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 فلقالسورٔه 
  ومکی می باشد  ،نازل شده» مكٔه مکرمه   « اين سوره در 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ َوِمْن َشِرّ َغاِسٍق إِذَا  ﴾٢﴿ ِمْن َشِرّ َما َخلَقَ   ﴾١﴿ قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ اْلَفلَقِ   بِْسِم 
  ﴾٥﴿ َشِرّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  َوِمنْ  ﴾٤﴿ َوِمْن َشِرّ النَّفَّاثَاِت فِی اْلعُقَدِ   ﴾٣﴿  َوقَبَ 

  جز:ؤمعلومات م
) هفتاد سه 73) بيست وسه کلمه، و(23) پنج آيت، و(5) رکوع ، و(1سورهٔ فلق دارايی (

  ) و چهل وپنج نقطه است. 45حرف، و (
ولی در مورد اين سوره گرفته شده است ،اوالول است که از آيه » الفلق « نام اين سوره 

  .   است مفسرين اختالف بين مکی بودن ويا مدنی بودن آن 
هم است که بلکه نشان دهندهٔ اين امر  ،» مدنی«  متن سورهمفسرين ميگويند که: نه تنها 

  در اخرين مراحل مدينه نازل شده است. سوره   اين،
ست که در اين سوره برمدنی بودن اين سوره بدان استدالل مياورند  اين مفسرين  داليل که

  اشاره بعمل آمده است. » حسد« به موضوع 
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 هللا عليه وسلم در شرايط 
که مسلمانان در شرايط و روز های  قرار نداشتند که حسادات کسی را تحريک کند. در م

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.

و رأی    دميدانن  را مكی»  ناس»   و سورهٔ «     فلق« و جابر سورهٔ   ، عطاء، عكرمه حسن  قول  ولی به
  است  شده  ديگر نقل  و جمعی  ، قتاده عباس (رض)  از ابن  . اما در روايتی است  اكثر علما ء نيز همين

اند:   و برخی  از علما  ديگر نيز گفته  نظر است  كثير نيز بر همين . ابن مدنی است  سوره  كه: اين
  : تسميه  وجه  . است  نيز همين  صحيح

به  علت  به اين نام مسمی  شده است »  فلقال«سورهٔ اور شديم که :طوريکه در فوق ياد 
 : محتوی کلی  سورٔه فلقومحور  ميباشد. »  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلقِ « تعالی :   حق  فرموده  با اين  که  آغاز آن 

گفته می توانيم که اين سوره بصورت کل » فلق ال« محورومحتوی کلی سورهٔ در مورد 
» فلق ال« .اين بدين معنی است که در سورهٔ می باشد يک محتوی تعليمی وتربيتی دارای 

درقدم بعدی به ساير  مسلمانان، وپروردگار ما  در قدم اول به پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
پروردگار  است، در می اموزاند که يگانه راه نجات از شر همه اشرار پناه بردن به ذات 

اين سوره پروردگار با عظمت ما   برای ما می اموزاند که: خود را به حمايت پروردگار 
شان پناهنده دهند، و از شر مخلوقاتش به جاللت و عظمت و سلطان وی پناه جويند، از 

فرا گير نفسها می شود، و   شر شب آن هنگام که تاريک می شود، و وحشت و ترس
انتشار می يابند، و از شر هر حاسدی يا ساحری، و اين سوره يکی از  فجار و اشرار
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خود را بدان دم می کرد، و در حمايت   صلی هللا عليه وسلم معوذتينی است که رسول هللا 
  .هللا قرار می داد

محور کلی اين سوره به ما انسانها می اموزاند که فقط پروردگار با عظمت را ملجا 
هيد زيرا هللا پناه گاه مطمين واز شر هر مخلوقی شرير ميباشد ويقين وپناهگاه تان قرار د

  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 

زن وفرزند مال وداريی زندگی اجتماعی وسياسی وزندگی اقتصادی ) خود، اوالد ، 
خويش را به پناه پروردگار با عظمت خويش  بسپاريم، واطمينان بايد داشته باشيم که 

  انسان  در پناه حق تعالی است که از  شّر هر موجود صاحب شر در امان خواهد ماند.
طوريکه در فوق  ياد اور شديم محور اصلی ومرکزی  اين سوره پناه خواستن و تمسک 

پروردگار با عظمت  ، از شر هر چيزی، حال چه ظاهر باشد، و چه پنهان، و جستن به 
   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 

نی است، همچنين برای حمايت آنها از شر نفساامراض  شان از بعضی ديگر، به سبب
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   ) داللت می دهد
  خاری  آمده است :)  امام ب 4976در حديثی شماره ( 

عن أبی بن كعب قال: سألت رسول هللا عن المعوذتين فقال قيل لی فقلت. فنحن نقول «  
ازآبی بن کعب رضی هللا عنه روايت است که گفت : از » (   كما قال رسول هللا

پيامبرصلی هللا عليه وسلم از ( معوذتين ) ( يعنی : ازسوره ناس وفلق ) سوال نمودم : 
ا آبی بن کعب زمانی پرسيد که : خبر برايش رسيد که ابن مسعود اين (اين سخن ر

از قرآن  دوسوره را در مصحف خويش نمی نويسد وطوری فکر می کند که اين دو سورهٔ 
  کريم نيست.).

يعنی : اين دوسوره برايم وحی شد ، ومن » برايم چيزی گفته شد ومن گفتم « فرمودند: 
همان چيزی را می گويم که پيامبر خدا صلی هللا عليه  گفتم که از وحی است ) ، وما هم

  وسلم گفتند).
هکذا از  شخصی عبد هللا بن مسعود رضی هللا 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 

می شود وازقرآن  نيست ، پس نبايد در دعا هايی است که جهت دفع شر وشرارت خوانده 
قرآن ثبت گردد ، ولی سپس صحابه رضی هللا عنهم در قرآن بودن آنها اجماع نمودند ، 

وابن مسعود رضی هللا عنه نيز از آن نظر خود برگشت وآنرا در مصحف خويش نوشت 
 .(  فيض الباری شرح مختصر صحيح البخاری  تاليف دکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

   ). 976درتفسير حديث شماره  
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  مؤجز :ترجمه 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  به نام خداوند بخشنده مهربان
دم  برم به پروردگاری که دانه و هسته و سپيده بگو: پناه می  )1» ( قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَقِ «  

ها و  ی انسان اين شامل همه  ».از شر هر آنچه آفريده است« )2» (ِمن َشّرِ َما َخلَقَ «  شکافد. را می
ها از  ی اين گردد که خداوند خلق نموده ه است. پس بايد به آفريننده ها و حيواناتي مي جن

