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408

اندیشه ی قارونِی 

رامن این 

.به دست آوردم با تکیه بر 

.در میان اهل دنیا است



:آنان از این حقیقت غافلند که

، بر انسان الزم استگر چه

دارندو، اما اسباب

409



410

:  که این گروه، در آن 

   

و 



411



412



413



414

خداوند در قالب یک استفهام توبیخی 

:در پاسخ به سخن قارون که گفت

را،این من 

.به دست آوردم تکیه بر با 

:با عبارتی کوتاه و جامع می فرماید



415

ا داند كه خداوند  قبل از او اقوامی ر  �ىآیا 

:  كرده است كههالك 

  



416

،این جمله ادامه ی توبیخ 

:و پاسخی بر کالم اوست که گفت

.



417

  

سنت الهى در عذاب كردن بیان جمله این از مراد 

است، به جرم گناهانشان ایشان و هالكت مجرمین 

:  اینكهاست از در نتیجه كنایه 

كه بهم عذرهایى ، و به دهیم را مهلت �ىایشان 

.دهیم ببافند گوش �ى



418



419



420

  کسانی که حیات دنیا را اراده کرده بودند گفتند

  

چرا که او صاحب بهرمندی عظیمی از سعادت است



421

: یعنی کسانی که

  

  

و علت این خصیصه ی آنها 

است، بودبرای بندگانش آماده کرده خداوند 



422

:  یعنی کسانی که

 

  



423



:خداوند درباره ی این افراد می فرماید 

  

رویگردان شده؛   از کسی که از 

اراده می کند؛ را  فقط و 

.اعراض کن 424



 

  

رویگردان شده؛   از کسی که از 

.اعراض کناراده می کند؛ را  فقط و 

.است از سخن 

د؛ می کنرا اراده  سخن از کسی است که 

.هیچ خواسته ای ندارد جز و  425



 

  

  این 

.  دسرتسی آنها به علم استتنها 

؛ پروردگار تو  به کسی که از راه او گمراه شده آگاه است

.او از کسی که هدایت را پذیرفته آگاه استو  426
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428

کسانی که 

:  گفتند 

 :وای بر ش�، پاداش الله، برای کسی که

.  بهرت است



:در بخش قبل دیدیم کسانی که 

  

رویگردان شده؛   از 

؛ می کننداراده را  فقط و 

ندارند؛هیچ خواسته ای  جز و 

429



 

  

. تنها دسرتسی آنها به علم است

430



 :  این بیان عجیب نشان می دهد که

  

و

:  کهانسان را از علمی دسرتسی 

)(  

.می کندقطع 
431



432

!حاال به ابتدای آیه ی مورد بحث توجه کنید

:می کند بهتعبیر قرآن کریم از این گروه 



:از این بیانات معلوم می شود که 

 

  

و

.می کندآن قطع دسرتسی انسان را از 

  و اما

.باب این علم را برای انسان باز می کند 
433



434

شاهد این مدعا، 

: است کهسخن

: بر ش�، پاداش الله، برای کسی کهوای 

.  بهرت است
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436

:سخن پایانی اهل علم این بود که

: کهو تنها 

   



437

:  هاست کایندعوت

 :الله، برای کسی کهپاداش 

  



438

  

: همراهند با



439

فقط با تحمل تلخِی 

.به دست می آید



440



441

.به زمین فرو بردیم



442

رود،  فرو مىنیل در امواج فرعون ! عجبا

، زمینقارون در اع�ق و 

مایه حیات است، كه آ� 

شود؛  مىفرعونیان نابودى مامور 

است، كه مهد آرامش و زمینى 

.قارونیانقارون و گورستان 



443



444

: كهاو گروهى نداشت اما 



 ، خواران  نه جیره

صمیمیش، نه دوستان و 

 

و نه اهل دنیایی که آرزوی زندگی او را داشتند،

  

او را از چنگال عذاب الهى نجات ندادند، هیچ  کدام 

، و 

!.فرو رفتندزمین قعر به 
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