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اين سوره در » مك ٔه مکرمه « نازل شده ،ومکی می باشد
الر ِحيم
بِ ْ
الرحْ َم ِن ﱠ
س ِم ﱠ ِ ﱠ

ق ﴿َ ﴾٢و ِم ْن ش ِ َّر َ
ق ِإذَا
ق ﴿ِ ﴾١م ْن ش ِ َّر َما َخلَ َ
غا ِ
قُ ْل أَعُوذُ ِب َر ّ ِ
س ٍ
ب ا ْل َفلَ ِ
س َد ﴿﴾٥
ب ﴿َ ﴾٣و ِم ْن ش ِ َّر النﱠفﱠاثَا ِ
ت فِی ا ْلعُقَ ِد ﴿َ ﴾٤و ِم ْن ش ِ َّر َحا ِ
س ٍد ِإ َذا َح َ
َوقَ َ
معلومات مؤجز:

سور ٔه فلق دارايی ) (1رکوع  ،و) (5پنج آيت ،و) (23بيست وسه کلمه ،و) (73هفتاد سه
حرف ،و ) ( 45و چهل وپنج نقطه است.
نام اين سوره » الفلق « است که از آيه اوﻻول اين سوره گرفته شده است ،ولی در مورد
مکی بودن ويا مدنی بودن آن بين مفسرين اختﻼف است .
مفسرين ميگويند که :نه تنها متن سوره » مدنی«  ،بلکه نشان دهند ٔه اين امر هم است که
،اين سوره در اخرين مراحل مدينه نازل شده است.
دﻻيل که مفسرين برمدنی بودن اين سوره بدان استدﻻل مياورند اينست که در اين سوره
به موضوع » حسد« اشاره بعمل آمده است.
واين پديدهٔ شوم از آفت های مرحله قوت ونيل به امتيازات است ،نه مرحلهٔ ضعـف
وناتوانی ومحروم شدن از امتيازات .در دوران مکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در شرايط
قرار نداشتند که حسادات کسی را تحريک کند .در مکه مسلمانان در شرايط و روز های
سختی قرار داشتند که اين روز ها محروم شدن از آسايش وآرامش توام بود .ولی
زمانيکه مسلمانان در مدينه بودند وضع شان تغيير و قسما بهبود يافت.
سوره » فلق » و سورهٔ « ناس« را مكی ميدانند و رأی
ولی به قول حسن ،عطاء ،عكرمه و جابر
ٔ
اكثر علما ء نيز همين است .اما در روايتی از ابنعباس )رض(  ،قتاده و جمعی ديگر نقل شده است
كه :اين سوره مدنی است .ابنكثير نيز بر همين نظر است و برخی از علما ديگر نيز گفته اند:
صحيح نيز همين است.

وجه تسميه :

سوره »الفلق « به علت به اين نام مسمی شده است
طوريکه در فوق ياد اور شديم که :
ٔ
ق« ميباشد.
که آغاز آن با اين فرموده حق تعالی  » :قُ ْل أَعُوذُ ِب َر ّ ِ
ب ا ْلفَ َل ِ

محورومحتوی کلی سور ٔه فلق :

سوره » الفلق « بصورت کل گفته می توانيم که اين سوره
در مورد محورومحتوی کلی
ٔ
سوره » الفلق «
دارای يک محتوی تعليمی وتربيتی می باشد .اين بدين معنی است که در
ٔ
پروردگار ما در قدم اول به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ودرقدم بعدی به ساير مسلمانان،
می اموزاند که يگانه راه نجات از شر همه اشرار پناه بردن به ذات پروردگار است ،در
اين سوره پروردگار با عظمت ما برای ما می اموزاند که :خود را به حمايت پروردگار
شان پناهنده دهند ،و از شر مخلوقاتش به جﻼلت و عظمت و سلطان وی پناه جويند ،از
شر شب آن هنگام که تاريک می شود ،و وحشت و ترس فرا گير نفسها می شود ،و
فجار و اشرار انتشار می يابند ،و از شر هر حاسدی يا ساحری ،و اين سوره يکی از
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معوذتينی است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خود را بدان دم می کرد ،و در حمايت
ﷲ قرار می داد.
محور کلی اين سوره به ما انسانها می اموزاند که فقط پروردگار با عظمت را ملجا
وپناهگاه تان قرار دهيد زيرا ﷲ پناه گاه مطمين واز شر هر مخلوقی شرير ميباشد ويقين
داشته باشيد که در پناه آن انسان احساس آمنيت وآرامش کامل می کند .
همچنان در اين سوره تعليم واضح برای ما انسانها است تا در زندگی خويش ) اعم
زندگی اجتماعی وسياسی وزندگی اقتصادی ( خود ،اوﻻد  ،زن وفرزند مال وداريی
خويش را به پناه پروردگار با عظمت خويش بسپاريم ،واطمينان بايد داشته باشيم که
شر هر موجود صاحب شر در امان خواهد ماند.
انسان در پناه حق تعالی است که از ّ
طوريکه در فوق ياد اور شديم محور اصلی ومرکزی اين سوره پناه خواستن و تمسک
جستن به پروردگار با عظمت  ،از شر هر چيزی ،حال چه ظاهر باشد ،و چه پنهان ،و
چه ناشناخته باشد و چه شناخته ،و چه کم باشد و چه زياد ،و چه جزئی باشد و چه کلّی
و اين درسی سازنده واموزنده ای است ،درس و تعليم نافع برای حمايت مردم ،بعضی
شان از بعضی ديگر ،به سبب امراض نفسانی است ،همچنين برای حمايت آنها از شر
چيزهای سمی و کشنده ،و از شر شب وقتی تاريک می شود ،و در آن خوف و ترس
بوجود می آيد ،به خصوص در بيابانها و غارها ،که اسم سوره نيز بر اين امر )پناه
گرفتن به پروردگار با عظمت ( دﻻلت می دهد.
در حديثی شماره )  ( 4976امام بخاری آمده است :
» عن أبی بن كعب قال :سألت رسول ﷲ عن المعوذتين فقال قيل لی فقلت .فنحن نقول
كما قال رسول ﷲ « ) ازآبی بن کعب رضی ﷲ عنه روايت است که گفت  :از
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم از ) معوذتين ( ) يعنی  :ازسوره ناس وفلق ( سوال نمودم :
)اين سخن را آبی بن کعب زمانی پرسيد که  :خبر برايش رسيد که ابن مسعود اين
دوسوره را در مصحف خويش نمی نويسد وطوری فکر می کند که اين دو سورهٔ از قرآن
کريم نيست.(.
فرمودند » :برايم چيزی گفته شد ومن گفتم « يعنی  :اين دوسوره برايم وحی شد  ،ومن
گفتم که از وحی است (  ،وما هم همان چيزی را می گويم که پيامبر خدا صلی ﷲ عليه
وسلم گفتند(.
هکذا از شخصی عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه روايت شده است که وی اين دوسوره
را در قرآنی که نزد خود داشت ثبت نکرده بود  ،وطوری فکر می کرد که اين دو سوره
دعا هايی است که جهت دفع شر وشرارت خوانده می شود وازقرآن نيست  ،پس نبايد در
قرآن ثبت گردد  ،ولی سپس صحابه رضی ﷲ عنهم در قرآن بودن آنها اجماع نمودند ،
وابن مسعود رضی ﷲ عنه نيز از آن نظر خود برگشت وآنرا در مصحف خويش نوشت
 ).فيض الباری شرح مختصر صحيح البخاری تاليف دکتر عبد الرحيم فيروز هروی
درتفسير حديث شماره .( 976
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ترجمه مؤجز :

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشنده مهربان

ق«
» قُ ْل أَعُوذُ ِب َر ّ ِ
ب ا ْلفَلَ ِ

را میشکافد.

) (1بگو :پناه میبرم به پروردگاری که دانه و هسته و سپيدهدم

ق« )» (2از شر هر آنچه آفريده است« .اين شامل همهی انسانها و
» ِمن ش ِ َّر َما َخلَ َ
جنها و حيواناتي ميگردد که خداوند خلق نموده ه است .پس بايد به آفرينندهی اينها از
شري که در اينهاست پناه برد .سپس به صورت ويژه خاص بيان کرد و فرمود:
» َو ِمن ش ِ َّر َ
ب« ) (3و پناه ميبرم به خدا از شري که در شب هست.
غا ِ
ق ِإ َذا َوقَ َ
س ٍ
وقتي که خواب مردم را فرو ميپوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي
پخش و پراکنده ميگردند.
ت فِي ا ْلعُقَ ِد « ) (4و از شر زنان جادوگري که براي جادوي خود
» َو ِمن ش ِ َّر النﱠفﱠاثَا ِ
از دميدن در گرهها کمک ميگيرند و بر آن جادو ميکنند.
س َد « )» (5و از شر حسود بدانگاه که حسد میورزد«.
» َو ِمن ش ِ َّر َحا ِ
س ٍد إِ َذا َح َ
حسود کسي است که زوال نعمت ديگران را ميخواهد و حسود براي از بين بردن نعمت
از دست ديگران ميکوشد .پس براي باطل کردن نيرنگ حسود و مصون ماندن از مکر
و کيدش بايد به خدا پناه برد .چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم
ميزند که حسود و بدجنس و خبيث النفس باشد .پس به طور خاص و عام به خدا پناه
برد .و بر اين دﻻلت مينمايد که جادو حقيقت دارد وزيان اور است زيرا از آن بايد
بترسيد و از جادو و جادوگران بايد به خدا پناه برد.

تفسير اجمالی سور ٔه فلق :

صاحب تفسير فی ظﻼل در تفسير اجمالی اين سوره می فرمايد :اين سوره و سوره ای که
بعد از آن قرار دارد ،رهنمود و رهنمونی از سوی يزدان سبحان نخست برای پيغمبرش
صلّی ﷲ عليه وسلّم و بعد از او برای همگی مؤمنان است.
رهنمود و رهنمون به اين که به کنف حمايت او ،و به پناهگاه او  ،پناه ببرند از هر چيز
خوفناکی  ،چه پنهان باشد و چه آشکار  ،و چه ناشناخته باشد و چه شناخته ،و چه کم باشد
و چه زياد  ،و چه جزئی باشد و چه کلّی ...انگار يزدان سبحان مح ّل حفاظت و حمايت
خود را برايشان باز می گرداند ،و پناه پناهگاه خود را برای ايشان فراخ می نمايد  ،و
بديشان با مودّت و محبّت و عطوفت و مهربانی می فرمايد  :بيائيد اينجا  .بيائيد به مح ّل
حفاظت و حمايت .بيائيد به مح ّل امن و امان خودتان  ،محلّی که در آن ايمن می گرديد و
آرامش می يابيد .بيائيد چه من بهتر می دانم که شما ضعيف هستيد  ،و شما دشمنانی
داريد  ،و پيرامون شما ترسها و هراسها است .در حالی که اينجا  ،بلی اينجا امن و امان
و آرامش و اطمينان و سﻼمت است ...بدين خاطر ،هر دو سوره با اين رهنمود و
رهنمون میآغازد:

فضيلت سور ٔه فلق :