شب هست. برم به خدا از شري که در  و پناه مي   )3( » َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إَِذا َوقَبَ  «  هاست پناه برد. سپس به صورت ويژه خاص بيان کرد و فرمود: شري که در اين
پوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي  وقتي که خواب مردم را فرو مي

و از شر زنان جادوگري که براي جادوي خود  )4» (   َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَدِ «   گردند. پخش و پراکنده مي
». ورزد گاه که حسد می و از شر حسود بدان« )5» ( َشّرِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمن «   .کنند گيرند و بر آن جادو مي ها کمک مي از دميدن در گره

خواهد و حسود براي از بين بردن نعمت  حسود کسي است که زوال نعمت ديگران را مي
کوشد. پس براي باطل کردن نيرنگ حسود و مصون ماندن از مکر  از دست ديگران مي

نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم و کيدش بايد به خدا پناه برد. چشم بد 
زند که حسود و بدجنس و خبيث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه  مي

از آن بايد  وزيان اور است زيرا  نمايد که جادو حقيقت دارد برد. و بر اين داللت مي
  : رٔه فلقتفسير اجمالی سو  بترسيد و از جادو و جادوگران بايد به خدا پناه برد.

صاحب تفسير فی ظالل 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 هللا عليه وسلّم و بعد از او برای همگی مؤمنان است. 
او، و به پناهگاه او ، پناه ببرند از هر چيز  رهنمود و رهنمون به اين که به کنف حمايت

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 محّل حفاظت و حمايت 

رای ايشان فراخ می نمايد ، و خود را برايشان باز می گرداند، و پناه پناهگاه خود را ب
بديشان با موّدت و محبّت و عطوفت و مهربانی می فرمايد : بيائيد اينجا . بيائيد به محّل 

حفاظت و حمايت. بيائيد به محّل امن و امان خودتان ، محلّی که در آن ايمن می گرديد و 
شما دشمنانی  می دانم که شما ضعيف هستيد ، و آرامش می يابيد. بيائيد چه من بهتر

داريد ، و پيرامون شما ترسها و هراسها است. در حالی که اينجا ، بلی اينجا امن و امان 
بدين خاطر، هر دو سوره با اين رهنمود و  ...و آرامش و اطمينان و سالمت است

    : فلق  فضيلت سورهٔ  :آغازد رهنمون می
قبل از همه بايد گفت که تمام سوره های از قرآن عظيم الشان دارايی فضايل خاص خود  
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قرائت و تالوت وتدبر در معنی ومفاهيم اين سوره ها، تطبيق وعملی نمودن   ميباشد که 
  ميگردد.   انسان رهنمود های مندرج در آن موجب سعادت دنيا واخرت 

الشان  برنامه   زندگی و کتاب عمل است برای هکذا نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم 
ما انسانها که  تالوت 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

عظيم  الشان، ايمان واعتقاد ايمانی انسان نبايد فراموش کرد که، تالوت سوره های قرآن 
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.   
اين تالوت با ترتيل که تالوت سوره های قرآن وبخصو ص که کرد  هکذا نبايد فراموش

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. 
بركت  نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان مونس تنهايى انسان بوده، عمر انسان را با

ساخته، استجابت دعا اطمينان می بخشد.  در نهايت تالوت 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، 
  .شود شتر و بهتر مىمستوجب كمال ثواب و رضاى الهى و دريافت خيرات بي

نقطه ديگری که ميخواهم  خدمت خوانندگان خويش تقديم بدارم اينست که، ما نبايد به 
از همه  خواندن قرآن به عنوان يک کار تجاری نگاه کنيم و دنبال اين باشيم که کدام سورهٔ 

ثواب بيشتری دارد و تنها با خواندن هميشگی آن سورهٔ از برکت سوره های ديگر 
  بمانيم.  محروم

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

مثل  ساير سوره های قرآن دارايی فضايلی است از جمله در حديثی از »  فلق « سورهٔ 
سورهٔ فلق وهمچنان سورهٔ ناس آمده  حضرت بی بی عايشه (رض) در مورد فضيلت

َكاَن إِذَا اْشتََكى يْقَرأُ َعلَى نَْفِسِه « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است:  است:
ا اْشتَدَّ َوَجعُهُ ُكْنُت أَْقَرأُ َعلَيِه َوأَْمَسُح ِبيِدِه َرَجاَء بََرَكتَِها َذاِت َويْنفُُث، فَلَمَّ هر  »  (.بِاْلُمعَّوِ

سورهٔ فلق وسورهٔ ناس را قرائت  ميشد ، زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم مريض
  ميکرد. ميفرمود، و توسط اين سوره خود را  دم

ميفرمايد: در لحظات که مريضی پيامبر صلی هللا عليه   حضرت بی بی عائشه (رض)
وبه اميد برکت  را ميخواندم»  ناس «  وسورهٔ »  فلق « وسلم شدت گرفت، من سورهٔ 

  دست خويش را بر جسم اش می کشيدم.
(رض ) آمده است که  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده  در حديثی عقبه بن عامر

ِ (صلى هللا عليه وسلم):  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر (رضی هللا عنه) «  است: َّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
  ».للَّيلَةَ لَْم يَر ِمثْلُُهنَّ (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس أَلَْم تََر آياٍت أُْنِزلَِت ا«
های  آيا نمی دانيد که ديشب آياتی نازل شده است که مثل آنها ديده نشده است؛ آنها سوره«
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  » .فلق و ناس هستند 
ِ (صلى هللا عليه وسلم) َبيَن  بَينَا أَنَا أَِسيرُ  «ميفرمايد :  همچنان عقبه بن عامر َّ َمَع َرسُوِل 

ذُ  ِ (صلى هللا عليه وسلم) يتَعَوَّ َّ  اْلُجْحفَِة َواألَْبَواِء إِْذ َغِشيْتنَا ِريٌح َوُظْلَمةٌ َشِديَدةٌ فََجعََل َرُسوُل 
ذَ «ِب (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) َويقُوُل:  ْذ ِبِهَما فََما تََعوَّ يا ُعْقبَةُ تَعَوَّ

ذٌ بِِمثِْلِهَما نَا ِبِهَما فِى الصَّالَةِ » ُمتَعَّوِ   » .قَاَل: َوَسِمْعتُهُ يُؤمُّ
کردم که باد و  روزی همراه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ميان جحفه و ابواء حرکت می

کردن با   عليه وسلم  شروع به دمتاريکی سختی ما را فرا گرفت، رسول هللا صلی هللا
ای عقبه! با آنها، (خودت را) دم کن، زيرا هيچ «های فلق و ناس نمود، ولی فرمود:  سوره

