و صاحبش را از انجام واجب باز 

 دارد.
برپای  ھنگامی که مسلمانان به مدینه ھجرت کرده، و دولت اسالمی را در آنجا

ی دشمنان از جمله مشرکین و یھودیان و منافقین به آنان ھجوم آوردند،  داشتند، ھمه
ترسیدند و  مسلمانان پیوسته ھشیار و گوش بزنگ بودند، زیرا از ھجوم دشمنان می

شان بر روی سالح  شدند در حالی که دستان خوابیدند و بیدار می منتظر خطر بودند می
ھای کفر از جمله مشرکین  جنگ احزاب، ناگھان با ھجوم دستهبود. به عنوان مثال در 

و یھودیان روبرو شدند، آنان از باال و پایین شھر بر مسلمانان فرود آمدند، مسلمانان از 
 فرماید: شان می آنان ترسیده و سخت مضطرب شدند. خداوند در مورد ترس

ۡسَفَل ِمنُ�مۡ ﴿
َ
بَۡ�ٰرُ �ۡذ َزاَغِت  إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َومِۡن أ

َ
 ٱۡلُقلُوُب َوَ�لََغِت  ٱۡ�

ِ  ٱۡ�ََناِجرَ  ِ َوَ�ُظنُّوَن ب ۠  ٱ�َّ نُونَا ْ زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ ُهَنالَِك  ١٠ٱلظُّ  ﴾١١َوُزلۡزِلُوا
 .]١١-١٠[األحزاب: 

شما، به سوی شما  (به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف باال و پایین (شھر)«
وحشت) خیره شده بود، شّدت  ھا (از آمدند (و مدینه را محاصره کردند)، و زمانی را که چشم

ی) خدا داشتید. در این  ی (وعده ھای گوناگونی درباره ھا به لب رسیده بود، و گمان و جان
 .»وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند
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ه بود، در ھمان لحظه از میان رفت و شجاعت جای آن ای کوتا شان لحظه اما ترس
ھای کفر پایدار ماندند. خداوند در خصوص آزمایش  را گرفت، و در رویارویی با دسته

 فرماید: شان با ترس می شدن

ءٖ ّمَِن ﴿ ۡمَ�ٰلِ َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ٱۡ�ُوعِ وَ  ٱۡ�َۡوِف َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
نُفِس وَ  ٱۡ�

َ
 ٱ�ََّمَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�

 ِ ِٰ�ِ�نَ َو�َّ�ِ  .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥ٱل�َّ
چون) ترس و گرسنگی و کاھش مالی و جانی و  و قطعًا شما را با برخی از (امور ھم«

 .»کنیم، و مژده بده به شکیبایان ھا، آزمایش می کمبود میوه
س از ھای ترس را از میان برده و امنیت را جایگزین آن کرد، پ ی نشانه خدا ھمه

آنکه قدرت و سلطه مسلمین را قدرت بخشید، و آنان را بر دشمنان کافرشان پیروز 
گردانید، و مکه سنگر کفر در سال ھشتم ھجری فتح شد، و اسالم در جزیرةالعرب 

 منتشر شده و مردم دسته دسته پذیرایش گشتند.
با این ی راستین را برای مؤمنین تحقق بخشیده و  بدین ترتیب خداوند این وعده

 فرماید: خیر و برکت بر آنان منت نھاد. خداوند می

ْ وَ ﴿ ۡسَتۡضَعُفوَن ِ�  ٱۡذُكُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض إِۡذ أ

َ
َفُ�ُم  ٱۡ� ن َ�َتَخطَّ

َ
 ٱ�َّاُس َ�َافُوَن أ

 �َ َٔ  ِ يََّدُ�م بَِنۡ�ِه
َ
 .]٢٦[األنفال:  ﴾ۦاَوٮُٰ�ۡم َو�

شما گروه اندک و ضعیفی در سرزمین (مکه)  ای مؤمنان!) به یاد آورید ھنگامی را که«(
ترسیدید که مردم شما را بربایند، ولی خدا شما را پناه و مأوی داد و با معونت و  بودید و می

 .»یاری خود شما را نیرو بخشید
اگر امروزه مسلمانان به دلیل یورش دشمنان بر آنان دچار ترس و ھراسند این 

اما ھنگامی که در بازگشت به اسالم و عملی نمودن نتیجه دوری آنان از اسالم است، 
قانون خداوند صادق باشند بزودی در آینده خداوند این ترس و ھراس را از آنان زدوده، 

 نماید. و امنیت را جایگزین آن می

 گانه های سه شدن وعده شرط عملی
ۚ  ٔٗ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� ﴿ فرماید: خداوند می  .﴾ا

ی خداوند که  گانه ھای سه شرط دیگری است برای تحقق بخشیدن به وعده این
شان به  عبارتند از: جانشینی (مؤمنین) در زمین، استقرار دین و تبدیل شدن ترس
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ُ وََعَد ﴿شود:  امنیت. این شرط به شرط اول اضافه می ِينَ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت   .﴾ٱل�َّ
ھای  ی شکل کنند، در ھمه این است که این مؤمنین تنھا خدا را عبادت می معنایش

پرستند، و دیگری را شریک  عبادت، آنان به یگانگی خداوند ایمان دارند، و جز او را نمی
شدن مطلق در برابر  ھای عبادت خداوند، تسلیم ترین نشانه گردانند، و از مھم او نمی

قوانین از او، و عدم دریافت از دیگری، روح اوست، ھمچنین دریافت دستورات و 
ی احکام شرعی  عبادت به معنی اختصاص مناسک عبادی، و دستورات قانونی، و ھمه

 به خداوند است.
ی  ھنگامی که مؤمنین به تمامی تسلیم خداوند نشوند و ھنگامی که ھمه

و نمادھا و ھا  شان را متوجه خداوند نگردانند، و ھنگامی که برخی از نشانه عبادات
یابند، زیرا این  شان تسلیم خداوند نباشد، به این وعده دست نمی ھای زندگی عرصه

جانشینی در زمین،  - گانه ھای سه اند. این وعده آنانند که از شرط تخطی و تخلف کرده
به بھترین شکل در زندگی مسلمانان  - شان به امنیت استقرار دین و تبدیل شدن ترس

آن عّلت  که برای مسلمین گذشته روی داده، تحقق نیافته است، و این دوره، آنچنان
 فرماید: اند که می در وجود خودشان است، زیرا آنان شرط خداوند را تحقق نبخشیده

ۚ  ٔٗ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� ﴿  .»گردانند پرستند و چیزی را انبازم نمی تنھا) مرا می«(، ﴾ا
ھم مختص به نماز  شان تسلیم خداوندند که آن زندگیآنان در بخش کوچکی از 

شان تسلیم غیر خدا بوده و دستورات و  ھای زندگی است، و در بخش اعظم جنبه
ھایی خواھند آمد که شرط جانشینی  در آینده نسل نمایند. قوانین غیر خدا را عملی می
ادقند، در این شان با خداوند ص عمل و عبادت و اخالص را عملی نموده و در ایمان و

گرداند و  ھا عملی نموده و آنان را جانشین می اش را برای آن ھنگام خداوند وعده
 کند. شان را به امنیت تبدیل می شان را استقرار بخشیده و ترس دین

 فرماید: خداوند می

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ِطيُعواْ  ٱلزَّ

َ
 .]٥٦[النور:  ﴾٥٦رَۡ�ُونَ لََعلَُّ�ۡم تُ  ٱلرَُّسوَل َوأ

نکه (از سوی خدا) به نماز را بخوانید، و زکات را بپردازید، و از پیغمبر اطاعت کنید، تا ای«
 .»شما رحم شود
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ھا دستوراتی ربانی از سوی خدا برای مؤمنین است، مؤمنینی که وعده  این
اند، خداوند در این آیه احکام شرعی  شدگان به جانشینی و استقرار و امنیت داده

کند: برپایی نماز، و پرداخت زکات، و  شان یادآوری میخواسته شده از آنان را بدی
 .ج اطاعت از پیامبر

ت بر اینکه وعده خداوند به مسلمین در خصوص جانشینی این آیه تأکید دیگری اس
و استقرار یک وعده مطلق نیست، بلکه این وعده محدود و مشروط است، و فقط برای 

کنند، و دلیل  کسانی که دستورات الھی را اجرا می ؛گردد مسلمانان نیکوکار عملی می
ات و فرامین الھی این سخن نیز آن است که برای مسلمانان پیشین که پایبند دستور

بودند تحقق یافت، و بزودی مسلمانانی صادق و پایبند به دستورات الھی خواھند آمد 
 ی الھی دست خواھند یافت. که به وعده



 

 

 فصل هشتم:
 وعده قرآنی در سوره محمد

ل)، چون نام این سوره، نام دیگری نیز دارد: (سوره قتا مدنی است، ج سوره محمد
 ی دوم آن بیان شده، این سوره به این نام، نامگذاری شده است: در آیه ج محمد

ِينَ وَ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ٖد وَُهَو  ٱل�َّ ٰ ُ�َمَّ ّ�ِِهمۡ  ٱۡ�َقُّ َوَءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل َ�َ  ﴾ِمن رَّ
 .]٢[محمد: 

کارھای نیک و شایسته بکنند، و چیزی را باور دارند که و اما کسانی که ایمان بیاورند و «
 .»و از سوی پروردگارشان آمده است - ھم حق است و آن - بر محمد نازل شده است

 ھم به خاطر بیان این کلمه در آن: ھمچنین سوره قتال نامیده شده آن

َۡكَمةٞ َوذُكَِر �ِيَها ﴿ نزِلَۡت ُسوَرةٞ �ُّ
ُ
 .]٢٠حمد: [م ﴾ٱلۡقَِتاُل فَإَِذآ أ

 .»شود گردد و جنگ در آن ذکر می ی محکمی نازل می زمانی که سوره«
در این سوره آیات بسیاری وجود دارد که از حقایق ایمانی در رویارویی میان 

 :گوید. از جمله این آیات مؤمنین و کفار سخن می

 منظور از بارهای سنگین جنگ
 فرماید: خداوند می -١

ٰ تََضَع ﴿ ۚ  ٱۡ�َۡرُب َح�َّ ۡوَزارََها
َ
 .]٤[محمد:  ﴾أ

 .»گیرد نھد و نبرد پایان می تا جنگ بارھای سنگین خود را بر زمین می«
أوزار: به معنی بارھای سنگین است، و جمع کلمه (ِوزر) است که به معنای بار 

 سنگین است. معنی جمله: تا جنگ به پایان برسد.
ای که قرآن اکثر  شیوهاین حقیقت براساس (مصورسازی قرآنی) عرضه شده است، 

کند، آیه نگفته: تا جنگ میان مسلمانان و کفار  موضوعاتش را بدان شیوه عرضه می
کند به تصویر  پایان پذیرد، بلکه جنگ را به شکل زنی که بار سنگینی را حمل می

ی  کشیده، زنی که از سنگینی بار خسته شده و از پای در آمده است، و ما در اندیشه
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. سپس به ایستگاه آخر خورد ز سنگینی بار تکان تکان میبینیم که ا خود او را می
کند. منظور از بار سنگین  حرکتش رسیده، و بارش را زمین گذاشته و استراحت می

شود، ھمچنین  ھای بسیار متنوعی است که در جنگ به کار برده می جنگ: سالح
و مادی و معنوی، و  ھای مالی و بشری، تدارک و گردآوری نیرو برای آن، و ھزینه

ھا و  نتایج و سختی ھرآنچه که برای آماده کردن به درد بخورد، و ھمچنین شامل
 شود. ھا و معضالتی است که از آن ناشی می دشواری
ھای سنگینی است که طرفین جنگ از جان خود و  ھا بارھا و حمل ی این ھمه

و این  پردازند یشان می یندهو حال و آفرزندان، و اموال و نیروھا، و میھن و سرزمین، 
ھا متوقف شده و پایان  بس و پایان جنگ تکالیف و بارھای سنگین فقط با آتش

پذیرد. این جمله از آیه در میاِن رھنمود مؤمنین در خصوص چگونگی تعامل با  می
 فرماید: کفار، به ھنگام نبرد با آنان است، خداوند می

ِينَ فَإَِذا لَقِيُتُم ﴿ ْ فََ�َۡب  ٱ�َّ ْ  ٱلّرِقَاِب َ�َفُروا وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إِذَا ا  ٱلَۡوثَاَق َح�َّ فَإِمَّ

ٰ تََضَع  ا فَِدآًء َح�َّ ۡوَزارََهاۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ٱۡ�َۡرُب َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ
َ
ُ أ ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن  نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ

ْ َ�ۡعَضُ�م بِبَ  َۡبلَُوا ِينَ ۡعٖض� وَ ّ�ِ ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ قُتِلُوا ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َسَيۡهِديِهۡم  ٤فَلَن يُِضلَّ أ

َ�َها لَُهمۡ  ٱۡ�َنَّةَ َوُ�ۡدِخلُُهُم  ٥َوُ�ۡصلُِح بَالَُهمۡ   .]٦-٤[محمد:  ﴾٦َعرَّ
شان را بزنید، و ھمچنان ادامه دھید تا  ھای شوید، گردن ھنگامی که با کافران روبرو می«

کوبید. در این ھنگام (اسیران را) محکم ببندید،  ی کافی دشمن را ضعیف و درھم می ه اندازهب
کنید) و یا (در برابر آزادی از  گذارید و (بدون عوض آزادشان می بعدھا یا بر آنان منت می

داشت) تا جنگ بارھای سنگین خود را گیرید، (این وضع ھمچنان ادامه خواھد  آنان) فدیه می
خواست خودش از آنان  گیرد. برنامه این است، و اگر خدا می نھد و نبرد پایان می ن میبر زمی

گرفت. اما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در  انتقام می
گذارد. به  مزد نمی گیرد و بی شان را نادیده نمی شوند، خداوند ھرگز کارھای راه خدا کشته می

نماید و آنان را به  شان را خوب و عالی می کند و حال و وضع خداوند آنان را رھنمود میزودی 
 .»بھشتی داخل خواھد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است

 زد و خورد با کفار و اسیر گرفتن از آنان
شود، بر مسلمانان واجب  ور می ھنگامی که آتش جنگ میان مسلمین و کفار شعله

شان،  شان، و درھم شکستن قدرت نظامی زدن تن کفار محارب، و گردناست که بر کش
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شان  تضعیف آنان و شکست شان مصمم باشند، زیرا این کار منجر به و زخمی نمودن
شان را افزایش  ھای . ھنگامی که کفار را سست و ضعیف کردند، و زخمیگردد می

ت که سربازان کفار را شان را درھم شکستند بر مسلمانان واجب اس دادند، و مقاومت
. رھبر در خصوص این اسیران صاحب اختیار دند، و آنان را به اسارت بگیرندمحکم ببن

است، اگر مصلحت مسلمین اقتضا نماید بر برخی از آنان منت نھاده و آنان را بدون 
یا از خود آنان و یا از کند حال  کند و یا از برخی فدیه دریافت می ھیچ عوضی آزاد می

 گیرد. شان پول می شان، در مقابل آزاد کردنھای دولت
ماند: کشتن و زخمی  این حکم قرآنی در تعامل مسلمانان با کفار حربی باقی می

بس  پذیرد و میان طرفین آتش کردن و به اسارت گرفتن، تا آنگاه که جنگ پایان می
کفار انتقام دھد که او قادر است که از  گیرد. خداوند به مسلمانان خبر می صورت می

گرفته و آنان را ھالک و نابود سازد، زیرا او بر ھرچیزی توانا است، و برای مسلمانان 
سازد و اینکه این دستور بدین  حکمت دستور به آنان برای نبرد با کفار را روشن می

ی کفار بیازماید، جھاد امتحان و آزمایشی برای  خاطر است تا مسلمانان را به واسطه
ھا و  یابند و به رغم قربانی اند که در صحنه جھاد پرورش می اینان کسانیآنان است و 

ھا دریافت  مشقاتی که در پی دارد مسلمانان از آن درس و رھنمون و سودھا و بھره
شان را خالصانه تقدیم خدا کرده، و این دنیا را ھای ند. آن زمان که شھداء جاندار می

نیستند، زیرا به زودی خداوند آنان را به بھشتی  دیده دیده و خسارت کنند، زیان ترک می
 داخل خواھد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است.

 یابد؟! چه وقت جنگ پایان می
 فرماید: به سوی این سخن خداوند که می

ٰ تََضَع ﴿ ۚ  ٱۡ�َۡرُب َح�َّ ۡوَزارََها
َ
 .]٤[محمد:  ﴾أ

 .»گیرد نبرد پایان مینھد و  تا جنگ بارھای سنگین خود را بر زمین می«
یابد؟ و به عبارتی دیگر: چه وقت  چه وقت جنگ پایان می گردیم تا بپرسیم: باز می

 پذیرد؟ جنگ میان مسلمانان و کفار پایان می
پذیرد و تمام  تر است که نبرد بین دو گروه پایان نمی این نظر محتمل و مطلوب

است  ÷ ن نزول عیسی بن مریمشود مگر اندکی پیش از قیامت، و این ھنگام زما نمی
ی کفار را قلع و قمع کرده، و در زمان او فقط مؤمنین بر روی زمین  ای که ھمه به گونه
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ٰ تََضَع ﴿مانند!، الزم است این سخن خداوند را  باقی می ۚ  ٱۡ�َۡرُب َح�َّ ۡوَزارََها
َ
در پرتو  ﴾أ

آیات دیگری که تداوم رویارویی میان حق و باطل، و استمرار نبرد کفار با مؤمنین را 
 فرماید: دارند بفھمیم. ھمچنان که خداوند می بیان می

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ْۚ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ  .]٢١٧[البقرة:  ﴾ٱۡستََ�ُٰعوا
 .»تان برگردانند ا خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینپیوسته با شم«

 فرماید: و یا می

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
 .]٢٥١[البقرة:  ﴾ٱۡ�

ی برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا  و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله«
 .»گیرد می

و این به معنای تداوم رویارویی و نبرد میان مسلمانان و کفار است، جنگی که بعد 
ھای بعدی باقی مانده و پیوسته تا اندکی  از ھجرت آغاز شده و پیوسته در طول قرن

پیش از برپایی قیامت باقی خواھد ماند. تداوم نبرد میان مسلمانان و کفار تا برپایی 
جنگی شّدت  ھم به رغم شان است آن مسلمانان و قدرتقیامت به معنای تداوم وجود 

ی راستین قرآنی در خصوص تداوم  اندازند، این وعده که کفار بر ضد آنان به راه می
 !وجود و قدرت مسلمانان است

 تداوم جهاد تا نزدیکی برپایی قیامت
در «گوید این است که:  ی آنچه که امام حافظ ابن کثیر در تفسیر آیه می از جمله

ٰ تََضَع ﴿تفسیر سخن خداوند  ۚ  ٱۡ�َۡرُب َح�َّ ۡوَزارََها
َ
گوید: تا آنگاه که عیسی  . مجاھد می﴾أ

فرماید:  برگرفته که می ج نزول کند، گویی او این نظر را این سخن پیامبر ÷ بن مریم
 .»جنگد شان با دجال می نکه آخرینکنند، تا ای من از حق پیروی میاّمت  از پیوسته گروھی«

ھا روایت کرده که نزد  از ُجبیر بن نفیر نقل است که گفت: سلمةبن نفیل برای آن
دارم) به حال خود رھا  رفت و گفت: من اسیم (را که برای جھاد نگه می ج رسول الله

دوران  ام، (چرا که) و شمشیرم را کنار گذاشتهخواھد بچرد،  ام تا ھرگونه که می کرده
کارزار به سر آمده است، (سلمه گوید)، و گفتم: دیگر کارزاری باقی نمانده است (تا در 

کنی)  خیر (اینطور نیست که فکر می«به او فرمود:  ج آن شرکت کنیم)، رسول خدا
داخت و بر مردمان اکنون زمان جھاد است، ھمواره گروھی از امتم به کارزار خواھند پر
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ھایی را (از ایمان به سوی کفر) منحرف  ھای گروه پیروز خواھند شد، خداوند دل
گرداند، تا آن گروه با آنان بجنگند، و بر ایشان پیروز شوند، و این جنگ و جھاد از  می

گاه باشید  سوی آن گروه مؤمن ادامه خواھد یافت تا اینکه رستاخیز فرا برسد، ھان! آ
ز اصلی مؤمنان سرزمین شام است، (و بدانید) که خیر و نیکی بر پیشانی ھمانا مرک

 .١»ھای جھاد پیوند خورده است، و تا روز قیامت این خیر و نیکی ادامه دارد اسب
روایت است که گفت: وقتی مسلمانان مکه را فتح کردند،  س از نواس بن سمعان

اند (تا ھرگونه که  شده ھای جھاد رھا ! اسبج (مردمانی) گفتند: ای رسول خدا
ھا کنار گذاشته شده، و جنگ و جھاد به سر آمده است و  بخواھند بچرند)، و سالح

اند!  دروغ گفته«فرمود:  ج افزودند (دیگر از امروز) جنگی نخواھد بود! رسول خدا
ھای گروھی را (از ایمان به سوی کفر)  اکنون نیز زمان جنگ است، ھمواره خداوند دل

شوند  گرداند، و گروھی از امتم با آنان خواھند جنگید و بر ایشان پیروز می منحرف می
بدانید که مرکز اصلی مؤمنان  و تا قیامت فرا برسد آنان به این کار ادامه خواھند داد، و

 .٢»شام خواھد بود..

ٰ تََضَع ﴿گوید:  قتاده می ۚ  ٱۡ�َۡرُب َح�َّ ۡوَزارََها
َ
ین : یعنی تا شرک باقی نماند. و ا﴾أ

 فرماید: ھمچون این سخن خداوند است که می

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ ِۖ  ٱّ�ِينُ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ  .]١٩٣[البقرة:  ﴾ِ�َّ
 .»ای باقی نماند و دین (خالصانه) از آن خدا گردد و با آنان پیکار کنید تا فتنه«

پیوسته است و فقط به ھنگام برپایی بنابراین: نبرد میان مسلمانان و کفار مداوم و 
شان ادامه داشته و  پذیرد، و این بشارتی برای مسلمانان است که قدرت قیامت پایان می
 !جنگند با آن با کفار می

 سنت ثابت الهی در از میان بردن کفار
 فرماید: خداوند می -٢

                                           
و امام احمد در مسند الشامیین به شماره  ٣٥٠٥این حدیث را نسائی در کتاب الخیل به شماره  -١

 اند، حدیث مرفوع است. م. روایت کرده ١٦٣٥
 ، م.١٤٥، ص ٣٠صحیح ابن حبان، جزء  -٢
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﴿ �ِ ْ فَلَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض ۞أ

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱۡ� ِينَ َ�َينُظُروا َر  ٱ�َّ ُ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ َدمَّ  ٱ�َّ
ۡمَ�ٰلَُها

َ
نَّ  ١٠َعلَۡيِهۡمۖ َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ِينَ َمۡوَ�  ٱ�َّ نَّ  ٱ�َّ

َ
ْ َوأ َ� َمۡوَ�ٰ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َءاَمُنوا

 .]١١-١٠[محمد:  ﴾١١لَُهمۡ 
اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از ایشان  و گذار نپرداختهآیا در زمین به گشت «
اند به کجا کشیده و چه شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است و برای کافران  بوده

ھا خواھد بود. این (عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت سوء کافران)  امثال این عواقب و مجازات
گونه سرپرست  مؤمنان است، ولیکن کافران ھیچ روخاطر است که خداوند سرپرست و یا بدان

 .»و یاوری ندارند
اند مورد انتقاد و سرزنش قرار  تهپرداخ ج آیات کافرانی را که به جنگ پیامبر

اند، و  گیر کافران پیشین شده عبرت نگرفته دھد که از آنچه از عقوبت و ویرانی دامن می
گاھی از  بقایای عذابی  آنان را به گشت و گذار در زمین، و مشاھده دیدگان پیشین، و آ

شان، و چگونگی پایان نبردشان  آثار برجای مانده از آنان، و شناخِت چگونگی سرانجام
آیات آنچه را که برای گذشتگان روی داده در یک جمله  خواند. با فرستادگان فرا می

َر ﴿خالصه کرده است، و آن این است:  ُ َدمَّ وند آنان را نابود ساخته خدا«، ﴾َعلَۡيِهۡمۖ  ٱ�َّ
 .»است

ناپذیر است، نظر به این که  خداوند بر گذشتگان سنتش را اجرا کرد سنتی که تخلف
شان  فرستادگان پیشین را با رحمت خود نجات داده، و عذابش را دامنگیر دشمنان

کفار قریش منتظر باشند که آنچه  شان را بر سرشان ویران نموده است. ھای کرده و خانه
 ج الله بر تکذیب و نبردشان با رسول ر سر کفار پیشین آمد بر سر آنان نیز بیایید اگرب

ھا در این سخن  ناپذیر است. تھدید آن خداوند تخلفسّنت  تداوم داشته باشند، زیرا

ۡمَ�ٰلَُها﴿فرماید:  خداوند به صراحت بیان گردیده آنجا که می
َ
و برای «، ﴾١٠َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

 .»ھا خواھد بود امثال این عواقب و مجازاتکافران 
را تکذیب کرده و به او  ج منظور از کافرین در اینجا: کفاری است که رسول الله

اند، از جمله کفار قریش و یھود و دیگران. یعنی: کسانی که به رسول خاتم  کفر ورزیده
کفار پیش کفر ورزیدند منتظرند که ھمانند آنچه از عذاب دامنگیر  ج محمد مصطفی

کفر ورزیدند  ج از آنان شد، دامنگیر آنان نیز شود. خداوند کسانی را که به رسول الله
 از میان برده، و فرستاده خود و دینش را پیروز گرداند.
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ۡمَ�ٰلَُها﴿در بطن جمله: 
َ
ی کافرانی را که در طول تاریخ  ، ھمه﴾١٠َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

گیرد تا آنجا که منتظرند تا آنچه از  د دربر میان اسالمی با اسالم و مسلمین جنگیده
نابودی و ھالکت و شکست بر سر کفار پیشین آمده بر سر آنان نیز بیاید و اسالم از 

اند. پیروز بیرون آمده و در زمین استقرار و  ھایی که بر ضدش آغاز کرده تمامی جنگ
 یابد. تعمیق می

اند تا  سیاری از کفاری را که کوشیدهھای ب ھا و نمونه تردید تاریخ اسالمی مثال بی
ی آنان خفت  اسالم و مسلمین را از میان ببرند به ثبت رسانده است، اما سرانجام ھمه

ی  جویانه و خواری، و شکست و زیان بوده است. ما یقین داریم که ھجوم ستیزه
م اند به ھمان عاقبتی خت ھای کفر یھودی و صلیبی به راه انداخته معاصری که قدرت

ھای کفار پیشین ختم شد. زیرا سرانجام ھرکسی که با این دین  خواھد شد که ھجوم
الھی است!، چرا مؤمنین پیروزند؟ و سّنت  بجنگد شکست و خواری و زیان است! این

 اند؟ چرا کفار شکست خورده
این (عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت «فرماید:  ی بعدی است که خداوند می جوابی در آیه

ران) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است، ولیکن کافران سوء کاف
 .»گونه سرپرست و یاوری ندارند ھیچ

این یک حقیقت مسّلم قرآنی است که راز موفقیت و رستگاری مؤمنین، و یأس و 
دھد را بیان  ھایی را که خداوند به مؤمنین می درماندگی کفار، و عملی شدن ھمه وعده

مؤمنین پیروز و موفق و رستگارند، زیرا خداوند سرپرست و یاور آنان است، کند.  می
شان را سرپرستی  خداوند آنان را مورد حمایت و عنایت خود قرار داده و کارھای

 نھد. کند و با یاری و تأییداتش بر آنان منت می می
رند که اند، زیرا آنان سرپرست و یاوری ندا در مقابل کفار زیانمند و شکست خورده

طور قطع  آنان را یاری کرده و مورد حمایت قرار دھد و کسی که خداوند با او نباشد، به
گاھند و با سّنت  او زیانمند و شکست خورده است. این الھی است که مؤمنین به آن آ

 آن تعامل نموده و بدان اعتماد و اطمینان دارند.

