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تفسیر برخی آیات قرآن

بسم اهلل الرمحن الرحمی
تاریخ پرسش1396/3/8 :

 شماره پرسش12 :

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات برادران مؤمن ،لطف ًا در مورد آيات اول سورهی روم و
جنگ ميان ايران و روم توضيحاتي بدهيد .با تشكر
تاریخ پاسخ به پرسش1396/3/11 :

 پاسخ به پرسش شماره12 :

در سال  614میالدی جنگی میان خسرو پرویز و روم شرقی در نزدیکی اورشلیم در گرفت که
توسط ارتش ساسانی شد .این حادثه مشرکان
منجر به پیروزی ایرانیان و فتح سوریه و فلسطین ّ
ّ
موحد میدانستند و این حادثه را
مکه را شادمان کرد؛ چراکه آنان ایرانیان را مشرک و رومیان را ّ
گواهی بر پیروزی شرک بر توحید میشمردند .در این هنگام آیات نخست سورهی روم نازل شد
و خبر داد که شادمانی مشرکان دیری نمیپاید؛ چراکه رومیان پس از شکست خوردن ِ في �أ ْدنَى
ين ۗ یعنی در  3تا  9سال دیگر بر ایرانیان پیروز
ا ْل� أ ْرضِ یعنی در پستترین زمینِ  ،في بِضْ ِع ِس ِن َ
و َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ و آن گاه مؤمنان شادمان خواهند گشت و این خبری غیبی
خواهند شد َ
بود که واقع شد؛ چراکه رومیان با وجود قرار داشتن در موضع ضعف پس از شکست خوردن در
المیت که بنا بر محاسبات جدید ،با ارتفاع بیش از  422متر پایینتر از سطح دریا
نزدیکی بحر ّ
پستترین جای زمین محسوب میشود ،توانستند در سال  622میالدی یعنی  8سال بعد ،بر
ایرانیان پیروز شوند.
این بیگمان معجزهای آشکار از معجزات رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است که
ارتباط او با عالم غیب و نزول قرآن از جانب خداوند را اثبات میکند؛ همچنانکه اثبات میکند
سایر وعدههای او نیز راست است و مانند این وعدهی او واقع خواهد شد و از جملهی آنها
وعدهی قیامت و وعدهی ظهور مهدی برای پر کردن زمین از عدالت پس از پر شدنش از
ف
ظلم است که در قرآن و س ّنت متواتر آمده؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
و ْع َد اللَّ ِه ۖ َلا ُيخْ ِل ُ
س َلا َي ْع َل ُمونَ( روم)6 /؛ «وعدهی خداوند است ،خداوند وعدهاش را
اللَّ ُه َو ْع َد ُه َولَ ٰ ِك َّن �أ ْكث ََر ال َّنا ِ
خالف نمیکند ،ولی بیشتر مردم نمیدانند».
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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