  ». ها دم ننموده است ای به مثل اين سوره کننده دم
نمود و  راوی می افزايد : همچنين آنحضرت صلی هللا عليه وسلم  نماز را امامت می

 نمازی خواند .شنيدم که آنها را در 
که : رسول هللا صلی هللا عليه   هکذا در حديثی روايت شده از حضرت جابر (رض ) 

ِ قَاَل: اْقَرأْ (قُْل «وسلم ميفرمايد :  َّ ی يا َرُسوَل  اْقَرأْ يا َجابُِر فَقُْلُت: َوَماَذا أَْقَرأُ بِأَبِی أَْنَت َوأُّمِ
ای «.»أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) فَقََرأْتُُهَما فَقَاَل: اْقَرأْ بِِهَما َولَْن تَْقَرأَ ِبِمثِْلِهَماأَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق) َو (قُْل 

های فلق و  سوره«گفتم: پدر و مادرم فدايت شوند، چه بخوانم؟ فرمود: » جابر! بخوان
 ها را بخوان و هرگز اين سوره«من به دستورش عمل نمودم. بعد از آن فرمود: » ناس را

  توانی مانند اينها بخوانی). نمی
  در حديثی ديگری حضرت عقبه بن عامر در بارة فضيلت سوره فلق می فرمايد :

قلت: يا رسول هللا، أقرئنی إما من سورة (هود)، وإما من سورة (يوسف)، فقال رسول هللا 
أبلغ عنده يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى هللا، وال «(صلى هللا عليه وسلم): 

  ».من أن تقرأ: (قل أعوذ برب الفلق)، فإن استطعت أن ال تفوتك فی صالة فافعل
گفتم: ای رسول خدا! چند آيه از سورة هود و چند آيه از سورة يوسف به من بياموز. 

تر نزد پروردگار با عظمت ما  با  تر و بليغ ای محبوب ای عقبه! تو هيچ سوره«فرمود: 
خوانی، و سعی کن که خواندن آن در نماز از  از سورة فلق نمی   عظمت ما  با عظمت ما

  : معوذتين  فضيلت  تو فوت نشود).
رضی هللا عنه در مورد   سعيد خدری از ابی  و بيهقی  ترمذی  روايت  به  شريف  در حديث

  و انس  جن  چشم  صلّی هللا عليه و سلّم از زخم   هللا  رسول:«فضيلت معوذتين ميخوانيم 
دو   شد، فقط اين  نازل  معوذتين  كه بردند اما بعد از آن می  پناه  پروردگار جّل جالله هب

  ».كردند  مورد را ترك  در اين  ديگر  خواندند و دعاهای را می  سوره
در « فرمود:   كه  است  كرده  هللا عنها روايت رضی  در مؤطا از عايشه (رح) امام مالك
را   بودند، معوذتين می  هللا  صلّی هللا عليه و سلّم از مريضی  ناراحت  رسول  اوقاتيکه 

  درد ايشان  كردند و چون بار تكرار می  كار را سه دميدند و اين خواندند و بر خود می می
هللا  صلّی هللا عليه و سلّم   و رسول  خواندم را می  معوذتين ر ايشان ب  ، من گرفت می  شدت

  يعنی: آن». كشيدند می  خويش  خود را بر تن  ، دست دو سوره  اين  بركت  اميد دريافت  به
  دميدند. را بر خود می

  رسول:»  است  عامر رضی هللا عنه روايت گرديده آمده بن که ازعقبه ثدر حدي همچنين  
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  هر نمازی  را بعد از ختم  تينذو دستور دادند تا مع  من  صلّی هللا عليه و سلّم به   هللا
  ».  بخوانم

هللا  صلّی هللا عليه و   رسول«... گفت:   كه  است آمده   از وی  ديگری در روايت   همچنين
  ، معوذتين ستیخا برمی  از خواب  كه  و هرگاه  خوابيدی می كه   فرمودند: هرگاه  من  سلّم به

  ». را بخوان
  اين  در روايت«می فرمايد :   نموده  را نقل  بسياری  احاديث  معنی  كثير در اين ابن

در   حديث  ، اين بنابراين  در حد تواتر است  وجود دارد كه  بسياری  ، طرق از عقبه حديث 
  ».باشد می  مفيد قطعيت  از محققان  نزد بسياری

يا عقبة « صلّی هللا عليه و سلّم فرمودند:     هللا  رسول  آمده است :كه حديثی ديگری  هکذا
أال أعلمک سورا ما أنزلت فی التوراة و ال فی الزبور و ال فی اإلنجيل و ال فی الفرقان 

و » قل أعوذ برب الفلق « و » قل هوهللا أحد «  مثلهن ،ال يأتين عليک إال قرأتهن فيها ، 
( رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم خطاب به عقبه بن عامر  .»قل أعوذ برب الناس« 

رضی هللا 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 

قل « و » قل أعوذ برب الفلق « و »  هوهللا أحد قل « ، همانا  اينکه بخوانی آنها را رمگ
(اين روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره:  می باشد.»  أعوذ برب الناس 

  : وذتينـمع  نزول اسباب   ) آمده است2861
قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ « َو »  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق « معوذتين : های در مورد اسباب نزول سورهٔ 

چندين روايتی از جانب مفسرين ذکر گرديده است ولی بر ای اختصار کالم من » النَّاِس 
  دراينجا به دوحديث (حديثی بيهقی وحديثی امام بخاری ومسلم ) اکتفا ء مينمايم :

را  - صلى هللا عليه وسلم  - حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها ميفرمايد: نبی اكرم 
ه انجام نداده بود، خيال وتصور می كردکه آن کار را  سحر كردند طوری كه كاری را ك

آيا می «انجام داده است. تا روزی از روز ها دعا بسيار زياد نمود  و سپس، فرمود: 
دانی كه پروردگار با عظمت ما، راه عالج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند. 