 دهد خداوند با مؤمنین صادق بوده و آنان را یاری می
ْ إَِ� ﴿ فرماید: خداوند می -٣ ْ َوتَۡدُعٓوا ۡلمِ فََ� تَِهُنوا نُتُم  ٱلسَّ

َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ُ وَ  ٱۡ� َمَعُ�ۡم  ٱ�َّ

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
ُ�ۡم أ  .]٣٥[محمد:  ﴾٣٥َولَن يَِ�َ
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بنابراین سست مشوید و (کافران را) به صلح مخوانید، چرا که شما برترید و خدا با شما «
 .»کاھد تان نمی ثواب) اعمال است، و ھرگز از (اجر و

دھد و آن این است که خداوند با  این آیه یک وعده ربانی دیگر به مؤمنین ارائه می
گاه احساس برتر بودن از  گردند و ھیچ مؤمنین است، در نتیجه سست و ضعیف نمی

ھا متمایزند،  شک یقین مسلمین به اینکه برترند، و از دیگر امت گردد. بی آنان جدا نمی
نمایند  گرداند و بر این اساس با دیگران تعامل می مسلمانان را در برابر دیگران قوی می

ترند، زیرا خداوند به ھمراه توفیق و  تر و بزرگوارتر و برتر و قوی که واالتر و گرامی
 تأییدش با آنان است.

خداوند با مؤمنین است و او سرپرست و یاور آنان است و بدین خاطر یاریشان 
اند، زیرا خداوند با آنان نیست و ھرکس  ند، در مقابل کفار مغلوب و شکست خوردهک می

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ ﴿که خدا با او نباشد کسی با او نیست. سخن خداوند: 
َ
ُ�ۡم أ و «، ﴾٣٥َولَن يَِ�َ

 .»کاھد تان نمی ھرگز از (اجر و ثواب) اعمال
کاھد، و  به این معنی است که: خداوند ھرگز از ثمرات کارھای نیک مؤمنین نمی

گرداند، زیرا  شان را تباه نمی کند، و کارھای دار نمی شان غصه ھرگز آنان را در کارھای
کارھای آنان در ارتباط با ایمان است. مؤمنین با آن به سوی خدا روی آورده و خداوند 

آن را برایشان حفظ کرده و به خاطر آن بدانان پاداش  پذیرد و آن را از آنان می
دھد!، وقتی که مؤمنین تحت حمایت و عنایت خداوندند پس چگونه در برابر کفار  می

گردند؟ و چگونه  بینوا که ھیچ سرپرست و یاوری ندارند سست و خوار و ذلیل می
تسلیم کفار  کنند؟ و چگونه مؤمنین در برابر این کفار احساس ضعف و ناتوانی می

نُتُم ﴿: گردند؟ سخن خداوند می
َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ُ وَ  ٱۡ� چرا که شما برترید و خدا با «، ﴾َمَعُ�مۡ  ٱ�َّ

ای که بیانگر ھمراه بودن خدا با  یک وعده راستین قرآنی است، وعده .»شما است
ین گیرند، ا مؤمنین راستگوست، مؤمنینی که نیرو و قدرت را از عنایت و تأیید الھی می

وعده برای مؤمنین پیشین تحقق یافته است، و پیوسته برای مؤمنین صادق در ھرزمان 
 یابد. و مکانی تحقق می



 

 

 فصل نهم:
 وعده قرآنی در سوره فتح

در ماه  ج سوره فتح مدنی است، و در پی صلح حدیبیه نازل شده، صلحی که پیامبر
ھم بعد از آنکه میان او و  القعده در سال ششم ھجری با قریش منعقد نمود، آن ذی

انجام عمره مانع ایجاد نمودند بر این اساس که ایشان و یارانش سال بعد برای انجام 
 عمره بازگردند.

ای به  ی صلح اعتراض نمودند و آن را لطمه نامه بسیاری از صحابه به بندھای پیمان
و اصحابش از حدیبیه به  ج مسلمانان قلمداد کردند، در اثنای بازگشت پیامبرحق 

ای را که به  انداز منفی مدینه، خداوند سوره فتح را نازل فرمود، و در آن دیدگاه و چشم
ھای صحابه آویخته بود، زدود و از میان برد، و از آن به فتح مبین نام برد، و به  جان

شان و  ن در خصوص پیروزی آنان، و شکست دشمنانھایی راستی مسلمانان وعده
 شان داد. استقرار و تثبیت دین

 صلح حدیبیه فتحی آشکار بود
 فرماید: برد. خداوند می آیه اول سوره از صلح حدیبیه به عنوان فتحی آشکار نام می

بِيٗنا﴿  .]١[الفتح:  ﴾١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ
 .»ایم فراھم ساختهما برای تو فتح آشکاری را «

مراد از فتح مبین در این آیه صلح حدیبیه است، و سخنانی از صحابه در این زمینه 
شما فتح «کند که گفت:  روایت می س از براء بن عازب 1نقل شده است، امام بخاری

دانید، البته فتح مکه، فتح بود. ولی ما بیعت رضوان را که در روز  مکه را فتح می
 ٢.»دانیم گرفت، فتح میدیبیه انجام ح

                                           
 .٤١٥٠حدیث شماره:  -١
 . م١٣٨٤، مترجم: عبدالقادر ترشابی، انشارات حرمین، اول ٣٢٩، ص ٢مختصر صحیح بخاری، ج  -٢



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢٧٦

دانید، و ما صلح حدیبیه  گوید: شما فتح مکه را فتح می می س عبدالله بن مسعود
 دانیم. را، فتح می

 دانیم. گوید: ما فقط صلح حدیبیه را فتح می ھم می ب جابر بن عبدالله
تابد به حساب آورد  این سوره را بھتر از ھرآنچه که خورشید بدان می ج پیامبر

  1به خاطر وعده و بشارت به فتح که در این سوره است.ھم  آن

امشب «فرمودند:  ج روایت کرده که رسول الله س بن خطاب از عمر 2امام بخاری
تابد (از  ھا می ای بر من نازل شده است که نزد من از آنچه که خورشید بر آن سوره

بِيٗناإِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتحٗ ﴿سپس ». تر است ی دنیا) محبوب ھمه . را تالوت ﴾١ا مُّ
 .٣فرمود

اش را عملی ساخت، تا آنجا که  خداوند به مسلمانان وعده فتح مکه را داد، و وعده
رمضان  فتح مکه در کمتر از دو سال از نزول سوره عملی شد، به ھرحال فتح مکه در

ا ھایی ر ھا و بشارت سال ھشتم ھجری رخ داد. در سوره فتح آیاتی وجود دارد که وعده
 دھد از آن جمله: به مسلمانان می

 وعده جنگ با کفار نیرومند و پرقدرت
 فرماید: خداوند می -١

ۡعَراِب قُل ّلِۡلُمَخلَّفَِ� ِمَن ﴿
َ
ۡو  ٱۡ�

َ
ٖس َشِديٖد تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

ْ يُۡؤتُِ�ُم  ُ �ُۡسلُِموَنۖ فَإِن تُِطيُعوا ُۡتم ّمِن َ�بُۡل  ٱ�َّ ْ َكَما تََو�َّ ۖ �ن َ�َتَولَّۡوا ۡجًرا َحَسٗنا
َ
أ

 �ِ
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ  .]١٦[الفتح:  ﴾١٦ٗماُ�َعّذِ

نشین بگو: از شما دعوت خواھد شد که به سوی قومی  ھای بادیه به باز پس ماندگان عرب«
شوند. اگر  مسلمان می کنید یا اینکه روید. با آنان پیکار می جنگجو و پرقدرت بیرون می

فرمانبرداری کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواھد داد، و اگر سرپیچی کنید، ھمانگونه 
 .»تان خواھد داد اید، خداوند با عذاب دردناکی عذاب که قبًال نیز سرپیچی کرده

                                           
 .٤/١٧٧تفسیر ابن کثیر:  -١
 .٤٨٣٣ماره: حدیث ش -٢
 با تلخیص. م ٣٣١، ص ٢، ج مختصر صحیح بخاری -٣



 ٢٧٧ یمدن یها سوره در یقرآن یها وعده: سوم بخش

برای  ج االیمان از خروج با رسول الله نشین و افراد ضعیف ھای بادیه برخی از عرب
ھم به خاطر فرار از تکالیف جھاد. در این آیه  د در راه خدا خودداری کردند آنجھا

دھد که به آنان که از آمدن با او به جھاد خودداری  دستور می ج خداوند به پیامبرش
ھای با کفار دائمی بوده و  کردند خبر دھد که جھاد مداوم و مستمر است، و جنگ

از شما دعوت خواھد «فرماید:  وند است که میشود. وعده در این سخن خدا متوقف نمی
کنید یا اینکه  روید. با آنان پیکار می شد که به سوی قومی جنگجو و پرقدرت بیرون می

 .»شوند مسلمان می
بر ضد کفار قدرتمند، گروھی جنگاور و سخت  - یا نبردھایی - این سخن به نبرد

جنگند، و بر آنان پیروز  فار میکند، و به زودی مسلمانان با این ک زورمند اشاره می
در مشخص  برند. مفسرین شان را از بین می شوند، و آنان را شکست داده و قدرت می

اند و حافظ ابن کثیر در این  کردن این کفار جنگجو و پرقدرت دچار اختالف شده
 ھا را در تفسیرش بیان کرده است: ی سخنان آن خصوص خالصه

اند  اند که مقیم طائف و گفته شده: آنان قبیله ثقیف اند ھوازنفته شده: آنان قبیله گ
و گفته شده: آنان  اند بنی حنیفه از اھالی یمامه و گفته شده: مراد از آنان قبیله

اند. گفته شده: آنان  ن اھل فارس و روم ھردو باھمگفته شده: آنا .اند رومیان
مردانی قدرتمند و  گفته شده: آنانو  فته شده: آنان اتراک و اکراداند.. گپرستانند بت

و گفته شده: ھنوز آن قوم سخت ستیزنده  د، اما از آنان اسمی برده نشدهسلحشورن
 1.اند! نیامده

 ج شود این است که منظور کفار زمان رسول الله ای که ترجیح داده می نظریه
ی اقوامی  با آنان جنگید و آنان را شکست داد. براین اساس شامل ھمه ج است، پیامبر

شود که عبارتند از: یھودیان  آنان را شکست داد می ج که بعد از صلح حدیبیه پیامبر
خیبر، قریش که روز فتح مکه شکست خوردند، ھوازن که در جنگ حنین بعد از فتح 

 مکه شکست خوردند، و ثقیف که بعد از محاصره طائف تسلیم شدند.
شان در برابر قدرت  ، اما قدرت و نیرویھا قوی و نیرومند و جنگاور بودند ی این ھمه

و یارانش که بسیار جنگاور و قدرتمندتر از آنان بود، درھم  ج و نیروی رسول الله
شکسته شد. وعده قرآنی در این آیه تحقق یافت، زیرا تمامی کفار قدرتمند و قوی از 

                                           
 .٤/١٨٤تفسیر ابن کثیر:  -١
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پای از  ج جمله یھود خیبر و قریش و ثقیف و طائف و دیگران در زمان رسول الله
 درآورده شدند.

 شود این وعده شامل کفار زمان ما نیز می
نیست بلکه وعده عام و فراگیری  ج اما این وعده مخصوص کفار زمان رسول الله

ی  گیرد و از جمله است که کفار بعدی را که صحابه آنان را شکست دادند دربر می
شدند، و بعد از آنکه ھا: بنوحنیفه در نجد است، که به ھمراه مسیلمه کذاب مرتد  آن

 صحابه در جنگ یمامه آنان را شکست دادند به اسالم بازگشتند.
شان را از بین بردند و سرزمین  ھا اھل فارس بودند که صحابه قدرت ی آن از جمله

عراق و فارس را فتح کردند، و از جمله رومیان که صحابه سرزمین شام و مصر را از 
وامی که صحابه و تابعین آنان را در خراسان و ھند و دست آنان آزاد کردند، و دیگر اق

ھا شکست دادند. ھمچنین آیه اقوام  چین و مغولستان و آفریقا و اندلس و دیگر مکان
شود مانند  دیگری که مسلمانان با آنان جنگیده و بر آنان پیروز شدند را شامل می

 ھا و تاتارھا و دیگران. صلیبی
گیرد،  داوم داشته و گذشته و حال و آینده را دربر میی قرآنی موجود در آیه ت وعده

ھا و نبردھای میان مسلمین و  و بر ما الزم و ضروری است که آن را به تمامی جنگ
ھم بعد از بیان نام کسانی که  کفار، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان تعمیم دھیم، آن

بر آنان انطباق یافته است. و بدین خاطر امام زھری از  ج این وعده در زمان پیامبر

ٖس َشِديدٖ ﴿گوید:  قومی مشخص نام نبرده و می
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
 1اند. : آن قوم ھنوز نیامده﴾قَۡوٍ� أ

 وعده غنیمت گرفتن از کفار
 فرماید: خداوند می -٢

ُ وََعَدُ�ُم ﴿ َل لَُ�ۡم  ٱ�َّ ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ
ۡ
ِ َمَغانَِم َكثِ�َٗة تَأ يِۡدَي  ۦَ�ِٰذه

َ
 ٱ�َّاِس َوَ�فَّ �

ۡسَتقِيٗما ۡخَرٰى لَۡم َ�ۡقِدُرواْ  ٢٠َعنُ�ۡم َوِ�َُكوَن َءايَٗة ّلِۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ
ُ
َوأ

َحاَط 
َ
ُ َعلَۡيَها قَۡد أ ۚ َوَ�َن  ٱ�َّ ُ بَِها ءٖ قَِديٗر� ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ِ َولَۡو َ�َٰتلَُ�ُم  ٢١َ�َ َ�َفُرواْ  ينَ ٱ�َّ

                                           
 .٤/١٨٤تفسیر ابن کثیر:  -١
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ۡدَ�ٰرَ لََولَُّواْ 
َ
ِ ُسنََّة  ٢٢ُ�مَّ َ� َ�ُِدوَن َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� ٱۡ� قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

ِ لُِسنَّةِ   .]٢٣-٢٠[الفتح:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
آورید،  ھا را به چنگ می ھای فراوانی را به شما وعده داده است که آن خداوند غنیمت«

تعدی مردمان را از شما باز داشت، تا تان فراھم ساخت، و دست  ولی این یکی را زودتر برای
ای (بر وفای به عھد پروردگار) برای مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رھنمود کند. و  نشانه

ھای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه  غنیمت
گرداند) و او بر ھرچیزی توانا است. اگر کافران (قریش، در  ی شما می دارد (و آن را بھره

گریزند، سپس  کنند و می سرزمین حدیبیه) با شما بجنگند، (از ترس شما) پشت می
شان را به دست گیرد) و یاوری (که ایشان را کمک کند) پیدا سرپرستی (که کار و بار ای

الھی سّنت  بوده است، و ھرگز برایالھی است که در گذشته نیز سّنت  نخواھند کرد. این
 .»تغییر و تبدیلی نخواھی یافت

اندکی  در زیر درخت و ج خطاب این آیات متوجه صحابه است، کسانی که با پیامبر
معروف است. خداوند » بیعةالرضوان«ت کردند. بیعتی که به پیش از صلح حدیبیه بیع

 دھد که از آنان راضی است: ی پیشین به آنان خبر می در آیه

ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة  .]١٨[الفتح:  ﴾ٱلشَّ
 .»درخت با تو بیعت کردندخداوند از مؤمنان راضی گردید ھمان دم که در زیر «

ھایی در خصوص پیروزی  ] از سوی خدا به مؤمنین وعده٢٣-٢٠در این چھار آیه [
 شود. و استقرار، و شکست دشمنان کافرشان و غنیمت گرفتن از آنان داده می

ُ وََعَدُ�ُم ﴿فرماید:  سخن خداوند که می ُخُذوَ�َها ٱ�َّ
ۡ
 .﴾َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

 .»آورید ھا را به چنگ می ھای فراوانی را به شما وعده داده است که آن تخداوند غنیم«
ای قرآنی مبنی بر تداوم نبردھا میان مسلمین و کفار است و اینکه مسلمانان  وعده

آورند، این وعده فارغ از  ھا بدست می ھای بسیاری از آن بر آنان پیروز شده و غنیمت
، و فتوحات ج قرآنی در زمان رسول اللهی راستین  زمان و مکان است. این وعده

ھای  ی جنگ و ھمه ھا، ھا و عباسی اسالمی در زمان خلفای راشدین، و زمان اموی
 ی اسالمی بعد از آن تحقق یافت. پیروزمندانه
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ُ وََعَدُ�ُم ﴿بدین خاطر مجاھد که از تابعین است در تفسیر  َمَغانَِم َكثَِ�ٗة  ٱ�َّ
ُخُذوَ�َها

ۡ
یعنی مجاھد آیه را اینگونه  1ھا تا امروز است. ی غنیمت گوید: منظور ھمه می ﴾تَأ

شود که جھادگران تا زمان تابعین از  ھای بسیاری می کند که شامل غنیمت تفسیر می
بخشد که زمان او را  آیه را آنچنان تعمیم می / حال که مجاھد اند. کفار بدست آورده

دھیم که بعد از عصر تابعین را نیز شامل  نان تعمیم میگیرد ما نیز آیه را چ نیز فرا می
آورند فارغ از  ھایی که جھادگران از کفار بدست می شود و آن را بر تمامی غنیمت

 دھیم. ھرزمان و مکانی تطبیق می
ای قرآنی در خصوص پیروزی مسلمین، و غنیمت  بدین خاطر است که آن را وعده

و به راستی این وعده در فتوحات اسالمی بعدی  شان از کفار به حساب آوردیم، گرفتن
 !تحقق یافته است

 های آنی و فوری چیست؟ منظور از غنیمت
ِ ﴿فرماید:  سخن خداوند که می َل لَُ�ۡم َ�ِٰذه تان  این یکی را زودتر برای«، ﴾ۦَ�َعجَّ

 .»فراھم ساخت
بعد از صلح حدیبیه بدان پرداخت و در آن  ج به نبردی نزدیک که رسول الله

 کند. ھایی را از مشرکین به دست آورد اشاره می غنیمت
معتقد است که منظور از آن صلح حدیبیه است، صلحی که  ب ابن عباس

َوَ�فَّ ﴿فرماید:  خداوند از آن به فتح مبین نام برد، بدلیل سخن بعدی خداوند که می
يِۡدَي 

َ
و دست تعدی مردمان را از شما باز «، ﴾ِ�َُكوَن َءايَٗة ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ َعنُ�ۡم وَ  ٱ�َّاِس �

 .»ای برای مؤمنان باشد داشت، تا نشانه
را به  دھد و آیه ابن کثیر به نظر و سخن ابن عباس متمایل است و آن را ترجیح می

متی ھا از کفار تعبیر کرده و صلح حدیبیه را نیز غنی ای در مورد دریافت غنیمت وعده
سریع و آنی برای مؤمنین تعبیر نموده، زیرا از این صلح دستاوردھای عظیمی به 

يِۡدَي ﴿گوید:  مسلمین تعلق گرفت. می
َ
یعنی: اھداف شومی را  ﴾َعنُ�مۡ  ٱ�َّاِس َوَ�فَّ �

شود، و  پرورانند از جمله جنگ و نبرد دامنگیرتان نمی تان در ذھن می که دشمنان

                                           
 .٤/١٨٥تفسیر ابن کثیر:  -١
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اید کوتاه  تان که بر جای گذاشته را از خانواده و ھمسرانھمچنین دست تعدی مردمان 

. یعنی: از آن »ای برای مؤمنان باشد تا نشانه«، ﴾َوِ�َُكوَن َءايَٗة لِّۡلُمۡؤِمنِ�َ ﴿ کرده است.
شک خداوند مراقب و محافظ آنان بوده، و با وجود کمی تعدادشان  عبرت بگیرند، بی

گرداند، و تا لطف و احسان خداوند به خود را  میشان پیروز  آنان را بر دیگر دشمنان
تردید خیر در آن چیزی است که خداوند  دریابند، او به سرانجام کارھا عالم است، و بی

 1گزیند ھرچند در ظاھر از آن ناراضی باشند. برای بندگان مؤمنش برمی

ِ ﴿اسم اشاره  ِ ﴿ی  در جمله ﴾ۦَ�ِٰذه َل لَُ�ۡم َ�ِٰذه در  ﴾َمَغانِمَ ﴿به کلمه  ﴾ۦَ�َعجَّ

ُ وََعَدُ�ُم ﴿جمله سابق  ُخُذوَ�َها ٱ�َّ
ۡ
گردد و معنی آن چنین  باز می ﴾َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

ھای بسیاری داده، و این غنیمتی را که در  است: خداوند به شما وعده گرفتن غنیمت
ساز فتح  صلح حدیبیه بدست آوردید برای شما پیش انداخت، زیرا صلح حدیبیه زمینه

 مکه در کمتر از دو سال بود.

 خداوند بر کفار هرجا که باشند احاطه دارد
دھد این  ھای بسیار دیگری را که نزدیک است، می خداوند به مؤمنین وعده غنیمت

 فرماید: شود که می ی بعدی مطرح می وعده در آیه

َحاَط ﴿
َ
ْ َعلَۡيَها قَۡد أ ۡخَرٰى لَۡم َ�ۡقِدُروا

ُ
ُ َوأ ۚ َوَ�َن  ٱ�َّ ُ بَِها ءٖ قَِديٗر� ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ٢١﴾ 
 .]٢١[الفتح: 

ھای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن  و غنیمت«
 .»گرداند) و او بر ھرچیزی توانا است ی شما می احاطه دارد (و آن را بھره

من بن زید معتقدند که مراد از این آیه ابن عباس و ضحاک، و ابن اسحاق و عبدالرح
 .ھای بدست آمده از آن است. و این نظریه برتر است. والله اعلم فتح خیبر و غنیمت

 ج خیبر دژ تسخیرناپذیر یھود بود، و یھودیان بنی قینقاع و بنی نضیری را که پیامبر
ن دژھای یھود و تری از مدینه بیرون کرده بود در آنجا تجمع نموده بودند، خیبر از قوی

ھا  ھنوز بر آن«گوید:  ھا بود. بدین خاطر خداوند در مورد آن می تسخیرنپذیرترین آن
 ».ھا احاطه دارد اید و خدا بر آن دست نیافته

                                           
 .٤/١٨٥تفسیر ابن کثیر:  -١
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ای که در صلح حدیبیه حاضر بودند روانه خیبر شدند و  به ھمراه صحابه ج پیامبر
یھودیان آنجا را محاصره کردند، و در ماه محرم از سال ھفتم ھجری، بعد از دو ماه از 
صلح حدیبیه آنجا را فتح کردند، و مسلمانان در آنجا غنائم بسیاری از یھود بدست 

، بعد از دو ماه که خبرش را به مسلمانان داده آوردند، بدین ترتیب خداوند این وعده را
 بود، برای آنان محقق گردانید.