قبل از همه بايد گفت که تمام سوره های از قرآن عظيم الشان دارايی فضايل خاص خود
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ميباشد که قرائت و تﻼوت وتدبر در معنی ومفاهيم اين سوره ها ،تطبيق وعملی نمودن
رهنمود های مندرج در آن موجب سعادت دنيا واخرت انسان ميگردد.
هکذا نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان برنامه زندگی و کتاب عمل است برای
ما انسانها که تﻼوت آن سرآغازی است برای تفکر و ايمان و وسيله است برای عمل
کردن به محتوای قرآن و همه پاداشهای عظيم نيکو کاران نيز از همين جا و با همين
شرايط تحقق می يابد.
نبايد فراموش کرد که ،تﻼوت سوره های قرآن عظيم الشان ،ايمان واعتقاد ايمانی انسان
را قوت بخشيده  ،صفاى دل را تزيد بخشيده در گناهان تخفيف بعمل اورده  ،عبادت
انسان برتر ،بهتر واحسانتر ساخته  ،مسلمان را به درجه اعلی کامل وترقی ميرساند.
هکذا نبايد فراموش کرد که تﻼوت سوره های قرآن وبخصو ص که اين تﻼوت با ترتيل
وتعمق در معانی ومفاهيم آيات متبرکه صورت بپذيرد ،بسياری از امراض روحی و
روانی را مدوا می نمايد ،غم و انده انسان را تقليل بخشيده ،روشنايى ديدگان بيشتر
ميسازد.
نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان مونس تنهايى انسان بوده ،عمر انسان را با بركت
ساخته ،استجابت دعا اطمينان می بخشد .در نهايت تﻼوت سوره های قرآن  ،صفاى
خانه ،رفع عذاب وساير خيرات وبرکات برای انسان ميگردد .
شايان توجه است كه پيمودن مراتب كمال قرائت ،همچون رسيدن به مرحله تدبّر و عمل،
مستوجب كمال ثواب و رضاى الهى و دريافت خيرات بيشتر و بهتر مىشود.
نقطه ديگری که ميخواهم خدمت خوانندگان خويش تقديم بدارم اينست که ،ما نبايد به
خواندن قرآن به عنوان يک کار تجاری نگاه کنيم و دنبال اين باشيم که کدام سور ٔه از همه
ثواب بيشتری دارد و تنها با خواندن هميشگی آن سورهٔ از برکت سوره های ديگر
محروم بمانيم.
قرآن عظيم الشان مجموعه ای است که بايد همه ای آن در کنار هم باشد و انسان با بهره
گيری از همه ای آن است که می تواند به خودسازی بپردازد.
سوره » فلق « مثل ساير سوره های قرآن دارايی فضايلی است از جمله در حديثی از
ٔ
سوره ناس آمده
وهمچنان
فلق
سوره
فضيلت
مورد
در
)رض(
عايشه
بی
بی
حضرت
ٔ
ٔ
ُ
علَى نَ ْف ِس ِه
است :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده استَ » :كانَ ِإذَا ا ْشت َ َكى ي ْق َرأ َ
ت َوي ْنفُ ُ
س ُح ِبي ِد ِه َر َجا َء بَ َر َكتِ َها ) «.هر
بِ ْال ُمعَ ّ ِو َذا ِ
علَي ِه َوأ َ ْم َ
ث ،فَلَ ﱠما ا ْشت َ ﱠد َو َجعُهُ ُك ْنتُ أ َ ْق َرأ ُ َ
وسوره ناس را قرائت
زمانيکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم مريض ميشد  ،سورهٔ فلق
ٔ
ميفرمود ،و توسط اين سوره خود را دم ميکرد.
حضرت بی بی عائشه )رض( ميفرمايد :در لحظات که مريضی پيامبر صلی ﷲ عليه
وسوره » ناس « را ميخواندم وبه اميد برکت
سوره » فلق «
وسلم شدت گرفت ،من
ٔ
ٔ
دست خويش را بر جسم اش می کشيدم.
در حديثی عقبه بن عامر )رض ( آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده
سو ُل ﱠ ِ )صلى ﷲ عليه وسلم(:
ام ٍر )رضی ﷲ عنه( قَا َل :قَا َل َر ُ
ع ِ
ع ْن ُ
ع ْقبَةَ ب ِْن َ
استَ » :
ُ
»أَلَ ْم ت َ َر آيا ٍ
اس«.
ت أ ْن ِزلَ ِ
ق( َو )قُ ْل أ َ ُ
ير ِمثْلُ ُه ﱠن )قُ ْل أ َ ُ
عوذُ بِ َربّ ِ النﱠ ِ
ت اللﱠيلَةَ لَ ْم َ
عوذُ بِ َربّ ِ ْالفَلَ ِ
»آيا نمی دانيد که ديشب آياتی نازل شده است که مثل آنها ديده نشده است؛ آنها سورههای
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فلق و ناس هستند « .
ير َم َع َرسُو ِل ﱠ ِ )صلى ﷲ عليه وسلم( َبينَ
همچنان عقبه بن عامر ميفرمايد  » :بَينَا أَنَا أَ ِس ُ
غ ِشي ْتنَا ِري ٌح َو ُ
سو ُل ﱠ ِ )صلى ﷲ عليه وسلم( يتَعَ ﱠوذُ
اء إِ ْذ َ
ظ ْل َمة ٌ َشدِي َدة ٌ فَ َجعَ َل َر ُ
ْال ُج ْحفَ ِة َواﻷَب َْو ِ
ع ْق َبةُ ت َ َع ﱠو ْذ ِب ِه َما فَ َما تَ َع ﱠوذَ
اس( َويقُولُ» :يا ُ
ق( َو )قُ ْل أ َ ُ
ب )قُ ْل أ َ ُ
عوذُ ِب َربّ ِ النﱠ ِ
ِ
عوذُ ِب َربّ ِ ْالفَلَ ِ
ْ
ٌ
صﻼَةِ«.
ُمتَ َع ّ ِوذ بِ ِمث ِل ِه َما« قَا َلَ :و َس ِم ْعتُهُ ي ُؤ ﱡمنَا ِب ِه َما فِى ال ﱠ
روزی همراه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ميان جحفه و ابواء حرکت میکردم که باد و
تاريکی سختی ما را فرا گرفت ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شروع به دمکردن با
سورههای فلق و ناس نمود ،ولی فرمود» :ای عقبه! با آنها) ،خودت را( دم کن ،زيرا هيچ
دمکنندهای به مثل اين سورهها دم ننموده است«.
راوی می افزايد  :همچنين آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم نماز را امامت مینمود و
شنيدم که آنها را در نمازی خواند .
هکذا در حديثی روايت شده از حضرت جابر )رض ( که  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
ول ﱠ ِ قَا َل :ا ْق َرأْ )قُ ْل
س َ
وسلم ميفرمايد » :ا ْق َرأْ يا َجابِ ُر فَقُ ْلتُ َ :و َما َذا أ َ ْق َرأ ُ بِأَبِی أ َ ْن َ
ت َوأ ُ ِ ّمی يا َر ُ
اس( فَقَ َرأْت ُ ُه َما فَقَا َل :ا ْق َرأْ ِب ِه َما َولَ ْن ت َ ْق َرأ َ ِب ِمثْ ِل ِه َما«».ای
ق( َو )قُ ْل أ َ ُ
أَ ُ
عوذُ ِب َربّ ِ النﱠ ِ
عوذُ ِب َربّ ِ ْالفَلَ ِ
جابر! بخوان« گفتم :پدر و مادرم فدايت شوند ،چه بخوانم؟ فرمود» :سورههای فلق و
ناس را« من به دستورش عمل نمودم .بعد از آن فرمود» :اين سورهها را بخوان و هرگز
نمیتوانی مانند اينها بخوانی(.
در حديثی ديگری حضرت عقبه بن عامر در بارة فضيلت سوره فلق می فرمايد :
قلت :يا رسول ﷲ ،أقرئنی إما من سورة )هود( ،وإما من سورة )يوسف( ،فقال رسول ﷲ
)صلى ﷲ عليه وسلم(» :يا عقبة بن عامر ،إنك لن تقرأ سورة أحب إلى ﷲ ،وﻻ أبلغ عنده
من أن تقرأ) :قل أعوذ برب الفلق( ،فإن استطعت أن ﻻ تفوتك فی صﻼة فافعل«.
گفتم :ای رسول خدا! چند آيه از سورة هود و چند آيه از سورة يوسف به من بياموز.
فرمود» :ای عقبه! تو هيچ سورهای محبوبتر و بليغتر نزد پروردگار با عظمت ما با
عظمت ما با عظمت ما از سورة فلق نمیخوانی ،و سعی کن که خواندن آن در نماز از
تو فوت نشود(.

فضيلت معوذتين :

در حديث شريف به روايت ترمذی و بيهقی از ابیسعيد خدری رضی ﷲ عنه در مورد
فضيلت معوذتين ميخوانيم »:رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم از زخم چشم جن و انس
بهپروردگار ج ّل جﻼله پناه میبردند اما بعد از آنكه معوذتين نازل شد ،فقط اين دو
سوره را میخواندند و دعاهای ديگر در اين مورد را ترك كردند«.
امام مالك)رح( در مؤطا از عايشه رضیﷲ عنها روايت كرده است كه فرمود » :در
اوقاتيکه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم از مريضی ناراحت میبودند ،معوذتين را
میخواندند و بر خود میدميدند و اينكار را سه بار تكرار میكردند و چون درد ايشان
شدت میگرفت ،من بر ايشان معوذتين را میخواندم و رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم
به اميد دريافت بركت اين دو سوره ،دست خود را بر تن خويش میكشيدند« .يعنی :آن
را بر خود میدميدند.
همچنين در حديث که ازعقبهبنعامر رضی ﷲ عنه روايت گرديده آمده است «:رسول
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ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم به من دستور دادند تا معو ذتين را بعد از ختم هر نمازی
بخوانم«.
همچنين در روايت ديگری از وی آمده است كه گفت ...» :رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و
سلّم به من فرمودند :هرگاه كه میخوابيدی و هرگاه كه از خواب برمیخاستی ،معوذتين
را بخوان«.
ابنكثير در اين معنی احاديث بسياری را نقل نموده می فرمايد » :در روايت اين
حديث از عقبه ،طرق بسياری وجود دارد كه در حد تواتر است بنابراين ،اين حديث در
نزد بسياری از محققان مفيد قطعيت میباشد«.
هکذا حديثی ديگری آمده است :كه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم فرمودند » :يا عقبة
أﻻ أعلمک سورا ما أنزلت فی التوراة و ﻻ فی الزبور و ﻻ فی اﻹنجيل و ﻻ فی الفرقان
مثلهن ،ﻻ يأتين عليک إﻻ قرأتهن فيها  » ،قل هوﷲ أحد « و » قل أعوذ برب الفلق « و
» قل أعوذ برب الناس« ) .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خطاب به عقبه بن عامر
رضی ﷲ عنه فرمودند :ای عقبه آيا من به توسورهای را ياد ندهم که همانند آنها نه در
تورات و نه هم در زبور و انجيل و نه هم در قرآن نازل نشده است  ،و شبی بر تو نگذرد
مگر اينکه بخوانی آنها را ،همانا » قل هوﷲ أحد « و » قل أعوذ برب الفلق « و » قل
أعوذ برب الناس « می باشد) .اين روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره:
 (2861آمده است

اسباب نزول معـوذتين :

ق « َو » قُ ْل أ َ ُ
در مورد اسباب نزول سور ٔه های معوذتين  » :قُ ْل أ َ ُ
عوذُ ِب َربّ ِ
عوذُ ِب َربّ ِ ْال َف َل ِ
اس« چندين روايتی از جانب مفسرين ذکر گرديده است ولی بر ای اختصار کﻼم من
النﱠ ِ
دراينجا به دوحديث )حديثی بيهقی وحديثی امام بخاری ومسلم ( اکتفا ء مينمايم :
حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنها ميفرمايد :نبی اكرم  -صلى ﷲ عليه وسلم  -را
سحر كردند طوری كه كاری را كه انجام نداده بود ،خيال وتصور می كردکه آن کار را
انجام داده است .تا روزی از روز ها دعا بسيار زياد نمود و سپس ،فرمود» :آيا می
دانی كه پروردگار با عظمت ما ،راه عﻼج مرا به من نشان داد؟ دو مرد ،نزد من آمدند.
يكی از آنان بر بالينم وديگری ،كنار پاهايم نشست .پس ،يكی از آنها به ديگری گفت :درد
اين مرد چيست؟ دومی گفت :سحر شده است .پرسيد :چه كسی او را سحر كرده است؟
گفت :لبيد بن اعصم .پرسيد :بوسيلة چه چيزی سحر شده است؟ گفت :بوسيله شانه ،پس
ماندة الياف كتان و پوست شكوفة خرمای نر .پرسيد :كجا هستند؟ گفت :در چاه »
ذروان« .
راوی می گويد :آنگاه ،نبی اكرم صلى ﷲ عليه وسلم  -بسوی آن )چاه( بيرون رفت.
سپس برگشت و به عايشه گفت» :نخل های آنجا مانند سرهای شيطان بود« .عايشه
پرسيد :آنها را از چاه بيرون آوردی؟ گفت» :خير« .مرا كه پروردگار با عظمت ما ،
شفا داد ولی بيم آن دارم كه باعث ضرر و زيان مردم شود« .سپس آن چاه را با خاك ،پر
كردند.
بيهقی در »دﻻئل النبوة« از طريق کلبی از ابوصالح از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت
کرده است :چون رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن ياسر را
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با چند نفر به آنجا فرستاد .آنها بر سر چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثل آب حناء يافتند آب
چاه را تخليه کردند و سنگ را برداشتند و کريه را بيرون آورده سوزاندند در بين آن يک
کمان بود که يازده گره داشت .پس اين دو سوره نازل شد و پيامبر خدا شروع کرد به
قراءت اين دو سوره هرگاه آيتی را میخواند يک گره را باز میکرد ) .اين حديثی را
بيهقی از کلبی روايت کرده است(.
همچنان در مورد اسباب نزول ) معوذتين حديثی داريم در بخاری و مسلم ( که از
حضرت بی بی عايشه رضیﷲ عنها بشرح ذيل روايت گرديده است:
» لبيدبناعصم رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم را جادو كرد بدين نحو كه غﻼف شكوفه
خرمايی را گرفته و موهايی را كه درهنگام شانه زدن از سر آن حضرت صلّی ﷲ عليه
و سلّم فروريخته بود و دندانهای شانه ايشان و نخی را كه درآن يازده گره زده شده بود و
گرهها با سوزن محكم ساخته شده بود ،در آن غﻼف خرما قرار داد و در آن دميد.
در اين زمان بود كه معوذتين بر رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم نازل شد پس ايشان به
خواندن آنها آغاز نمودند و چنان بود كه هر آيهای را میخواندند ،يك گره از آن گرهها
باز میشد و در عين حال ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در وجود خويش به باز شدن هر
کره نوعی از راحتی وسبکی احساس ميکرد ،تا اينكه گره آخرهم باز شد .آنگاه رسول
ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم چنان از جا برخاستند كه گويی از بند رها شدهاند .جبرئيلعليه
السﻼم نيز در اين برهه بر آن حضرت صلّی ﷲ عليه و سلّم دم و دعا میخواند و
میگفت:
»باسم ﷲ أرقيك ،من كل شیء يؤذيك ،من شر حاسد و عين و ﷲ يشفيك :به نام خدا تو را
دم و دعا میكنم از هر چيزی كه آزارت میدهد ،از شر هر حاسدی و ازشر زخم چشم و
ﷲ تو را شفا میدهد« .از روايات منقول شده در اين بابت بر میآيدکه :اثر سحر بر
رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم فقط سر درد خفيفی بود و اين است همان معنی تخيل كه
در يكی از احاديث آمده است .گفتنی است كه گاهی در بيداری نيز مانند خواب
تخيل روی میدهد بنابراين ،مسلم است كه سحر بر ملكات و توانمنديهای عقلی آن
حضرت صلّی ﷲ عليه و سلّم مطلقا هيچ تأثيری نگذاشت همان طوری كه سحر
لبيدبناعصم در اموری كه به وحی و رسالت مربوط میشد ،نيز هيچ تأثيری نداشت زيرا
حق تعالی آن حضرت صلّی ﷲ عليه و سلّم را از هرگونه نقصی از اين گونه ،يا از هر
گونه آشفتهگی فكری ،يا اضطراب عصبی معصوم و محفوظ داشته است چنان كه
اس ) :خدا از آسيب مردم تو را در پناه خود محفوظ
ص ُم َك ِمنَ النﱠ ِ
میفرمايدَ :و ّ ُ ي ْع ِ
میدارد( » سوره مائده.«67 /