س، يكی از آنها به ديگری گفت: درد يكی از آنان بر بالينم وديگری، كنار پاهايم نشست. پ
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 
  » .نذروا

بسوی آن (چاه) بيرون رفت.  - راوی می گويد: آنگاه، نبی اكرم  صلى هللا عليه وسلم 
عايشه ».  نخل های آنجا مانند سرهای شيطان بود«سپس برگشت و به عايشه گفت: 

مرا كه پروردگار با عظمت ما  ، ». خير«پرسيد: آنها را از چاه بيرون آوردی؟ گفت: 
سپس آن چاه را با خاك، پر ». باعث ضرر و زيان مردم شود شفا داد ولی بيم آن دارم كه

  .كردند
از طريق کلبی از ابوصالح از ابن عباس رضی هللا عنه روايت » دالئل النبوة«بيهقی در 

کرده است: چون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن ياسر را 
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چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثل آب حناء يافتند آب ها بر سر  با چند نفر به آنجا فرستاد. آن
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 
کرد. ( اين حديثی را  باز میخواند يک گره را  قراءت اين دو سوره هرگاه آيتی را می

  بيهقی از کلبی روايت کرده است).
)  که  از   و مسلم  همچنان در مورد اسباب نزول ( معوذتين حديثی داريم در بخاری

  هللا عنها بشرح ذيل روايت گرديده است: رضی  حضرت بی بی عايشه
  شكوفه  غالف  نحو كه  نهللا صلّی هللا عليه و سلّم را جادو كرد بدي  رسول  اعصم لبيدبن« 

صلّی هللا عليه    حضرت  از سر آن  زدن شانه   درهنگام  را كه  و موهايی  را گرفته  خرمايی
بود و   شده  زده  گره  يازده  درآن  را كه  و نخی  ايشان  شانه  بود و دندانهای  و سلّم فروريخته

  دميد.   خرما قرار داد و در آن  غالف  بود، در آن  شده  ساخته  محكم  ها با سوزن گره
  به  ايشان  شد پس  هللا  صلّی هللا عليه  و سلّم نازل  بر رسول  معوذتين  بود كه  زمان  در اين
ها  گره  از آن  گره  خواندند، يك را می  ای هر آيه  بود كه  آنها آغاز نمودند و چنان  خواندن
عليه وسلم در وجود خويش به باز شدن هر ، پيامبر صلی هللا  حال  شد و در عين باز می

  رسول  گاه آخرهم  باز شد. آن  گره  كه ، تا اينميکردوسبکی احساس کره نوعی از راحتی 
عليه  اند. جبرئيل از بند رها شده  گويی  از جا برخاستند كه  هللا صلّی هللا عليه   و سلّم چنان

خواند و  و دعا می  صلّی هللا عليه   و سلّم دم  حضرت  بر آن  برهه  نيز در اين  السالم
  گفت: می
خدا تو را   نام : به  يشفيك  و هللا  شر حاسد و عين  ، من يكء يؤذ شی  كل  ، من أرقيك  هللا  باسم«
و   چشم  و ازشر زخم  دهد، از شر هر حاسدی می  آزارت  كه  از هر چيزی  كنم و دعا می  دم

آيدکه: اثر سحر بر  بر می  از روايات منقول شده در اين بابت ». دهد هللا تو را شفا می
  كه  تخيل  معنی  همان  است  بود و اين  م فقط سر درد خفيفیهللا صلّی هللا عليه  و سلّ   رسول

  نيز مانند خواب  در بيداری  گاهی  كه  است  . گفتنی است آمده   از احاديث  در يكی
  آن  عقلی  و توانمنديهای  سحر بر ملكات  كه  است  ، مسلم دهد بنابراين می  روی تخيل 

سحر   كه  طوری  همان  نگذاشت  تأثيری  ا هيچصلّی هللا عليه   و سلّم مطلق  حضرت
زيرا   نداشت  تأثيری  شد، نيز هيچ مربوط می  و رسالت  وحی  به  كه  در اموری  اعصم لبيدبن

، يا از هر  گونه  از اين  نقصی  صلّی هللا عليه   و سلّم را از هرگونه  حضرت  آن تعالی   حق
  كه  چنان  است  و محفوظ داشته  معصوم   یعصب  ، يا اضطراب فكری  گی آشفته  گونه
ُ يْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  فرمايد: می ّ خود محفوظ   تو را در پناه  مردم  : (خدا از آسيب َو
  »فلق « ترجمه و تفسيرسورٔه  ».67/  سوره مائده« دارد)  می
برم .  پناه می» : أَُعوذُ » « پروردگار فلق  به  برم می  بگو پناه«)1( » قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَقِ « 

  شود.  می  و شكافته  منفلق  از آن  زيرا شب  است  صبح» : اْلفَلَِق « گردم .  متوّسل می
متكلم وحده از مضارع آن است، به معناى حفظ كردن خويش و  » اعوذ« كه كلمه  » عوذ« مصدر 

  ميتواند  آن شر را دفع كند.پرهيز دادن از شر از راه پناه بردن به ذات که 
به معناى شكافتن و جدا كردن است، و اين كلمه در  -  لو سكون ف به فتحه  » فلق « و كلمه  

صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبهه اى به معناى مفعول خواهد بود، وغالبا اين كلمه بر هنگام  
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لمت را مى شكافد و سر بر مى صبح اطالق مى شود، و فلق يعنى آن لحظه اى كه نور گريبان ظ
  .آورد

بگو من پناه مى برم به پروردگار با عظمت   چنين ميشود:» قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلَفلَقِ  «بدين اساس معنای 
كه آن را فلق مى كند و مى شكافد، و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از شر، كه خود ساتر خير 

  .نيستو مانع آن است، بر كسى پوشيده 
شكافد ، اين اصطالح  به معنی  صبح از آنجا كه به هنگام دميدن سپيده صبح ، پرده سياه شب می 

  طلوع صبح به كار رفته است. 
اند . چرا كه با آفرينش هستی پرده  بعضی آن را به معنی خلق ، يعنی همه آفريدگان جهان دانسته

و هر روز و هر ساعت هم با آفرينش و  عدم شكافته شده است و نور وجود آشكار گرديده است ،
   .آورد شود و سيمای هستی سر به در می پيدايش هر موجودی پرده نيستی شكافته می

هر چيزى است كه از كتم عدم به وسيله » فلق « ولى برخی  از مفسرين گفته اند: مراد از كلمه 
و بيرون آوردن موجود به  خلقت سر بر آورد، براى اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم،

يعنى از شر » از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است «  (2)»  من شر ما خلق«   .عالم وجود است، در نتيجه رب فلق مساوى با رب مخلوق است
هر مخلوقى، چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه شرى همراه خود دارد، 

هم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند، زيرا نبايد تو )ما خلق ( عبارت پس، از 
رسد ( و جهان  و از شّر شب بدان گاه كه كامالً فرا می« )3( »َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إَِذا َوقَبَ «   .مطلق آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست

  گيرد). را به زير تاريكی خود می
گودی و گودالی در کوه  هم به معنی »     وقب « .  در لغت به معنی جهنده و دمنده است «   غاسق«

  آيد.   که آب از آنجا پائين می  است
رسد و جهان را زير بال و  که فرامی باشد. شبی   دراين آيه بيشتر به معنی شب و آنچه در آن است می