 ناپذیر است سنت الهی در مورد کفار تخلف
ای که در بیعت الرضوان در حدیبیه شرکت جستند خبر داد که  خداوند به صحابه

، خوردند جنگیدند در مقابل مسلمانان شکست می اگر کفار قریش در حدیبیه با آنان می
 الھی است:سّنت  زیرا این (شکست کفار)

ِينَ َولَۡو َ�َٰتلَُ�ُم ﴿ ۡدَ�ٰرَ َ�َفُرواْ لََولَُّواْ  ٱ�َّ
َ
ِ ُسنََّة  ٢٢ُ�مَّ َ� َ�ُِدوَن َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� ٱۡ�  ٱ�َّ

ِ قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٱلَِّ�   .]٢٣-٢٢[الفتح:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
کنند و  اگر کافران (قریش، در سرزمین حدیبیه) با شما بجنگند، (از ترس شما) پشت می«

الھی است که در گذشته سّنت  گریزند، سپس سرپرستی و یاوری پیدا نخواھند کرد. این می
 .»الھی تغییر و تبدیلی نخواھی یافتسّنت  نیز بوده است، و ھرگز برای

گرداند، زیرا  یابد، او کفار را بر مؤمنین پیروز نمی نمیسنت الھی دگرگونی و تغییر 
کند، ھنگامی که کفار در نبردی یا  خداوند بندگان مجاھد و صادقش را یاری می

شوند این بدین خاطر است که مسلمانان از شروط پیروزی تخطی  ای پیروز می صحنه
 اند. هاند و آنچه را که خداوند بر آنان واجب نموده برپای نداشت کرده

ِينَ َولَۡو َ�َٰتلَُ�ُم ﴿خطاب در سخن خداوند:  ْ  ٱ�َّ ْ لََولَُّوا ۡدَ�ٰرَ َ�َفُروا
َ
 به صحابه ﴾ٱۡ�

است، کسانی که در بیعت الرضوان در حدیبیه شرکت جستند، اگر کفار قریش در 
گریزند، ھرچند کفار از لحاظ  سرزمین حدیبیه با آنان بجنگند، به آنان پشت کرده و می

و تجھیزات از آنان بیشتر باشند، زیرا صحابه برای نبرد بیرون نیامده بودند، بلکه تعداد 
آنان برای انجام عمره آمده بودند، با این وجود اگر در سرزمین حدیبیه نبردی در 

 الھی است.سّنت  گرداند، زیرا این چنین چیزی گرفت خداوند مؤمنین را پیروز می می
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 مرهدر خصوص ادای ع ج خواب پیامبر
 فرماید: خداوند می -٣

ُ لََّقۡد َصَدَق ﴿ ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ  ٱۡ�َّقِ َءامِنَِ�  ٱ�َّ
ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم َما لَۡم َ�ۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا  ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

ِيٓ ُهَو  ٢٧قَرِ�ًبا رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ ِ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 .]٢٨-٢٧[الفتح:  ﴾٢٨َشِهيٗدا
خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود نشان داده است. به خواست خدا شما «

حتمًا در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس، داخل مسجدالحرام خواھید 
مین جھت (قبل از فتح دانستید، و به ھ دانست که شما نمی شد، ولی خداوند چیزھایی را می

نزدیکی (که صلح حدیبیه است) پیش آورد. خدا است که پیغمبر خود را ھمراه با مکه) فتح 
ی  رھنمون و آئین راستین (اسالم به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر ھمه

 .»ای) باشد خدا گواه (این چنین سخن و مسألهھا پیروز گرداند، کافی است که  آئین
به ھمراه یارانش به سمت مکه جھت انجام عمره  ج روانه شدن پیامبرعّلت  آیه از
 .دھد خبر می

در خواب دید که وارد مکه شده و  ج رسول الله«گوید:  امام حافظ ابن کثیر می
کند، ایشان در حالی که در مدینه بودند یارانش را از این خواب مطلع  کعبه را طواف می

نمود، ھنگامی که در سال حدیبیه رھسپار (مکه) شدند برخی از آنان جای شکی 
ھنگامی که  این سال تفسیر و عملی خواھد شد.برایشان باقی نماند که این رؤیا در 

و یارانش بازگشتند به این شرط که  ج ی صلح حدیبیه روی داد و آن سال پیامبر ضیهق
 سال آینده به عمره بیایند، این وضعیت در دل بعضی از صحابه چیزی پدید آورد.

پرسید: مگر به ما خبر نداده بودید که به  ج از پیامبر س تا جایی که عمربن خطاب
 کنیم؟ طواف میی خدا رفته و آنجا را  زودی به خانه

» روی؟ آری! اما آیا به تو گفتم که ھمین امسال به آنجا می«فرمودند:  ج پیامبر
 گفت: خیر. س بن خطاب عمر

ابوبکر ». تو به آنجا خواھی رفت و آنجا را طواف خواھی نمود«فرمودند:  ج پیامبر
 1.داد س بن خطاب ھا را به عمر ھمان جواب س صدیق

                                           
 .٤/١٩٤تفسیر ابن کثیر:  -١
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اند، این خبر  در خواب دیدند که به ھمراه یارانش رھسپار انجام عمره ج رسول الله
را به صحابه داد، آنان نیز خوشحال و شادمان شدند، زیرا آنان بسیار مشتاق دیدار مکه 
و کعبه و مسجدالحرام بودند. ھنگامی که در سال ششم ھجری به ھمراه یارانش 

دی در این سفر عمره را به جای رھسپار ادای عمره شدند شکی نداشتند که به زو
آورند. اما قریش آنان را از انجام چنین کاری منع کردند و مذاکرات سخت و  می

سنگین در سرزمین حدیبیه به وقوع پیوست، مذاکراتی که منتھی به امضای صلح 
کردند،  حدیبیه شد، بسیاری از صحابه در مفاد صلح خود را شکست خورده قلمداد می

 .س بن خطاب اعتراض نمودند از جمله عمر ای بر آن عده
از جمله بندھای صلح این بود که مسلمانان امسال به مدینه بازگردند و سال آینده 

 جھت انجام عمره بازگردند.
، و اینکه ایشان به صحابه گفته بودند ج در خصوص رؤیای پیامبر س بن خطاب عمر

به او  ج الله ورند صحبت کرد، رسولآ بزودی به بیت الحرام رفته و عمره را به جای می
برای صحابه مشخص نکرده  ج اطمینان داد که چنین چیزی رخ خواھد داد، و ایشان

به نزد ابوبکر  س بن خطاب که ھمین امسال به تحقق خواھد پیوست! ھنگامی که عمر
سخن گفت،  س و وعده ایشان با ابوبکر ج رفت و در خصوص رؤیای پیامبر س صدیق
را به ایشان دادند. خداوند این آیه را در راه  ج نیز ھمان جواب رسول الله س ابوبکر

ای که بر عملی شدن وعده و انجام عمره  بازگشت مسلمین به مدینه فرو فرستاد، آیه
 کند. تأکید می

ُ لََّقۡد َصَدَق ﴿ ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر «، ﴾ٱۡ�َّقِ

در خواب نشان داد که او به ھمراه  ج . خداوند به پیامبرش»خود نشان داده است
رود، و رؤیای پیامبران حق است، زیرا شیطان ھیچ قدرت و  یارانش به بیت الحرام می

مطمئن بود که این رؤیا به زودی تحقق  ج ای بر آنان ندارد، بدین خاطر پیامبر سلطه
ان بشارت داد. اما چیز دیگری در سرزمین حدیبیه خواھد شد بدین خاطر یارانش را بد

 روی داد آنگونه که رؤیا در سال ششم به تحقق نپیوست و بعضی از صحابه مانند عمر
ھایی نمودند، مانند نزول این آیه برای بیان حقیقت  در خصوص رؤیا پرسش س بن خطاب

 شان داده شد.ن ج ای که به شکل رؤیا بر پیامبرش راستی وعده خداوند بود، وعده
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 تحقق وعده در ُعمرة القضاء
خداوند رؤیای پیامبرش را عملی نموده، و تحققش را رقم زد، اما در زمانی که خود 

ای که خود خواسته بود، او حکیم و دانا، و پاک و منزه و  مشخص کرده بود و به شیوه
کننده و قطعی بر ادای عمره در  واالست. بدین خاطر با افعال و کلماتی روشن و تعیین

ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ ﴿د: کن ای نزدیک تأکید می آینده َءامِنَِ� ُ�َلِّقَِ�  ٱ�َّ
ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ  به خواست خدا شما حتمًا در امن و امان و سر «، ﴾رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 .»تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس، داخل مسجدالحرام خواھید شد

الم قسم و برای تأکید است، نون تأکید ثقیله نیز در آن  ﴾لُنَّ َ�َۡدخُ ﴿الم در فعل: 
ای است که در سال ششم ھجری به ھمراه  برای تأکید است، و مخاطب آن صحابه

اند، اما مشرکین میان آنان و انجام عمره مانع ایجاد  رھسپار عمره گشته ج رسول الله

ُ إِن َشآَء ﴿اند. جمله  نموده که در  ای است تأکید خبر و تحقق وعدهدر آیه برای  ﴾ٱ�َّ
آن است، این جمله برای استثناء نیست، به این معنی که خداوند خواھان ورود شما به 

شوید، زیرا خداوند  طور قطع بزودی بدان وارد می مسجدالحرام است و بدین خاطر به
 ای نیست. اش را رد کننده حکیم چنین چیزی خواسته، و خواسته

َءامِنَِ� ُ�َّلِقَِ� ﴿کند:  شان بیان می نین را به ھنگام زیارتآیه وضعیت مؤم
ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ  . مؤمنین به ھنگام انجام عمره در امن و امان ﴾رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

طور کامل  ترسند، گروھی از آنان سرشان را به شان نمی باشند، و از دشمن مشرک می
کنند و شکی نیست که به ھنگام  موھای خود را کوتاه میتراشند، و گروھی از آنان  می

 انجام مناسک حج یا عمره تراشیدن موی سر بھتر از کوتاه کردن آن است،

 تفاوت فتح مبین و فتح قریب
ْ فََجَعَل مِن ُدوِن َ�ٰلَِك ﴿یابد:  آیه با این سخن خداوند پایان می َ�َعلَِم َما لَۡم َ�ۡعلَُموا

دانستید، و به ھمین  دانست که شما نمی ولی خداوند چیزھایی را می« ،﴾٢٧َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا
 .»جھت فتح نزدیکی پیش آورد

ترین کار برای شما اینست که امسال  داند که بھترین و شایسته یعنی: خداوند می
عمره را به جای نیاورید و صلح حدیبیه را میان شما و مشرکین عقد نمود، در حالی که 
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گردد بھتر از ادای  و دستاوردھایی که از آن برای شما متحقق میاین صلح و نتایج 
 عمره توسط شماست، این صلح فتحی از سوی خدا است که به روی شما گشوده است.

إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا ﴿برد:  ی اول این سوره از صلح حدیبیه به فتح مبین نام می آیه
بِيٗنا فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا ﴿آورد:  حساب می و این آیه آن را فتح قریب به ﴾١مُّ
 .﴾٢٧قَرِ�ًبا

یکی از آیات سوره به حکمت خداوند در منع از درگیری و نبرد میان مسلمانان و 
 فرماید: کند. آنجا که می مشرکین در سرزمین حدیبیه اشاره می

ِينَ ُهُم ﴿ وُ�ۡم َعِن  ٱ�َّ ن َ�ۡبلَُغ َ�ِلَّهُ  ٱلَۡهۡديَ وَ  امِ ٱۡ�َرَ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�َفُرواْ وََصدُّ
َ
 ۥۚ َمۡعُكوفًا أ

ن تََ� 
َ
ۡؤِمَ�ٰٞت لَّۡم َ�ۡعلَُموُهۡم أ ۡؤِمُنوَن َو�َِسآءٞ مُّ ةُۢ  ُٔ َولَۡوَ� رَِجاٞل مُّ َعرَّ وُهۡم َ�ُتِصيَبُ�م ّمِۡنُهم مَّ

ُۡدِخَل  ُ بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ� ّ�ِ ۡ�نَا َمن �ََشآُءۚ لَۡو تََز�َّ  ۦِ� رَۡ�َتِهِ  ٱ�َّ ِينَ لُواْ لََعذَّ َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا  ٱ�َّ
ِ�ًما

َ
 .]٢٥[الفتح:  ﴾٢٥أ

اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری  ھایی ھستند که کفر ورزیده آنان ھمان«
اید به قربانگاه برسد. اگر مردان و  ھایی که با خود نگاه داشته اند قربانی اند، و نگذاشته کرده

شناسید و از  کردید که (در میان آنان ھستند و) شما ایشان را نمی زنان مؤمنی را لگدمال نمی
گاھانه به شما نمیای رسید (خداوند ھرگز مانع این جنگ  ن راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآ

شد. دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا ھرکه را بخواھد غرق رحمت خود سازد (و  نمی
ایمان ی ایماِن به اسالم را به تن اوکند) اگر (کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نھانی  جامه
ی شما بر آنان) به عذاب دردناکی  بودند، کافران ایشان را (با غلبه اند) از یکدیگر جدا می هآورد

 .»کردیم گرفتار می

 تفاوت علم خدا و علم آدمی
ْ ﴿فرماید:  شک سخن خداوند که می بی خداوند چیزھایی را «، ﴾َ�َعلَِم َما لَۡم َ�ۡعلَُموا

دارد و آن: کوتاھی و نقص  را بیان میحقیقتی قرآنی  .»دانستید دانست که شما نمی می
ای ارائه شده و  توانند به مسأله علم آدمیان است، علم آدمی ھراندازه ھم که باشد نمی

دانند،  ھای آن را نمی ی جزئیات و نھانی مطرح شده احاطه کامل داشته باشند و ھمه
گ اما آدمیان چیزی از آینده نمی اھی از آن به خدا دانند، زیرا آینده غیب است و علم و آ

 اختصاص دارد.
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گاھی در علم بشری گاه آنان را وامی دارد که چیزی را  این کوتاھی و نقص و ناآ
شان نیست، اما پروردگار  دوست داشته یا برتری داده یا انتخاب نمایند که به مصلحت

گزیند که مصلحت آنان در آن است. بدین خاطر  جھانیان چیزی را برای آنان برمی
ھنگامی که خداوند جنگ را بنیان گذاشته و قانونش را مشخص کرد و مسلمانان را 

 فرماید: بدان مکلف کرد، به این حقیقت اشاره نموده و می

ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ�  ٱۡلقَِتاُل ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿
َ
ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ  ٗٔ وَُهَو ُكۡرهٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ

ن ُ�ِبُّ 
َ
ٞ لَُّ�ۡمۚ وَ  ٔٗ واْ َشۡ� وََعَ�ٰٓ أ ُ ا َوُهَو َ�ّ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

َ
 .]٢١٦[البقرة:  ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

از آن  جنگ بر شما واجب (کفایی) گشته است، و حال آنکه (بنابه سرشت انسانی)«
دارید و آن چیز برای شما نیک باشد، و چه بسا  بیزارید، لیکن چه بسا چیزی را دوست نمی

ی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد، و خدا (به رموز کارھا آشنا است و چیز
خبرید و مصلحت خود را چنان که  داند و شما (از اسرار امور بی از جمله مصلحت شما را) می

 .»دانید شاید و باید) نمی
بندند، در رویداد صلح حدیبیه مسلمانان متمایل بودند که با مشرکین پیمان صلح ن

این سال، یا دانستند و خواستار انجام عمره در  آور و ظالمانه می زیرا شروط آن را زمان
یابد. اما  شان بدین ترتیب تحقق می پنداشتند که مصلحت نبرد با مشرکین بودند و می

شان بود، و پیمان صلح صورت  خداوند دانا و حکیم آن چیزی را برگزید که به مصلحت

َ�َعلَِم َما لَۡم ﴿دانستند:  فتح قریب (نزدیک) بود، اما آنان چنین نمی گرفت. پیمانی که
 .﴾٢٧َ�ۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا

دانستید، و به ھمین جھت فتح نزدیکی (که  دانست که شما نمی خداوند چیزھایی را می«
 .»صلح حدیبیه است) پیش آورد

 دیگر ادیانوعده پیروزی اسالم بر 
بیان این حقیقت فرصتی است مناسب برای با اطمینان گفتن یک وعده راستین 

 فرماید: قرآنی، اینکه آینده با شکوه و درخشان از آن اسالم است. خداوند می

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ ِ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 .]٢٨[الفتح:  ﴾٢٨َشِهيٗدا
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خدا است که پیغمبر خود را ھمراه با رھنمون و آئین راستین (اسالم به سوی جملگی «
گرداند. کافی است که خدا گواه ھا پیروز  ی آئین مردمان) روانه کرده است تا آن را بر ھمه

 .»ای) باشد (این چنین سخن و مسأله
را به ھمراه ھدایت روانه ساخت، و دینش اسالم ھمان  ج دخداوند پیامبرش محم

دین حق است، و این بدین معناست که ھدایت محدود و منحصر به اسالم یعنی رسالت 
است، و ھرآنچه که با آن در تعارض است گمراھی است، و اسالم نور  ج رسول الله

است و ھرآنچه که با آن در تعارض است ظلمت و تاریکی است. اسالم ھمان دین حق 
کند، ھیچ خطا و باطل و  است زیرا خداوند خود آن را فرو فرستاده و از آن محافظت می

کامل (دستورات و فرامینش را)  طور تمام و گمراھی در آن وجود ندارد، مسلمان به
و بدان متعھد  گیرد در حالی که اعتماد و اطمینان کامل دارد که حق را برگرفته برمی

ھر دین و فکر و مکتب و آئینی که با آن در تناقض باشد آن مکتب و  .ماند و پایبند می
 .کند آئین باطل است و فقط به سوی گمراھی و زیان و ضرر رھبری و راھنمایی می

نظر به اینکه ھدایت تنھا در اسالم است و با توجه به اینکه فقط اسالم دین حق 
ھای جھل و نادان و  است، لذا بشریت بدان نیاز مبرمی دارد، زیرا آدمی در تاریکی

زند و بدین خاطر خداوند مقدر فرموده که این دین را پیروز  گمراھی دست و پا می

َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ ﴿ھای دیگر غالب نماید:  ھا و آئین مکتبی ادیان و  گرداند و آن را بر ھمه
 .»ھا پیروز گرداند ی آئین تا آنان را بر ھمه«، ﴾ۦۚ ُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ 

دلیل ارتباط این وعده راست با سخن از فضای صلح حدیبیه این است که خود صلح 
و آشکار، و  گامی مترقی و پیشرفته جھت تحقق این وعده بود، زیرا صلح فتحی نزدیک

پیروزی نادر و نایابی بود، ھمچنان که آیات سوره با صراحت چنین چیزی را بیان 
دارند، بالفاصله بعد از این صلح فتح خیبر و از میان بردن نفوذ یھودیان در جزیرة  می

ی دیگری جھت تحقق وعده بود بعد از کمتر  العرب از آن ناشی شد، و این گام پیشرفته
ھای شرک در آن صورت گرفت  یمان صلح، فتح مکه و از میان بردن قلعهاز دو سال از پ

 و این نیز سومین گام بود.
طور صریح در سیاق سخن از صلح  بدین خاطر وعده پیروزی اسالم بر دیگر ادیان به

اسالم را بر دیگر ادیان و مذاھبی که  ج حدیبیه آمده است خداوند در زمان رسول الله
ند پیروز گردانید، و در عصر صحابه و تابعین و بعد از آنان خداوند در جزیرة العرب بود

ی نقاط  اسالم را بر ادیان و مذاھبی که در کل منطقه بودند پیروز گردانید و در ھمه
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ھای اسالمی از فیلیپین تا مغرب  معروف آن زمان منتشر شد! و اسالم در سرزمین
وزگار ما عملی و تحقق یافته است و پیوسته این وعده راستین قرآنی در ر مستقر شد.

رسانی،  ھم با جلوه و پیروزی معنوی، روحی، اطالع مدام اسالم پیروز و نمایان است آن
گاھی ی جھان، و این به رغم فروکش کردن  دھی و فکری بر دیگر ادیان و در ھمه آ

م ای تابناک و درخشان منتظر اسال اش است، پیوسته آینده وجود مادی و نفوذ سیاسی
 ای که اسالم در آن ظھوری ھماھنگ و منسجم خواھد داشت. است آینده



 

 

 فصل دهم:
 وعده قرآنی در سوره مجادله

 کنند کفار با خدا و رسولش دشمنی می
 ی راستین قرآنی در سوره مجادله که مدنی است این آیات است: از جمله آیات وعده

 فرماید: میخداوند  -١

ِينَ إِنَّ ﴿ َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ْ َكَما ُكبَِت  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِينَ ُكبُِتوا نَزۡ�َآ  ٱ�َّ
َ
ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َوقَۡد أ

ِه�ٞ   .]٥[المجادلة:  ﴾٥َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٞب مُّ
شوند، ھمانگونه که  می کنند، خوار و ذلیل کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی می«

ایم  پیش از ایشان پیشینیان خوار و ذلیل شدند. ما آیات روشن و دالیل متقنی را فرو فرستاده
 .»ای دارند و کافران عذاب خوارکننده

و  ذّلت اند، و از خواری و گوید کفاری که دشمنان این دین آیه از کفار سخن می
 دھد. کسانی که پیش از آنان بودند، خبر می ذّلت شکست آنان ھمانند خواری و

َ ُ�َآدُّوَن ﴿کند که آنان  آیه کفار را اینگونه توصیف می با خدا و «، ﴾ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

) و ﴾ُ�َآدُّونَ ﴿. »کنند پیغمبرش دشمنی می  فعل مضارع است، ماضی آن رباعی: (حادَّ
) است، حدَّ مأخوذ از حدِّ یعنی واس ھا  ای میان دو چیز که میان آن طهثالثی آن (حدَّ

 اندازد مانند مرزبندی زمین و حد و حدود خانه و چیزھایی از این قبیل. فاصله می

جنگند، با  . با خدا و رسولش. یعنی: با خدا می»کنند دشمنی می«، ﴾ُ�َآدُّونَ ﴿کفار 
جنگند و از دشمنی و نبرد آنان به فعل  جنگند، با دینش می می ج پیامبرش

شان در خصوص  تعبیر کرده است، و این برای اشاره به عالقمندی و اطالع ﴾آدُّونَ ُ�َ ﴿
ی با اسالم و مسلمین است. این کفار مختص به قومی معین و مشخص  مواجھه

ورزند فارغ از ھرزمان و  ی کفاری را که با این دین دشمنی می نیستند، بلکه ھمه
مانند کفار قریش و منافقین و یھودیان، و اھل فارس و رومیان و  ؛شود مکانی شامل می

 ھا (در گذشته)، و کفار معاصر از جمله یھودیان ملحد و نصارای صلیبی. اتراک و ھندی
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شان با خدا  دار است در نتیجه دشمنی ی کفاِر مخالف، ادامه با توجه به اینکه زنجیره
کند که بر نو  حالت با فعل مضارع تعبیر میدار است و لذا آیه از این  و رسولش ادامه

َ ُ�َآدُّوَن ﴿شدن و تداوم داللت دارد:   .﴾ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 و خواری و شکست کفار ذّلت ی به وعده درباره
ْ ﴿دھد:  خداوند وعده خواری و شکست این کفاِر دشمِن مخالف را می ، ﴾ُكبُِتوا

و خواری و شکست است. فعل  ذّلت . الکبت به معنای»خوار و ذلیل گردانده شدند«

﴿ ْ فعل مجھول است، فاعل آن به دلیل معلوم بودنش محذوف است، زیرا کامًال  ﴾ُكبُِتوا
کند، و دلیل دیگر محذوف  واضح است که این خداوند است که آنان را خوار و رسوا می

ھا است و بدین خاطر ضمیر در فعل  بودن فاعل آن به خاطر انگشت گذاشتن روی آن

﴿ ْ  گردد به عنوان نائب فاعل آمده است. ھا باز می که به آن ﴾ُكبُِتوا
خواری و رسوایی این کفاِر مخالف ھمانند خواری و رسوایی کفاری است که پیش 

ِينَ ُكبُِتواْ َكَما ُكبَِت ﴿اند:  از اینان بوده شوند، ھمانگونه  خوار و ذلیل می«، ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۚۡ  ٱ�َّ
 .»پیشینیان خوار و ذلیل شدندکه پیش از ایشان 

 شان را در قرآن برای ما اند که خداوند نام اند کسانی کسانی که پیش از آنان بوده
بیان داشته است، مانند قوم نوح، عاد، ثمود، فرعون، ھامان، قارون و کسانی دیگر جز 

یر آنان ایشان، کسانی که خداوند آنان را خوار و ذلیل و رسوا نموده، و عذابش را دامنگ
شان را پیروز گردانده  نموده است. در مقابل خداوند فرستادگانش، و پیروان مؤمن

نَزۡ�َآ َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� ﴿فرماید:  سخن خداوند که می است.
َ
ما آیات روشن و دالیل «، ﴾َوقَۡد أ

ه کند و توجه مسلمانان را ب . به آیات روشن قرآن اشاره می»ایم متقنی را فرو فرستاده
کند، جزئیاتی که در آیات  و نابودی کفار پیشین جلب می جزئیات خواری و رسوایی
 روشن قرآن موجود است.