ترجمه و تفسيرسور ٔه » فلق «

ق« )»(1بگو پناه میبرم به پروردگار فلق« » أَعُوذُ «  :پناه میبرم .
» قُ ْل أَعُوذُ بِ َر ّ ِ
ب ا ْلفَلَ ِ
ق «  :ﺻبﺢ است زيرا شب از آن منفلق و شكافته میشود.
متو ّ
سل میگردم  » .ا ْلفَلَ ِ
مﺻدر » عوذ« كه كلمه » اعوذ« متكلم وحده از مضارع آن است ،به معناى حفظ كردن خويش و
پرهيز دادن از شر از راه پناه بردن به ذات که ميتواند آن شر را دفع كند.
و كلمه » فلق « به فتحه ف و سكون ل  -به معناى شكافتن و جدا كردن است ،و اين كلمه در
ﺻورتى كه با دو فتحه باشد ﺻفت مشبهه اى به معناى مفعول خواهد بود ،وغالبا اين كلمه بر هنگام
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ﺻبﺢ اطﻼق مى شود ،و فلق يعنى آن لحظه اى كه نور گريبان ظلمت را مى شكافد و سر بر مى
آورد.
َ
ق« چنين ميشود :بگو من پناه مى برم به پروردگار با عظمت
بدين اساس معنای » قُ ْل أعُوذُ بِ َر ّ ِ
ب ا ْل َفلَ ِ
كه آن را فلق مى كند و مى شكافد ،و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از شر ،كه خود ساتر خير
و مانع آن است ،بر كسى پوشيده نيست.
ﺻبﺢ از آنجا كه به هنگام دميدن سپيده ﺻبﺢ  ،پرده سياه شب میشكافد  ،اين اﺻطﻼح به معنی
طلوع ﺻبﺢ به كار رفته است.
بعضی آن را به معنی خلق  ،يعنی همه آفريدگان جهان دانستهاند  .چرا كه با آفرينش هستی پرده
عدم شكافته شده است و نور وجود آشكار گرديده است  ،و هر روز و هر ساعت هم با آفرينش و
پيدايش هر موجودی پرده نيستی شكافته میشود و سيمای هستی سر به در میآورد.
ولى برخی از مفسرين گفته اند :مراد از كلمه » فلق « هر چيزى است كه از كتم عدم به وسيله
خلقت سر بر آورد ،براى اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم ،و بيرون آوردن موجود به
عالم وجود است ،در نتيجه رب فلق مساوى با رب مخلوق است.
» من شر ما خلق« ) » (2از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است « يعنى از شر
هر مخلوقى ،چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه شرى همراه خود دارد،
پس ،از عبارت ) ما خلق ( نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند ،زيرا
مطلق آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست.
» َو ِمن ش ِ َّر َ
شر شب بدان گاه كه كامﻼً فرا میرسد ) و جهان
غا ِ
ق إِ َذا َوقَ َ
ب« )» (3و از ّ
س ٍ
را به زير تاريكی خود میگيرد(.
»غاسق » در لغت به معنی جهنده و دمنده است» .وقب « هم به معنی گودی و گودالی در کوه
است که آب از آنجا پائين میآيد.
دراين آيه بيشتر به معنی شب و آنچه در آن است میباشد .شبی که فرامیرسد و جهان را زير بال و
پر خود میگيرد.
شب بدين هنگام خود به خود هراسناک و ترسآور است .گذشته از اين ،شب به دل و درون انسان
میاندازد که چه بسا چيز پنهانی در رسد و حادثۀ ناگهانی درگيرد ،از هر قسم و از هر نوعی که به
درندهای که میتازد.
ّ
تﺻور درنمیآيد .از قبيل :جانور ّ
شيطانی که تاريکی بدو کمک میکند که به تﻼش ايستد و وسوسهها به دل اندازد .از شهوت و هوا
و هوسی که در تنهائی و در تاريکی بيدار و برانگيخته بگردد .از هر چيز پيدا و ناپيدائی که میجنبد
و حرکت میکند ويورش میآورد  . . .در شب بدان گاه که فرامیرسد و جهان را فرامـیگيرد و
تاريک تاريک میگردد.
َ
طوريکه ياد اور شديم هدف از » َ
ب «  :فرا
غا ِ
ق «  :شب تاريك وهدف از » َوق َ
س ٍ
رسيد و فرا پوشيد .بنا در ترجمه کلی » َو ِمن ش ِ َّر َ
ق إِذَا َوقَ َب « گفته ميتوانيم »و« به
غا ِ
س ٍ
پروردگار سپيدهدم پناه میبرم »از شر تاريکی چون فراگيرد« يعنی :همچنين به پروردگار سپيدهدم
پناه میبرم از شر شب چون روی آورد و تاريکی آن به افقها منتشر شود.
مفسرين می فرمايند:
طوريکه در فوق ياد اور شديم  ،پناه بردن به ﷲ از شر شب تاريک از آن جهت است که  :در شب
درندگان و حشرات مضره از سوراخهای خويش بيرون می شوند  ، ،اهل شر به فساد و تبهکاری بر
میخيزند و نيز وطوريکه در شب مخاطرعديده ديگری است که پنهان نمیباشد.
عﻼمه سعدی رحمه ﷲ در تفسير اين آيه فرموده:
» پناه می برم به خدا از شری که در شب هست .وقتی که خواب مردم را فرو می پوشاند و بسياری
از اجنه های شرور و حيوانات موذی پخش و پراکنده می گردند«.
9
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زيرا شياطين شب را در خانه های مسکونی مردم می گذرانند .خواندن »بسم ﷲ« ،ذکر خدا و
بخﺻوص خواندن سوره بقره ،آية الکرسی آنها را از خانه ها بيرون می راند .و در حديث ﺻحيﺢ از
پيامبر ﺻلی ﷲ عليه وسلم روايت شده که فرمودند»:موقع تاريک شدن هوا کودکان را مراقبت کنيد،
زيرا شياطين در اين برهه از زمان به کثرت وارد محل زندگی مردم می شوند« .متفق عليه.
و فرمودند » :إذا کان جنﺢ الليل ،أو أمسيتم ،فکفوا ﺻبيانکم ،فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ ،فإذا ذهب
ساعة من الليل فحلوهم ،وأغلقوا اﻷبواب ،واذکروا اسم ﷲ ،فإن الشيطان ﻻ يفتﺢ بابا ً مغلقا ً«.يعنی:
وقتی تاريکی شب فرا می رسد يا موقع شام شود ،کودکانتان را در منازل نگاه داريد ،زيرا شياطين
در اين لحظات پخش می شوند .وقتی پاسی از شب می گذرد ،آنگاه کودکانتان را آزاد بگذاريد و
درها را ببنديد و موقع بستن درها نام خدا را بگوييد ،زيرا شياطين نمی توانند ،درب بسته ای را باز
کنند .بخاری شماره3304 :

چرا انسان از تاريکی شب ميترسد؟

شما اگر احساس کرده باشيد زمانيکه شب فرا می رسد نوعی از ترس وجود شما را فرا می گيرد
،علمای چينايی تحقيقات را که در اين عرﺻه بعمل اورده اند بدين نتيجه رسيده اند که  :انسان
بيشتر از شب میترسد تا از تاريکی و اينکه بدن انسان در شب هوشيارتر و متﻼطمتر است که آن
را از اجداد خود به ارث برده است .
محققان در تحقيقا ت خويش دريافتند افراد که در طول شب و حتی در اتاق روشن هم زندگی
وسکونت می کند وحشت بيشتری نسبت به تﺻاوير و ﺻداهای ترسناک دارند .بدن انسان هنگام
شب تغيير حالت داده و نسبت به وقايع اطرافش هوشيارتر میشود که اين حالت باعث ايجاد ترس و
وحشت در شخص خواهد شد .
اين محققان در تحقيقا ت خويش می نويسند که انسانها در طول شب نسبت به نشانههای وقايع
احتمالی تهديدکننده واکنشپذيری بيشتری دارند.