  گيرد.  پر خود می
، شب به دل و درون انسان  . گذشته از اين آور است اک و ترسشب بدين هنگام خود به خود هراسن 

که به   اندازد که چه بسا چيز پنهانی در رسد و حادثۀ ناگهانی درگيرد، از هر قسم و از هر نوعی می
  تازد. ای که می : جانور دّرنده آيد. از قبيل تصّور درنمی

ها به دل اندازد. از شهوت و هوا  سوسهکند که به تالش ايستد و و که تاريکی بدو کمک می  شيطانی
جنبد  که می  که در تنهائی و در تاريکی بيدار و برانگيخته بگردد. از هر چيز پيدا و ناپيدائی  سی و هو

گيرد و  رسد و جهان را فرامـی که فرامی  گاه آورد . . . در شب بدان  کند ويورش می و حرکت می
  .گردد  تاريک تاريک می

فرا » : َوقََب « شب تاريك  وهدف از  » : َغاِسٍق  «هدف از ور شديم  طوريکه  ياد ا
  به  »و« گفته ميتوانيم » َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب « بنا در ترجمه  کلی  .رسيد و فرا پوشيد

  دم پروردگار   سپيده  به  يعنی: همچنين  »فراگيرد  چون  از شر تاريکی«   برم می  پناه  دم پروردگار سپيده
  ها منتشر شود.  افق  به  آن آورد و تاريکی   روی  چون  از شر شب  برم می  پناه

  مفسرين می فرمايند:
  در شب  تاريک از آن جهت است که :  هللا  از شر شب  به  بردن  طوريکه در فوق ياد اور شديم ،  پناه

بر   کاری فساد و تبه  شر به  می شوند ، ، اهل  خويش بيرون  وراخهایمضره از س  و حشرات  درندگان
  باشد. نمی  پنهان  که  است  مخاطرعديده  ديگری  خيزند و نيز وطوريکه در شب می

  عالمه سعدی رحمه هللا در تفسير اين آيه فرموده: 
پوشاند و بسياری  ی خواب مردم را فرو م   پناه می برم به خدا از شری که در شب هست. وقتی که «

  ». از اجنه های شرور و حيوانات موذی پخش و پراکنده می گردند
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ذکر خدا و  ، »بسم هللا«شياطين شب را در خانه های مسکونی مردم می گذرانند. خواندن   زيرا 
و در حديث صحيح از   بخصوص خواندن سوره بقره، آية الکرسی آنها را از خانه ها بيرون می راند.

موقع تاريک شدن هوا کودکان را مراقبت کنيد، «صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمودند:پيامبر 
   متفق عليه. ». زيرا شياطين در اين برهه از زمان به کثرت وارد محل زندگی مردم می شوند

ذهب إذا کان جنح الليل، أو أمسيتم، فکفوا صبيانکم، فإن الشياطين تنتشر حينئٍذ، فإذا   «و فرمودند: 
 ً يعنی: ».ساعة من الليل فحلوهم، وأغلقوا األبواب، واذکروا اسم هللا، فإن الشيطان ال يفتح باباً مغلقا

وقتی تاريکی شب فرا می رسد يا موقع شام شود، کودکانتان را در منازل نگاه داريد، زيرا شياطين 
را آزاد بگذاريد و  در اين لحظات پخش می شوند. وقتی پاسی از شب می گذرد، آنگاه کودکانتان

درب بسته ای را باز  درها را ببنديد و موقع بستن درها نام خدا را بگوييد، زيرا شياطين نمی توانند، 
  ؟انسان از تاريکی شب ميترسد چرا  3304کنند. بخاری شماره: 

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 

تر است که آن  ترسد تا از تاريکی و اينکه بدن انسان در شب هوشيارتر و متالطم بيشتر از شب می
   .را از اجداد خود به ارث برده است

طول شب و حتی در اتاق روشن هم زندگی خويش دريافتند افراد که در  تمحققان در تحقيقا 
وسکونت می کند وحشت بيشتری نسبت به تصاوير و صداهای ترسناک دارند. بدن انسان هنگام 

شود که اين حالت باعث ايجاد ترس و  شب تغيير حالت داده و نسبت به وقايع اطرافش هوشيارتر می
   .وحشت در شخص خواهد شد

های وقايع  نويسند که انسانها در طول شب  نسبت به نشانهاين محققان در تحقيقا ت خويش می 
از شر »  برم می  پناه  دم پروردگار  سپيده  به» و« )4» (َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِی اْلعُقَدِ «   .پذيری بيشتری دارند احتمالی تهديدکننده واکنش

 جادوگری زنان فرادا اين از منظور» ها در گره  دمنده«يعنی: جادوگر » افسونگر  زنان
   کردند. می افسون را ديگران ها گره در کردن فوت با که هستند

 از  ونه آمده بعمل اوری ياد جادوگر زنان از متبرکه آيه اين در چرا  اينکه درمورد
 ميان در بيشتر جادو و سحر زمان، آن در : که ميتوانيم گفته همينقدر فقط جادوگر، مردان
 تاکيد الشان عظيم قرآن که است منطق همين مردان.بنابر به نسبت داشت رواج زنان
  مردان. به نسبت  است اورده بعمل زنان بر بيشتر

چينان فساد پيشه است ( نگا : جزء عّم  جمع نَفَّاثَة ، دمندگان . مراد سخن» : النَّفَّاثَاِت  «
طبّاره ، جزء عّم شيخ محّمد عبده ) . صيغه مبالغه است و برای مذّكر و مؤنّث به كار 

رود . دميدن در گره ، كنايه از افسون و جادو است ( نگا : تفهيم القرآن ). افسونگران  می
كردند و بدانها  ها فوت می زدند و همراه با مقداری آب دهان به گره ها را گره می تهرش
كردند ، تا به عاّمه مردم نشان دهند كه گره پيوند  ها را باز می دميدند، و سپس گره می

  اند.  زناشوئی فالن مرد و فالن زن را باز و آنان را از هم جدا ساخته
را در لباس دلسوزان و دوستداران در پيش اينان و آنان  چينان هم خويشتن نّمامان و سخن

كنند . لذا كار افسونگران و  دهند و بدين وسيله پيوندها را سست و گسسته می نشان می
  چينان به هم شبيه است. سخن

؛ از قبيل پيوند   های انسانها است ها . مراد پيوندها و رابطه جمع ُعْقَدة ، گره» : اْلعُقَِد « 
   .ی، رابطه دوستی، ارتباط مكتبیزناشوئ
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گويد: مراد از آنان:  می  . ابوعبيده است  تنهايی  به  ، يا دميدن دهان  با آب  همراه  نفث: دميدن 
  خدا صلی هللا عليه و آله وسلم را سحر كردند.  رسول  بودند كه  يهودی  اعصم لبيدبن  زنان