خواند تا با چگونگی خوار و رسوا شدن کفار پیشین توسط  این آیه مؤمنین را فرا می
ھا مطلع گردند، این کار با اندیشیدن در آیاتی  خداوند آشنا شوند و از جزئیات ھالکت آن

گیرد،  گویند صورت می قصص قرآنی را بیان داشته و از این موضوع سخن می که
 ھا میسر است. ھا و مفاھیم آن ھا و عبرت ھا و استخراج درس ھمچنین با فھم نیکوی آن
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 سنتی ربانی است ،خوار و رسوا کردن کفار
ی ظریف در تعبیر قرآنی این است که فعل (َکَبَت) فقط سه بار در قرآن بیان  نکته

ْ َكَما ﴿ھم در شکل فعل ماضی:  ھا در این آیه است، آن گردیده، که دو بار از آن ُكبُِتوا
ِينَ ُكبَِت  ھم در  ضارع در قرآن آمده است آن. و بار سوم به شکل فعل م﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۚۡ  ٱ�َّ

 فرماید: اوند که میاین سخن خد

ِينَ ِ�َۡقَطَع َطَرٗفا ّمَِن ﴿ ۡو يَۡ�بَِتُهۡم َ�َينَقلُِبواْ َخآ�ِبِ�َ  ٱ�َّ
َ
 .]١٢٧[آل عمران:  ﴾١٢٧َ�َفُرٓواْ أ

تان توسط فرشتگان آن است که) تا گروھی از بزرگان کافران را نابود کند  ھدف از یاری«(
شان سازد و ناامید برگردند (و  ننگ خشمگین و یا آنان را سرکوب و خوار نماید و با شکست و

 .»دیگر بار آرزوی پیروزی در سر نپرورانند)
گوید،  آیه از کفار مشرک در بدر، و شکستی که خدا دامنگیرشان نموده سخن می

ای از آنان را از میان برده و بدین ترتیب نابودشان کرده است، و گروھی  آنجا که عده
شان داده است، در نتیجه ناامید و زیانمند  یل نموده و شکستدیگر از آنان را خوار و ذل

 اند. و درمانده به مکه بازگشته
در قرآن فقط در سیاق رویارویی میان » کبت«این خود دلیلی است بر اینکه 

و خواری و  ذّلت چنین گویای شکست و مسلمین و کفار به کار رفته است، ھم
شود و آن  ثابت ربانی برداشت میسّنت  از این آیه یک .رسوایی کفار است

ی کافریِن دشمن، کسانی که  و حقارت و شکست ھمه ذّلت عبارتست از: خواری و
کنند و با خدا و رسول و اولیائش دشمنی  شان تکیه می ھای بر نیرو و قابلیت

 افتد. شان از کار می شان ضعیف شده، و قابلیت ورزند، اما در نھایت نیروی می
راستین قرآنی وجود دارد که در زندگی مسلمانان تحقق در آیه یک وعده 

ھای بسیاری از کفاِر دشمن  ھا و نمونه یافته و واقع شده است، تاریخ اسالمی مثال
اند و جنگ خشنی  که با خدا و رسولش ضدیت کرده به ثبت رسانده است، کسانی

ه به زودی در اند ک اند، و چنین پنداشته را علیه اسالم و مسلمین به راه انداخته
شوند، اما خداوند آنان را درھم شکسته و خوار  شان موفق می عملی نمودن اھداف

 و ذلیل و نابود گردانیده است.
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ھا و دیگر کفار معاصر را  یھودیان و آمریکایی ذّلت ھمچنین خواری و رسوایی و
گیریم، کسانی که جنگی خشن و شیطانی را بر ضد  از این آیه به فال نیک می

 !اند! الم و مسلمین به راه انداختهاس

 حزب شیطان زیانکارند
 فرماید: خداوند می -٢

ۡيَ�ٰنُ َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر  ٱلشَّ
َ
ِۚ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  ٱ�َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن� أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱلشَّ

َ
�

ۡيَ�ٰنِ  ونَ ُهُم  ٱلشَّ ِينَ إِنَّ  ١٩ٱلَۡ�ِٰ�ُ َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
َذلِّ�َ أ

َ
َكتََب  ٢٠ٱۡ�

 ُ � إِنَّ  ٱ�َّ ۠ َورُُسِ�ٓ نَا
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ َ ِ  ٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ َولَۡو �َ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ نُٓوا

ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� قُلُو�ِِهُم 
ُ
يَ�ٰنَ أ يَّ  ٱۡ�ِ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� بُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ 
َ
ُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ رَِ�َ  ٱۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب َ�ۡنهُ  ٱ�َّ

ُ
ِۚ ۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱ�َّ

َ
� ِ  ٱ�َّ

 .]٢٢-١٩[المجادلة:  ﴾٢٢ٱلُۡمۡفلُِحونَ ُهُم 
 و یاد خدا را از خاطرشان برده است. اینان حزب شیطان بر آنان چیره گشته است«

بارند. مسلمًا کسانی که با خدا و  زیانکار و زیانشیطان  ھستند. ھان! قطعًا حزبشیطان 
ترین و خوارترین (مردمان) خواھند بود. خداوند  ی پست کنند، از زمره پیغمبرش دشمنی می

گمان خداوند نیرومند  گردیم. بی چنین مقدر کرده است که من و پیغمبرانم قطعًا پیروز می
وز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی چیره است. مردمانی را نخواھی یافت که به خدا و ر

را به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند، ھرچند که آنان پدران، یا 
شان رقم  ھای ی ایشان باشند. چرا که مؤمنان، خدا بر دل پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله

شان کرده است، و ایشان  ده است و تقویتی ربانی خود یاریشان دا زده است، و با نفخه ایمان
ھا رودبارھا روان است،  ھا و درختان) آن گرداند که از زیر (کاخ میھای بھشتی داخل  را به باغ

 مانند. خدا از آنان خشنود، و ایشان ھم از خدا خشنودند. اینان حزب و جاودانه در آنجا می
 .»ست، قطعًا پیروز و رستگار االله ند. ھان! حزبالله ا

گویند که فارغ از ھرزمان و مکانی با خدا و رسولش ضدیت  آیات از کفاری سخن می
ھا را یادآوری  دھد و برخی حقایق و وعده کنند، و تجزیه و تحلیلی از آنان ارائه می می
 دھد. کند، سپس برخی از صفات مؤمنین پیروز و چیره را ارائه می می
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بر  »شده و غلبه یافته است مسلط«، ﴾ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿کنند که شیطان  آیات یادآوری می
 دوستانش.

یعنی: شیطان بر آنان چیره و مستولی شده و آنان را به چنگ آورده و به سمت 
خود کشیده است و آنان را لشکریان و سپاھیان خود گردانیده است. و ھنگامی که بر 

ان را به یاد خود مشغول گرداند و آن یاد خدا را از آنان فراموش می ،آنان سیطره یافت
گردند. اینان  دارد و بدین ترتیب جزء اعضای فعال و کارا در (حزب شیطان) می می

لشکریان و یاوران حزب شیطانند، کسانی که مطیع و تسلیم او گشته، و تعالیمش را 
 گردانند. منتشر نموده، و دیگران را گمراه می
مومی است، و شامل دنیا و آخرت شان کلی و ع گروه شیطان زیانکارانند، و زیان

گردد، این یک حقیقت مسّلم قرآنی است، و با چند تأکیدکننده در آیه بر آن تأکید  می
 شده است:

َ�ٓ ﴿حرف استفتاح: 
َ
و اسم  ﴾ُهمُ ﴿، و ضمیر فصل تأکید: ﴾إِنَّ ﴿، و حرف تأکید: ﴾�

ونَ ﴿فاعل معرف به الف و الم، (أل) تعریف:  ی اسمیه که  و جمله ﴾١٩ٱلَۡ�ِٰ�ُ

ۡيَ�ٰنِ ِحۡزَب ﴿ی تأکید است:  دھنده نشان ونَ ُهُم  ٱلشَّ  .﴾١٩ٱلَۡ�ِٰ�ُ
زیانکار کافر مرتکب جرمی ھولناک و ناپسند شدند تا جایی که به شیطان  گروه

ضدیت با خدا و رسولش برخاستند، و با دینش جنگیدند، و با یاران و یاورانش دشمنی 
تالش و نیرو و استعدادشان را در راه نبرد با اسالم و از میان ورزیدند، و تمامی سعی و 

 بردن آن صرف کردند، اما آیا در این کار موفق شدند؟

 اند کفار مغلوب و شکست خورده
 دھد: آیه یک وعده راست قرآنی درباره ناکامی و شکست و فرومایگی کفار ارائه می

ِينَ إِنَّ ﴿ َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
َذلِّ�َ أ

َ
 .]٢٠[المجادلة:  ﴾٢٠ٱۡ�

ترین و خوارترین  ستی پ کنند، از زمره غمبرش دشمنی میمسّلمًا کسانی که با خدا و پی«
 .»مردمان خواھند بود

و خواری  ذّلت ترین درجات )، و بیانگر پستأفعَل)، بر وزن (أذلّ جمع (» األذلون«

لَّ شود:  است. گفته می ش بیشتر ذّلت : فالنی خوار و ذلیل شد، و ھنگامی کهفالنٌ ذَ
 !ترین شد شود: او خوارترین و ذلیل شود گفته می می
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زیانکارند، کسانی که با خدا و رسولش شیطان  ھا، ھمان گروه ترین خوارترین و ذلیل

ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� ﴿فرماید:  کنند. خداوند می ضدیت می
ُ
َذلِّ�َ أ

َ
أولئک هم «، و نفرمود: ﴾٢٠ٱۡ�

ی  ، زیرا حرف جّر (فی) داللت بر ظرف دارد، یعنی: این دشمنان در زمره»األذلُّون
شان قرار گرفته و در آنان  ور شدند و در میان ھا قرار گرفته و در آنان غوطه خوارترین

و خواری و پستی و  ذّلت ذوب شدند. مفرد (األذلین)، األذل است، و او کسی است که
ترین) و آن عبارت است از  مسلط شده است، و األذل (خوارترین و ذلیلفرومایگی بر او 

 ھر کافری که با خدا و رسولش ضدیت کند.

 شان) (ذّل  ذّلت ساری (کبت) کفار و تلفیق میان نگون
و نگونساری کسانی که با خدا و  ذّلت شود که سوره مجادله دو بار از مالحظه می

 گوید: کنند، سخن می رسولش ضدیت می

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  بار اول می َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ْ َكَما ُكبَِت  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِينَ ُكبُِتوا ِمن  ٱ�َّ
هِ�ٞ  نَزۡ�َآ َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٞب مُّ

َ
 .]٥[المجادلة:  ﴾٥َ�ۡبلِِهۡمۚ َوقَۡد أ

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  و بار دوم می َ وَن ُ�َآدُّ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ذَّلِ�َ أ

َ
 ﴾٢٠ٱۡ�

 .]٢٠[المجادلة: 
تنوع بخشیدن، ( رآن تکرار وجود ندارد، بلکه این تنویعو این تکرار نیست، زیرا در ق

سازی) در عرضه و نمایش قرآنی است، و تنویع مبتنی بر افزودن معنی جدید  گون گونه
اول از نگونساری دشمنان ھمانند نگونساری کسانی که  ی در بار دوم است. در آیه

گوید. و در آیه دوم خبر از قرار داشتن این دشمنان در  پیش از ایشان بودند سخن می
 دھد. ھا می ترین انسان زمره ذلیل

تفاوت میان دو آیه آشکار است، ھدف آیه اول گزارش دادن از خویشتن 
شده،  شتن آنان نگونسارشده، پستکنندگان با خدا و رسولش است، خوی ضدیت

دادن  . اما ھدف آیه دوم گزارشروز و درھم شکسته است دبخت، سیهخورده، ب شکست
برند، کسانی که در اطراف  محیط عمومی است که این نگونساران در آن به سر می از

عمومی  اند، و این نگونساران در محیط ترین و زیانکار و شکست خورده آنانند ذلیل
 !ھایند ترین شانند ذلیل سارند و آنان که اطراف . اینان نگونھا قرار دارند ترین ذلیل
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دھد، و  کنندگان با خدا و رسولش گزارش می آیه اول از خویشتن و ماھیت ضدیت
دھد، و در مجموع چنین  کنندگانند گزارش می آیه دوم از کسانی که پیرامون ضدیت

 کار. زیانشیطان  ھایند، و ھردو دسته از گروه ترین ذلیلساران جزو  شوند: نگون می
 ذّلت ھای بسیاری از یابد، تاریخ نمونه ای قرآنی است که پیوسته تحقق می این وعده

کافری در ھرزمانی و اّمت  را به ثبت رسانده است. ھیچشیطان  و زیان و شکست گروه
 کند. ه قرآنی تخلف نمیمکانی که باشد، در گذشته یا حال یا آینده، از این وعد

 خداوند پیروزی دینش را مقرر کرده است
که شیطان  و شکست گروه ذّلت بعد از ارائه وعده راستین در خصوص نگونساری و

 ی بعدی یک وعده دیگر قرآنی در کنندگان با خدا و رسولش ھستند، آیه ضدیت
 فرماید: دھد و می خصوص پیروزی دین خداوند ارائه می

ُ َكَتَب ﴿ � إِنَّ  ٱ�َّ نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ َ  .]٢١[المجادلة:  ﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ

گمان  گردیم. بی خداوند چنین مقدر کرده است که من و پیغمبرانم قطعًا پیروز می«
 .»خداوند نیرومند چیره است

باشد. لذا نوشتن، نوشتن  در اینجا به معنی: مقرر و مقدر کرده است، می ﴾َكَتَب ﴿
قسمت و نصیب است، و آنچه تقدیر شده، تقدیری ربانی و الزم االجراء و سنتی قاطع و 

تواند آنچه را که  ای نمی پذیرد، و قدرت ھیچ آفریده الھی است که تغییر و دگرگونی نمی
تواند  یا محو نموده یا الغایش نماید و ھمچنین نمی خداوند مقرر کرده است تغییر داده

 .مانع اجرایی شدن و عملی شدن آن گردد

� ﴿خداوند چه چیزی را مقرر کرده است؟ مقرر کرده که:  نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
من و «، ﴾َ�

 .»گردیم پیغمبرانم قطعًا پیروز می

ۡغلَِ�َّ ﴿الم در 
َ
ھمچنین نون تأکید ثقلیه بر فعل الم قسم و برای تأکید است،  ﴾َ�

۠ ﴿ھم برای تأکید است، ضمیر منفصل  مضارع وارد شده که آن نَا
َ
آورده شده که  ﴾�

� ﴿ی:  ھم برای تأکید است. و اجتماع سه تأکید در جمله آن ۠ َورُُسِ�ٓ نَا
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
برای  ﴾َ�

آن است. غلبه تثبیت و قطعی کردن این وعده ربانی و افزایش یقین مؤمنین به تحقق 
متکی به پیروزی است و غالب ھمان پیروز است. و ھنگامی که خداوند بر کارھا و 
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شک دشمنانی که با خدا و رسولش ضدیت دارند مغلوب و  دستوراتش غالب باشد بی
 اند. شکست خورده

) در آیه محذوف است، و اگر آن را بیان أغلبنَّ شود که مفعول فعل ( مالحظه می

لی الكافرين املحادّين«ود: فرم کرد می می سُ  ».ألغلبنَّ أنا و رُ

� ﴿فرماید:  عطف ُرُسل به خداوند آنجا که می نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
بیانگر بزرگداشت و  ﴾َ�

است، خداوند بر دشمنانش غالب و پیروز  † حرمت نھادن به منزلت و جایگاه انبیاء
 .چیره و پیروزند شان است، و پیامبرانش به یاری خدا بر دشمنان

 دو عامل اساسی پیروزی
� ﴿در آیه وجود دارد: » خداوند«بر » أنبیاء«حکمتی ظریف از عطف  نَا۠ َورُُسِ�ٓ

َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ﴾. 

سّنت  این عطف به دو عامل اساسی در عملی شدن وعده قرآنی در آیه، و تطبیق
 نماید: کند، اشاره می انی که بدان تأکید میربّ 

که این خود پایه و اساس غلبه و پیروزی و اجرایی شدن  انی:عامل ربّ عامل اول: 
وعده است، خداوند مقرر و مقدر فرموده، و چنین خواسته و اراده نموده، و کسی 

۠ ﴿تواند خواسته و دستورش را رد نماید، و ضمیر منفصل  نمی نَا
َ
در آیه آن را به  ﴾�

 کشد. تصویر می
 اش را بر دستان او عملی خواست و اراده که خداوند عامل دوم: عامل بشری:

ای برای اراده و خواست خدا  نماید، در نتیجه پیامبران و پیروان مجاھدشان بھانه می
شان را به کار گرفته، و با  شوند، اینان ابزارھا و اسباب را فراھم کرده، و نھایت تالش می

شان جنگیده، و بر خداوند توکل نموده، و چشم به راه یاری و پیروزی او  دشمنان

� ﴿ی  کلمه ھا را مانند. این می ۠ ﴿در آیه، که معطوف بر ضمیر  ﴾رُُسِ�ٓ نَا
َ
است به تصویر  ﴾�

تردید باید در ھرنبردی میان حق و باطل مجاھدینی وجود داشته باشند  کشد. بی می
 که خواھان پیروزی اھل حق بر اھل باطل باشند.

 گردد مگر با حضور مؤمنینی نیکوکار، که ن معناست که: پیروزی میسر نمیاین بدا
جھادگر راه خدایند، ابزار و اسباب را به دست آورده، و شروط پیروزی را محقق 

کار، و مسلمانان خیالباف و ناتوان و سست،  شک خداوند مسلمانان گناه گردانند. بی می



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٢٩٨

روند یاری نکرده و پیروز  و مسلمانانی را که از آماده شدن برای جھاد طفره می
 !گرداند نمی

ھمراه و ھمگام، برای پیروزی در نظر گرفته شود: عامل  الزم است که دو عامل
ربانی و عامل بشری که بدان تکیه شده و به کار گرفته شود، این دو عامل در سخن 

� ﴿اند:  خداوند بیان شده نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ﴾. 

 ناپذیر است خداوند چیره و نیرومند و شکست
دھد  ی غلبه و پیروزی را می که، این آیه که وعدهی ظریف در تعبیر قرآنی آن است  نکته

َ إِنَّ ﴿رسد:  ھای خداوند به پایان می با بیان دو نام مھم و باشکوه از نام  ،﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ
 .»گمان خداوند نیرومند چیره است بی«

یعنی: او چیره و قدرتمند است.  »اهللا قویٌّ «این پایان با موضوع آیه ھمخوانی دارد: 

یعنی او پیروز  :»اهللا عزيز«و  آید عف و ناتوانی به سراغش نمیقدرتش مطلق است، ض
و چیرگی است، ھرقدرتی ھراندازه که بزرگ باشد او را مغلوب عّزت  است، صاحب

شود، و اوست که با دادن شکوه و قدرت به دوستان و  سازد، او ذلیل و ضعیف نمی نمی
 کند. یانش به آنان احسان و نیکی میلشکر

نظر به اینکه موضوع آیه در خصوص وعده به چیرگی و پیروزی و استقرار است، 

َ إِنَّ ﴿بدین خاطر مناسب است که با این دو نام پایان یابد:  . و معلوم ﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ
ر دشمنانش ای پیوسته مناسب با موضوع آن است!، خداوند ب است که پایان ھرآیه

چیره، و یاور دوستانش است، و این یک حقیقت روشن قرآنی، و یک وعده راستین 
دھند از جمله خداوند  قرآنی است که آیات بسیاری آن را مورد تأکید قرار می

ُ وَ ﴿فرماید:  می ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لٌِب َ�َ

َ
 .]٢١[یوسف:  ﴾٢١َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

خدا بر کار خود چیره و مسلط است، ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش «
 .»دانند را) نمی

 فرماید: و یا می

ُ إِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ ِيفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذلُۡ�ۡم َ�َمن ذَا  ٱ�َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  ٱ�َّ
 ِ  .]١٦٠[آل عمران:  ﴾ۦۗ َ�ۡعِده
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کس بر شما  یاری کند (ھمانگونه که در جنگ بدر یاری کرد) ھیچ اگر خداوند شما را«
 .»چیره نخواھد شد، و اگر خوارتان گرداند کیست که پس از او شما را یاری دھد؟

شان در برابر قدرت  خورده و زیانکارند، قدرت دشمنان این دین مغلوب و شکست
دھند  ورد تأکید قرار میرساند و آیات بسیاری این حقیقت را م خدا سودی به آنان نمی

 فرماید: از جمله خداوند می

وَن إَِ�ٰ َجَهنََّمۖ َو�ِۡئَس ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ َستُۡغلَبُوَن َوُ�َۡ�ُ  .]١٢[آل عمران:  ﴾١٢ٱلِۡمَهادُ قُل ّلِ�َّ
ای پیغمبر!) به کسانی که کافرند، بگو: شما (در دنیا) شکست خواھید خورد و (در «(

 .»شوید، و (دوزخ) چه بد جایگاھی است! شوید و به دوزخ افکنده می میآخرت) گردآورده 
 فرماید: و یا می

ِينَ إِنَّ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ِۚ َ�َفُرواْ يُنفُِقوَن أ فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  ٱ�َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ   .]٣٦[األنفال:  ﴾َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ
کنند تا (مردمان را) از راه خدا و (ایمان به الله) بازدارند،  فران اموال خود را خرج میکا«

ی حسرت و ندامت ایشان خواھد گشت و  شان را خرج خواھند کرد، اما بعدًا مایه آنان اموال
 .»شکست ھم خواھند خورد



 

 

 فصل یازدهم:
 وعده قرآنی در سوره حشر

 راندن یهودیان بنی نضیر است  نزول سوره پیرامون
حشر مدنی است، در سال چھارم ھجری و بعد از بیرون راندن یھودیان  ی سوره

ی بنی نضیر)  آن را (سوره ب بنی نضیر نازل شده است، و بدین خاطر ابن عباس
بود، این  ج شان با رسول الله شکنی راندن بنی نضیر، پیمان بیرونعّلت  نامیده است.

 حالت پیوسته سرشت یھودیان است.
ای که در  بعد از غزوه احد، در سال سوم ھجری حادثه (بئرمعونه) روی داد، حادثه

آنان  ج ای که پیامبر ی حافظ قرآن را فریفتند، صحابه آن مشرکین ھفتاد نفر از صحابه
عمرو بن أمیه  را برای دعوت به سوی خدا فرستاده بود، مشرکین آنان را کشتند و فقط

از این حادثه جان سالم به در برد، او در راه بازگشت به مدینه دو نفر از  س ضمری
ای ھستند که  ی بنی عامر را دید و چنین پنداشت که آنان جزو قبیله مشرکین طایفه

اند، لذا بر آنان حمله برده و آنان را به  شکنی کرده و صحابه را به قتل رسانده پیمان
 برادران شھیدش کشت.خواھی  خون

خشمگین  ج داد پیامبر ج ھنگامی که عمرو خبر قتل آن دو مرد را به پیامبر
پیمان  ج پیامبر ی بنی عامر جزو کسانی بودند که با شدند، زیرا آن دو مرد قبیله
متعھد شد  ج ھا خطا و اشتباه بوده، و بدین خاطر پیامبر داشتند، و این یعنی کشتن آن

بطه و بنی عامر و یھودیان بنی نضیر را کشته را بپردازد!، میان قبیلهی آن دو  که دیه
ی چند مایلی  ھم به فاصله ھای بنی نضیر در سمت شرق مدینه بود آن پیوند بود، و خانه

 نیز پیمان برقرار بود. ج آنجا، میان یھودیان و پیامبر
د یھودیان به نز س و عمر فاروق س به ھمراه دو رفیقش ابوبکر صدیق ج پیامبر

ی آن دو مرد کشته شده بنی عامری با آنان سخن  رفتند تا در خصوص پرداخت دیه
و دو ھمراھش را در کنار دیواری نشاندند،  ج گویند. وقتی که به نزد آنان رسید پیامبر
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ی آن دو کشته با آنان سخن گفتند آنان  و ھنگامی که پیرامون پرداخت دیه
این زمینه اعالن نمودند. اینجا بود که حیله و نیرنگ  شان را برای ھمکاری در آمادگی

شان بیدار گشت، و به ھمدیگر گفتند: این فرصت مناسبی برای کشتن او و  در درون
رھا شدن از دست او است، سربازانی ھم به ھمراه ندارد که از او دفاع کنند! باھم به 

 ج رگی را بر سر پیامبرتوافق رسیدند که یکی از آنان به روی دیوار رفته و سنگ بز
شان مصون داشت.  خبر داد و او را از نیرنگ ج بیندازد!، خداوند جریان را به پیامبرش

خواھد در پی برآوردن نیازی برود، و آنان را ترک  به پا خاست و گویی که می ج پیامبر
شان دیر  کرد و به سمت مدینه به راه افتاد، وقتی که ابوبکر و عمر دیدند که ھمراه

 کرده، برخاسته و به مدینه بازگشتند.
ن شان، و نقشه آنا شکنی ھمراھانش را از توطئه یھود، و پیمان ج در مدینه پیامبر

سپاھی را برای نبرد با یھودیان بنی نضیر آماده  ج برای قتل او، باخبر ساخت!، پیامبر
محاصره  ج نمود، روز بعد ناگھان یھودیان بنی نضیر دیدند که با سپاه رسول الله

 اند. شده
زمانی که در محاصره بودند سرکرده منافقین عبدالله بن ابی خود را به آنان 

شان بمانند، و به  ھای نشوند، و در قلعه ج ست که تسلیم پیامبررسانده، و از آنان خوا
منافقین  آنان وعده داد که یارانش را برای کمک به آنان بفرستد، یھودیان منتظر یاری

ماندند، اما آنان نیامدند! در این شرایط یھودیان مجبور به تسلیم شدند و بر این اساس 
ھا یک شتر از اثاث  یرون روند و ھرکدام از آنیشان ب تسلیم شدند که از خانه و کاشانه

. آنان به سمت خیبر و سرزمین د، اما طال و سالح با خود نبرنداش را با خود ببر خانه
 شام رھسپار شدند.