ت فِی ا ْلعُقَ ِد« )» (4و« به پروردگار سپيدهدم پناه میبرم «از شر
» َو ِمن ش ِ َّر النﱠفﱠاثَا ِ
زنان افسونگر« يعنی :جادوگر »دمنده در گرهها« منظور از اين افراد زنان جادوگری
هستند که با فوت کردن در گره ها ديگران را افسون می کردند.
درمورد اينکه چرا در اين آيه متبرکه از زنان جادوگر ياد اوری بعمل آمده ونه از
مردان جادوگر ،فقط همينقدر گفته ميتوانيم که  :در آن زمان ،سحر و جادو بيشتر در ميان
زنان رواج داشت نسبت به مردان.بنابر همين منطق است که قرآن عظيم الشان تاکيد
بيشتر بر زنان بعمل اورده است نسبت به مردان.
ت «  :جمع نَفﱠاثَة  ،دمندگان  .مراد سخنچينان فساد پيشه است ) نگا  :جزء ع ّم
» النﱠفﱠاثَا ِ
طبّاره  ،جزء ع ّم شيخ مح ّمد عبده (  .صيغه مبالغه است و برای مذ ّكر و مؤنّث به كار
میرود  .دميدن در گره  ،كنايه از افسون و جادو است ) نگا  :تفهيم القرآن ( .افسونگران
رشتهها را گره میزدند و همراه با مقداری آب دهان به گرهها فوت میكردند و بدانها
میدميدند ،و سپس گرهها را باز میكردند  ،تا به عا ّمه مردم نشان دهند كه گره پيوند
زناشوئی فﻼن مرد و فﻼن زن را باز و آنان را از هم جدا ساختهاند.
ن ّمامان و سخنچينان هم خويشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پيش اينان و آنان
نشان میدهند و بدين وسيله پيوندها را سست و گسسته میكنند  .لذا كار افسونگران و
سخنچينان به هم شبيه است.
ع ْق َدة  ،گرهها  .مراد پيوندها و رابطههای انسانها است ؛ از قبيل پيوند
» ْالعُقَ ِد «  :جمع ُ
زناشوئی ،رابطه دوستی ،ارتباط مكتبی.
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نفث :دميدن همراه با آب دهان ،يا دميدن به تنهايی است .ابوعبيده میگويد :مراد از آنان:
زنان لبيدبناعصم يهودی بودند كه رسول خدا صلی ﷲ عليه و آله وسلم را سحر كردند.
شر حسود بدان گاه كه حسد میورزد.
س َد«)(5و از ّ
» َو ِمن ش ِ َّر َحا ِس ٍد إِ َذا َح َ
» َحا ِس ٍد «  :حسود  .بدخواه  .كسی كه زوال نعمت ديگران را میخواهد ) سوره بقره /
 ، 109سوره نساء  ، 54 /سوره فتح .( 15 /
در اين سوره  ،پروردگار با عظمت ما به طور عام برای بندگان خويش دستور
شر و بﻼ و اذيت و آزار همه آفريدههای شَرور  ،خويشتن را در
میفرمايد كه انسان از ّ
خاص اشاره به
پناه خدا دارد  ،سپس در آيات سوم و چهارم و پنجم همين سوره به طور
ّ
چينان
شرها شده است که شر ها عبارتند از  :شب تاريك  ،و سخن
سه منبع عمده ّ
ِ
توطئهگر  ،و حسودان بدخواه.
س َد « پناه بردن به پروردگار با عظمت از شر اشخاص حسود که
» َو ِمن ش ِ َّر َحا ِس ٍد إِذَا َح َ
حسد می ورزند ،يعنی :زمانيکه شخصی حسود ،حسدش را آشكار ونمايان می سازد ،
و به مقتضای آن عمل كند زيرا كسی كه حسد خود را آشكار نمیكند وآنرا در نهان
خويش نگاه ومخفی ميدارد  ،از او هيچ زيانی وضرری به فرد محسود نمی رسد  ،بلكه
او با اين كار وبه اين حسودی اش به خود ضرر وزيان می رساند  ،چه او از خيری كه
به ديگران میرسد متأسف میشود و رنج میبرد و ازسرور وخوشحالی ديگران متاثر
وهميشه غمگين است.يکی از عﻼيم اشخاص حسود همين است که او در زندگی با حسد
وغم شب وروز خويش را سپری مينمايد  ،خوشحالی ومسرت هيچ وقت در چهره اش
نمايان نيست ومانند انسانها ی در غم وغصه خويش بسر می برد  ،حتی لحاظات
خوشحالی اش هم به غم واندوه سپری ميشود .
حسد :تمنای زوال نعمتی است كه پروردگار متعال با آن بر كسی منت گذاشته است.
علما گفتهاند :پروردگار با عظمت بر موضوع ومريضی حاسد بدين منظور تاکيد نموده
است واز آن در اين سوره ياد اوری خاصی نموده که  :حسد سبب زيان رساندن به
انسان ،حيوان و غير آنان میشود.
در حديث شريف آمده است كهرسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم فرمودند» :المؤمن يغبط،
و المنافق يحسد :مؤمن غبطه میخورد ولی منافق حسد میورزد«.
شايان ذكر است كه حسد اولين ونخستين گناهی است كه پروردگار با عظمت ما با آن در
آسمان و زمين مورد عصيان قرار گرفت؛ زيرا در آسمان ابليس بر آدم عليه السﻼم حسد
ورزيد و در زمين قابيل بر هابيل.
پس حاسد منفور و مطرود است.
همچنين علما گفتهاند :سحر ،زخم چشم ،حسد و مانند اينها تأثير ذاتی ندارند بلكه به سبب
فعل پروردگار ج ّل جﻼله و تأثيرگذاری او مؤثر واقع میشوند .لذا فقط در ظاهر امر،
اثر به اينچيزها نسبت داده میشود اما در حقيقت ،اين پروردگار ج ّل جﻼله است كه
تأثير را ايجاد میكند چنان كه درباره سحر هاروت و ماروت میفرمايدَ » :و َما هُم
آرينَ بِ ِه ِم ْن أ َ َح ٍد ِإﻻﱠ بِإِ ْذ ِن ّ ِ« ) :هاروت و ماروت با سحر خود به كسی زيانرسان
ض ِّ
بِ َ
نبودند مگر بهفرمان پروردگار با عظمت ما با عظمت ما ( ) سوره بقره.( 102/
اما بايد دانست كه به رغم عدم تأثيرگذاری ذاتی اين اشيا و عدم تأثيرگذاری ذاتی امراض
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ساریای مانند طاعون و سل ،شرعا پرهيز و احتياط از آنها بهقدر امكان مطلوب است
چنانكه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم به پرهيز نمودن از زخم چشم و فرار از شخص
مجذوم دستور دادند و نيز عمر و صحابه ج ّل جﻼله در طاعون کاکايش چنين كردند.
قابل تذکر است که  :اكثر علما توسل به دم و دعا را جايز شمردهاند زيرا هنگامی كه
رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم احساس ناراحتی كردند ،جبرئيلعليه السﻼم برايشان دعا
خواند و دم نمود چنانكه گذشت.
در حديث شريف به روايت ابنعباس رضیﷲ عنهما آمده است كه فرمود :رسول ﷲ
صلّی ﷲ عليه و سلّم برای شفايابی ما از همه دردها و از تب اين دعا را به ما تعليم
دادند:
»بسم ﷲ الكريم ،أعوذ با العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار « بهنام خدای
بخشنده و كريم؛ پناه میبرم به پروردگار بزرگ از شر هر رگی كه ضربان شديدی دارد
و از شر گرمای آتش«.
همچنين در حديث شريف آمده است» :هر كس بر مريضی كه اجلش فرانرسيده است در
آيد و بر او هفت مرتبه بخواند » :أسال ﷲ العظيم ،رب العرش العظيم أن يشفيك« از
پروردگار با عظمت  ،پروردگار عرشعظيم میخواهم كه تو را شفا دهد؛ آن مريضی
شفا میيابد«.
همچنين درحديث شريف به روايت حضرت علی رضی ﷲ عنه آمده است :
هر زمانيکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به عيادت مريض می رفتند بر سر اش اين دعا را
ميخواندند »أذهب البأس رب الناس ،اشف أنت الشافی ،ﻻ شافی إﻻ أنت « ای پروردگار
مردم! درد و ناراحتی را از بين ببر ،شفا بده كه تو شفابخش هستی ،جز تو شفادهندهای
نيست«.
همچنين در حديث شريف به روايت ابنعباس رضیﷲ عنهما آمده است كه « :رسول ﷲ
صلّی ﷲ عليه و سلّم حسن وحسين رضی ﷲ عنهما را تعويذ میكردند )يعنی برايشان
از خدا پناه میخواستند( و میفرمودند » :أعيذكما بكلمات ﷲ التامة من كل شيطان وهامة،
ومن كل عين ﻻمة « ) شما دو تن را در پناه كلمات تامه پروردگار با عظمت قرار
میدهم از شر هر شيطانیو از هر جانور زهرداری و از هر چشم سرزنش باری«.
همچنين در حديث شريف بهروايت حضرت عثمانبنابیالعاص ثقفی رضی ﷲ عنه آمده
است:
در يکی از روز ها به درد شديد مبتﻼ شدم  ،شدت اين درد به حدی بود که قريب بود از
پای رفتن بمانم  ،نزد رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم آمدم ،ايشان فرمودند» :دست
راستت را بر باﻻی درد بگذار و هفت بار بگو »:بسم ﷲ ،أعوذ بعزة ﷲ وقدرته من شر
ما أجد«) بهنام خدا! به عزت ﷲ و قدرت وی پناه میبرم از شر آنچه كه در خود میيابم.
پس من چنان كردم و پروردگار با عظمت مرا شفا بخشيد«.

خير و شر :

کلمه »خير « از ريشه لغوی » خ ی ر« به معنای آنچه که در او نفع وخوبی و صﻼح
است ،می باشد و دارای مصاديق متعددی است ،مثل ،مال ،علم نافع و ....و گفته اند
خير ،مقابل شر است ،و در او نوعی تفضيل و برتری دادن ،نيز وجود دارد )لسان
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العرب ،جلد  ،4صفحه 264؛ کتاب العين ،جلد  ،4صفحه ( .264
درمعجم المصطلحات ،جلد ،2صفحه ،66در باره خير می نويسد :
الخير  :ما فيه نفع و صﻼح ،و هو ضد الشر ،فالمال خير ،و الخيل خير ،و العلم النافع
خير ،و فی التنزيل العزيز :بيدک الخير إنک على کل شیء قدير) سورة آل عمران ،اﻵية
 .(26و قوله تعالى :فقال إنی أحببت حب الخير عن ذکر ربی ).سورة صفحه ،اﻵية .(32
تعريف وتفسير خير و شر از ديد يک شخصی معتقد به مبدأ و معاد اين است که هر چه
مايه تکامل بشر وسوق او به طرف ّ شود خير وهر چه باعث ّ
تنزل و انحطاط و دورى
شر است.
شر است .هر کمالى خير و هر عدم کمالى ّ
از ﷲ شودّ ،
راغب اصفهانی در مورد خير وشر می نويسد :
خير در لغت به معناي چيزي است که هر کس به آن رغبت پيدا مي کند .در مقابل ،شر
به معناي چيزي آمده است که هر کس از آن اعراض و نفرت دارد » :الخير ما يرغب
فيه الکل ،کالعقل مثﻼً والعدال والفضل والشيء النافع و ضده الشر« ).راغب اصفهاني،
مفردات ،صفحه ( .190
»الشر الذي يرغب عنه الکل ،کما ان الخير هو الذي يرغب فيه الکل« ).راغب
اصفهاني ،مفردات ،صفحه ( 157.
ع َسى أَ ْن ت َ ْك َر ُهوا شَيئًا َو ُه َو
قرآن عظيم الشان در آيه ) 216سوره بقره ( می فرمايد َ »:و َ
ع َسى أ َ ْن ت ُ ِحبﱡوا شَيئًا َو ُه َو ش ﱞَر لَ ُك ْم َو ﱠ ُ ي ْعلَ ُم َوأَ ْنت ُ ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ « ) سوره البقرة :آيه
خ ٌ
َير َل ُك ْم َو َ
.(216
در بسياری از اوضاع واحوال انسان چيزی برای خود می پسنده وطلب آنرا در دل می
پروراند وآرز دارد که آنرا بدست هم بياورد  ،در حاليکه او چيز بر ضرر اش تمام
ميشود.
ودر بسياری از اوضاع واحوال انسان از چيزی بد اش می ايد ويا از آن بد ميبرد  ،در
حاليکه آن چيز بخير ومنفعت اش تمام ميشود.

خوانند ٔه محترم !

 خير و شر رويدادها و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاهری نيست بلکه ممکناست چيزی دارای خير ظاهری باشد در حاليکه باطنش آغشته به شر باشد ويا برعکس
آن .
 پروردگار با عظمت ما  ،بما انسانها می اموزاند که انسانها در فهم خير وشر بايد تعمقبيشتر بخرچ دهيم  ،وبه ظاهر اشياء دل خود را خوش نسازيم .
 در همه امور وروز گار زندگی خود را به ﷲ بسپاريم وبا تمام قوت بايد معتقدباشيم که تنها اوست که به خير و شر حقيقی امور آگاه است و او جز خير برای بنده
اش چيزی ديگری نمی خواهد.
 در آيــﮥ متبرکه برای ما انسانها می آموزاند و هدايت ميکند که :با يک خير کوچکنبايد چنان مغرور شد که خود را کم کنيم وبا يک شر ويا يک مشکل نبايد چنان غمگين
ومتاثر شويم  ،بايد در هردو حاﻻت شکرگزار ﷲ باشيم وبا اعتقاد راسخ بايد بگويم خير
وشير از جانب ﷲ است ،او ذاتی است که بهتر می فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه
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يادداشت :

اساسآ شر در مقابل خير است وطوريکه در فوق متذکر شديم  :خير در مورد ما انسانها
به چيزی گفته می شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده باشد وآن
موجب پيشرفت و تكامل واقعی ما قرار گيرد .
وشر چيزی است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگی
و انحطاط اصلی ما گردد.
علماء خير و شر رابر سه گونه تقسيم مينمايند :
 -1خير مطلق كه هيچ گونه بدی در آن وجود نداشته باشد .مانند ذات پروردگار با
عظمت ما كه خير مطلق است.
 -2شر مطلق آنست هيچگونه نقطه مثبت در آن وجود نداشته باشد .كه چنين چيزی
اصﻼ نميتواند در دار هستی وجود داشته باشد.
 -3خير و شر نسبی كه بين دو قسم باﻻ است