  .ورزد حسود بدان گاه كه حسد می و از شرّ )5(»َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ «
/   خواهد ( سوره  بقره حسود . بدخواه . كسی كه زوال نعمت ديگران را می» : َحاِسٍد  «

  ).  15/   ، سوره  فتح 54، سوره نساء /  109
در اين سوره ، پروردگار با عظمت ما  به طور عام   برای بندگان خويش دستور 

های َشرور ، خويشتن را در  بال و اذيت و آزار همه آفريدهفرمايد كه انسان از شّر و  می
پناه خدا دارد ، سپس در آيات سوم و چهارم و پنجم همين سوره به طور خاّص اشاره به 

چيناِن  سه منبع عمده شّرها شده است که شر ها عبارتند از : شب تاريك ، و سخن
   .گر ، و حسودان بدخواه توطئه

پروردگار با عظمت از شر اشخاص حسود که پناه بردن به » إِذَا َحَسَد َوِمن َشّرِ َحاِسٍد « 
را آشكار ونمايان می  سازد ،    حسود، حسدش  حسد می ورزند ،يعنی: زمانيکه شخصی 

كند وآنرا در نهان  حسد خود را آشكار نمی  كه  كند زيرا كسی  عمل  آن  مقتضای  و به
  رسد ،  بلكه  فرد محسود نمی  وضرری به  زيانی  خويش نگاه ومخفی ميدارد ، از او هيچ

  كه  او از خيری  كار وبه اين حسودی اش به خود ضرر وزيان می رساند ، چه  او با اين
متاثر   برد و ازسرور وخوشحالی  ديگران می  شود و رنج می  رسد متأسف می  ديگران  به

ست که او در زندگی با حسد .يکی از عاليم اشخاص حسود همين ا است  غمگين  وهميشه
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 .

 .  است  گذاشته  منت  بر كسی  آن با  پروردگار متعال  كه  است  نعمتی  زوال  حسد: تمنای
اند: پروردگار با عظمت  بر موضوع ومريضی حاسد بدين منظور تاکيد نموده  علما گفته

  به  رساندن زيان   حسد سبب  است واز آن در اين سوره ياد اوری خاصی نموده که :
  شود.  می  و غير آنان  ، حيوان انسان

يغبط،   المؤمن«و سلّم فرمودند:   هللا  صلّی هللا عليه   رسول كه  است آمده   شريف  در حديث
  ».ورزد حسد می  منافق  خورد ولی می  غبطه  يحسد: مؤمن  و المنافق

در   پروردگار با عظمت ما با آن  كه  است  گناهی  حسد اولين ونخستين  كه  ذكر است  شايان
حسد   بر آدم عليه السالم  ابليس  ؛ زيرا در آسمان قرار گرفت  مورد عصيان  و زمين  آسمان

 .  بر هابيل  قابيل  ورزيد و در زمين
 .  حاسد منفور و مطرود است  پس

  سبب  به ندارند بلكه  ، حسد و مانند اينها تأثير ذاتی چشم  د: سحر، زخمان علما گفته  همچنين
شوند. لذا فقط در ظاهر امر،  می  او مؤثر واقع  و تأثيرگذاری  پروردگار  جّل جالله فعل 

  كه  است  پروردگار  جّل جالله  ، اين شود اما در حقيقت می  داده  چيزها نسبت اين  اثر به
َوَما هُم «فرمايد:  می  و ماروت  سحر هاروت  درباره  كه  كند چنان می تأثير را ايجاد

 ِ ّ يَن بِِه ِمْن أََحٍد ِإالَّ بِإِْذِن    رسان زيان  كسی  با سحر خود به  و ماروت  : (هاروت »بَِضآّرِ
  ).  102/ پروردگار با عظمت ما  با عظمت ما  ) ( سوره بقره  فرمان نبودند مگر به

  امراض  ذاتی  تأثيرگذاری  اشيا و عدم اين   ذاتی  تأثيرگذاری  عدم  رغم  به  كه  دانست اما بايد
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  است  مطلوب  قدر امكان ، شرعا پرهيز و احتياط از آنها به و سل  مانند طاعون  ای ساری
  و فرار از شخص  چشم  از زخم پرهيز نمودن   هللا صلّی هللا عليه و سلّم به  رسول  كه چنان

  كردند.  چنين  کاکايش   در طاعون  جّل جالله  دستور دادند و نيز عمر و صحابه  مجذوم
  كه  اند زيرا هنگامی و دعا را جايز شمرده  دم  به  قابل تذکر است که : اكثر علما توسل

 دعا  برايشان  عليه السالم كردند، جبرئيل  ناراحتی  صلّی هللا عليه  و سلّم احساس   هللا  رسول
  .  گذشت  كه نمود چنان  خواند و دم
هللا    فرمود: رسول كه   است  هللا عنهما آمده رضی  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  ما تعليم  دعا را به  اين  دردها و از تب  ما از همه  شفايابی  صلّی هللا عليه   و سلّم برای
   دادند:

  خدای  نام به» شر حر النار   نعار ومن  عرق  شر كل  من  يمالعظ  ، أعوذ با الكريم  هللا  بسم«
دارد   شديدی  ضربان كه   از شر هر رگی  پروردگار بزرگ  به  برم می  ؛ پناه و كريم  بخشنده

  ».  آتش  و از شر گرمای
در   است فرانرسيده   اجلش  بر مريضی  كه  هر كس«است:  آمده   شريف  در حديث  همچنين
از »  يشفيك  أن  العظيم  العرش  ، رب العظيم  هللا  أسال« بخواند:   مرتبه  ر او هفتآيد و ب

مريضی    تو را شفا دهد؛ آن  كه  خواهم می  عظيم ، پروردگار عرش پروردگار با عظمت 
  ». يابد شفا می
  :    است رضی هللا عنه آمده   حضرت علی  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين

ه پيامبر صلی هللا عليه وسلم به عيادت مريض می رفتند بر سر اش اين دعا را هر زمانيک
پروردگار    ای» إال أنت   ، ال شافی الشافی  أنت  ، اشف الناس  رب  البأس  أذهب«ميخواندند 

  ای ، جز تو شفادهنده هستی  تو شفابخش  كه  ببر، شفا بده  را از بين  ! درد و ناراحتی مردم
  ».  نيست

هللا    رسول: »   كه  است هللا عنهما آمده  رضی  عباس ابن روايت   به  شريف  در حديث  همچنين
  برايشان  كردند (يعنی رضی هللا عنهما را تعويذ می  وحسين  صلّی هللا عليه   و سلّم حسن