شان را بر مھاجرین تقسیم نمود و فقط به دو نفر از  ھا و امالک زمین ج پیامبر
 اخت.فقیر بودند از این اموال پردشّدت  انصار که به

خداوند سوره حشر را نازل فرمود و آیات آن از برخی حوادث این رویداد سخن 
 1ه و در آورد.ھا و ارشاداتی را از آن بیرون کشید گفتند و راھنمایی

                                           
 .٣٢٤-٤/٣٢٢کثیر:  بنگر به تفسیر ابن -١
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ی یھودیان پیرامون مدینه بودند، و بیشترین  ترین قبیله یھودیان بنی نضیر قوی
شان در  رناپذیری دژھاییخت و تساز قدر ج نفرات و سالح را داشتند، یاران پیامبر

 شگفت بودند، و به فکر بودند که چگونه بر آنان غلبه نموده و آنان را شکست دھند.
از جمله آیات سوره که حقایقی ارشادکننده پیرامون آن حادثه و اندرزھای آن ارائه 

 دھد این آیات است: می

 راندن یهودیان، تنبیهی برای آنان بیرون
 فرماید: میخداوند  -١

ِيٓ ُهَو ﴿ ۡخَرَج  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ ۡهِل  ٱ�َّ

َ
ْ مِۡن أ ِل  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�َفُروا وَّ

َ
َما  ٱۡ�َۡ�ِ� ِمن دَِ�ٰرِهِۡم ِ�

انَِعُتُهۡم ُحُصوُ�ُهم ّمَِن  �َُّهم مَّ
َ
� ْ ْۖ َوَظنُّوٓا ن َ�ۡرُُجوا

َ
ِ َظَننُتۡم أ تَٮُٰهُم  ٱ�َّ

َ
ُ فَ� مِۡن َحۡيُث لَۡم  ٱ�َّ

ْۖ َوقََذَف َ�ۡتَِسُبو يِۡدي  ٱلرُّۡعَبۚ ِ� قُلُو�ِهُِم  ا
َ
يِۡديهِۡم َو�

َ
ْ فَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ُ�ۡرِ�ُوَن ُ�ُيوَ�ُهم بِ� وا  ٱۡ�تَِ�ُ

ْوِ� 
ُ
أ بَۡ�ٰرِ َ�ٰٓ

َ
ن َكَتَب  ٢ٱۡ�

َ
ُ َولَۡوَ�ٓ أ َ�ُهۡم ِ�  ٱۡ�ََ�ٓءَ َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ۖ لََعذَّ ۡ�َيا ِ َولَُهۡم ِ�  ٱ�ُّ  ٱ�ِخَرة

ْ  ٣ٱ�َّارِ ُب َعَذا ُهۡم َشآقُّوا َّ�
َ
َ َ�ٰلَِك بِ� َ َوَمن �َُشآّقِ  ۥۖ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�َّ َشِديُد  ٱ�َّ

 .]٤-٢[الحشر:  ﴾٤ٱۡلعَِقاِب 
یی (و لشکرکشی مسلمانان و ران اھل کتاب را در نخستین گردھمااو کسی است که کاف«

شان بیرون راند (و به خیبر کوچاند). شما  سرزمینبرخورد با ایشان در پیرامون مدینه) از 
شان آنان را از  بردند که دژھای برید که آنان بیرون روند، و ایشان ھم گمان می گمان نمی

کردند. به  شان رفت که فکرش را نمی دارد. اما خدا از جانبی به سراغ عذاب خدا به دور می
ھای  ھای مؤمنان خانه ھای خود و با دست ای که با دست شان ھراس انداخت، به گونه ھای دل

کردند! ای خردمندان! درس عبرت بگیرید. اگر خداوند ترک دیار را بر آنان  خویش را ویران می
نمود. آنان در آخرت  تر از اخراج) گرفتار می کرد، در دنیا ایشان را به عذاب (سخت مقرر نمی

دان خاطر است که آنان با خدا و عذاب آتش دوزخ دارند. این (کیفر دنیوی و اخروی) ب
اند، و ھرکس با خدا دشمنی ورزد (خدا او را به اشد مجازات  پیغمبرش دشمنی ورزیده

 .»دھد رساند) چرا که خدا سخت عذاب می می
دھد که این  خطاب آیه متوجه صحابه است، خداوند در این آیه به آنان خبر می

بیرون راند، و آنان را به عنوان کفار  شان اوست که یھودیان بنی نضیر را از سرزمین
کند، خداوند با اخراج دشمنان مؤمنین به آنان لطف و احسان  اھل کتاب توصیف می

کند و این که صحابه  نماید، و به قدرت و تسخیرناپذیری دژھای یھودیان اشاره می می
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شان  ژھایشان را نداشتند، و در مقابل یھودیان به قدرت و تسخیرناپذیری د توقع خروج
 گرداند. متکی بودند تا آنجا که یقین داشتند این دژھا عذاب خداوند را از آنان دور می

از جمله تدابیر خداوند نسبت به آنان این بود که عذاب و عقابش را از جایی که 
توقعش را نداشتند بر آنان فرود آورد، آنان منتظر بودند که مسلمانان بر آنان ھجوم 

شان تقویت کردند، اما  ھای شان را از قلعه ھای ھا و مراقبت کشیک آورند بدین خاطر
خداوند از درون خودشان با آنان جنگید، بدین شکل که ترس و رعب از مسلمانان را به 

شان سودی به آنان  اینجا بود که قدرت و تسخیرناپذیری دژھای .شان انداخت ھای دل
شان  ھای خانه دژھا و خراب کردن نرساند در نتیجه تسلیم شده و شروع به شکافتن

شان را از آنجا خارج کنند. خداوند این عذاب را بر آنان فرود  نمودند تا اسباب و اثاثیه
آورد، و بر آنان مقرر کرد که ترک وطن کنند، زیرا آنان با خدا و رسولش مخالفت کرده 

دین ترتیب خداوند و با یاران و یاورانش جنگیده، و در برابر دینش ایستاده بودند، و ب
ناپذیر است، زیرا ھرآنکه با خدا و  فتی که تخلّ سنّ  ،گرداند تش را بر آنان محقق میسنّ 

 رسولش مخالفت کند نابود شدنی و دردمند است.

 گرفتن از آنچه بر یهود گذشت عبرت
ھا و اندرزھایی  خواند تا از این حادثه عبرت گرفته، و درس خداوند مؤمنین را فرا می

ْ فَ ﴿استخراج نمایند.  از آن وا ْوِ�  ٱۡ�َتِ�ُ
ُ
أ بَۡ�ٰرِ َ�ٰٓ

َ
ای خردمندان! درس عبرت «، ﴾٢ٱۡ�

 .»بگیرید
از جمله آثار اندیشیدن و مورد توجه قرار دادن این حادثه، تعمیم دادن رویداد 

ھای مشابه کفار، و نگریستن به پایان دیگر کفار  کوچاندن یھود بنی نضیر بر دیگر حالت
ای قرآنی در خصوص ھالکت  است. بدین خاطر این آیات را به چشم وعده از خالل آن

شک این وعده قرآنی  نگریم، بی جو، فارغ از ھرزمان و مکان، می و نابودی کفار ستیزه
 !گشته است ھای بسیاری برای کفار عملی ھا و مثال در طول تاریخ اسالمی در نمونه

 آیند از آنان می های میان بنی نضیر و کسانی که بعد همانندی
جویی  ھایی که میان آنچه برای یھود بنی نضیر و دیگر کفار ستیزه از جمله ھمانندی

 آیند، وجود دارد این موارد است: که بعد از آنان می
شان تا آنجا که صحابه در خصوص  قدرت بنی نضیر و تسخیرناپذیری دژھای .١

د و این است که شان به تعمق پرداختن چگونگی بیرون رفتن آنان و اخراج
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ْۖ ﴿گوید:  خداوند آنان را مورد خطاب قرار داده و می ن َ�ۡرُُجوا
َ
، ﴾َما َظَننُتۡم أ

 .»بردید که آنان بیرون روند شما گمان نمی«
کفار دیگری بعد از بنی نضیر آمدند که بسیاری از مظاھر قدرت و قوت را در اختیار 

شان، و تضعیف نمودن  شکستداشتند تا آنجا که مسلمانان در خصوص چگونگی 
دانستند که ناتوان از رویارویی  شان و از میان بردن آنان به تعمق پرداختند و می قدرت

با آنانند. نیروھای ملحد در این عصر جدید از میان برده شدند در حالی که مسلمانان 
سه و اتحاد شان را نداشتند، مانند امپراطوری بریتانیا و آلمان و فران توقع از میان رفتن

نشینی از  شان به عقب جماھیر شوری، ھمچنین مانند شکست یھود و مجبور شدن
 !جنوب لبنان

شان اعتماد نمودند و یقین داشتند  بنی نضیر بر قدرت و تسخیرناپذیری دژھای .٢
گرداند، حتی  ھا حمایت کرده و ھر خطری را از آنان دور می که این دژھا از آن

انَِعُتُهۡم ُحُصوُ�ُهم ّمَِن ﴿ی خدا باشد: اگر این خطر عذابی از سو �َُّهم مَّ
َ
� ْ َوَظنُّٓوا

 ِ شان آنان را از عذاب خدا به دور  بردند که دژھای یھودیان) گمان می«(، ﴾ٱ�َّ
 .»دارد می

به ھمین شکل کفار در ھرزمان و مکانی از قدرت و توانایی خود دچار شگفتی 
نمایند، و اطمینان دارند که  یه و اعتماد میشوند و بدان مباھات کرده و بر آن تک می

ی نیاز  . اما در لحظهگرداند سختی را) از آنان دور میآنان را حمایت کرده و (عذاب و 
حفاظ  دفاع و بی بی آوردند! و خواستند بدست نمی ھا محتاجند آنچه را که می که بدان

 گیرند. در برابر فرمان و عذاب الھی قرار می
اند، اما به وقت نیازشان بدان  ی قدرت خود شده ملحدین معاصر شیفتهچه بسیار 

اند.  دیده و ھالک گشته خورده و زیان این قدرت درھم شکسته شده، در نتیجه شکست
قدرت عظیم ھیتلر سودی به حالش نداشت در نتیجه شکست خورده و آلمانی نازی 

شکوھمند اتحاد جماھیر  که او ساخته بود درھم کوبیده شد. ھمچنین قدرت عظیم و
 شان نداشت. شوروی در برابر مجاھدین افغانستان سودی به حال

عذاب خداوند از جایی به یھودیان بنی نضیر رسید که فکرش را نکرده و  .٣
دیدند، اما  توقعش را نداشتند آنان خود را نسبت به تدابیر الھی در امنیت می

 ناکام مانده و زیان دیدند.
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بینند مورد نکوھش قرار  که، خود را از تدابیر الھی در امنیت میخداوند کسانی را 
 فرماید: داده و می

ۡهُل ﴿
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسنَا بََ�ٰٗتا َوُهۡم نَآ�ُِمونَ  ٱلُۡقَرىٰٓ أ

ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل  ٩٧أ

َ
ِمَن أ

َ
َو أ

َ
ن  ٱلُۡقَرىٰٓ أ

َ
أ

ُسَنا ُضٗ� َوُهۡم يَلَۡعُبونَ 
ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ْ َمۡكَر  ٩٨يَأ ِمُنوا

َ
فَأ

َ
ِۚ أ َمُن َمۡكَر  ٱ�َّ

ۡ
ِ فََ� يَأ  ٱلَۡقۡومُ إِ�َّ  ٱ�َّ

ونَ   .]٩٩-٩٧[األعراف:  ﴾٩٩ٱۡلَ�ِٰ�ُ
ھا ایمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ آنان رود، در  آیا مردمان این شھرھا و آبادی«

ھا ایمن شدند از  یشان غرق در خواب باشند؟ یا اینکه مردمان این شھرھا و آبادیحالی که ا
سرگرم بازی ھستند؟ آیا آنان از شان آید، در حالی که  غاینکه عذاب ما چاشتگاھان به سرا

ی نھانی و  اند؟ در حالی که از چاره چارۀ نھانی و مجازات ناگھانی خدا ایمن و غافل شده
 .»گردند جز زیانگاران ایمن و غافل نمی ادمجازات ناگھانی خ

ھای  جنگد، و از نشانه تردید خداوند با دشمنان ملحدش در ھرزمان و مکانی می بی
گزیند،  آنان برمی (عذاب) و لشکریانش ھرآنچه بخواھد، براساس علم و حکمتش، برای

را سر  طور ناگھانی رویدادھایی زیرا او علیم و حکیم است، و بدین خاطر خداوند به
دھد که توقعش را نداشته، و برای آن آماده نیستند در نتیجه آنان را از  شان قرار می راه

 برد. میان می
ترس و ھراسی بود  ،سالحی که خداوند با آن یھودیان بنی نضیر را غافلگیر کرد .٤

در نتیجه روحیه و عزم و اراده آنان را از میان برد و  .شان انداخت که به دل
 گشتند. ج سلیم و پذیرش حکم رسول اللهناچار به ت

ی عالی در نبرد  دھنده اھمیت وجود اراده و تصمیم و روحیه این بیانگر و نشان
آور باشد، و  است، و این سالح به تنھایی کارساز نیست ھرچند که قوی و ویرانگر و مرگ

حرکت ایست که آن را به  ارزش اولیه از آن دستی است که آن را حمل کرده و روحیه
 کند. گیری می در آورده و نشانه

این عّلت  دارد و اینکه آنچه را که بر یھود بنی نضیر رخ داد بیان میعّلت  آیات .٥
دارد که  رخداد مخالفت یھودیان با خدا و رسولش بود، ھمچنین آیه بیان می

َ�ٰلَِك ﴿ھرآنکه با خدا و رسولش مخالفت ورزد او زیانمند و نابودشدنی است: 
 َّ�
َ
َ ُهۡم َشآقُّواْ بِ� َ َوَمن �َُشآّقِ  ۥۖ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�َّ  .]٤[الحشر:  ﴾٤ٱلۡعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ
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ملحدی است که با او مخالفت ورزیده،  شکست و زیان ھر ی ی الھی درباره این وعده
تحقق شک خداوند این وعده را  ن و مکانی، بیازم و با دینش بجنگند، فارغ از ھر

و دیگر کفاری  ج بخشید، و سنتش را بر کفار پیش از اسالم، و کفار زمان رسول الله
زودی در مورد ه راستین ب ی . این وعدهاسالم جنگیدند، اعمال نموده استکه بعدھا با 

 !گردد کفار این زمان عملی می

 پیمانی میان یهودیان و منافقین هم
 فرماید: خداوند می -٢

لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِينَ  ۞� ْ َ�ُقولُوَن ِ�ِۡخَ�ٰنِِهُم  ٱ�َّ ِينَ نَاَ�ُقوا ۡهِل  ٱ�َّ

َ
ْ ِمۡن أ لَ�ِۡن  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�َفُروا

نَُّ�ۡم وَ  بَٗدا �ن قُوتِۡلُتۡم َ�َنُ�َ
َ
َحًدا �

َ
ۡخرِۡجُتۡم َ�َۡخرَُجنَّ َمَعُ�ۡم َوَ� نُِطيُع �ِيُ�ۡم أ

ُ
ُ أ  ٱ�َّ

ُهۡم  ِ  ١١لََ�ِٰذبُونَ �َۡشَهُد إِ�َّ وَ�ُهۡم َولَ�ِن لَ� ۡخرُِجواْ َ� َ�ۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَ�ِن قُوتِلُواْ َ� يَنُ�ُ
ُ
ۡن أ

وُهۡم َ�َُولُّنَّ  ۡدَ�ٰرَ نََّ�ُ
َ
ونَ  ٱۡ� َشدُّ رَۡهبَٗة ِ� ُصُدورِهِم ّمَِن  ١٢ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

َ
نُتۡم أ

َ
�َ ِۚ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفَقُهونَ  َّ�
َ
ِۢۚ� َ�  ١٣بِ� ۡو ِمن َوَرآءِ ُجُدر

َ
نٍَة أ َصَّ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َ�ِيًعا إِ�َّ ِ� قُٗرى �ُّ

�َُّهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُونَ 
َ
� َ�ٰلَِك بِ� ٰ ُسُهم بَۡيَنُهۡم َشِديٞدۚ َ�َۡسُبُهۡم َ�ِيٗعا َوقُلُوُ�ُهۡم َش�َّ

ۡ
َكَمثَِل  ١٤بَأ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ِ�مٞ  ِمن َ�ۡبلِِهۡم قَرِ�ٗباۖ ذَاقُوا
َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 .]١٥-١١[الحشر:  ﴾١٥َوَ�اَل أ

گویند: ھرگاه شما  ای که پیوسته به برادران کافر اھل کتاب خود می آیا منافقانی را ندیده«
را بیرون کنند، ما ھم با شما بیرون خواھیم آمد، و ھرگز به زیان شما از سخن کسی 

تان شتافته و  فرمانبرداری نخواھیم کرد، و اگر با شما جنگ و پیکار شود، قطعًا به کمک
گویند (و به عھد خود وفا  دھد که آنان دروغ می م داد. خدا گواھی میتان خواھی یاری
روند، و اگر با ایشان جنگ و پیکار شود، به  کنند) ھرگاه اخراج شوند با آنان بیرون نمی نمی

شان روند،  دھند، و اگر ھم (فرضًا) به کمک و یاری شان نمی شتابند و یاری شان نمی کمک
و دیگر کمک و یاری نخواھند شد (و خدا ایشان را ھالک گریزند،  کنند و می پشت می

ھای ایشان، بیش از ھراس آنان از خدا است! این بدان خاطر  گرداند) ھراس شما در سینه می
کنند) یھودیان  است که ایشان مردمان نفھم و نادانی ھستند (و عظمت خدای را درک نمی

جنگند.  حکم و یا از پشت دیوارھا نمیجمعی جز در پس دژھای م ھرگز با شما به صورت دسته
بینی، ولی پراکنده دل  دارد. تو ایشان را متحد میشّدت  عداوت و دشمنی در میان خودشان

گاھی ھستند.  بوده و ھماھنگ نمی باشند. این بدان خاطر است که مردمان نابخرد و ناآ
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نگ بدر) طعم ماند که چندی پیش از اینان (در ج سرگذشت اینان به سرگذشت کسانی می
 .»تلخ کار بد خود را چشیدند، و (گذشته از این، در آخرت نیز) عذاب دردناکی دارند

گوید،  در حالی که آیات پیشین از آنچه برای یھودیان بنی نضیر رخ داده سخن می
دھد که منافقین  ای خبر می آورد، و از وعده این آیات منافقین و یھودیان را گرد ھم می

ای که دروغ از آب درآمد و منافقین به آن عمل نکردند. از  دند وعدهبه یھودیان دا
گاه شدیم که ھنگامی که محاصره یھودیان بنی نضیر تنگ تر شد،  سبب نزول سوره آ

ی منافقین خود را به آنان رساند، و به آنان وعده کمک و یاری  عبدالله بن ابی سرکرده
اش تخطی کرده  لیم نشوند، اما او از وعدهو پشتیبانی داد، و آنان را تشویق کرد که تس

شان  و آنان را به حال خود رھا کرد، و آنان را واگذاشت تا به تنھایی با سرانجام سیاه
 روبرو شوند.

خواند، آنجا که به جانبداری و اتحاد  گیری منافقین فرا می آیات به تعجب از موضع
پنداشتند به او  ا گشتند، که میجد ج با یھودیان کافر متمایل شدند، و از رسول الله

 ایمان دارند، آیات منافقین و یھودیان را در کفر برادر ھم گردانید.
شان گفتند: اگر مسلمانان شما را از خانه و  منافقین به برادران کافر یھودی

آییم، و ھرگز فرمان  یتان بیرون کنند ما نیز به شما پیوسته و با شما بیرون می کاشانه
شخص ھرکه باشد، حتی اگر  پذیریم، آن برای مخالفت با شما نمی کسی را ھیچ

ھا نخواھیم  باشد. و ھنگامی که مسلمانان با شما بجنگند ما ھرگز با آن ج الله رسول
دھیم و با افراد خود شما را  بود، بلکه با شما خواھیم بود، و شما را علیه آنان یاری می

 !دھیم بر ضد آنان یاری می
ی میان یھودیان و منافقین، و  ی صالبت و استحکام رابطه دھنده نشاناین وعده 

ضعف پیوند میان منافقین و مسلمانان است، زیرا در حقیقت منافقین مسلمان نیستند، 
 بلکه آنان کافر بوده و در حقیقت برادر یھودیانند.

ویند دھند دروغگ ای که می دھد که منافقین در وعده با این وصف خداوند شھادت می
شوند به ھمراه آنان بیرون  کنند، ھنگامی که یھودیان اخراج می و بزودی خالف وعده می

کنند، و ھنگامی ھم  شان نمی روند، و ھنگامی که با یھودیان جنگ شود ھرگز یاری نمی
شان را یاری دھند ھرگز  که منافقین بکوشند تا وفای به عھد نموده و برادران یھودی

گریزند و در برابر مسلمانان  پیمان پشت کرده و می بزودی دو گروه ھمشوند، و  پیروز نمی
 خورند. شکست می
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 کنند. ما در اینجا در برابر دو وعده قرار داریم که آیات آنان را بیان می
 وعده منافقین در خصوص یاری و تأیید برادران یھودیشان. .١
 وعده خداوند در خصوص دروغگویی منافقین و خالف وعده آنان. .٢

 چه پیش آمد؟ بعد از آن
منافقین دروغ گفتند، و با برادران یھودیشان خالف وعده کردند، زیرا خالف وعده 

راه و مالزم کفار و منافقین نمودن و ناتوانی و ضعف در انجام آن وعده یک صفت ھم
کند،  . خداوند بدانچه وعده و خبر داده بود وفا نمود، زیرا خداوند خالف وعده نمیاست
 !راستگوترین استو او 

 دروغگویی و ترسویی منافقین و یهودیان
به  آورد: یھودیان و منافقین عرب، و از آنان پیمان را گرد ھم می آیات دو گروه ھم

برد، بدین خاطر بیشتر از آنچه از خدا بترسند از  فھمند نام می ھایی که نمی گروه
 ی ھراسند. از خدا مایه ھا بیش ھای آن ترسند، و قطعًا مؤمنین در دل مؤمنین می

دھد، ترس بیشتر در  آیات از ترسویی ھردو گروه یھودیان و منافقین خبر می
جمعی با مسلمانان  شخصیت یھودیان ریشه دوانیده است، آنان به صورت دسته

شوند، و اگر مجبور به رویارویی و نبرد با  جنگند و آشکارا با آنان رویاروی نمی نمی
شوند، یا خود را  شت دژھایی مستحکم و تسخیرناپذیر پنھان میمسلمانان شوند، در پ

 دھند. ھایی که از آنان حمایت کند قرار می در پشت دیوارھا و موانع و پوشش
اند، ھمچنین  دھند که متفق و متحد و یکی این یھودیان در ظاھر چنین نشان می

ن منتشر سازند و در ھای دروغی ای) داده و اطالعات و داده مایلند که (نمایشی رسانه
آن اعالن اتفاق و اتحاد نمایند. اما در حقیقت مختلف بوده و در حال نزاع و 

ھا را گرد ھم نیاورده و  و چیزی آن شان پراکنده و متفرق است ھای قلباند، و  درگیری
 کند، حتی اگر این چیز خطری مخرب و ویرانگر باشد. ھا را یکی نمی آن

 فرماید: رست در مورد اینان میخداوند در سخنی راست و د

لَۡقۡيَنا بَ ﴿
َ
� إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ  ۡيَنُهمُ َو�  .]٦٤[المائدة:  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ

 .»ایم توزی افکنده ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه«
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 دشمنی و تفرقه میان یهودیان
دار است، ھرچند بکوشند  یھودیان ریشهھای  توزی، تا قیامت، در دل دشمنی و کینه

گویند،  که با لبخند، و اظھار ھمکاری و محبت و ھمراھی آن را بپوشانند، اما دروغ می
اند، با این حال  پندارد که آنان یکی نگرد چنین می کسی که از دور به آنان می

در شان گوناگون و مختلف است و نسبت به ھم دشمنی و کینه دارند. سخن  ھای قلب
 ج پیمانی منافقین و یھودیان بنی نضیر در زمان رسول الله این آیات مختص ھم

پیمانی و مشارکتی میان منافقین و  نیست، بلکه این سخن عام و کلی بوده، و ھر ھم
 شود. یھودیان تا برپایی قیامت را شامل می

که  ی مخفی میان منافقین عرب و یھودیان، ی پیوندھای پوشیده این سخن بر ھمه
زیرا منافقین  بر سرزمین فلسطین دولتی را برای آنان برپای داشتند. منطبق است،

پیمان شده و آنان را یاری کردند، و  عرب به یھودیان موقعیت استوار داده، و با آنان ھم
 شان کوشیدند و کار کردند. ھمچنین در راستای تقویت و پشتیبانی

شان میان یکدیگر  توزی و دشمنی بزدلی یھودیان و کینه ی سخن آیات درباره
نیست، بلکه این سخن عمومی و کلی بوده، و  ج مختص یھودیان زمان رسول الله

گیرد، و ناگزیر باید انطباق این آیات و  ی یھودیان را در ھرزمان و مکانی فرا می ھمه
فلسطین، در این دوران، ھای قرآنی موجود در آن را بر یھودیان واقع بر سرزمین  وعده

 مورد توجه قرار دھیم.
ھای پیشرفته و  یھودیان به رغم در اختیار داشتن مظاھر قدرت و توانف و سالح

طور مستقیم با مجاھدین  اند، و در سرزمین فلسطین به امروزی، ترسو و بزدل
ی شجاعت و شھامت و رزمندگی باشد، سربازان یھود  جنگند، جنگی که بر پایه نمی

رسویند، جسارت رویارویی مستقیم با مجاھدین را ندارند، و به این خاطر در پشت ت

َنةٍ ﴿ َصَّ شوند، دژھایی که در شکل  دژھای مستحکم امروزین پنھان می ﴾قُٗرى �ُّ
اند)  ھای برق الکترونیکی (که آنان را دربر گرفته ھای نظامی، و سیم ھا و پایگاه پادگان

ِۢۚ�﴿ھا:  آنچنان که  یابند، ھم تجسم می از پشت دیوارھای امروزین که به  ﴾ِمن َوَرآءِ ُجُدر
 !جنگند اند می ھا جلوه کرده پوش ھا و زره شکل ھواپیماھا و تانک

شوند که رویاروی مجاھدین به نبرد  ھنگامی که این سربازان یھودی مجبور می
گریزند،  لرزند، و شکست خورده می شک آنان ترسیده و ھراسیده و می بپردازند، بی
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ھا و مثال بسیاری از ترس یھودیان در برابر مجاھدین، در فلسطین و  تاریخ جدید نمونه
 است. لبنان و دیگر جاھا را به ثبت رسانده