خير و شر ازجانب ﷲ است؟

مسئله خير و شر يكی از بحث های مهم فلسفی و كﻼمی بوده ،و علماء خير و شر را
بر سه نوع تقسيم نموده اند:
 خير مطلق، شر مطلق، خير و شر نسبی .خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفی نداشته باشد.
و شرمطلق عكس آن است  ،يعنی هيچ جنبه مثبتی در آن وجود ندارد،
و خير و شر نسبی بين آن دو است.
از ديدگاه يك موحد وخداپرست  ،از اين اقسام كه بر شمرديم  ،دو قسم امكان وجود دارد:
يكی خير محض و ديگری آنچه خيرش بيشتر است  ،اما آنچه شر محض يا شرش بيشتر
از خير باشد،امكان وجود آن از سوی پروردگار با عظمت ما نيست  ،چون پروردگار
ماحكيم است و از حكيم  ،كار قبيح تحقق پيدا نمی كند.
معروف ميان فﻼسفه و دانشمندان اين است كه شر در تحليل نهايی بازگشت به امر عدمی
می كند و امر وجودی كه سرچشمه أ عدم است.
ﷲ متعال خالق همه چيز است ،چه خير باشد و چه شر فقط ﷲ است آنرا می آفريند و تا
اراده نکند نه خيری به ما می رسد و نه شری ،پس ﷲ متعال خالق همه چيز است،
ار« )سوره رعد .(16يعنی :
َیءٍ َو ُه َو ْال َو ِ
اح ُد ْالقَ ﱠه ُ
چنانکه می فرمايد  » :قُ ِل ّ ُ خَا ِل ُق ُک ِّل ش ْ
بگو» :خدا خالق همه چيز است؛ و اوست يکتا و پيروز«.
خير و شر هر دو مخلوق خدايند ،با اين وجود ﷲ متعال از شر و گناه خشنود نيست،
ک ْف َر َوإِن ت َ ْش ُ
ضی ِل ِعبَا ِد ِه ْال ُ
ی َعن ُ
ک ُروا
ک ْم َو َﻻ يَ ْر َ
چنانکه می فرمايد  » :إِن ت َ ْکفُ ُروا فَإِ ﱠن ﱠ َ َغنِ ﱞ
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ضهُ لَ ُ
ک ْم« )سوره زمر .(7
يَ ْر َ
يعنی » :اگر کفر ورزيد ،بدانيد که خدا از شما بینياز است« يعنی :حق تعالی از ايمان و
عمل شما بینياز است و اين شما هستيد که به او نيازمنديد زيرا شما هستيد که از کفر،
زيان و از ايمان نفع میبريد» .ولی« حق تعالی »برای بندگانش کفر را نمیپسندد« لذا
به کفر امر هم نمیکند ،هرچند که همه چيز به اراده اوست و خواسته شما نافذ نيست مگر
در صورتیکه خدا خود بخواهد پس مشيت پروردگار با عظمت چيزی است و پسند و
محبت و امر وی چيز ديگری »و اگر سپاس داريد« با ايمان ،عبادت و عمل صالح »آن
را برای شما میپسندد« دليل اينکه حق تعالی شکر وسپاس را برای بندگان خويش
میپسندد ،اين است که :شکر سبب سعادت و خوشبختی آنها در دنيا و آخرت است.
ﷲ خير را می آفريند وبرای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود است .و او تعالی شر
را می آفريند ،ولی برای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود نيست.
پس درست است که ﷲ متعال آفريننده و خالق شر است ،اما اعمال او تعالی شر نيستند،
بعبارتی از اعمال الهی شری صادر نمی شود و مرتکب شر نمیشود بلکه بندگانش
مرتکب آن میشوند يعنی با اعمالشان آنرا کسب می کنند ،و از آنجائيکه سنت الهی بر
آنست که انسانها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا راه شر و يا خير
را بپيمايند ،ممکن است کسانی به اختيار خويش شر را بطلبند و ﷲ متعال است که آن
عمل )شر( را برايشان می آفريند ولی آنها هستند که شر را کسب کردند ،و ﷲ متعال به
عمل آنها راضی و خشنود نيست ،اما سنت او مبنی بر مختار بودن انسانها مقتضی آنست
که شر و خير را برای بندگانش بيافريند تا در انتخاب آزاد باشند.
و اينکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند َ » :وال ﱠ
ک« ،عﻼمه البانی رحمه
ْس إِلَ ْي َ
ش ﱡر لَي َ
ﷲ در کتاب » صفة الصﻼة « چنين توضيح می دهد » :يعنی آنکه شر به خدای متعال
نسبت داده نمیشود ،چون شر ،از اعمال او نيست ،بلکه تمامی کارهای او خير است،
چرا که کارهای وی حول محور عدل و فضل و حکمت میچرخد .او خير است و شری
در او نيست .شر بدان جهت شر است که انتساب آن از پروردگار با عظمت ما قطع
شده است.
ابن قيم گويد :آفريننده حقيقی خير و شر خداست .شر در بعضی از مخلوقات خداست نه
در آفرينش و فعل او .بنابراين وی پاک و منزه است از ظلمی که حقيقت آن ،نهادن چيزی
است در غير محل خود .پروردگارما اشياء را جز در مواضع شايستهشان نمیگذارد که
همه اينها خير است.
شر عبارت است از گذاشتن چيزی در غير محلش .پس از آنجا که وضع در محل خود،
شر نيست دانسته شد که شر نمیتواند به وی منسوب باشد ...چنانچه کسی تشکيک کند که
چرا پروردگار ما چيزی را در حالی که شر است آفريد؟ جواب اين است که :آفريدن
شر و فعل آفريدن شر ،خير است نه شر .زيرا خلق و فعل قايم به اويند .نسبت دادن شر
به وی محال است .شر و بديهايی هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وی
شناخته میشوند.
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فعل و خلق منتسب به وی خير محض است .تحقيق درباره اين بحث مهم به طور کامل
در کتاب ابن قيم موسوم به »شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والتعليل« )ص -178
 (206آمده است که میتوان بدان مراجعه کرد«.

خوانند ٔه محترم!

طوريکه گفته آمديم  ،عقيد ٔه اسﻼمی برآنست که :ﷲ هرگز شر صادر نمی شود و به
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در هنگام وفات پسرشان ابراهيم فرمودند » :لبيلک
وسعديک والخير کله بيديک والشر ليس إليک« پس چرا ما می گويم همه خير و شر از
طرف ﷲ است؟
ﷲ متعال خالق همه چيز است ،چه خير و چه شر فقط ﷲ است آنرا می آفريند و تا اراده
نکند نه خيری به ما می رسد و نه شری ،پس ﷲ متعال خالق همه چيز است ،چنانکه می
ار« )سوره رعد  .(16يعنی  :بگو:
َیءٍ َو ُه َو ْال َو ِ
اح ُد ْالقَ ﱠه ُ
فرمايد  » :قُ ِل ّ ُ خَا ِل ُق ُک ِّل ش ْ
»خدا خالق همه چيز است ،و اوست يکتا و پيروز«.
خير و شر هر دو مخلوق خدايند ،با اين وجود ﷲ متعال از شر و گناه خشنود نيست،
ک ْف َر َو ِإن ت َ ْش ُ
ضی ِل ِع َبا ِد ِه ْال ُ
عن ُ
ک ُروا
ک ْم َو َﻻ َي ْر َ
ی َ
چنانکه می فرمايد ِ » :إن ت َ ْکفُ ُروا فَإِ ﱠن ﱠ َ َغنِ ﱞ
ضهُ لَ ُ
ک ْم« )سوره زمر .(7
يَ ْر َ
يعنی » :اگر کفر ورزيد ،بدانيد که خدا از شما بینياز است« يعنی :حق تعالی از ايمان و
عمل شما بینياز است و اين شما هستيد که به او نيازمنديد زيرا شما هستيد که از کفر،
زيان و از ايمان نفع میبريد» .ولی« حق تعالی »برای بندگانش کفر را نمیپسندد« لذا
به کفر امر هم نمیکند ،هرچند که همه چيز به اراده اوست و خواسته شما نافذ نيست مگر
در صورتیکه خدا خود بخواهد پس مشيت خداوندأ چيزی است و پسند و محبت و امر
وی چيز ديگری »و اگر سپاس داريد« با ايمان ،عبادت و عمل صالح »آن را برای شما
میپسندد« دليل اينکه حق تعالی شکر وسپاس را برای بندگان خويش میپسندد ،اين است
که :شکر سبب سعادت و خوشبختی آنها در دنيا و آخرت است.
ﷲ خير را می آفريند و برای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود است.و او تعالی شر
را می آفريند ،ولی برای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود نيست.
يعنی در ارتکاب بنده امرخير اراده و رضايی ﷲ تعالی است و اما در شر که انتخاب
بشر است صرف اراد ٰه ﷲ تعالی است.اين امتحان و ابتﻼء دنيوی که کل فلسفه وجودی
بشر درين عالم فانی است و ﷲ تعالی به علم ازل خويش از انتخاب خير و شر بنده
آ اهی دارد ،متعلق به تصميم و انتخاب بنده بوده و خود بنده در روشنی هدايات و پيغام
رسيده از جانب ﷲ توسط پيغمبران برای بنده ها و عقل سليم بنده برای انتخاب خير و
شر ،جواب وی خود بنده ميباشد و به آن خود بنده ضرورت دارد نه ﷲ تعالی.
پس درست است که ﷲ متعال آفريننده و خالق شر است ،اما اعمال او تعالی شر نيستـند،
بعبارتی از اعمال الهی شری صادر نمی شود و مرتکب شر نمیشود بلکه بندگانش
مرتکب آن میشوند يعنی با اعمالشان آنرا کسب می کنند .چنانچه فته آمديم از آنجائيکه
سنت الهی بر آنست که انسانها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا راه
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شر و يا خير را بپيمايند ،ممکن است کسانی به اختيار خويش شر را بطلبند و ﷲ متعال
است که آن عمل )شر( را برايشان می آفريند ولی آنها هستند که شر را کسب کردند ،و
ﷲ متعال به عمل شر و انتخاب شر آنها راضی و خشنود نيست ،اما سنت او مبنی بر
مختار بودن انسانها مقتضی آنست که شر و خير را برای بندگانش بيافريند تا در انتخاب
آزاد باشند و از عمل کرد خويش نيز پاداش داشته باشند.

حسد:

حسد را علمای اخﻼق اين گونه تعريف کرده اند:حسادت،تمنای سلب نعمت است از
ديگری که به صﻼح او باشد،يعنی حسود دوست دارد نعمت ها از طرف مقابل گرفته
شود،خواه آن نعمت به حسود برسد! يا نرسد.
خداوند متعال در اين عالم موجودات مختلفي خلق و به هر كدام خصوصيات خای را
فرموده است و بعضي كاملتر از بعضي ديگر آفريده است .مثﻼ به جمادات وجود بخشيده
ولي رشد نمو و تغذيه و يا هيچ بعدي از ابعاد زندگي يك موجود زنده را نداده است.
در حالي كه گياهان تغذيه مي كنند رشد هم دارند اما حركت قابل توجهي ندارند حيوانات
عﻼوه بر خصوصيات هاي نباتات از خود دفاع مي كنند حركت دارند و امور خانه سازي
را به طور غريزي انجام مي دهند .اما كاملترين موجود و اشرف مخلوقات به تعبير قرآن
در عالم وجود انسان است كه داراي خصوصيات هاي منحصر به فردي مي باشد كه او
را از بقيه متمايز مي كند كه ابعاد وجودي انسان را به دو بعد جسماني و روحاني مي
توان تقسيم كرد كه تمام زندگي انسان رسيدگي به اين دو بعد و رفع نيازهاي آنها خﻼصه
مي شود.
از خصوصيات هاي نفس انسان حب ذات يعني خود دوستي است هر چه خوب و لذت
بخش است براي خودش مي خواهد لذا مايل است از ديگران گرفته شود و باو برسد.
معموﻻ اين حس در امور مادي بكار مي رود در چيزهاي رفاهي  ،خوراك ،لباس،
مسكن ،همسر  ،فرزند ،مقام و مال ،عنوان و شهرت و خﻼصه چيزهايي كه با جهات
نفساني و مادي سر و كار دارد .اما غبطه در امور معنوي مطلوبست .جنبه هاي معنوي
و الهي حسد بردني نيست بلكه غبطه و آرزوي آن مقام را از خدا كردنست بدون اينكه
بخواهد از طرف گرفته شود هرگز ديده يا شنيده نشده كه پيغمبران بر يكديگر حسد برند
اولياي خدا بر يكديگر يا ديگران حسادت ورزند اما هر چه از روحانيت و معنويت بيشتر
كاسته مي شود حس حسادت قوي تر مي گردد و ظهور بيشتري پيدا مي كند.اگر اين
بيماري ريشه كن نشود بلكه رها گردد روز به روز ريشه دوانيده و در گفتار و كردار
صاحبش منشا شر بسياري مي شود كه بايد از او به خدا پناه برد.

عﻼج مرض حسادت :

حسادت ،مريضی مهلکی قلبی است که از افراد بدطينت و شرور ،ناشی می شود ،همان
ب تحمل ديدن خير و خوبی ،شادی وخوشحالی را برای اشخاص ديگری
کسانی که تا ِ
ندارند و خير را برای صاحب آن نمی خواهند ،و فقط آن را برای خود می خواهند.
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بنابراين چنين کسانی چشم ديدن نعمت و خوبی را برای ديگران ندارند و زمانيکه
ديگران شاد باشد اين ناراحت ميگردد  ،اين اشخاص از جمله اشخاص  ،حسود هستند؛
هر چند که آرزوی زوال نعمت را نکرده باشند.
مريضی خطرناک ومهلک حسادت با امور ذيل معالجه می گردد:
اول اين که شخص حسود بداند که اين نعمت ،فضل و لطف و عنايت پروردگار با عظمت
علَی َما آَتَاهُ ُم ﱠ ُ ِم ْن
ما است ،پروردگار با عظمت ما می فرمايد » :أ َ ْم َي ْح ُ
اس َ
سدُونَ النﱠ َ
ض ِل ِه « )سوره  54نساء « »آيا به مردم به خاطر آنچه پروردگار با عظمت ما از
فَ ْ
فضل خويش به آن ها داده حسادت می ورزند«.
پروردگار با عظمت ما است که انواع نعمت ها و خوبی ها را به افراد ارزانی فرموده
است  ،حسادت به معنای ناراضی بودن از تقدير الهی است ،هر گاه مؤمن اين را بداند از
اين سرشت و خوی باز می آيد.
دوم :مسلمان بداند که استفاده ای که او از حسادت می برد فقط اين است که گناهانش
ْ
بيشتر می شوند و نيکی هايش از بين می روند ،به خاطر اين ما می گوييمْ » :ال َح َس ُد َيأ ُک ُل
ار ْال َح َ
ب« »حسادت نيکی ها را چنان می خورد که آتش هيزم را
ْال َح َسنَا ِ
ت َک َما تَأ ْ ُک ُل النﱠ ُ
ط َ
از بين می برد«.
سوم :شخصی حسود بايد بداند که حسادت به جز اندوه و ناراحتی چيزی ديگری نمی
افزايد ،هر چقدر نعمت های پروردگار با عظمت بر بندگانش بيشتر شود حسرت خوردن
او بيشتر می گردد.
چهارم :شخصی حسود بداند که حسادت ،مانع رسيدن فضل خدا به کسی که با او حسادت
می شود نمی گردد ،پس بداند که حسادت ورزيدن او فايده ای ندارد.
پنجم :شخص حسود بايد بداند که هر گاه به حسادت ورزيدن مشغول شود از مصالح و
منافع ويژه ی خود فراموش می گردد .شما حسادت کننده را می بينيد که دائما ً در حال
جستجوی و خبر گيری از احوال و اموال و فرزندان و علم و ...ديگران است و همواره
احوال ديگران را جست و جو و پی گيری و دنبال می کند.
امور ديگری هست که انسان را بر دوری گزيدن از حسادت ياری می دهد که با تأمل در
اين موضوع ،می توان به آن دست پيدا کرد).شيخ ابن عثيمين  ،مجموع دروس فتاوی
الحرم المکی ( 364 ، 363/3

يادداشت:

اگر خواستار معلومات بيشتر باشيد مراجعه فرمايد به  ) :مجموع الفتاوی – 111/10
 ( 129شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه رحمةﷲ عليه که وی مطالبی بی نهايت گرانبهايی در
مورد داروی حسد فرموده است.