،  وهامة  طانشي  كل  من  التامة  هللا  أعيذكما بكلمات« فرمودند:  خواستند) و می می  از خدا پناه
قرار   پروردگار  با عظمت   تامه  كلمات  را در پناه  شما دو تن» ( المة   عين  كل  ومن
  ».  باری  سرزنش  و از هر چشم  و از هر جانور زهرداری از شر هر شيطانی  دهم می

  رضی هللا عنه آمده  ثقفی  العاص ابی بن حضرت عثمان  روايت به  شريف  در حديث  همچنين
  : است

در يکی از روز ها به درد شديد مبتال شدم ، شدت اين درد به حدی بود که قريب بود از 
  دست«فرمودند:   ، ايشان صلّی هللا عليه و سلّم آمدم   هللا  پای رفتن بمانم ، نزد رسول

شر   من  وقدرته  هللا  ، أعوذ بعزة هللا  بسم «بار بگو:  درد بگذار و هفت  را بر باالی  راستت
.  يابم در خود می  كه  از شر آنچه  برم می  پناه  وی  هللا و قدرت  عزت  خدا! به  نام به»( ما أجد

   : خير و شر  ».و پروردگار با عظمت مرا شفا بخشيد  كردم  چنان  من  پس
 صالح و وخوبی نفع او در که آنچه معنای به »ر ی خ « لغوی ريشه از » خير« کلمه

 اند گفته و....  و نافع ،علم مال ،مثل، است متعددی مصاديق دارای و باشد می است،
 (لسان دارد وجود نيز دادن، برتری و تفضيل نوعی او در و است، شر مقابل خير،
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  ) .264 صفحه ،4 جلد العين، کتاب ؛264 صفحه ،4 جلد العرب،
  : نويسد می خير باره ،در66  صفحه ،2 جلد المصطلحات، درمعجم

 النافع العلم و خير، الخيل و خير، فالمال الشر، ضد هو و صالح، و نفع فيه ما : الخير 
 اآلية عمران، آل سورة قدير( ء شی کل على إنک الخير بيدک العزيز: التنزيل فی و خير،
  .)32 اآلية صفحه، سورة ربی.( ذکر عن الخير حب أحببت إنی فقال تعالى: قوله و ).26

ديد يک شخصی  معتقد به مبدأ و معاد اين است که هر چه تعريف وتفسير خير و شر از 
ّ شود خير وهر چه باعث تنّزل و انحطاط و دورى  مايه تکامل بشر وسوق او به طرف 

 از هللا شود، شّر است. هر کمالى خير و هر عدم کمالى شّر است.
  راغب اصفهانی در مورد خير وشر می نويسد : 

ت که هر کس به آن رغبت پيدا مي کند. در مقابل، شر خير در لغت به معناي چيزي اس
الخير ما يرغب « به معناي چيزي آمده است که هر کس از آن اعراض و نفرت دارد: 

راغب اصفهاني، ».( فيه الکل، کالعقل مثالً والعدال والفضل والشيء النافع و ضده الشر
  )  .190مفردات، صفحه 

راغب ».( الخير هو الذي يرغب فيه الکلالشر الذي يرغب عنه الکل، کما ان « 
  )  .157اصفهاني، مفردات، صفحه 
َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشيئًا َوُهَو « سوره بقره ) می فرمايد :  216قرآن عظيم الشان  در آيه (

ُ يْعلَُم َوأَْنتُْم َال  َّ سوره البقرة: آيه  »  ( تَْعلَُمونَ َخيٌر َلُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َو
216(.  

در بسياری از اوضاع واحوال  انسان چيزی برای خود می پسنده وطلب آنرا در دل می 
دارد که آنرا  بدست هم بياورد ،  در حاليکه او چيز بر ضرر اش تمام  پروراند   وآرز

  ميشود.
يا از آن بد ميبرد ، در ودر بسياری از اوضاع واحوال انسان از چيزی بد اش می ايد و

  خوانندٔه محترم !  آن چيز بخير ومنفعت اش تمام ميشود.  حاليکه
خير و شر رويدادها و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاهری نيست بلکه ممکن  -

است چيزی دارای خير ظاهری باشد در حاليکه باطنش آغشته به شر باشد ويا برعکس 
  . آن
بما انسانها می اموزاند که انسانها در فهم خير وشر بايد تعمق پروردگار با عظمت ما ،  -

  بيشتر بخرچ دهيم ، وبه ظاهر اشياء دل خود را خوش نسازيم .
بسپاريم وبا تمام قوت بايد معتقد   در همه امور وروز گار زندگی خود را به هللا -

ير برای بنده که تنها اوست که به خير و شر حقيقی امور آگاه است و او جز خ باشيم 
  .چيزی ديگری نمی خواهد اش 

که: با يک خير کوچک  و هدايت ميکند می آموزاند   متبرکه برای ما انسانهاۀ در آيــ  -
نبايد چنان مغرور شد که خود را کم کنيم وبا يک شر ويا يک مشکل نبايد چنان غمگين 

راسخ بايد بگويم خير   ادومتاثر شويم ، بايد در هردو حاالت شکرگزار هللا باشيم وبا اعتق
وشير از جانب هللا است، او ذاتی است که بهتر می فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه 
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  : يادداشت  هستيم.
شر در مقابل خير است وطوريکه در فوق متذکر شديم :  خير در مورد ما انسانها  اساسآ

باشد وآن   ودهبه چيزی گفته می شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق ب
  موجب پيشرفت و تكامل واقعی ما قرار گيرد .

وشر چيزی است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگی 
  .اصلی ما گردد  و انحطاط

  علماء خير و شر رابر سه گونه تقسيم مينمايند :
ذات پروردگار با وجود نداشته باشد. مانند  خير مطلق كه هيچ گونه بدی در آن  - 1

  .عظمت ما  كه خير مطلق است
هيچگونه نقطه مثبت در آن وجود نداشته باشد .كه چنين چيزی   مطلق آنست  شر - 2

 .وجود داشته باشد  هستی  اصال نميتواند در دار
   خير و شر ازجانب هللا است؟    خير و شر نسبی كه بين دو قسم باال است   -3

های  مهم فلسفی و كالمی بوده ،و علماء  خير و شر را مسئله خير و شر يكی از بحث 
 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 

  بيح تحقق پيدا نمی كند. ماحكيم است و از حكيم ، كار ق
معروف ميان فالسفه و دانشمندان اين است كه شر در تحليل نهايی بازگشت به امر عدمی 

   .می كند و امر وجودی كه سرچشمه أ  عدم است
هللا متعال خالق همه چيز است، چه خير باشد و چه شر فقط هللا است آنرا می آفريند و تا 