این در حالی است که آنان انواع مظاھر قدرت مادی و نظامی را در اختیار دارند، 
 شوند؟! ه مجاھد اسالمی روبرو میکنند، آن ھنگام که با سپا پس در آینده چه می

ھای مجاھد اسالمی بعدی به صورت عملی تحقق این وعده قرآن را  به زودی نسل

َ� يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َ�ِيًعا ﴿نمایند:  رگ با یھودیان میھم ھنگامی که جھادی بز بینند، آن می
ُسُهم بَۡيَنُهۡم َشِديٞدۚ َ�َۡسُبُهۡم َ�ِيٗعا َوقُلُوُ�ُهۡم شَ 

ۡ
ِۢۚ� بَأ ۡو ِمن َوَرآءِ ُجُدر

َ
َنٍة أ َصَّ � إِ�َّ ِ� قُٗرى �ُّ ٰ َّ�

ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُونَ  َّ�
َ
 .]١٤[الحشر:  ﴾١٤َ�ٰلَِك بِ�



 

 

 فصل دوازدهم:
 وعده قرآنی در سوره صف

گوید،  سوره در مورد (صف) جھادگر اسالمی سخن می صف مدنی است، ی سوره
 کند. صفی که پرچم اسالم را برافراشته، و با دشمنان خدا مجاھده می

آورد  جای می سوره با بیان اینکه ھستی و ھرآنچه در آن است تسبیح خدای را به
شان مخالف و متناقض است  شان با سخنان گردد، و کسانی را که کارھای آغاز می

کند، و به رھا کردن و دست کشیدن از (دوگانگی) میان فکر و رفتار فرا  سرزنش می
ی منسجم متحد را دوست  دارد که خداوند مجاھدین به صف شده خواند، و بیان می می

 دارد.
اند اشاره  ھای پیشین از صف اسالمی که قبل از اسالم بوده آیات سوره به دسته

نام برده، و  ÷ ، سپس صف مؤمنین به عیسی÷ کند، از صف مؤمنین به موسی می
آورد، کسانی که زنجیره و  روی می ج به صف مؤمنین به پیامبر خاتم محمد مصطفی

به مؤمنین را شود. ھمچنین آیات دشمنی کفار نسبت  کاروان ایمان بدانان منتھی می
خواند، و جھاد در راه خدا را تجارت  ھا فرا می آشکار ساخته، و مؤمنین را به جھاد با آن

آورد، و برخی از ثمرات و فوائد دنیوی و اخروی  سودمند قلمداد کرده و به حساب می
دھد تا از  اش را به مؤمنین اختصاص می دھد، سوره فراخوانی پایانی جھاد را ارائه می

حواریون مسلمان اقتدا کنند یعنی  ی یاران (دین) خدا باشند و در این مورد به زمره
 را لبیک گفته، و یاران (دین) خدا شدند. ÷ کسانی که فراخوانی عیسی

ای جھادی، حرکتی و تربیتی است، دست مسلمانان را گرفته و آنان  این سوره، سوره
ای جھاد با دشمنان تحریک دھد و آنان را بر را در صف جھادگر اسالمی قرار می

ھای مسّلم و راستین قرآنی، و حقائق  ی وعده کند! از جمله آیاتی که دربر دارنده می
 واضح و روشن آن است این آیات است:
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 شان ظلم اهل کتاب به خاطر دروغگویی و افترای
 فرماید: خداوند می -١

ِن ﴿ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َوَمۡن أ ُ وَ  ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم� َوُهَو يُۡدَ�ٰٓ إَِ�  ٱلَۡكِذَب  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ�  ٧ٱل�َّ ِ وا ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بِأ ِ  ٱ�َّ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه

ِيٓ ُهَو  ٨ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  قِّ ٱ�َۡ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٩-٧[الصف:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َكرِهَ 
بندد، در حالی که او به اسالم  چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ می«

رساند).  گرداند (و به حق نمی شود؟! خدا مردمان ستمگرا را رھنمود نمی فراخوانده می
تان خاموش گردانند، ولی خدا نور (آئین) خود را  ھای ئین) خدا را با دھانخواھند نور (آ می

گرداند، ھرچند که کافران دوست نداشته باشند. خدا است که پیغمبر خود را ھمراه  کامل می
ی  با ھدایت و رھنمود (آسمانی) و آئین راستین (اسالم) فرستاده است تا این آئین را بر ھمه

 .»رداند، ھرچند مشرکان دوست نداشته باشندھای دیگر چیره گ آئین
دارد که کسی ستمگرتر از این کافر اھل کتاب نیست، کسی که به  آیات بیان می

بندد.  شود، اما او این دعوت را رد کرده و بر خدا دروغ می پذیرش اسالم فراخوانده می
، مشتاقند که اند گر با اسالم پیشه ستیزه دارد که این کفار ستم چنان که بیان می ھم

اند، خداوند نورش را کامل کرده و اسالم را  نورش را خاموش کنند، اما شکست خورده
 گرداند. بر سایر ادیان پیروز می

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َوَمۡن أ ؟ استفھام در این ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم� وَُهَو يُۡدَ�ٰٓ إَِ�  ٱلَۡكِذَب  ٱ�َّ

دارد، و آن این است که کسی  و حقیقتی مسّلم را بیان می آیه استفھام تقریری است،
خوانند بر خدا دروغ  ستمکارتر از شخصی نیست که وقتی او را به پذیرش اسالم فرا می

است که فرد مسلمان به ھنگام قرائت این سؤال یا شنیدنش اینگونه سّنت  بندد. می

دَ أظلمُ منه«پاسخ دھد:   نیست).(کسی از او ستمکارتر  ،»ال أحَ
در این آیه سخن از یھودیان و مسیحیان اھل کتاب است، زیرا آیات پیشین از آنان 

سرزنش  ج گوید و آنان را به خاطر تکذیب رسول خاتم محمد مصطفی سخن می
 دارد: کند و این ھمان چیزی است که یک آیه قبل با صراحت آن را بیان می می
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ٰٓءِيَل إِّ�ِ رَُسوُل َمۡرَ�َم َ�ٰبَ  ٱۡ�نُ �ۡذ قَاَل ِعيَ� ﴿ ِ ِ�ٓ إِۡسَ� ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ  ٱ�َّ َصّدِ إَِ�ُۡ�م مُّ
ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ يََديَّ مَِن 

ۡ
ۢ� بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّ�ِ ِ  ٱۡسُمُه ا َجآَءُهم ب ۡ�َُدۖ فَلَمَّ

َ
 ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ أ

بِ�ٞ  َذاقَالُواْ َ�ٰ   .]٦[الصف:  ﴾٦ِسۡحرٞ مُّ
ی  طرنشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستادهو خا«

کنم، و به پیغمبری  خدا به سوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق می
دھم. اما ھنگامی که آن پیغمبر (احمدنام)  است، مژده میآید و نام او احمد  که بعد از من می

شن و دالیل متقن، به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادوی آشکاری ھمراه با معجزات رو
 .»است

ھای واضح و آشکار به نزد آنان  با دالیل و حجت ج یعنی: ھنگامی که رسول خاتم
آمد او را تکذیب کردند، و او را متھم نمودند که ساحر است و آنچه با او است سحر 

 است.

 وجوب پذیرش اسالم از سوی اهل کتاب
در حالی که او به « ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم� َوُهَو يُۡدَ�ٰٓ إَِ� ﴿منظور از اسالم در سخن خداوند: 

 ج مصطفی ھمین اسالم خاصی است که رسول خاتم محمد ،»شود اسالم فرا خوانده می
آن را با خود آورده است. این بدین معناست که خداوند ادیان پیشین را نسخ کرده 

اند که اسالم را  ھا دستور یافته یحیت، و پیروان این دیناست از جمله یھودیت و مس
شوند مگر آنکه  بپذیرند و این فراخوانی متوجه آنان است، و آنان ھرگز وارد بھشت نمی

 این دعوت را پذیرفته و مسلمان شوند.
دھند که ما به این سخن خداوند  آیات بسیاری این حقیقت را مورد تأکید قرار می

 فرماید: ه میکنیم ک اکتفا می

ِ َوَمِن ﴿ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ َبَعِن� فَإِۡن َحآجُّ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ  ٱۡلِكَ�َٰب َوقُل ّلِ�َّ

ّمِّ�ِ وَ 
ُ
ْ َ�َقِد  نَ  ۧٱۡ� ۡسلَُموا

َ
ۡسلَۡمتُۡمۚ فَإِۡن أ

َ
ْۖ َءأ ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك  ٱۡهَتَدوا ُ وَ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ �ن تََولَّۡوا بَِصُ�ۢ  ٱ�َّ

 ِ  .]٢٠[آل عمران:  ﴾٢٠ۡلعَِبادِ ٱب
اند، خویشتن  پس اگر با تو به ستیز پرداختند، بگو: من و کسانی که از من پیروی نموده«

ایم. و بگو به اھل کتاب (یعنی یھودیان و مسیحیان) و  ایم و رو بدو نموده را تسلیم خدا کرده
گمان ھدایت  اید؟ اگر تسلیم شوند، بی دهبه بیسوادان (یعنی مشرکان عرب): آیا شما تسلیم ش
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اگر سرپیچی کنند (نگران مباش؛ زیرا) بر تو ابالغ (رسالت) است و بس، و خدا بینا و اند  یافته
 .»عقاید) بندگان استبه (اعمال و 

شود که اسالم را بپذیرد غالبًا  ھنگامی که شخصی یھودی یا مسیحی فراخوانده می
 ج پذیرد که محمد بندد، او نمی و بر خدا دروغ می کند، او این دعوت را رد می

پذیرد که قرآن کتاب خداوند است، و این افترا و دروغ  ی خدا است و نمی فرستاده
بستن به خدا است و بدین خاطر این دروغگو ستمگرترین مردم است. از آنجا که او 

به پذیرش اسالم  کند یعنی او را موفق ستمگرترین مردم است، خداوند او را ھدایت نمی
نماید، زیرا این خود  گرداند، خداوند او را ھدایت نکرده و موفق به پذیرش نمی نمی

سّنت  اوست که آغازگر این امر بوده چون او دعوت به پذیرش اسالم را رد کرده است و
ی ستمگران قرار  خدا چنین است که چون انسانی ھدایت را رد کند او در زمره

پیشه را ھدایت نکرده و آنان را موفق به انجام کار خیر  قوم ستمگیرد و خداوند  می
 گرداند. نمی

 نبرد اهل کتاب با اسالم
شان نسبت به حق سخن گفت،  بعد از آنکه آیات از کفر و ظلم اھل کتاب و تکذیب

آورد و آن نبردشان با دین  شان روی می ھای به سخن گفتن از جرمی ناپسند از جرم

ِ واْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿گوید:  حق است می ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
خواھند نور (آئین خدا را  می«، ﴾بِأ

 .»شان خاموش گردانند ھای با دھان
 گیری اھل کتاب در برابر دین حق اسالم بر دو گام بنا گردیده: موضع

 اول: کفر به آن، و عدم پذیرش آن.
 موش کردن نورش و از میان بردن آن.دوم: نبرد و رویارویی با آن، و اشتیاق به خا

شود، آنان بدین شیوه خود را  گام اول به سوی گام دوم رانده و بدان منتھی می
گردانند  گردانند و خود را از حق محروم می گمراه کرده، سپس دیگران را نیز گمراه می

 کوشند که دیگران را نیز از آن محروم گردانند. سپس سخت می

ی این  دھنده کند که نشان تعبیر می ﴾يُرِ�ُدونَ ﴿با اسالم به فعل آیه از نبرد آنان 
ی آنان است، و یک  ی خواست و اراده گیری آنان در برابر اسالم بر پایه است که موضع

دانند که چه  گیری تصادفی و اتفاقی نیست که بالفاصله تغییر کند، آنان می موضع
 کنند. کنند و با قصد و ھدف آن کار را می می
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به شکل فعل مضارع آمده است تا نشان دھد که این خواست و  ﴾يُرِ�ُدونَ ﴿فعل 
گردد، و ثبات و  وقفه است، و متوقف نمی دار و نو شونده و بی اراده نزد کفار دنباله

گردد و از بین نرفته و متالشی  تر می قدرتش بیشتر شده، و با گذشت زمان قوی
 گردد. نمی

ی آن ادیان را به  اسالم است، دین خداوند که به واسطهمنظور از نور خدا در آیه: 
ی مردم  پایان رسانده است و آن را به عنوان دین مسلمانان پسندیده است، و از ھمه

خواسته است که آن را بپذیرند، اسالم نور است زیرا شخص مسلمان را بدانچه که خدا 
کند، اسالم ھدایت  اھنمایی میخواھد و آنچه را که بر او واجب گردانیده است ر از او می

 .دھد است، راه را به او نشان می

 شان خاموش گردانند های خواهند نور خدا را با دهان می
ھای بسیار و مستمر کفار در جنگ با اسالم با این سخنش تعبیر  آیه از تالش

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿کند:  می ِ وا ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
ظریف (به تصویر  ، براساس روش﴾بِأ

 گذارد. کشیدن قرآنی)، تصویری طنزآمیز برای کفار به نمایش می

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿خوانیم:  ھنگامی که ما این سخن خداوند را می ِ وا  ٱ�َّ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ 

َ
کنیم که گروھی از افراد ساده و ابله که در  ، در ذھن خود چنین تصور می﴾بِأ

ند در ظھر یک روز گرم تابستانی در حالی که گرمای خورشید آنان را ا خیابان ایستاده
کنند به سمت  خواھند که از دست این گرما خالص شوند شروع می آزارد و آنان می می

لوحانه  خورشید فوت کردن تا آن را خاموش نمایند، این حرکت حرکتی سفیھانه و ساده
ھایی عقیم و شکست  دین، تالش ھای کفار برای نبرد با این است!، ھمچنین تالش

شان در نبرد با اسالم چیزی  شوند، سالح شان پیروز نمی خورده است، ھرگز در ھدف
رود، شاعر چه خوب  ھای صاحبانش فراتر نمی ھایی ضعیف نیست که از دھان جز َنَفس

 در مورد اینان سروده است که:

هــــــا لِقَ ــــــاً لِيَفْ ةً يوم رَ ــــــخْ ــــــاطحٍ ص نَ  كَ
 

ــــ  ْ ــــمْ يرضِ لَ ــــأوْ وَ  هافَ ــــرْ ى قَ هَ ــــالوَ  هُ نَ  لُ عِ
 

کوبد تا آن را ُخرد کند، ولی شاخ  چون بز کوھی که به صخره محکمی سر می ھم
 شکند. خود را می
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ــرد ــه ک ــازو پنج ــوالد ب ــا پ ــه ب  ھرک
 

 ١ســاعد ســیمین خــود را رنجــه کــرد 
 

 برند؟ چرا اسالم را از میان نمی
ببرند؟، زیرا اسالم نور خداوند است، شوند که اسالم را از میان  چرا کفار موفق نمی

شان را از میان  ھای اطراف تاریکی گرداند و نوری که زندگی آدمیان را نورانی می
ی  برد، ھمچنین جز در اسالم نور و ھدایت و حقی وجود ندارد، خداوند به واسطه می

 ؛گرداند ی مردم رحم کرده است و آنان را در دنیا و آخرت خوشبخت می آن به ھمه
اگر آدمیان آن را پذیرفته و برگرفته و بدان متعھد و پایبند باشند! اگر کفار موفق شوند 

افتند، و خداوند  که اسالم را از میان ببرند آدمیان در تاریکی و حیرانی و گمراھی می
 !کند صبور مھربان چنین کاری را رد می

ھا بر خدا غلبه  آن ھمچنین پیروزی کفار در از میان بردن اسالم بدین معناست که
اش  اند، و در برابر اراده اند، و تقدیرش را متوقف نموده کرده و او را ناتوان کرده

اند!!! و چنین چیزی از لحاظ عقل و شرع محال  اند، و مشیتش را تعطیل کرده ایستاده
ناپذیر و توانای چیره است، او بر کارھایش مسلط  است، زیرا خداوند قدرتمند شکست

بخشد، ھیچ چیزی نه در  اش را تحقق می نماید، و اراده شیتش را عملی میاست. م
سازد، ھرقدرتی ھراندازه که بزرگ و  زمین، و نه در آسمان او را درمانده و ناتوان نمی

 !عظیم باشد یارای ایستادگی در برابرش را ندارد!

ُ وَ ﴿دھد که:  آیه از این حقیقت با این سخنش خبر می ِ ُمتِمُّ نُ  ٱ�َّ َولَۡو َكرِهَ  ۦورِه
گرداند، ھرچند که کافران دوست  ولی خدا نور (آئین) خود را کامل می«، ﴾٨ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 

 .»نداشته باشند

اسم فاعل است و تعبیر با اسم فاعل  ﴾ُمتِمُّ ﴿إتمام در اینجا به معنی إکمال است. و 
ینجا، کامل کردن و در اینجا برای نشان دادن ثابت و استقرار است. حقیقت قطعی در ا

به انجام رساندن اسالم است، آیات دیگری از قرآن این حقیقت را مورد تأکید قرار 
 فرماید: دھند مانند این سخن خداوند که می می

                                           
 ھای رایج در زبان عربی، تألیف: ھادی صاحبی، برگرفته از کتاب: مثلترجمه شعر و معادل فارسی آن  -١

 .١٣٨١، انتشارات مدرسه، اول ١١٥ص 
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ

 ۚ  .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
بخشیدن به شما و استوار عّزت  تان کامل کردم و (با امروز (احکام) دین شما را برای«

تان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند  ھای داشتن گام
 .»برای شما برگزیدم

 دهنده دینش است کننده نورش، و یاری خداوند کامل
دھنده دینش است، اگرچه کافران چنین چیزی  کننده نورش، و یاری خداوند کامل

شان نورش را خاموش  را نسپندند، و اگر با دین خداوند بجنگند و بخواھند با دھان
کنند، ناخشنودی آنان نزد خداوند ارزش و اعتباری ندارد، و پیشاپیش پایان و عاقبت 

ُ وَ ﴿ی:  ن سوره معنی جملهنبردشان با دین خداوند مشخص است. ای ِ  ٱ�َّ را  ﴾ۦُمتِمُّ نُورِه
 بالفاصله در آیه بعدی روشن کرده است:

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٩[الصف:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
ا ھمراه با ھدایت و رھنمود (آسمانی) و آئین راستین (اسالم) خدا است که پیغمبر خود ر«

ھای دیگر چیره گرداند، ھرچند مشرکان دوست  ی آئین فرستاده است تا این آئین را بر ھمه
 .»نداشته باشند

است. و  ج ذکر شده در آیه ھمان خاتم انبیاء و پیامبران محمد مصطفی ﴾ۥرَُسوَ�ُ ﴿

با خود آورده  ج منظور اسالم است، دینی که خاتم پیامبران: در اینجا ﴾ٱۡ�َقِّ دِيِن ﴿
دھنده آن است که دیگر ادیان  است، و اینکه آن را به دین حق توصیف نموده نشان

، زیرا پیروان اند. ھرچند که در اصل آسمانی باشند چون یھودیت و مسیحیت، باطل ھم
 سخ و لغو کرده است.ھا را ن اند و خداوند آن ھا را تحریف کرده این ادیان آن

 شان نیست، در سخن خدا آشکارا آمده است که: شان دلیل بر حق بودن بودن

﴿ ْ ِينَ َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱ�َّ ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِ ِمَن  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن  ْ  ينَ ٱ�َّ وتُوا

ُ
ْ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ٰ ُ�ۡعُطوا ۡزَ�ةَ َح�َّ َعن يَٖد وَُهۡم  ٱۡ�ِ

 .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩َ�ٰغُِرونَ 



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٣١٨

 نه آنچه را خدا و دارند و یمانا یامتنه به روز ق از اھل کتاب که نه به خدا و یبا کسان«
 ت وذلّ  که با یتا زمان ید؛بجنگ یرند،پذ یحق را م یننه د دانند و یرسولش حرام کرده حرام م

 .»بدھند یهجز یشبه دست خو یخوار

: الم عاقبت و سرانجام است. ﴾ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ ﴿الم در این سخن خدا: 
به ھمراه دین حق اسالم این است که  ج یعنی: نتیجه و سرانجام فرستادن پیامبر

گرداند. اظھار در اینجا به معنی پیروزی و غلبه، و  خداوند آن را بر دیگر ادیان پیروز می

در اینجا:  ﴾ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ ﴿نمود و استقرار یافتن، و حاکمیت و سلطه است. منظور از 
ی  ھا که زمینی و ساخته ناند، و چه آ ھا که در اصل آسمانی ھا است، چه آن ی آئین ھمه

شود که  ھایی می ھا و اصول و نظام ھا، افکار، اندیشه اند، ھمچنین شامل ایده ذھن آدمی
 کنند. مردم بدان اعتقاد داشته و به سوی آن دعوت می

 ها ی پیروزی اسالم بر دیگر آئین وعده
گرداند، و  ھا پیروز می ھا و ایدئولوژی ی این آئین بزودی خداوند اسالم را بر ھمه

 ماند. ھا باقی می اسالم تا برپایی قیامت چیره و پیروز و مسلط بر آن
 پیشتر اشاره کردیم که پیروزی اسالم بر دیگر ادیان دو جنبه دارد:

دار شدن اسالم و قدرت گرفتن آن، و استقرار  که نمود آن ریشه ی:اول: پیروزی ماد
  دیگر نمود آن عقیم و ناکام ھای اسالمی است ھمچنین از و تحکیمش در سرزمین

است. به  ھا ھای کفار در از میان بردن و محو کردن آن در این سرزمین ماندن تالش
ھای مسلمانان، اما اسالم در این  رغم دور ساختن اسالم از حضور سیاسی در سرزمین

 دار است. ھا راسخ و ریشه سرزمین
ھای اسالم، و  ھا و برھان که نمود آن در نیروی استدالل دوم: پیروزی معنوی:

ھا و رھنمودھای آن  روشنی حقائق و قوانین و مقررات آن، و پیروزی محتواھا و آموزه
ترین حجت است تا آنجا که ھیچ اندیشه و  تردید حجت و استدالل اسالم قوی است. بی
گفت و گوی رو در روی فکری  ای توان ایستادگی در برابر آن را ندارد، ھیچ دین ایده

و  شود الم در آن پیروز و چیره میدھد، مگر اینکه اس میان اسالم و دیگری روی نمی
ھیچ متفکر و دعوتگر مسلمانی، در مباحثه و مناقشه و کنفرانسی که متفکری از آئین 

اینکه متفکر مسلمان پیروز  جوید مگر ی دیگری حضور دارد شرکت نمی و اندیشه



 ٣١٩ یمدن یها سوره در یقرآن یها وعده: سوم بخش

گوید، و پیوسته  ی باطل، سخن می ت، زیرا او براساس حق، و دشمنش بر پایهمیدان اس
 فرماید: چنان که خداوند می حق بر باطل پیروز است، ھم

﴿ ِ ۚ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب  .]١٨[األنبیاء:  ﴾فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق
پاشد و باطل  مغز سر باطل را از ھم میاندازیم، و حق  بلکه حق را به جان باطل می«

 .»شود ھرچه زودتر محو و نابود می

 پیروزی اسالم در دو سوره صف و توبه
این آیات از سوره صف نزدیک به آیات دیگری از سوره توبه است، و واضح است که 
سوره صف پیش از سوره توبه نازل شده است، زیرا سوره صف مسلمانان را به جھاد 

ی ھجرت بوده، اما نزول سوره توبه دیرتر صورت  ھای اولیه ند و این در سالک تشویق می
 گرفته، یعنی سال نھم ھجری، زیرا نزول آن بعد از غزوه تبوک است.

ای راست و قطعی در خصوص پیروزی و  به رغم آنکه آیات در ھردو سوره وعده
 ھایی وجود دارد. فاوتھا در لفظ و عبارت ت دھند، اما میان آن ی اسالم ارائه می غلبه

 فرماید: خداوند در سوره صف می

ِ واْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بِأ ِ  ٱ�َّ ِيٓ ُهَو  ٨ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه  ٱ�َّ

رَۡسَل رَُسوَ�ُ 
َ
ِ  ۥأ  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٩-٨[الصف: 
شان خاموش گردانند. ولی خدا نور خود را کامل  ھای خواھند نور خدا را با دھان می«

گرداند، ھرچند که کافران دوست نداشته باشند. خدا است که پیغمبر خود را ھمراه با  می
ھای دیگر چیره  ین آئین را بر ھمه آئینھدایت و رھنمود و آئین راستین فرستاده است تا ا

 .»گرداند. ھرچند مشرکان دوست نداشته باشند
 فرماید: ی توبه می در سورهو 

ن ُ�ۡطِ� ﴿
َ
ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ِ وا َ�  ٱ�َّ

ۡ
فَۡ�ٰهِِهۡم َوَ��

َ
ُ بِأ ن يُتِمَّ نُوَرهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َولَۡو َكرِهَ  ۥإِ�َّ

ِيٓ ُهَو  ٣٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٣٣-٣٢[التوبة:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َكرِهَ 
خواھند نور خدا را با دھان خود خاموش گردانند، ولی خداوند جز این  آنان می«
کافران دوست نداشته باشند. خدا است خواھد که نور خود را به کمال رساند ھرچند که  نمی

که پیغمبر خود (محمد) را ھمراه با ھدایت و دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تا 



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٣٢٠

ی ظھورش رساند)  ھا پیروز گرداند (و به منّصه ی آئین این آئین (کامل و شامل) را بر ھمه
 .»ھرچند که مشرکان نپسندند

ھا تفاوتی  ی بیان و عبارات آن میان کلمات و شیوهآیه دوم ھردو سوره یکی است و 
 ھاست. ی اول آن وجود ندارد، بلکه تفاوت در آیه

 ی اول از سه جمله تشکیل شده است: آیه

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿فرماید:  ی صف می ی اول: خداوند در سوره جمله ِ وا  ٱ�َّ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ 

َ
ن ُ�ۡطِ� ﴿فرماید:  و در سوره توبه می ﴾بِأ

َ
ِ واْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ

َ
 .﴾بِأ

واْ  ُٔ ِ�ُۡطِ� ﴿در سوره صف محذوف است، و جمله  ﴾يُرِ�ُدونَ ﴿مفعول به متعلق به فعل 
ِ نُوَر  آورد، و در محل نصب مفعول  میعّلت  به محذوف تعلیلی است، و برای مفعول ﴾ٱ�َّ

اهللا«ألجله است، و تقدیر آن چنین است:   ».يريدونَ حربَ اإلسالمِ إلطفاء نورِ

ل است.  ﴾يُرِ�ُدونَ ﴿به متعلق به فعل  در ھمان حال مفعول در سوره توبه مصدر مؤوَّ

هم«و تقدیر آن چنین است:  يدونَ إطفاءَ نورِ اهللاِ بأفواهِ رِ  ».يُ

ُ وَ ﴿فرماید:  ی دوم: خداوند در سوره صف می جمله ِ  ٱ�َّ سوره توبه ، و در ﴾ۦُمتِمُّ نُورِه

َ� ﴿فرماید:  می
ۡ
ُ َوَ�� ن يُتِمَّ نُوَرهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ی سوره توبه بیش از سوره  . تأکید در آیه﴾ۥإِ�َّ

 صف است.