مبارزه درمقابل حسادت :

حسادت ،يعنی :آرزوی کند زوال نعمت از ديگران ،حسادت صفتی بدی است ،چون از
صفات شيطان و از صفات بدترين انسان ها در گذشته و حال است ،زيرا حسادت يعنی:
اعتراض به تقدير الهی به تقسيم پروردگار با عظمت .
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مسلمان با راضی بودن به تقدير الهی و تقسيم پروردگار با عظمت ما ،بايد حسادت را
از خود دور نمايد و آنچه برای خود نمی پسندد برای برادرش هم نپسندد ،چنان که پيامبر
ُؤم ُن أ َح ُد ُک ْم َحتﱠی ي ُِحبﱠ ﻷ َ ِخي ِه َما يُحبﱡ ِلنَ ْف ِس ِه«
صلی ﷲ عليه و سلم می فرمايد »:ﻻ ي ِ
) بخاری  13و مسلم  )(45هيچ يک از شما مؤمن کامل و واقعی نمی گردد؛ مگر آن که
آنچه برای خود می پسندد برای برادرش نيز بپسندد( .
مسلمان با تﻼش برای به دست آوردن اسبابی که خير را برای او فراهم می کند و شر را
از او دور می نمايد ،خود را از متصف شدن به حسادت دور نمايد؛ مسلمان بايد به
پروردگار گمان نيک داشته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوار باشد.
مسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت و ربّ کريم حسد را از خود و خانواده اش
دور کند؛ پروردگاربا عظمت ما به پيامبرش در سوره ی فلق دستور می دهد که از شر
حسادت ورزنده وقتی حسد می ورزد به خدا پناه ببرد .يکی ديگر از راههای دفع حسد،
صدقه دادن و کمک کردن به فقرا و نيازمندان است ،به خصوص وقتی که شخصی مالی
و ثروتی بدست می آورد و در کنار او فردی از نيازمندان هست که به او نگاه می کند،
شايسته است او به آن ها کمک کند تا چشم آنها که به دست او خيره شده پر گردد ) .شيخ
صالح فوزان – کتاب الدعوة -فتاوی (69 ، 68/1

آيا باﻻی پيامبراسﻼم واقعآ جادو شده بود؟

مطابق روايات اسﻼمی ومطابق احاديثی نبوی از جمله ) احاديثی وارده در صحيحين (
مؤيد اين مساله است که :گفته ميتوانيم بلی باﻻی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم جادو شده
است ،ولی اين سحر وجادو بر مقام نبوت ايشان وباﻻی مسايل شرعی ووحی آسمانی
هيچگونه تاثيری وخﻼلی را برجا اورده نتوانست  ،تاثير سحر وجادو بالی پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم آن قدر تأثير نداشت که مسايل مربوط به وحی وعبادتها را تحت شعاع
خويش قرار دهد.
منتهای تاثير سحر وجادو مطابق روايت در حدود بود که  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم تصور میکرد کاری کرده ،در حالی که نکرده بود.
وطوريکه در فوق متذکر شديم اين سحروجادو را شخصی بنام لبيد بن اعصم يهودی
عليه ايشان انجام داده « ) .بخاری حديث شماره  6391و مسلم حديثی شماره (2189:
پروردگار با عظمت ما ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحی شد تا با معوذّتين )
فلق وناس( دم شدند .بخاری ) (5735ومسلم ).(2192
برخی اين حقيقت را که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم جادو شده باشد ،با استدﻻل به اين که
اگر بپذيريم پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سحر شده است ،ﻻزمهاش تصديق گفتهی ظالمان
ورا «)تنها شما از مردی سحر شده
است که میگفتندِ »:إ ْن تَت ﱠ ِب ُعونَ ِإﻻ َر ُجﻼ َم ْس ُح ً
پيروی میکنيد(» .سوره فرقان « 8/در اين که ﻻزمهی سحر شدن پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم تأييد سخن ظالمان است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را به مردی سحر شده وصف
کرده بودند ،نيست .ترديدی وجود ندارد ،چون آنها ادعا میکردند که پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم در سخنانی که برايشان وحی میشود ،جادو شده است .آنچه بر ايشان وحی
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میشود تصور آنها هذيانهايی مانند سخنان بیربط افراد جادو شده است ،مگر حکم
قطعی همين است که  :سحری که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده بود بر هيچ چيز از
وحی و عبادتها تأثير نگذاشت.

خوانند ٔه محترم!

جادوگر و ساحر کافر است .زيرا ﷲ تعالی می فرمايد َ »:نبَ َذ فَ ِر ٌ
اب
يق ِ ّمنَ الﱠذِينَ أُوتُواْ ْال ِکت َ َ
اب ّ ِ َو َراء ُ
ور ِه ْم َکأَنﱠ ُه ْم ﻻَ َي ْعلَ ُمونَ * َوات ﱠ َبعُواْ َما تَتْلُواْ ال ﱠ
اط ُ
ک
علَی ُم ْل ِ
ش َي ِ
ين َ
ِکت َ َ
ظ ُه ِ
سلَ ْي َمانَ «)بقره »(102-101جمعی از اهل کتاب قرآن را پشت سر خود افکندند ،گوئی
ُ
آنان نمیدانند )که نام محمد صلی ﷲ عليه وسلم در تورات و انجيل آمده است( و آنچه را
که شياطين در باره سلطنت سليمان عليه السﻼم )افتراء و دورغ( بيان میکردند ،پذيرفته
و پيروی میکردند«.
پروردگار با عظمت ما در اين آيه به صراحت جادو را کار شياطين معرفی کرده است،
ليکن چون جنهايی همچون عفريت و ديگر شياطين را خداوند تحت فرمان سليمان عليه
السﻼم قرار داده بود ،و در آن زمان شياطين کار جادو را انجام میدادند ،اهل کتاب که
در نهايت کفر و گمراهی بسر میبردند ،جادو را به سليمان عليه السﻼم نسبت دادند و
گفتند :جادو کار سليمان است .ولی چون جادو کفر است ،و خداوند پيامبرش سليمان عليه
السﻼم را از ارتکاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعﻼن فرمود:
سلَ ْي َم ُ
ان « ) سوره البقرة».(102 :سليمان مرتکب جادو نشد ،زيرا جادو کفر
» َو َما َکفَ َر ُ
است ،و کفر از جانب انبياء محال است« پس اين آيت دليل است که جادوگر کافر است و
میفرمايدَ »:و َل ِک ﱠن ال ﱠ
س ْح َر«)سوره بقره » (102شيطانها
اس ال ِ ّ
شي ِ
ْاطينَ َکفَ ُرواْ يُ َع ِلّ ُمونَ النﱠ َ
کافر شدند که به مردم جادو میآموختند«.
در اين جمله خداوند شياطين را کافر دانسته ،زيرا به مردم جادو میآموختند ،پس دانسته
میشود که آموزش جادو نيز از جمله کفر بحساب می ايد.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سحر را يکی از مهلکات هفتگانه قرار داده اند ،در حديثی
ت قَالوا :ما هی؟
س ْب َع ْال ُمو ِبقَا ِ
اجت َ ِنبُوا ال ﱠ
حضرت أبی هريره رضی ﷲ عنه میفرمايندْ » :
َيا رسول ّ ! قَا َل :ال ِ ّ
ق َوأ َ ْک ُل َما ِل ْال َي ِت ِيم
ک ِبا ﱠ ِ َوال ِ ّ
ش ْر ُ
س ْح ُر َوقَتْ ُل النﱠ ْف ِس الﱠتِی َح ﱠر َم ﱠ ُ ِإﻻﱠ ِب ْال َح ّ ِ
الر َبا َوالت ﱠ َو ِلّی َي ْو َم ﱠ
ت« )بخاری (
ت ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت ْالغَافِﻼَ ِ
صنَا ِ
الز ْح ِ
َوأ َ ْک ُل ِ ّ
ف َوقَ ْذ ُ
ف ْال ُم ْح َ
»از هفت گناه مهلک پرهيز کنيد .صحابه حضور رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم  ،عرض
کردند :ای رسول خدا آن گناهان چيست ،فرمود :شريکگرداندن با خدا و جادو و قتل
نفس که خداوند آن راحرام نموده است مگر به حق و خوردن مال يتيم وسودخواری و
پشتکردن )فرارکردن( در روز جنگ و افتراءکردن بر زنهای پاکدامن بیخبر )از
افتراء( و مؤمن«.
عﻼوه بر آياتی که در سوره بقره بر کافربودن سحر و حرمت تعليم و تعلم سحر دﻻلت
میکرد ،و در جاهای مختلف ديگری کفر ساحر را نيز ثابت کرده است .پيامبر اکرم
صلی ﷲ عليه وسلم نيز در اين حديث سحر را بعد از شرک قرار داده است .و پيامبر
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خدا صلی ﷲ عليه وسلم به خاطر بيم دادن مردم از ارتکاب آن انواع از جادو را
معرفی نمودند.

امام نووی میگويد» :سحر عملی حرام و به اجماع علما از کباير است .پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم سحر را جزو هفت گناه هﻼک کننده انسان شمردهاند .برخی از اقسام سحر،
کفر است و برخی ديگر کفر محسوب نمیشود اما در هر حال گناه کبيره است .اگر سحر
و جادو متضمن گفتار و يا کردار کفرآميزی باشد کفر است و گرنه کفر نيست ولی
يادگيری و ياد دادن آن حرام است« ).فتح الباری (.224/10 ،برای معلومات بيشتر در
مورد احکام ساحر به فتوای مراجعه کنيد.
علمای اسﻼم اتفاق نظر دارند بر اينکه) :بر مريض جايز نيست که پيش فالگيران
)کاهنان( که ادّعای دانستن غيب را می کنند و )مردم را بدين صورت به سوی خود فرا
می خواند( برود تا بوسيلة آنها مريضی خود را تشخيص بدهد .همچنانکه برای شخص
جايز نيست ،آنچه را که کاهنان او را خبر می دهند تصديق نمايد .زيرا آنها از روی شک
و ترديد از غيب سخن می گويند .يا آنها جن را احضار می کنند و بوسيله آنها بر آن چه
که می خواهند استعانت می جويند و کار اينها کفر و ضﻼلت است چون که اين ها ادعای
امور غيبی را می کنند .امام مسلم)رحمه ﷲ( در کتاب صحيحش روايت کرده است که آن
ص ﱠدقَهُ َلم تُقبَل لَهُ
سألَهُ َ
ع ﱠرافَا ً فَ َ
حضرت صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايدَ » :من أتَی َ
عن ش ٍَئ فَ َ
عرافی)عراف کسی است که جای گم شده و مال
صﻼة ٌ أربَعِينَ يَوما ً« )هر کس پيش ّ
َ
دزدی شده را نشان می دهد( رفته و از او در مورد چيزی بپرسد و آن را راستگو
شمارد ،تا چهل روز نمازی از او پذيرفته نخواهد شد(.
ابوهريره رضی ﷲ عنه از پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم روايت کرده است که:
سلﱠم« )هر
علَي ِه َو َ
صلﱠی ﷲ َ
ص ﱠدقَهَ ب َما يَقُو ُل فَقَد کفَر ب َما أنزَ َل َعلَی ُم َح ﱠم ٍد َ
» َمن أتَی کا ِهنَا ً فَ َ
کس پيش فالگيری)کسی است که ادعای علم غيب می کند و بوسيلة ستارگان مردم را از
غيب خبر می دهد( برود و بر گفته هايش صحه بگذارد ،او از آنچه که بر محمد صلی
ﷲ عليه وسلم نازل شده سرباز زده است .ابوداوود اين حديث را روايت کرده و اصحاب
سنن اربعه آنرا تخريج کرده اند ).ابو داوود ( .3904
و از عمران بن حصين رضی ﷲ عنه روايت شده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمودند» :ليس منا من تطير أو تطير له ،أو تکهن أو تکهن له ،أو سحر لهَ ،و َمن أتَی
علَی ُم َح ﱠم ٍد« )از ما نيست کسی که فال بگيرد ،يا
ص ﱠدقَه ُ ب َما َيقُو ُل فَ َقد کفَ َر ب َما أنزَ َل َ
کا ِهنَا ً فَ َ
برايش فال گرفته شود يا مرتکب کهانت شود يا برای او کهانت انجام داده شود يا ساحری
بکند يا برايش ساحری کرده شود و هر کس پيش کاهنی رفته و بر گفته هايش صحه
بگذارد به آنچه که بر محمد صلی ﷲ عليه وسلم نازل شده کفر نموده است ) (.بزاز با
سند قوی آنرا روايت کرده است(.
در اين احاديث دليل کافر بودن کاهن و ساحر وجود دارد زيرا که آنها ادعای دانستن علم
غيب می کنند .در حالی که اين ) اعتقاد وعمل( کفر محسوب می شود چرا که ساحر و
کاهن جز با به خدمت گرفتن جن و عبادت کردن آن به هدف شان دست نمی يابند در
حالی که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و همچنين تصديق کنندة آن نيز
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دچار کفر و شرک می شود و کسی که بدان معتقد باشد مانند آنان می باشد .و هر کس که
بر اين کارها مشغول شود و از آنها سحر و جادو بگيرد به تحقيق) خدا( ورسولش صلی
ﷲ عليه وسلم از او بيزار می شوند.