 .﴾٨ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ ﴿ی سوم: در ھردو سوره یکی است:  جمله
در  آنچه قابل توجه است این است که وعده بیان شده در سوره توبه بیش از آنچه

سال پس از سوره سوره صف بیان شده مورد تأکید قرار گرفته، زیرا سوره توبه چند 
شان این است که بر تحقق وعده  . اما ھردو سوره نقطه مشترکصف نازل شده است

قرآنی در خصوص پیروزی و ظھور و استقرار اسالم، و استمرار این وعده تا برپایی 
 نمایند. قیامت تأکید می



 

 

 گفتار پایانی:
 ج های رسول الله برخی از وعده

 



 

 

 گفتار پایانی:
 ج های رسول الله برخی از وعده

بیش از دیگر مسلمانان به عملی شدن آنچه خداوند به او وعده داده بود،  ج پیامبر
ھایی که  ھای قرآن یقین داشت، وعده اجرایی شدن وعدهو به باور و اعتماد داشت 

 شان را در مباحث گذشته ارائه دادیم. ترین مھم
به تنھایی دعوت به سوی خدا را آغاز کرد، و مشرکین با اذیت و آزار و  ج پیامبر

جنگ از او استقبال نمودند، ایشان صبر نموده و ایستادگی کرد و به دعوتش ادامه داد، 
معدود افرادی از او پیروی کردند، اما شروع به افزایش کردند و در برابر  (در ابتدا)

. نبردھا بعد از ھجرت آغاز و تعذیب مشرکین ایستادگی نمودنداذیت و آزار و شکنجه 
کفر رو  گردید، قدرت و نفوذ اسالم رو به ترقی و پیشرفت نھاد و در مقابل قدرت و نفوذ

در حالی بعد از بیست و سه سال از برانگیخته  ج پیامبربه اضمحالل و فروپاشی. 
ی جزیرةالعرب  دارش وفات یافت، که ھمه شدنش به پیامبری، و دعوت مستمر و ادامه

 اسالم را پذیرفته بودند.

 دهنده در خصوص پیروزی اسالم احادیث بشارت
داد،  یارانش را به پیروزی اسالم و استقرار و تثبیت آن بشارت می ج رسول الله

ھایی راستین  وعده ھا اند که در آن به تعدادی احادیث صحیح از ایشان روایت کردهصحا
غرب (زمین)، و  و در خصوص استقرار و تحکیم اسالم، و انتشار آن در شرق

دھد!، ھدف ما در این کتاب بحث  ھا ارائه می ھا و ایده اش بر دیگر ادیان و آئین پیروزی
ھای  ا ما این کتاب را به بحث و بررسی وعدهو بررسی این احادیث صحیح نیست، زیر

 ایم. قرآن در خصوص استقرار و تثبیت اسالم اختصاص داده
ھای نبوی موجود در  نویسان بسیاری از این وعده کنندگان حدیث و سیره روایت

اند، و امام ابوبکر احمد بن حسین بیھقی در کتابش (دالئل  احادیث را بیان داشته
ھا را بیان کرده است، تا آنجا که  النبوة و معرفة أحواِل صاحِب الشریعة) بسیاری از این



 ٣٢٣  ج الله رسول یها وعده از یبرخ: یانیپا گفتار

. و ما توصیه ھای نبوی اختصاص داده است وعده نجزء ششم و ھفتم کتاب را به ای
ھا بھره گرفته شود. برخی از علما و  کنیم که این دو جزء خوانده شده و از آن می

اند که آینده از آن  ھا مژده داده ھایی را منتشر نموده و در آن دعوتگران معاصر کتاب

اثر متفکر شھید » الدين املستقبل هلذا«ھا ھستند:  ھا این ترین آن ز مھماسالم است، ا

تگر مجاھد دکتر عبدالله عزام، و اثر دعو »اإلسالم و مستقبل البرشية«سیدقطب، 

 اثر فقیه دعوتگر دکتر یوسف قرضاوی. »املبرشات بانتصار اإلسالم«
ی عملی  ھای قرآن با بیان سه وعده وعدهمان را در خصوص  دوست داریم که سخن

تحقق  ج ھایی که بالفاصله بعد از وفات ایشان به پایان برسانیم، وعده ج ی پیامبر شده
 ھا بودند. ھا بدانان داده شده بود شاھد تحقق آن ای که این وعده یافت، و صحابه

 وعده داد س به خباب بن أرت ج پیامبر -١
 ج کند که: نزد نبی اکرم روایت می س امام بخاری در کتاب مناقب انصار از خباب

ی کعبه آرمیده بودند.  . ایشان ُبرد یمانی خویش را زیر سر نھاده بودند و در سایهرفتم
کنید و  دیدیم. به ایشان گفتم: دعا نمی ھای سخت می در آن ایام، ما از مشرکان شکنجه

ی ایشان  حالی که چھره خواھید؟! آن حضرت برخاستند و نشستند، در از خدا نمی
ھای آھنین گوشت و رگ و پی  شینیان شما را با شانهپی«برافروخته شده بود، گفتند: 

و اره را  !گشتند شان برنمی تراشیدند، اما از دین شان می ھای ایشان را از روی استخوان
شان  کردند، اما از دین نھادند و از وسط آنان را دو نیم می بر فرق سر آنان می

اھد رسانید، و به جایی گشتند! خداوند خود، این امر را به تمام و کمال خو برنمی
موت را طی کند، و بر مرکب فاصله میان صنعا تا حضرخواھید رسید که انسانی سوار 

کس و ھیچ چیز نترسد! و فقط  در اثنای این راه طوالنی و مخوف، به جز از خدا از ھیچ
 .1٢».ترسد! ی گرگ به گوسفندانش می از حمله

دیدند و  ھای اول بعثت می از اذیت و آزاری که مسلمانان در سال س خباب بن أرت
دھد، آنجا که مشرکین آنان را زجر و شکنجه داده، و مسلمانان با  چشیدند، خبر می می

                                           
 .٣٨٥٢بخاری، حدیث شماره:  -١
ترجمه برگرفته از کتاب خورشید نبوت، تألیف: صفی الرحمن مبارکفوری، ترجمه: دکتر محمد  -٢

 با اندکی تغییر. م.، ١٣٨١ - ، نشر احسان، اول٢٦٣علی لسانی فشارکی، ص 
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(از سخنان خباب) معلوم  شدند. صبر و امید به پاداش الھی و استقامت با آن روبرو می
گوید: ما از  زیرا می - نجه بودهدر بطن اذیت و آزار و شک س شود که خباب می

را آنجا یافت، در  ج به کعبه آمد، و پیامبر ١-دیدیم  ھای سخت می مشرکان شکنجه
چون بالشی زیر سرش  اش را ھم ی کعبه آرمیده بود، و ُبرد یمانی حالی که در سایه

خدا کنید و از  نھاده بود، خباب از او تقاضای دعا کرد، و به ایشان گفت: آیا دعا نمی
به جا و به موقع بود، زیرا از مشرکین اذیت و  س و تقاضای خبابخواھید! خواست  نمی

یافت، در حالی که مسلمانان  میشّدت  دیدند و مدام این اذیت و آزارھا افزایش و آزار می
صابر و ثابت و امیدوار به دریافت پاداش الھی بودند، اما عالقمند به گشایش و رفع 

خواست تا برای آنان نزد خدا دعا نماید، زیرا دعای  خباب از ایشان تنگنا نیز بودند،
به خاطر تردید نسبت به حق،  س نزد خداوند مستجاب است، تقاضای خباب ج پیامبر

 یا از روی ناامیدی و حرمان، و بعید دانستن گشایش و یاری نبود.
که عصبانی  اش خشنود نشد، بدین خاطر در حالی از خواسته ج با این وصف پیامبر

 اش از عصبانیت قرمز شده بود. بود نشست، و چھره
 ی خباب عصبانی شد؟ از خواسته ج چرا پیامبر

از او و دیگر مسلمانان  ج شک خباب در طلبش اشتباه نکرده بود، اما پیامبر بی
خواھد که در برابر اذیت و آزار مشرکین با تداوم در صبر و ثبات رویاروی شوند، و  می

یابد مسلمانان نیز صبر و امیدشان به  میشّدت  شکنجه و آزار کفار افزایش و ھرگاه که
ای ضروری است که با آن این  پاداش الھی را افزایش دھند، این صبر و استقامت توشه

کنند، و این برای آنان یاری و مساعدت است،  مرحله سخت و خشن را طی می
 کند. تقویت میشان را بر آمدن گشایش و یاری  اطمینان و یقین

 سازد راه دعوت را برای خباب روشن می ج پیامبر
خواھد که برای خباب و دیگر مسلمانان روشن سازد که این، ھمان راه  می ج پیامبر

ای است که مسلمانان ناگزیر باید در آن به سر برند، و بر  دعوت است، و این مرحله
ی بعدی برساند آنجا که  ھای آن صبر نمایند، تا آنان را به مرحله ھا و قساوت سختی

                                           
گاھی از نحوه شکنجه خباب بنگرید به: خورشید نبوت، تألیف: صفی الرحمن مبارکفوری،  -١ برای آ

 . م.١٨١ترجمه: دکتر محمد علی لسانی فشارکی، ص 
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شایشی نیست مگر بعد از رنج و سختی، و گشایش و پیروزی و استقرار وجود دارد، گ
 !استقرار و تثبیتی نیست مگر بعد از چشیدن بال و اذیت

دیدند  ھایی را که مسلمانان پیشین می بعضی از بالھا و سختی ج بدین خاطر پیامبر
کند، تا آنجا که دشمنان کافر یکی از آنان را به طرز  چشیدند برای خباب بیان می و می

ھای آھنین  دادند بدین صورت که گوشتش را با شانه کنجه میفجیعی عذاب و ش
کردند در حالی  خراشیدند و آن را از استخوان جدا می کردند و آن را می کش می شن

که او صبور بوده و به پاداش الھی امیدوار، تا اینکه در حالت شھادت خدا را دیدار کرده 
کل که از فرق سر تا پایش را با اره اند بدین ش است، و دیگری را با اره شکنجه نموده

ی جداگانه شقه شده در حالی که او استوار و صبور بوده تا اینکه  اند و به دو نیمه بریده
در حالت شھادت خدا را دیدار کرده است. و بر مسلمانان واجب است که به صبر و 

 استقامت گذشتگان اقتدا نمایند.

 دھد ی پیروزی می به خباب وعده ج پیامبر
ی  دھد، ھمچنین به او وعده مژده گشایش و آسایش می س به خباب ج رسول الله

دھد، و آن وعده را با این سخنش مورد تأکید  پیروزی و ظھور و استقرار و تثبیت می
و کامل ». خداوند خود، این امر را به تمام و کمال خواھد رسانید«دھد که:  قرار می

ترش آن، و ورود دسته دسته مردم به آن صورت شدن اسالم با پیروزی و انتشار و گس
ای است  پذیرد. از میان رفتن شرک، و پیروزی اسالم در جزیرةالعرب سرچشمه می

ھا  ھای ترس و خطر، دزدی و غارت، و تجاوز و تعدی و کشتار، این برای محو نشانه
آنجا  چیزھایی بودند که پیش از اسالم در مناطق مختلف جزیرةالعرب منتشر بودند تا

زنان بر مسافرینی که در حال رفت و آمد در جزیره، و میان مناطق آن بودند  که راه
 کردند. دست درازی می

 ی فاصله ،دھد که انسانی مسافر سوار بر مرکب به خباب وعده می ج رسول الله
کند در حالی که (نسبت به سالمت  میان صنعاء پایتخت یمن تا حضرموت را طی می

ترسد، و (فقط) از حمله  نمی طمئن و آسوده است، از کسی جز خداجان و مالش) م
ترسد!، این سخن به این معناست که: اسباب و علل ترس و  گوسفندش می گرگ به

 روند. خطر از میان رفته، و متجاوزین و سارقین و راھزنان از بین می
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ن بر جان راه میان صنعاء و حضرموت بیابانی و ترسناک و پرمخاطره بود، کسی در آ
ھا گذشت، و مسلمانان مرحله  کرد. سال اش احساس امنیت نمی و مال و خانواده

سختی و بال را در مکه پشت سر نھادند، و در مرحله استقرار و تحکیم در مدینه به سر 
، اسالم در جزیرةالعرب انتشار یافت، و امنیت بر ج بردند، اندکی پیش از وفات پیامبر

، و انسانی مسافر سوار بر مرکب راھش را مطمئن و آسوده میان ھای آن تحقق یافت راه
ترسید، و (فقط) از حمله گرگ  کرد و از کسی جز خدا نمی صنعاء و حضرموت طی می

 ترسید. به گوسفندش می
تحقق این وعده را دید لذا سپاس و ستایش خدای را به جا آورد،  س ارت بن خباب

تر به او داده بود به یاد آورد  تقریبًا بیست سال پیش ج و این وعده راستین را که پیامبر
ھایی که خدا و  ی وعده شان را به تحقق ھمه و مسلمانان را از آن مطلع کرد تا یقین

 اند را افزایش دھد. به آنان داده ج رسولش

 س به سراقة بن مالک ج وعده پیامبر -٢
جرت کرد، در حالی که از مکه به مدینه مھا س به ھمراه ابوبکر صدیق ج پیامبر

شان را به  ھای تحت تعقیب بود و قریشیان خواھان دستگیریش بودند و جاسوس
پرداخته و او را بکشند، آنان وعده  ج ھرطرف فرستاده بودند تا به جستجوی پیامبر

کند، و این اندازه جایزه  داده بودند که ھرکس او را بیابد دویست شتر جایزه دریافت می
 سیار ارزشمند و نفیس بود.در آن زمان ب

گاه یقینش را به ھمراھی خداوند با او، و اینکه بزودی  ھیچ ج با این اوصاف پیامبر
گرداند، از دست نداد. به ھنگام  ھا پیروز می دینش را یاری داده و بر دیگر ادیان و آئین

جرا در این ما ج ھجرت رویدادی شگفت میان ایشان و سراقة بن مالک رخ داد، پیامبر
 ای داد، و بعدھا این وعده به تحقق پیوست. به او وعده

 کند سراقة بن مالک رویداد را بازگو می
سراقة بازگو  دمحدثین و مورخین با اجمال و تفصیل این رویداد را از زبان خو

 گوید: به او سخن می ج کنند که در آن به وعده پیامبر می
به سراقة را بیان  ج سرگذشت وعده پیامبرامام بیھقی در کتابش (دالئل النبوة) 

به مدینه ھجرت کرد  ج گوید: ھنگامی که رسول الله می س کند. سراقة بن مالک می
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ھایی از سوی کفار قریش پیش ما آمدند و به ما اطالع دادند که آنان دویست  فرستاده
را بیابد  س و ھمراھش ابوبکر صدیق ج شتر به عنوان جایزه برای کسی که رسول الله

 اند. تعیین کرده
قبیله  ھنگامی که در میان مردانی از خویشاوندانم بنی ُمدِلج نشسته بودم، مردی از

کنم  ھایی در ساحل دیدم؛ گمان می اکنون شبح ما وارد شد و گفت: ای سراقه! من ھم
ھا  گوید به او گفتم: ھیچ وقت آن که آنان محمد و ھمراھانش باشند!!، سراقه می

ای، و این سخن را به این خاطر گفتم که او را از  اند بلکه تو فالنی و فالنی را دیده نبوده
 !آنان منصرف کنم و من خود جایزه را ببرم

اندکی درنگ کردم و ھنگامی که کسی که خبر را آورده بود از مجلس بیرون رفت 
ادا کسی از ببه کنیزم گفتم: اسبم را بیرون ببر، و آن را پشت تپه برایم نگه دار، م

و محتاط  ام را برداشتم و از پشت خانه خارج شدم . سپس نیزهخویشانم آن را ببیند
. رفتم تا به اسبم رسیدم، بر آن سوار شدم و تاختم تا به بودم که کسی مرا نبیند

تیرھای تفألم را در آوردم، تیری بیرون آمد که خوشایندم نبود و  نان رسیدم.نزدیکی آ
. از آن سرپیچی کردم و به حرکتم توانی به او ضرری بزنی : تو نمیدروی آن نوشته بو

 ادامه دادم.
را شنیدم ایشان به  ج ھنگامی که به آنان نزدیک شدم صدای تالوت رسول الله

کرد، ناگھان  زیاد به این طرف و آن طرف نگاه می س گرداند، اما ابوبکر جایی روی نمی
سب به زانو در آمد، و من از روی اسب به زیر دو دست اسب من در زمین فرو رفت، و ا

توانست دستانش را از زمین بیرون  ای بر او زدم از جای برخاست اما نمی افتادم، تازیانه
بکشد وقتی راست ایستاد دیدم که از جای فرو رفتن دستان وی در زمین غباری 

ب ناخوشایند رود. بار دیگر تیرکشی کردم بازھم ھمان جوا ھمانند دود بر آسمان می
 پیشین در آمد بازھم از آن سرپیچی کردم.

ھنگامی که مقدار دیگری به آنان نزدیک شدم برای بار دوم دست اسب من در 
توانم به آنان دست یابم و او پیروز و چیره است.  زمین فرو رفت متوجه شدم که نمی

خدا سوگند به شما  آنان را ندا دادم که درامانید! ایستادند. و گفتم: منتظر بمانید به
 رسانم. آزار و گزندی نمی

اند! و برای  ی شما برای یافتن شما جایزه قرار داده گفتم: قوم و قبیله ج به پیامبر
 !ی ایشان چه مقاصدی دارند آنان باز گفتم که مردم درباره
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 ج آب و غذا به ایشان تعارف کردم، اما آنان چیزی از من قبول نکردند و رسول الله
من از ایشان درخواست کردم که خط ». این راز را برای ما پوشیده بدار«گفت:  به من

امانی برای من بنویسند. ایشان به عامر بن فھیرة دستور نوشتن دادند و او برای من 
آن روز چه «به دستان من نگریست و به من فرمود:  ج . سپس پیامبرخط امان نوشت

 ».ھای کسری را خواھی پوشید!بند دست حالتی به تو دست خواھد داد که
به طرف مدینه رفتند، و من به سوی خویشانم بازگشتم، و ھرگاه  ج رسول الله
بودند آنان را از حرکت در آن مسیر  ج دیدم که در جستجوی رسول الله مردمی را می

گفتم: من از سرتاسر این منطقه برای شما خبر گرفتم و  کردم و به آنان می منصرف می
 .١ام کار را برای شما آسان نموده

 دھد بندھای کسری را می به سراقة وعده دست ج پیامبر
از آِن دین  به یاری و پیروزی خدا اطمینان داشت، و یقین داشت که آینده ج پیامبر

گردد، این یقین حتی در  اوست و بزودی این دین پیروز شده و در زمین منتشر می
ای از زندگیش از او جدا نشد، حتی آن ھنگام که تحت تعقیب بود. این اوست که  لحظه

خواھان دستگیریش ھستند، و قریش جاسوسانش را به ھرطرف روانه کرده، و شتران 
ی کسی که او را دستگیر کرده یا خبری از او بدھد تعیین بسیاری به عنوان جایزه برا

 اند. کرده
اطمینان کامل داشت که به زودی این حالت، و رنج و سختی  ج با این حال پیامبر

گذارد، و به دنبال غصه و اندوه، آسایش و گشایش است، و او  و بالی آن را پشت سر می
ھای)  ھا و (دل دد و سرزمینگر بزودی پیروز شده و دینش ھمگانی و آشکارا می

 شوند. مردمان به رویش گشوده می
نویسد که آمده تا او را برای مشرکین  بدین خاطر خط امانی برای مرد مشرکی می

دستگیر کند!! و این بسیار شگفت است! شخصی که تحت تعقیب بوده و غریب در 
ی برای مردی ا صحرا در حال رفتن است در اوج امنیت است، و خط امانی و مصالحه

 !نویسد که آمده تا او را دستگیر کند! حریص و آزمند می

                                           
ترجمه برگرفته از کتاب خورشید نبوت، تألیف: صفی الرحمن مبارکفوری، ترجمه: دکتر محمد  -١

 ، ھمراه با تغییراتی در متن. م.١٣٨١ - ، نشر احسان، اول٣٤٠-٣٣٨لسانی فشارکی، صص 
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دھد  کند بلکه به این کافری که در پی اوست وعده می به این بسنده نمی ج پیامبر
بیند و  ماند تا پیروزی اسالم و شکست کفر را می که بزودی ایمان آورده و زنده می
پوشد.  ای کسری را بر دست میبندھ بیند و دست بزودی شکست دولت فارس را می

به پیروزی این چنین بود، و یقینش به عملی شدن آنچه خداوند به او  ج امید پیامبر
 !وعده داده بود چنین بود

او در این زمان  ،ھشت سال بر خط امانی گذشت که به ھمراه سراقة بن مالک بود
ی مکه را فتح در سال ھشتم ھجر ج پیروزی اسالم و شکست شرک را دید، و پیامبر

به مکه نزد او آمد و خط امانی را که برای  ج کرد. سراقة بن مالک پیش از ورود پیامبر
ی سپاه یافت و خواست که خود را  را در میانه ج او نوشته بود به ھمراه داشت، ایشان

شدند و به  مانع او می ج به ایشان برساند و مسلمانان به خاطر محافظت از جان پیامبر
 !گفتند: کنار برو، کنار برو، دور شو! او می

 ج پیامبر سراقة دستش را، در حالی که دست نوشته را در دست داشت بلند کرد و
فرمود:  ج ی توست!، رسول الله ! این دست نوشتهج را صدا زده و گفت: ای پیامبر

 ج اقه بن مالک به رسول اللهسر» . نزدیک بیاروز روز وفای به عھد و نیکی استام«
نزدیک شد، و در برابر ایشان اسالمش را آشکار نمود، سراقة بن مالک از آن ھنگام که 

دیده بود،  - کردند در حالی که ایشان ھجرت می - را ج حمایت خداوند از پیامبرش
 ورد.در روز فتح مکه ایمان آ س ھم به رغم آنکه او کرد آن را تأیید می ج آشکارا پیامبر

کرد، و  ابوجھل (أبوالحکم) که سرکرده مشرکین بود سراقه را از این کار منع می
 کرد تا او را از این کار بازدارند. اش بنی مدلج را علیه او تحریک می قبیله

 گفت این اشعار است: از جمله آنچه را که ابوجھل به آنان می
ـــــفيهكم ـــــاف س ـــــدلج إين أخ ـــــى م  بن

 

ـــــــد  ـــــــ حمم ـــــــتفو لنرص ـــــــة مس  رساق
 

ای بنی مدلج من از نادان شما، سراقه، که قصد کمک به محمد را دارد، در «
 ».ھراسم

 علـــــــيكم بـــــــه اال يفـــــــرق مجعكـــــــم
 

 ددؤفيصـــــبح شـــــتى بعـــــد عـــــز وســـــ 
 

و سروری، پراکنده عّزت  مانع او گردید تا جمع شما را متفرق نسازد تا بعد از«
 ».نشوید



 های قرآن در خصوص پیروزی اسالم وعده    ٣٣٠

 سراقه در پاسخ ابوجھل چنین سرود:
 لــــو كنــــت شــــاهداً أبــــاحكم والــــالت 

 

ــــــه ألمــــــر جــــــواد   إذ تســــــيخ قوائمُ
 

 ».دیدی که چگونه پاھای اسبم در زمین فرو رفت ای اباحکم! اگر تو می«
 عجبــــــت ومل تشــــــكك بــــــأن حممــــــداً 

 

ــــــن ذا يقاومــــــه  ــــــان فم ــــــي و بره  نب
 

کردی و اصًال تردیدی نداشتی که محمد رسول خدا است؛ پس چه  تعجبی می«
 ».مقاومت کندتواند در مقابل او  کسی می

 عليــــك بكـــــف النـــــاس عنـــــه فـــــإنني
 

ــــــه  ــــــتبدو معامل ــــــا س ــــــره يوم  أر أم
 

بینم که به زودی کار او آشکار  بر تو الزم است که مردم را از او باز داری؛ چون می«
 ».گردد و چیره می

ـــــأرشهم ـــــه ب ـــــاس في ـــــود الن ـــــأمر ت  ب
 

ـــــلمه  ـــــراً مس ـــــاس ط ـــــع الن ـــــأن مجي  ب
 

 .١»ند شد و با او مصالحه خواھند نمودی مردم راضی خواھ ای که ھمه به گونه«
ایمان آورد اندکی توقف نمود تا  ج در برابر پیامبر س ھنگامی که سراقة بن مالک

! حیوانات وحشی و ج از او چیزی بیاموزد از جمله از او پرسید: ای رسول خدا
اند  گرفتهھا آب بنوشند را فرا  ام تا از آن سرگردان استخرھایی را که برای شترانم بسته

 آیا اگر آنان نیز از آن آب بنوشند برای من اجری در پی خواھد داشت؟
 2».آری، ھرحیوانی که از آن آب بخورد تو را پاداشی است«فرمودند:  ج پیامبر

زیست،  صادق و متعھد به عنوان یک صحابی ج سراقة بن مالک به ھمراه رسول الله
 ج آموخت. ھنگامی که پیامبر ز او دانش میپرداخت، و ا صدقه و زکاتش را به ایشان می

در زمان خالف او زیست، سپس به ھمراه عمر  س وفات یافت، به ھمراه ابوبکر صدیق
به او  ج ای را که رسول الله در ابتدای خالفتش زیست در حالی که وعده س فاروق

 !بندھای کسری را خواھد پوشید آورد: اینکه او دست داده به یاد می

                                           
ی اشعار برگرفته از کتاب الگوی ھدایت، تألیف: دکتر علی محمد صالبی ترجمه: گروه  ترجمه -١

 . م.١٣٨٧ - ، اول٦٢٦، ص ١فرھنگی انتشارات حرمین، ناشر: انتشارات حرمین، ج 
 .٤٨٩-٢/٤٨٣ دالئل النبوة اثر بیھقی با تحقیق القلعجی: -٢
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 ی کسری در دستان سراقة بن مالکبندھا دست
حرکت جھاد در عراق و شام و مصر آغاز گردید، و مسلمانان برای فتح پایتخت 

 کسری به طرف مدائن روی آوردند.
پیروزمندانه وارد  س مجاھد سعد بن ابی وقاص ی در سال شانزدھم ھجری فرمانده

آنجا شد، و کسری از قصر سفیدش گریخت و مسلمانان وارد آن شدند و شروع به 
ھا و چیزھای نفیس موجود در آن نمودند و از جمله  ھا، اموال، خزانه آوری گنجینه جمع
ھا را به نزد  ع کرده، و آنبندھای کسری و فرش و سالحش را نیز جم دست

 فرستادند. س خطاب عمربن
او را فراخواند، تا  س در مدینه بود، عمربن خطاب س آن زمان سراقة بن مالک در
شانزده سال پیشتر  ج ای که پیامبر را برای او عملی نماید، وعده ج رسول الله ی وعده

ھستند. صحابه در  س بند کسری در نزد عمربن خطاب ھا دو دست به او داده بود، این
 نگریستند. آوردند به آن دو می دای را به جا میزده بودند و شکر خ حالتی که شگفت
و صحابه به او  بندھا را بپوشد خواست که دست س از سراقة س عمربن خطاب

بندھای کسری را به دستانش پوشاند، و شلوار  نگریستند. سراقة بن مالک دست می
. او شمشیر و کمربندش را نیز حمل کردکسری و پیراھن و کفشش را پوشید، و 

 این کارھا را در میان شگفتی و ھیجان و ُبھت صحابه انجام داد. ی ھمه
. له اکبر، و سراقه گفت الله اکبربه او گفت: ای سراقه بگو: ال س سپس عمربن خطاب

به او گفت: ای سراقه! بگو سپاس و ستایش خداوندی را که این  س سپس عمربن خطاب
 دو را از کسری بن ھرمز ستانده، و به دستان سراقة بن مالک، عربی از بنی مدلج پوشانید.

به او گفت: پشت کن،  س ھای کسری را به تن داشت عمر در حالی که سراقه جامه
اقه در برابر صحابه حرکت کرده سپس به او گفت: رو کن، رو کن!! یعنی: سر !پشت کن!

سپس به او  !ھای کسری را به نمایش بگذارد! ھا را بر تن دارد جامه و در حالی که آن
نشین از بنی مدلج، قبا و شلوار، و شمشیر و کمربند، و  به، عربی بادیه به، به گفت: به

ی از این بسا روز بندھای کسری را بر تن دارد!! ای سراقة بن مالک چه ھا و دست کفش
ی شرف و منزلت تو و قومت گردد!  ھای کسری و آل کسری به تو رسیده، و مایه دارایی

  1ھا را در آورد. ھا را در بیاور!! و سراقه آن آن

                                           
 .٧/٦٨تاریخ ابن کثیر:  -١
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به سراقة بن مالک را تحقق بخشید، و  ج و این چنین خداوند وعده رسول الله
بندھای کسری و  دستکسری را درھم شکسته، و اسالم را پیروز گردانید، و سراقه 

 .ج ھم بعد از گذشت شانزده سال از وعده نبی اکرم آالتش را پوشید آن دیگر زینت

 س به عدی بن حاتم ج ھای رسول الله وعده -٣
عدی بن حاتم پسر حاتم طائی بود، حاتم طائی عربی است که در بخشندگی مشھور 

بخشندگی به او مثال ترین عرب بود و (دیگران را) در سخاوت و  است، او بخشنده
زنند، حاتم طائی پیش از اسالم فوت کرد. عدی بن حاتم نصرانی بود و بعد از مرگ  می

ی را  ج ء) بود، و ھنگامی که خبر بعثت محمد مصطفی پدرش پیشوای قومش (طیِّ
این نفرت ھم عّلت  ی او شد و شنید بسیار از او متنفر شده، قلبش ُپر از بغض و کینه

 دین جدیدی را آورده بود. ج ه عدی مسیحی بود، و محمدفقط این بود ک
ی ء) در منطقه (حائل) شمال نجد، و پیرامون دو کوه (أجأ و سلمی) که  قبیله (طیِّ

 زیستند. در آنجا معروفند، می
ی ج ترسید که پیامبر عدی از این می ء)  سپاھی را برای جنگ با قومش (طیِّ

ی با مسلمانان را ندارد و بدین خاطر شترش را دانست که یارای رویاروی بفرستد، و می
آماده کرده بود تا به ھنگام نبرد از این دو کوه گریخته و به سرزمین شام برسد. در ماه 

ای را که از یکصد و پنجاه جھادگر  سریه ج ربیع اآلخر از سال نھم ھجری پیامبر
مود و به او دستور داد را امیر آنان ن س طالب تشکیل شده بود آماده کرد و علی بن ابی

ی  ء) برود. تا به سوی (طیِّ

 گریزد می ج عدی از سپاه پیامبر
گوید: در میان عرب کسی بیش از من از  در خصوص فرارش به شام می س عدی

. من فردی با اصل و نسب، و نصرانی بودم، و براساس دریافت یک متنفر نبود ج پیامبر
کردم که  تاختم و با خود فکر می آن سوی میچھارم از غنائم با قومم به این سوی و 

دیندارم، من در میان قومم پادشاه و امیر بودم به خاطر آنچه برایم ترتیب داده شده 
را شنیدم از ایشان متنفر شدم، به غالمم که  ج الله لبود. ھنگامی که خبر رسو

چرانید گفتم: یکی از شتران تنومندم را برایم آماده کن، و آن را نزدیک  شترانم را می
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خودم نگھداری کن، و ھمین که شنیدی سپاه محمد به این سرزمین پای نھاد مرا 
 مطلع کن.

ھمینک انجام ده،  خواھی انجام دھی آنچه را که می دیری نپایید که به من گفت:
ھا  ھا پرس و جو کردم گفتند: این ھایی را دیدم و ھنگامی که درباره آن زیرا من پرچم

سپاھیان محمدند! به او گفتم: شترم را نزد من بیاور، او نیز شتر را به نزدم آورد، و 
ام در شام پیوستم، و دختر  کیشان مسیحی ھمسر و فرزندم را بر آن سوار کردم و به ھم

اش به شام گریخت،  تم را جا گذاشتم. ھنگامی که عدی بن حاتم به ھمراه خانوادهحا
ی ء رسیدند و اھالی آنجا را شکست دادند و اسرای بسیاری گرفته و بر  مجاھدان به طیِّ

 ھا به سوی مدینه بازگشتند. ی این غنائم دست یافتند و با ھمه
انة بنت حاتم)  ای در کنار مسجد نگھداری شدند. در اسرا در محوطه میان آنان (سفَّ

 خواھر عدی بود او زنی فصیح و بلیغ و دانا بود.
روبروی  به اسیران سر زدند. سفانة دختر حاتم از جای خود برخاست و ج رسول الله

! پدرم مرده، و ج گفت: ای پیامبر ج ایشان ایستاد و با او سخن گفت، سفانه به پیامبر
به او  ج نت بگذار، خداوند بر شما منت گذارد! پیامبرسرپرستم به سفر رفته، بر من م

 ».سرپرست تو کیست؟«گفت: 
 سفانه گفت: عدی بن حاتم!

 ».ھمان که از خدا و رسولش گریخته!«به او گفت:  ج پیامبر
از کنار او رد  ج . روز بعد، پیامبرتند و او را به حال خود گذاردندرف ج پیامبر

ھا را به او دادند.  نیز ھمان جواب ج تکرار کرد و پیامبرشدند، و او نیز ھمان سخنان را 
بر تو منت «به او گفت:  ج سخن گفت، پیامبر ج روز سوم بعد از آنکه سفانه با پیامبر

کنم، برای رفتن عجله نکن تا شخصی مطمئن و مورد اعتماد از  گذارم و رھایت می می
 ».یابم تا تو را به سرزمینت برساند قومت می
گفت:  ج چند روز نمایندگانی از سوی بلیُّ یا َقضاّعة آمدند، سفانه به پیامبربعد از 
گاه  شان افرادی اند، و در میان ! نمایندگانی از قوم من آمدهج ای پیامبر مطمئن و آ

. سفانه با آن و مال و نفقه و شتری به او داد او را تجھیز کرد ج وجود دارند! رسول الله
سفانه روبروی برادرش ایستاد و  !عدی بن حاتم در شام رسید افراد رفت تا به برادرش

ی رحم و ستمگری، زن و  ی صله کننده او را توبیخ و سرزنش کرد، و به او گفت: تو قطع
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فرزندت را ُبردی و مرا به جا گذاشتی!، عدی به او گفت: ای خواھر عزیزم، جز خیر 
 ای ندارم. دا سوگند عذر و بھانهشک آنچه را گفتی من آنگونه کردم، و به خ نگفتی، بی

خواھرش به اشتباھش اعتراف کرد و اینکه به ھنگام فرار او را با خود  عدی در برابر
نبرده و ھمین سبب شده تا او اسیر گردد. سپس خواھرش او را واداشت تا در مدینه 

 دارد. برود، زیرا او مردمان را گرامی می ج حضور یافته و به نزد پیامبر

 در مدینه ج نزد پیامبرعدی 
 شد. ج عدی به مدینه آمد و ھنگامی که به آنجا رسید رھسپار دیدار رسول الله

ایشان در مسجد بودند، عدی صلیبی از نقره بر گردن داشت و ھنگامی که وارد مسجد 
 کند: این سخن را تالوت می ج شد شنید که پیامبر

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

 .]٣١[التوبة:  ﴾ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ 
اند  یھودیان و ترسایان عالوه از خدا، علما دینی و پارسایان خود را ھم به خدایی پذیرفته«

ھای آسمانی و از  ی کتاب شمارند. (در صورتی که در ھمه سر مریم را نیز خدا میو مسیح پ
ی پیغمبران الھی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنھا خدای یگانه را  سوی ھمه

 .»بپرستند و بس
دارد که یھودیان و مسیحیان، علمای دینی و پارسایان خود را و  خداوند بیان می

اند. ھنگامی که عدی  سر مریم را به ھمراه خدا، خدایان خود گرداندهھمچنین مسیح پ
اند، و چگونه آنان را  آیه را شنید متوجه نشد که چگونه آنان را به خدایی برگزیده

کنند، بدین خاطر عبادت را حمل بر نماز کرد و اینکه آنان برای علمای  پرستش می
 !خوانند شان نماز می دینی و پارسایان

پرستیم.  اعتراض کرد و گفت: به خدا سوگند ما آنان را نمی ج اطر به پیامبربدین خ
معنی عبادت را برای او روشن گردانید و اینکه عبادت در اینجا به معنی  ج پیامبر

این علما و پارسایان حرام را برای «اطاعت کردن و پیروی کردن است و به او گفت: 
کرده، و آنان نیز از این دستورشان تبعیت و آنان حالل، و حالل را برای آنان حرام 

 ».شان برای آنان است! کردن ی عبادت کنند و این به منزله پیروی می
 ».این مرد کیست؟«از اسمش پرسید و گفت:  ج سپس پیامبر

 جواب داد: عدی بن حاتم!
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 ».ھمان که از خدا و رسولش گریخته!«گفت:  ج پیامبر
کننده از او پرسیدند تا بر قلبش تأثیر  تعدادی سؤال مؤثر و تعیین ج سپس پیامبر

 نھاده و او را به اسالم نزدیک گرداند.
ای عدی بن حاتم! چه چیز تو را فراری داد؟ آیا از این «به او گفت:  ج پیامبر

 گریختی که بگویی: ال اله اال الله؟ آیا به جز خدا، إله دیگری ھست؟
گریزی که بگویی: الله اکبر؟ و  د تا بگریزی؟ آیا از این میای عدی: چه چیز سبب ش

 ».آیا چیزی یا کسی بزرگتر از خدا وجود دارد؟
 اش شد. ی شخصیت و بزرگواری متأثر شد، و شیفته ج عدی از کالم پیامبر

 ج عدی در خانه پیامبر
عدی را دعوت کرد که مھمان او شود و دستش را گرفته و از  ج سپس پیامبر

 خارج شدند و به سمت خانه رفتند.مسجد 
قرار گرفت، و از ایشان خواست که بایستد و نیازش  ج در راه پیرزنی سر راه پیامبر

به خاطر آن پیرزن ایستادند و مھمانش نیز با او ایستاد، مدت  ج را مطرح کرد و پیامبر
صدر با او ی  بر و سعهبا ص ج به درازا کشید و پیامبر ج ایستادن آن پیرزن با پیامبر

، و مھربانی و رحمتش نسبت به امتش ج روتنی پیامبر. عدی از فسخن گفتند
ظلم و خودکامگی و تکبر  با آنچه از ج زده شد، میان این برخورد پیامبر شگفت

گاھی داشت مقایسه نمود. پادشاھانی که خود را خدا می پنداشتند و  پادشاھان آ
گوید: با خود گفتم: به خدا  ردند، عدی میک شان آنان را بندگی و بردگی می ھای ملت

 !سوگند این پادشاه نیست
گریست، چیز . عدی به آنچه درون خانه بود نشدند ج ی پیامبر سپس وارد خانه

. اتاقی کوچک بود، کف آن خاک بود، و فقط یک بالش کوچک گیری آنجا نیافت چشم
 !وجود داشتو فرسوده که پر از لیف درخت خرما بود بر روی کف زمین 

کجا  ج بالش فرسوده را به مھمانش داد تا بر آن بنشیند! پس خود پیامبر ج پیامبر
 بنشیند؟

خاطر  بر روی زمین، بدین ج عدی نپذیرفت که او بر بالش بنشیند و رسول الله
به او امر فرمودند که بر روی بالش بنشیند، زیرا او  ج بالش را پس داد، اما پیامبر
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روبروی  ج عدی بر روی بالش نشست، و پیامبر !ترام مھمان واجبمھمان است و اح
را با وضعیت پادشاھان خودکامه  ج او بر روی زمین نشست!، عدی این وضعیت پیامبر

 !مقایسه کرد و با خود گفت: به خدا سوگند این شخص پادشاه نیست
ر شد، و اش، و زھدش در دنیا بسیار متأث زیستی ، و سادهج عدی از فروتنی پیامبر

اش به این سادگی و  بود زندگی در پی رھبری و ریاست می ج فھمید که اگر پیامبر
بود. ھمچنین فھمید که او سخاوتمند و شریف است، به دیگران ارج و  فروتنی نمی

ھرش سفانه احترام نھاد و او را به برادرش رساند و به او پول و انھد، به خو احترام می
که عدی را نیز مورد اکرام قرار داده است! با این خصال و  ج آذوقه داد، و این اوست

عدی به اسالم نزدیک شد!، اما چیزھای دیگری بودند که عدی به  ج رفتارھای پیامبر
نمود، میان مقاومت کردن و جذب شدن در  کرد و او را از اسالم دور می ھا فکر می آن

 کرد. او را نزدیک می ج ھای پیامبر گیری کرد، و موضع تردد بود، چیزھایی او را دور می
دادند نظری  ھا و خیاالتی که در درون عدی جوالن می به وسوسه ج پیامبر

 انداخت، و چیزھایی را که میان او و اسالم فاصله ایجاد کرده بودند شناخت.

 و عدی بن حاتم ج وگو میان پیامبر گفت
 و عدی بن حاتم روی داد. ج وگویی میان رسول الله گفت

 ».ای عدی، اسالم بیاور، سالم بمان!«به او گفت:  ج پیامبر
 !عدی گفت: من خود دیندارم

گاھترم!«گفت:  ج پیامبر  ».من از تو به دین تو آ
گاھترید؟  عدی تعجب کرده و گفت: شما از من به دین من آ

آری. مگر تو جزو رکوسیان نیستی؟ و سھم یک چھارم قومت را «فرمود:  ج پیامبر
 .»خوری؟ می

ھیچ دلیلی یک  ھای نصاری بودند. و عدی به این خاطر بی ای از فرقه رکوسیان فرقه
 خورد که رھبر و سرکرده آنان بود. ھای قومش را می چھارم از غنیمت

 عدی پاسخ داد: آری.
 ».این کار، در دین تو، برای تو روا نیست!«به او گفت:  ج رسول الله

 عدی گفت: آری.
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 ج روبرو شد، و ھمانگونه که رسول الله ج دقیق رسول اللهناگھان عدی با شناخت 
گاھتر بود، او این معلومات را از کجا کسب کرده بود؟  گفته بود از عدی به دینش آ

 !گوید: با شنیدن این سخنان تسلیم شدم عدی می

 دھد به عدی سه وعده می ج پیامبر
داند چه در سر او  بار دیگر عدی را غافلگیر کرد و به او گفت که می ج سپس پیامبر

ھایی صادقانه و راستین  اش را از میان برد، و وعده گذرد، و اسباب شک و دودلی می
 پیرامون آینده اسالم به او داد.

دانم چه چیزی مانع پذیرش اسالم از سوی تو  ای عدی! من می«به او گفت: 
شان  شود فقر مسلمانان و ثروتمندی دشمنان رود تو به اسالم میشود! آنچه مانع و می

بینی! ای عدی! به خدا سوگند، خداوند خود، این امر را به تمام و  است که تو آن را می
رسند، تا جایی که مال از میان دستان مسلمانان سرازیر شده و کسی آن را  کمال می

 ».پذیرد! نمی
دانم چه چیزی مانع پذیرش اسالم از سوی تو  ای عدی! من می«سپس به او گفت: 

شود تعداد اندک مسلمانان و فراوانی  شود! آنچه مانع ورود تو به اسالم می می
 !بینی شان است که تو آن را می دشمنان

 ».ای؟ ای عدی: آیا تو حیره را دیده
 ام. ام اما آنجا را ندیده عدی گفت: نامش را شنیده

گند خداوند خود این امر را به تمام و کمال خواھد به خدا سو«فرمود:  ج پیامبر
ا آنجا را رود ت رسانید تا اینکه زنی تنھا بر روی شترش، از حیره به بیت الحرام می

 ».ترسد! طواف کند، در حالی که کسی ھمراه او نیست، و از کسی جز خداوند نمی
یء که راھزنند و  مردم را عدی گفت: با خود گفتم: مردان مفسد و پلید طیِّ

 کشند کجایند؟ می
دانم چه چیزی تو را از پذیرش  ای عدی! من می«به او گفت:  ج سپس پیامبر

شود وجود ملک و سلطه و  دارد! آنچه مانع پذیرش اسالم از سوی تو می اسالم باز می
بینی! به خدا سوگند خداوند خود این امر را به  قدرتی است که در دست دشمنانش می

ھایش از آن  رساند تا جایی که قصرھایی کسری گشوده شده و گنجینه تمام و کمال می
 ».گردد! مسلمانان می
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حاکمی کوچک، و  ج زده شد و گویی چنین پنداشت که منظور پیامبر عدی شگفت
ترین دولت در آن زمان! لذا با این سخن  نه کسری پادشاه فارس است یعنی حاکم قوی

 ھرمز؟توضیح طلبید: کسری بن  ج از پیامبر
 ».کسری بن ھرمز! آری،«به او گفت:  ج پیامبر

فرستاده خداست.  ج عدی متقاعد به پذیرش اسالم شد و یقین یافت که محمد
 ج چنان در خانه پیامبر شھادتین را به زبان آورد، و وارد دین خدا شد در حالی که ھم

دوستی و  س آوردن او بسیار خوشحال شد. عدی بن حاتم از اسالم ج بود، رسول الله
سه  س به عدی بن حاتم ج را به نیکی به جای آورد. رسول الله ج ھمراھی پیامبر

 وعده داد:
ھای فارس، استقرار اسالم در آن،  اول: پیروزی اسالم و گسترش آن، فتح سرزمین

ترین دولت بود، ورود مسلمانان به قصرھای کسری  شکست فارس که در آن زمان قوی
 ھا و اموالش و انفاق آن در راه خدا. جینهبن ھرمز، و گرفتن گن

دوم: از میان رفتن علل خطر و ترس، و تثبیت شدن صلح و امنیت و اطمینان تا 
 .کنند مناطق مختلف رفت و آمد می جایی که مسلمانان با امنیت میان

مکه بود و کسانی که در آن مسیر تردد  - ترین راه، راه عراق در آن زمان خطرناک
 ھم به خاطر سیطره یشان ایمن نبودند آن نسبت به جان و مال و خانوادهکردند  می

به  ج کرد. پیامبر راھزنان بر آن، و تعدی و تجاوزشان به ھرکه از آن مسیر تردد می
دھد که یک زن تنھا سوار بر شترش از حیره خارج شده و به قصد  وعده می س عدی

که بر جان و مال و آبرویش ایمن و  گردد در حالی طواف بیت الحرام رھسپار آنجا می
 ترسد. آسوده است، و از ھیچ غارت و چپاول و تجاوزی نمی

برند تا آنجا  سوم: از میان رفتن حالت فقر و احتیاجی که مسلمانان در آن به سر می
گیرد، سپس مال در میان دستان مسلمانان افزایش  که ثروتمندی جای آن را می

گردند که به او انفاق و بخشش نمایند کسی را  ل فقیری مییابد و وقتی که به دنبا می
شود بخاطر غنا و رفاھی که در آن  یابند، و ھنگامی مال و ثروت به آنان داده می نمی

 کند. برند! کسی آن را قبول نمی بسر می
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ھا را  گوید، بلکه این این سخن را از جانب خود نمی ج واضح است که پیامبر
ی درخشان  اوند به او نموده، و بشارتی که در خصوص آیندهای که خد براساس وحی

 !دارد! اسالم به او داده، بیان می

 دھد ھا خبر می عدی بن حاتم از تحقق این وعده
به زودی عملی  ج ھای سه گانه پیامبر یقین کامل داشت که این وعده س عدی

 خواھند شد.
ی عراق بود تا  فاتح جبھهبه درازا کشید و از فرماندھان  س زندگی عدی بن حاتم

آنجا که یکی از ارکان جنگی سپاه مجاھدی بود که در نبرد قادسیه پیروز شد و سعد 
 با او ھمراه شد تا وارد مدائن گردید. س بن ابی وقاص

شاھد بود که مسلمانان وارد قصرھای کسری  س فرمانده مجاھد عدی بن حاتم
را به  ج ی پیامبر در این ھنگام عدی وعده. دارند ھا و اموالش را بر می ینهشده و گنج

یاد آورد که حدود ھفت سال پیش با اطمینان به او گفته بود، آنگاه او سپاس و ستایش 
 خداوند را به جای آورد.

ھا ایمن شد، و  بعد از فتح عراق خطر از میان رفت، و راھزنان از بین رفتند و راه
آمد و مناطق مختلف در تردد و رفت و  ھا مسلمانان با امنیت و آسایش میان سرزمین
. دومین رود ه از حیره به بیت الحرام میبودند... عدی زنی را بر روی شترش دید ک

 را به یاد آورد. آنگاه او سپاس و ستایش خداوند را به جای آورد. ج ی پیامبر وعده
ھای  وعدهگرفت نشست آنگاه  عدی در مجلسی که تعدادی از مسلمانان را دربر می

 به او داده بود برای آنان بیان کرد. ج ای را که رسول الله سه گانه
ھا  آن ی عده به من دادند که دو وعدهوسه  ج از جمله به آنان گفت: پیامبر

فتح قصرھای کسری و دریافت  ی ، به من وعدهمچنان که فرموده بودند تحقق یافتھ
. ھمچنین به و آن وعده تحقق یافت)رکت جستم (ھایش را داد و خود در آن ش گنجینه

رود در حالی که جز از  من وعده داد که زنی بر روی شترش از حیره به بیت الحرام می
 ترسد، و من با چشمان خود تحقق این وعده را دیدم. خدا، از کسی نمی

یابد تا آنجا  و به خدا سوگند سومین وعده نیز ھمچنان که گفتند بزودی تحقق می
 !ستان مسلمانان فزونی یافته و کسی نیست که آن را بپذیردکه مال در د
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عملی شد، او در سال شصت و ھفت  س وعده سوم بعد از وفات عدی بن حاتم
و بعد از آنکه یکصد و بیست سال عمر  س ھجری، و به ھنگام خالفت عبدالله بن زبیر

 1کرد، درگذشت. خداوند از او خشنود باد.

* * * 

                                           
 .٧٥-٦٠عدی بن حاتم الطائی، اثر محیی الدین مستو، ص  -١
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