اقسام سحر :

خواننده محترم !
قبل از همه بايد گفت که  :سحر عمل شيطانی و عبارت است از دود و دمها و تعويذات
شيطانی در جسم مسحور تأثير میگذارد ،و اسباب قتل و يا مريضی را فراهم میسازد ،و
يا بين زوجين و دوستان تفرقه ايجاد میکند ،و تمام تأثيرات با قضا و تقدير خداوند است.
طوريکه پروردگار با عظمت ما می فرمايد :
آرينَ ِب ِه ِم ْن أ َ َح ٍد ِإﻻﱠ ِبإِ ْذ ِن ّ ِ « ( سوره البقرة :آيه ) .(102جادوگران
ض ِّ
» َو َما هُم ِب َ
نمیتوانند به کسی آسيب رسانند ،مگر به خواست خدا(.
و خداوند پيامبر و بندگان مؤمن خود را دستور میدهد که به پروردگار سپيده دم از شر
جادوگر پناه ببرند ،و يکی از انواع جادو سحر تخييلی است که به ظاهر چيزی برای
اس «
بينندگان پيدا میشود ،ولی حقيتی ندارد ،چنانچه قرآن میفرمايدَ » :س َح ُرواْ أ َ ْعيُنَ النﱠ ِ
) سوره اﻷعراف.(116 :
صيﱡ ُه ْم يُ َخيﱠ ُل إِلَ ْي ِه ِمن ِس ْح ِر ِه ْم أَنﱠ َها ت َ ْسعَی «) سوره طه:
و میفرمايد » :فَإِذَا ِحبَالُ ُه ْم َو ِع ِ
.(66
هنگامی که جادوگران ريسمانها و عصاهايشان را انداختند ،چنان به نظر حضرت
موسی رسيد که آنها تند راه میروند ،اين همان روش جادويی بود که حيلهگران صوفینما
آن را انجام میدادند.

اقسام سحر :

علما ء سحر را بر دو قسم تقسيم مينمايند :
اول :گره زدن و دم کردن ،يعنی :خواندن وردها و طلسمهايی که جادوگر به وسيله)(آنها
شياطين را شريک ﷲ قرار میدهد تا در کاری که دارند به فرد مورد نظر)مسحور(
ضرر برسانند(.
ﷲ تعالی میفرمايدَ »:وات ﱠ َبعُوا َما تَتْلُو ال ﱠ
اط ُ
سلَ ْي َما ُن َولَ ِک ﱠن
سلَ ْي َمانَ َو َما َکفَ َر ُ
ک ُ
علَی ُم ْل ِ
شيَ ِ
ين َ
ال ﱠ
س ْح َر « » سوره بقره«102/
اس ال ِ ّ
ش َي ِ
اطينَ َکفَ ُروا يُ َع ِلّ ُمونَ النﱠ َ
)و ) يهود ( از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم میخواندند پيروی کردند.
سليمان هرگز ) دست به سحر نيالوده ( کافر نشد؛ ولی شياطين کفر ورزيدند ،و به مردم
سحر میآموختند(.
دوم :با داروهايی که روی بدن ،عقل ،نيروی اراده و تمايﻼت فرد جادو شده تأثير
میگزارد .اين همان چيزی است که خودشان به آن »عطف«) :ايجاد دوستی( و
»صرف«) :ايجاد تنفر( می گويند عطف ،اين است که فردی را چنان شيفته و دل باخته
)ی( همسرش يا زنی ديگر می گردانند که همانند حيوان در اختيار او قرار میگيرد و هر
طور بخواهد بر او حکمرانی میکند .و صرف بر عکس اين است و چنان روی بدن فرد
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جادو شده تأثير میگذارد که او را ضعيف میگرداند تا جايی که نابود می شود و هر
چيزی را بر خﻼف واقعيت آن تصور میکند.
درباره )ی (کفر ساحر در ميان علمااختﻼف است :برخی میگويند کافر میشود و برخی
ديگر میگويند کافر نمیشود .اما با توجه به اقسام سحر که ذکر کرديم حکم ساحر
مشخص میگردد که هر کس به وسيله ی شياطين سحر و جادو میکند ،کافر میشود و
هرکس به وسيله ی دارو جادو میکند کافر نمیشود ،اما گناهکار میگردد.

راه مقابله برای دفع سحـر:

راههای مقابله با سحر و جادو و حسد و چشم زدن و از قبيل مسائل ،ذکر خداوند متعال
ميباشد از قبيل قرائت قرآن و اذکار شبانه روز و نماز خواندن سر وقت و همچنين ترک
گناه ،مخصوصا گناهان کبيره ،زيرا هر شخصی را دو مﻼئکه محافظت ميکند و اگر
کسی ذکر خداوند را ناديده بگيرد و مرتکب گناه شود از آنها دفاع نخواهند کرد لذا
شيطان و سحر و غيره ميتوانند او را اذيت و آزار دهند ،خداوند متعال ميفرمايد » :لَهُ
ُمعَ ِقّبَاتٌ ِ ّمن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن خ َْل ِف ِه يَ ْحفَ ُ
ظونَهُ ِم ْن أ َ ْم ِر ﱠ ِ ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ يُ َغ ِيّ ُر َما ِبقَ ْو ٍم َحت ﱠ ٰی يُ َغ ِيّ ُروا َما
سو ًءا فَ َﻼ َم َر ﱠد لَهُ َو َما لَ ُهم ِ ّمن دُو ِن ِه ِمن َوا ٍل « )سوره الرعد (11
ِبأَنفُ ِس ِه ْم َو ِإ َذا أَ َرا َد ﱠ ُ ِبقَ ْو ٍم ُ
) برای او )انسان( فرشتگانی است که به پيابی از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از
او نگهبانی میکنند ،در حقيقت خداوند حال قومی را تغيير نمیدهد )از نعمت و عافيت(
مگر اينکه آنها خود را )از طاعت خدا( تغيير دهند ،و چون خداوند برای قومی بدی را
بخواهد )يعنی آسيب و نابودی و عذابی را( پس هيچ برگشتی برای آن نيست()هيچ
برگردانی ندارد( و برای آنان بجز او هيچ کار سازی نيست )که کاروبارشان را به سامان
آورد و چون به سويش پناه برند ،عذاب الهی را از آنان دفع کند(.
بنابراين اين آيه نشانگر اينست که بر هر يک از انسانها در همه حاﻻت ،فرشتگانی
گماشته شده اند که او را مطابق آنچه که خداوند به ايشان فرمان داده است نگهبانی
میکنند ،به قولی ،فرشتگان انسانها را از آسيب جنيان نگهبانی میکنند ،به قولی ديگر ،او
را به امر خدا از امر وی نگهبانی میکنند ولی چون قضا و قدر آمد ،از وی دست
برمیدارند .اينان فرشتگان نگهبان )مﻼئکه حفظه( اند که بعضی از پی بعضی ديگر
میآيند و او را از همه جهات و جوانب در نگهبانی خود دارند ،ولی تحول از طاعت
خدای عزوجل به سوی معصيت وی ،در نهايت تحول از نعمت به سوی مصيبت ،از
آسايش به سوی رنج و از عزت به سوی ذلت است ،و طبيعتا هر کسی طاعت خداوند را
ترک کند و به سوی گناه روی آورد اين حفاظت مﻼئکه به امر خداوند از دست خواهد
داد ،لذا شياطين و سحر و حسد و چشم زدن و غيره ميتواند بر او مؤثر باشد.
اما در مورد سحر ،صحيح نيست که حتما بايد برای يافتن آنها به شياطين مراجعه کرد
زيرا مراجعه به شياطين توسط عرافين و ک ّهان حرام است ،بنابراين برای باطل کردن
سحر بايد به دعاء و اذکار شبانه روز و تﻼوت قرآن و نماز و رقيه شرعی روی آورد و
گناه را ترک کرد تا شفا يابد.

رفتن نزد جادوگر ،ساحر ،منجم وکاهن :

سحر ،اساسآ دانش شگرف و شيطانی است که به امور خارق العاده شباهت دارد اما خود
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خارق العاده نيست چرا که اوﻻ آموختنی است و ثانيا ً شخص جادوگر و مرتکب عمل
جادوئی آخرين شخصی نيست که توانسته با توجهات و تلقينات شيطانی در مجاری عادت
تصرف کند بلکه اشخاص ديگری هم با تعليم می توانند به مانند او انجام دهند و جادوگر
شخصی است که تحت تعليم اين علم شيطانی قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد
طلسم های شيطانی اقدام به امور شبه خارق العاده می کند چرا که اين اعمال شيطانی از
درجه ی اعتبار از معجزه و کرامت که خداوند به بندگان صالح و برگزيده ی خود عطا
می کند تفاوت دارد.
رفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاهنين و مانند ايشان جائز نيست و سؤال کردن
از آنها و تصديق کردن آنان نيز جائز نيست و همچنين مداوا شدن نزد آنان با روغن
زيتون و ديگر دواها نيز جائز نيست .پيامبرصلی ﷲ عليه و سلم  ،از آمدن ،سؤال
کردن و تصديق کردن )چنين افراد ( نهی فرمودند ،و همچنين به خاطر اينکه آنها ادعا
دارند که علم غيب را می دانند و برای مردم دروغ می گويند و آنها را به سوی انحراف
در عقيده فرا میخوانند.
در حديث )صحيح ( از پيامبر )اکرم صلی( ﷲ عليه و سلم وارد شده که ايشان فرمودند:
»کسی که نزد جادوگری برود و در مورد چيزی از او سئوال کند ،نماز چهل شب او
قبول نمی شود«.
و همچنين پيامبرصلی ﷲ عليه و سلم فرمودند» :کسی که نزد جادوگر و يا کاهنی برود
و آنچه که می گويد را تصديق کند ،به آنچه که بر محمدصلی ﷲ عليه و سلم نازل شده
کفر کرده است« و در جايی ديگر نيز می فرمايند» :کسی که جادو کند ،يا به خاطر او
جادو انجام بگيرد و يا بدفالی کند ،يا به خاطر او بدفالی صورت گيرد ،يا کهانت کند يا به
خاطر او کهانت شود از ما نيست«.
ودر اين مورد احاديث زيادی وارد شده است.
تداوی که خداوند متعال آن را مباح قرار داده است ،تداوی با رقيه )تعويذ( شرعی و
دواهايی می باشد که در نزد افراد خوش عقيده و خوش سيرت مباح و جائز است و آن
هم بايد به مقداری باشد که کفايت کند و شکر خداوند متعال صورت گيرد» .و ﷲ ولی
التوفيق«)شيخ عبدالعزيز بن باز(.

حکم کلی جادو و سحر :

عمل جادو و سحر شرعا ً حرام می باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت به ثبوت
رسيده است و يکی از گناهان کبيره می باشد .حتی برخی از افعالی که در سحر و جادو
انجام می گيرند ،به گونه )ای( هستند که باعث کفر می شوند.
در جادو معموﻻً کلمات شرکآميز و استعانت از شياطين و جنها به کار می رود؛ زيرا
سحر و جادو زمانی تاثير می گذارند که صاحب سحر و جادو ،در خباثت و نجاست قوﻻً
و فعﻼً و اعتقادا ً با شياطين مشابه باشند.
به تصريح حديث نبوی ،بسياری از سخنان کاهنان و جادوگران کذب محض می باشد.
کسی که نزد کاهنی می رود و ازاو چيزی می پرسد ،در حديث به عدم پذيرش نماز چهل
روزش تهديد شده است.
مفتی محمد شفيع عثمانی رحمه ﷲ در تفسير معارف القرآن 279/1در ذيل آيه »ولکن
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الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر« ]بقره [102:می نويسد :اگر در جادويی از افعال
کفرآميز مانند استغاثه و استمداد از شياطين استفاده شود ،اين سحر با) اجماع (کفر است.
اگر تعويذی که ساحر می نويسد در آن از شياطين و جنها استمداد گرددد ،حکم جادو را
داشته و حرام است ،و اگر الفاظ مشتبهی به کار رود که معنايشان معلوم نيست و احتمال
استمداد از شياطين و جنها باشد ،باز هم حرام است .اگر شخص معتقد بر اين است که
ساحران در امور تصرف دارند اين اعتقاد کفر است و شخص مذکور کافر است و
همسرش از وی جدا می شود و بايد فورا ً توبه کرده و تجديد ايمان نمايد ) .رد
المختار105/5:؛ فتح الملهم580/2:؛ الدرالمختار )337/6:منبع :فصلنامه ندای اسﻼم،
شماره . 35 ،34

جزای ساحر در شرعيت اسﻼم :

ائمه ثﻼثه )امام صاحب ابوحنيفه ،امام صاحب مالک وامام صاحب شافعی( و نيز
جمهور علماء به کيفر ساحر اتفاق دارند که بايد کشته شود از او نخواهند که توبه کند.
هرگاه ساحربودن وی به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسلمان ثابت شد ،کشته شود و
توبه اش پذيرفته نشود ،زيرا ممکن است توبه اش ظاهری و نيرنگ باشد ،ونيز ساحر
زنديق است ،و توبه زنديق پذيرفته نمیشود ،چون اعتمادی نيست که توبهاش قلبی باشد
بايد کشته شود.
ٌ
ْف« )روايت
ض ْر َبة ِبال ﱠ
زيرا پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايدَ » :ح ﱡد ال ﱠ
سي ِ
س ِ
اح ِر َ
کرده ترمذی در) سنن ( ،156 / 5و طبرانی در الکبير  ،161 / 2و دارقطنی در) سنن
(  ،114 / 3و امام حاکم در مستدرک(  ،360 / 4و بيهقی در السنن الکبری ،136 / 8
همه ايشان از حديث جندب رضی ﷲ عنه(.
اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادی صحيح روايت شده است که حد
ساحرکشتن آن با شمشير است ،و از توبه چيزی بيان نشده است ،بعضی علماء گفته اند
که از ساحر توضيح بخواهند ،اگر سحرش از نوع کفر نيست ،از او جلوگيری شود،
ليکن اين فتوا درست نيست ،زيرا انواع جادو با همکاری شياطين و از راه کفر و شکر
وصل میشود ،و کفر محض میباشد .شايد آن عده از علماء که چنين فتوا داده اند به
گمانشان به جز همکاری شياطين و کفر و شرک راه ديگری هم برای جادو وجود دارد.
خليفه دوم اسﻼم حضرت عمر بن الخطاب رضی ﷲ عنه نيز بعد از حضرت ابوبکر
صديق رضی ﷲ عنه طی حکمی به تمام )واليان( دستور داد تا مرد و زن جادوگر را
بکشند و دستور به توبه خواهی نداد .راوی میگويد :ما بنابر اجراء فرمان خليفه مسلمين
سه نفر را به قتل رسانديم) .مسند امام احمد  ،190 / 1سنن ابی داود  ،165 / 3سنن
بيهقی .(138 / 8
اين فرمان را حضرت عمر رضی ﷲ عنه در حضور مهاجرين و انصار صادر فرمود:
و هيچکس مخالفت نورزيد ،همچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامی حضرت
عمر رضی ﷲ عنه همسر پيامبر اکرم کنيز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل
رساند) .مؤطا امام مالک  ،871 / 2مصنف عبدالرزاق صنعانی  ،180 ،181 / 10و
سنن بيهقی  / 136/8به روايت عبدﷲ بن عمر(.
جندب بن عبدﷲ ابوجندب بن کعب ازدی يکی از اصحاب جليل القدر کنيز جادوگری را
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در مجلس خليفه با شمشير کشت) .بخاری  ،222 / 2از حديث عبدالرحمن بن يزيد و
الطبرانی فی الکبير  ،177 / 2از حديث ابی عثمان نهدی ،و البيهقی فی سنن ( / 8
 ،136از حديث ابی عثمان نهدی و سير اعﻼم النبﻼء للذهبی .(177 ،176 /3
بنابراين روايات ،امام احمد  /میفرمايد :قتل ساحر از سه تن از اصحاب پيامبر )حضرت
عمر و دخترش حفصه و جندب( به روايت صحيح ثابت شده است .اين روايات دليل بر
قتل و کشتن ساحر بدون توبه است ،بلکه نسبت به قتل ساحر بايد هرچه سريعتر اقدام
شود ،تا مسلمانان از شرش راحت گردند.

نمامی وسخن چينی :

نمام وسخن چين به شخصی اطﻼق ميشود که سخن شخصی را از يک نفر ميشنود ،
وآنرا به فرد يا افراد ديگری انتقال ميدهد که انتقال اين حرف باعث مفارقت و قطع
ارتباط دوستی آن دو فرد و يا افراد گردد در صورتی که پروردگار با عظمت ما امر به
ايصال و ارتباط بين مسلمانان فرموده است ولی فرد سخن چين باعث قطع اين ارتباط و
فساد انگيزی بين افراد می گردد لذا پروردگار ماميفرمايد » و يقطعون ما امرﷲ به ان
يوصل و يفسدون فی اﻻرض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار« ) و کسانی که قطع می
کنند آ نچه را که پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمين فساد می کنند برای
ايشان است دوری از رحمت پروردگار و برايشان بدی سرای آخرت) که همان عذاب
اخروی است ( می باشد )سوره رعد ،آيه ( 25
و در آيه ای ديگر نيز در رابطه با روش برخورد با اينگونه افراد که به نوعی فسق آنان
مبرهن است می فرمايد» :ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا
علی ما فعلتم نادمين( اگر فاسقی خبری آورد تحقيق کنيد و زود باور مکنيد که از روی
نادانی مردمی را به رنج اندازيد )و( بعد هم پشيمان شويد ).سوره حجرات ،آيه ( ۶
از گناهانی که کبيره بودنش ،به واسطه وعده عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده ،سخن
چينی است .همچنين چندين لفظ با سخنچينی مترادف و متشابه هستند .بطور مثال ،نميم،
ن ّمامه ،سعايت و قتّات.
پروردگار با عظمت ما در سوره مبارکه رعد می فرمايدَ » :و يق َ
أمر ﷲُ ب ِه أن
طعونَ ما َ
الدار« )و کسانی که قطع می
أولئک ل ُهم اللعنهُ و ل ُهم سو ُء
اﻻرض
يوص َل و يفسدونَ فی
ِ
َ
ِ
کنند آنچه را پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمين فساد می کنند ،برای ايشان
است دوری از رحمت پروردگار و برايشان بدی سرای آخرت است يعنی عذاب
اخروی«.
و روشن است که ن ّمام معنی سخن چين ،و کسی که حرفی را ازيک نفر درباره کسی
شنيده و برای آن کس نقل می کند قطع کرده ،آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در
زمين فساد کرده ،زيرا عوض اين که بين مؤمنين ايجاد محبت و الفت نمايد و اتحادشان
را محکم سازد ،نفرت و تفرقه و دشمنی ايجاد کرده است پس برای او است لعنت
پروردگار ) (.و عذاب آخرت.
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علمای علم اخﻼق برای اين صفت رذيله علل و عوامل متعددی بيان کردهاند که شخص
را وادار به سخنچينی میکند .در ذيل به برخی از علل و عوامل آن اشاره میکنيم.

حسادت و بد خواهی :

گاهی حسادت به ديگری در مقام يا مال يا شخصيت او ،سبب میشود که فرد بدخواه او
گردد و در صدد برمیآيد که هر طوری شده لطمه و ضربه)ای( به او وارد کند و خوار
و ذليلش نمايد .به دنبال اين انديشه میکوشد با خبرچينی و نقل گفتار و رفتار ناپسندی که
او در حق ديگران گفته يا انجام داده وی را ،خوار و بدنام گرداند و باﻻخره منشأ بعضی
از موارد سخن چينی حسد و رشک بردن است و لذا در روايات اسﻼمی حسد تباه کننده
ايمان و نيکيها و موجب سلب آرامش و بدبختی دنياو آخرت انسان معرفی شده است.
يكی ديگر از آفات زبان كه از رذايل اخﻼقی به شمار می رود و انسان را از راه خدا
دور می سازد ن ّمامی و سخن چينی است.
قرآن عظيم الشان درنكوهش سخن چينی می فرمايدَ » :وي ٌل ِلكُ ِّل ُه َمزَ ةٍ لُ َمزَ ةٍ « ؛ وای بر
هر عيب جوی سخن چين ).سوره همزه آيه ( 1
از َم ّ
َميم « از كسانی كه بسيار عيب جو و سخن چين
شاءٍ ِبن ٍ
وباز می فرمايد َ » :ه ّم ٍ
هستند پيروی مكن  ) .سوره قلم آيه ( 11
نيم « ؛ سخن چين كينه توز و
و در آيه )  11سوره قلم ( می فرمايد ُ » :
عت ُ ٍّل َب ْع َد ذ ِل َك زَ ٍ
پرخور و خشن و بدنام است(
قرآن مجيد از سخن چين به عنوان زنيم يعنی كسی كه اصل و نسب روشنی ندارد نام می
برد و اين دليل بر عظمت اين گناه است .

ﺳرانجام ن ّمام از ديدگاه قرآن :

قرآن عظيم به كسانی كه با ن ّمامی و سخن چينی آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمی
افروزند هشدار می دهد و آنان را به عذاب دوزخ تهديد می كند ،چنان كه درباره يكی از
همسران ابی لهب به نام ا ّم جميل می فرمايد َ » :و ْامرأتُه ُ َح ّمالَةَ ْال َح َ
ب « زن او :ابی
ط ِ
لهب آن هيزم كش آتش افروز نيز اهل جهنم است ).سوره مسد آيه ( 4
ا ّم جميل ـ دختر حرب ،خواهر أبوسفيان وعمه معاويه ،يكی از زنان ابی لهب بود كه از
دشمنان سرسخت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به شمار می رفت.
به هر حال ،چون أبولهب خود آتش افروز بود ،زن او نيز فتنه انگيز بود و در اين راه
كوشش بسيار می كرد و تا آن جا كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم صلی ّ عليه و
سلم و اصحاب ايشان اخباری كسب می كرد و آن را به مشركان و بت پرستان گزارش
می داد و به همين جهت خدای متعال اين گونه از وی به بدی نام می برد و او را مستحق
آتش می داند و به طور كلی سرنوشت هر كس كه ن ّمامی كند آتش دوزخ است.
سخن چينی يعنی اين که انسان حرف های بعضی از مردم را به قصد ايجاد فتنه و فساد
بين آن ها برای بعضی ديگر نقل کند؛ مانند اين که نزد کسی برود و بگويد :فﻼنی به تو
چنان و چنين گفت ،تا اين گونه بين مسلمين دشمنی ايجاد کند .سخن چينی و نمامی از
گناهان کبيره است .در صحيحين از عبدﷲ ابن عباس رضی ﷲ عنهما روايت است که
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ان َو َما
گفت :پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود » :أ َ َما ِإنﱠ ُه َما َليُ َع ﱠذ َب ِ
ير ،أ َ ﱠما أ َ َح ُد ُه َما فَ َکانَ يَ ْم ِشی ِبالنﱠ ِمي َم ِةَ ،وأ َ ﱠما ْاﻵخ َُر فَ َکانَ َﻻ يَ ْست َ ْن ِزهُ ِمنَ ْالبَ ْو ِل،
ان فِی َک ِب ٍ
يُ َع ﱠذبَ ِ
ب َر ْ
احدًا«» اين دو
ب فَ َ
علَی َه َذا َو ِ
س َعلَی َهذَا َو ِ
ط ٍ
عا ِبعَ ِسي ٍ
احدًا َو َ
قَا َل :فَ َد َ
شقﱠهُ بِاثْنَي ِْن ،ث ُ ﱠم غ ََر َ
نفر عذاب داده می شوند اما نه به خاطر گناه بزرگی ،اما يکی از اينها سخن چينی می
کرده است و ديگری از ادرار خود پرهيز نمی کرد و خود را از آن پاک نمی کرد،
راوی می گويد :آنگاه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم شاخه ی تری از درخت خرما
خواست و آن را دو قسمت کرد ،و هر قسمت آن را روی يکی از آن دو قبر گذاشت.
ع ْن ُه َما َما لَ ْم َي ْيبَ َسا « اميد است تا وقتی
گفتند :چرا چنين کردی؟ فرمود » :لَعَلﱠهُ أ َ ْن يُ َخفﱠ ُ
ف َ
که اين دو شاخه خشک نشده است ،ﷲ تعالی عذاب آنان را تخفيف دهد « ) بخاری 218
و مسلم ( 292
از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم روايت است که فرمودَ »:ﻻ يَ ْد ُخ ُل ا ْل َجنﱠةَ قَتﱠاتٌ « ) سخن
چين وارد جنت نمی شود () بخاری  6056و مسلم ( 105
بنابر اين مؤمن بايد از سخن چينی پرهيز و دوری نمايد .اما زيان های سخن چينی برای
فرد سخن چين ،همين عذاب و هشدار سختی است که در حديث فوق بيان شده است.
ضرر سخن چينی برای جامعه اين است که باعث جدايی و تفرقه بين مردم و ايجاد فتنه
و فساد ميان آن ها می شود.
يکی از گناهانی که در دين مبين اسﻼم بسيار مزمت شده است نمامی در سخن چينی است
به نحوی که اين عمل به قدری قبيح است که فاعل آن در روايات بدترين افراد در امت
اسﻼم وامم ديگر شناخته شده است .

ﺻدق ﷲ العظيم و ﺻدق رسوله نبی الکريم.
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