د و نه شری، پس هللا متعال خالق همه چيز است، اراده نکند نه خيری به ما می رس
ارُ   «چنانکه می فرمايد :  ُ َخاِلُق ُکِلّ َشْیٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ ّ ).يعنی : 16(سوره رعد » قُِل 

  ».خدا خالق همه چيز است؛ و اوست يکتا و پيروز«بگو: 
ر و گناه خشنود نيست، خير و شر هر دو مخلوق خدايند، با اين وجود هللا متعال از ش

َ َغنِیٌّ َعنُکْم َوَال يَْرَضی ِلِعبَاِدِه اْلُکْفَر َوإِن تَْشُکُروا   «چنانکه می فرمايد :  َّ إِن تَْکفُُروا فَإِنَّ 
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  ).7(سوره زمر » يَْرَضهُ لَُکمْ 
و   ايماناز   تعالی  : حق يعنی »نياز است خدا از شما بی  اگر کفر ورزيد، بدانيد که« يعنی :

از کفر،   او نيازمنديد زيرا شما هستيد که  به  شما هستيد که  و اين  نياز است شما بی  عمل
لذا  »پسندد کفر را نمی  بندگانش  برای«  تعالی  حق »ولی« بريد. می  نفع  و از ايمان  زيان

مگر   ا نافذ نيستشم  و خواسته  اوست  اراده  چيز به  همه  کند، هرچند که نمی  کفر امر هم  به
و پسند و   است  پروردگار با عظمت چيزی  مشيت  خدا خود بخواهد پس  که در صورتی

  آن«  صالح  و عمل  ، عبادت با ايمان »داريد  و اگر سپاس«  چيز ديگری  و امر وی  محبت
  خويش  بندگان  را برای  شکر وسپاس  تعالی  حق  که اين  دليل »پسندد شما می  را برای

  . است  آنها در دنيا و آخرت  و خوشبختی  سعادت  : شکر سبب که  است  پسندد، اين می
هللا 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.
الق شر است، اما اعمال او تعالی شر نيستند، پس درست است که هللا متعال آفريننده و خ

شود بلکه بندگانش  بعبارتی از اعمال الهی شری صادر نمی شود و مرتکب شر نمی
شوند يعنی با اعمالشان آنرا کسب می کنند، و از آنجائيکه سنت الهی بر  مرتکب آن می

تا راه شر و يا خير آنست که انسانها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند 
را بپيمايند، ممکن است کسانی به اختيار خويش شر را بطلبند و هللا متعال است که آن 

عمل (شر) را برايشان می آفريند ولی آنها هستند که شر را کسب کردند، و هللا 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.
، عالمه البانی رحمه »َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيکَ   «و اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : 

يعنی آنکه شر به خدای متعال   «چنين توضيح می دهد: » صفة الصالة « هللا در کتاب 
، از اعمال او نيست، بلکه تمامی کارهای او خير است، شود، چون شر نسبت داده نمی

چرخد. او خير است و شری  چرا که کارهای وی حول محور عدل و فضل و حکمت می
در او نيست. شر بدان جهت شر است که انتساب آن از پروردگار  با عظمت ما   قطع 

  شده است.
ضی از مخلوقات خداست نه ابن قيم گويد: آفريننده حقيقی خير و شر خداست. شر در بع 

در آفرينش و فعل او. بنابراين وی پاک و منزه است از ظلمی که حقيقت آن، نهادن چيزی 
گذارد که  شان نمی است در غير محل خود. پروردگارما اشياء را جز در مواضع شايسته

  همه اينها خير است. 
در محل خود،  شر عبارت است از گذاشتن چيزی در غير محلش. پس از آنجا که وضع

تواند به وی منسوب باشد... چنانچه کسی تشکيک کند که  شر نيست دانسته شد که شر نمی
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 
ست. شر و بديهايی هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وی به وی محال ا

  .شوند شناخته می
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فعل و خلق منتسب به وی خير محض است. تحقيق درباره اين بحث مهم به طور کامل 
-178(ص » شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والتعليل«در کتاب ابن قيم موسوم به 

    خوانندٔه محترم!  ».راجعه کردتوان بدان م ) آمده است که می206
هللا هرگز شر صادر نمی شود و به برآنست که: اسالمی  طوريکه گفته آمديم ، عقيدهٔ 

لبيلک « رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در هنگام وفات پسرشان ابراهيم فرمودند: 
پس چرا ما می گويم همه خير و شر از » وسعديک والخير کله بيديک والشر ليس إليک

  طرف هللا است؟
هللا متعال خالق همه چيز است، چه خير و چه شر فقط هللا است آنرا می آفريند و تا اراده 
نکند نه خيری به ما می رسد و نه شری، پس هللا متعال خالق همه چيز است، چنانکه می 

ارُ   «فرمايد :  ُ َخاِلُق ُکِلّ َشْیٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ ّ ). يعنی : بگو: 16رعد (سوره » قُِل 
  ».خدا خالق همه چيز است، و اوست يکتا و پيروز«

خير و شر هر دو مخلوق خدايند، با اين وجود هللا متعال از شر و گناه خشنود نيست، 
َ َغنِیٌّ َعنُکْم َوَال يَْرَضی ِلِعبَاِدِه اْلُکْفَر َوإِن تَشْ   «چنانکه می فرمايد :  َّ ُکُروا إِن تَْکفُُروا فَإِنَّ 

  ).7(سوره زمر » يَْرَضهُ لَُکمْ 
و   از ايمان  تعالی  : حق يعنی »نياز است خدا از شما بی  اگر کفر ورزيد، بدانيد که« يعنی :

از کفر،   او نيازمنديد زيرا شما هستيد که  به  شما هستيد که  و اين  نياز است شما بی  عمل
لذا  »پسندد کفر را نمی  بندگانش  برای«  تعالی  حق »ولی« بريد. می  نفع  و از ايمان  زيان

مگر   شما نافذ نيست  و خواسته  اوست  اراده  چيز به  همه  کند، هرچند که نمی  کفر امر هم  به
و امر   و پسند و محبت  است  خداوندأ چيزی  مشيت  خدا خود بخواهد پس  که در صورتی

شما   را برای  آن«  صالح  و عمل  ، عبادت با ايمان »داريد  و اگر سپاس«  چيز ديگری  وی
  است  پسندد، اين می  خويش  بندگان  را برای  شکر وسپاس  تعالی  حق  که اين  دليل »پسندد می
  . است  آنها در دنيا و آخرت  و خوشبختی  سعادت  : شکر سبب که

و تعالی شر هللا خير را می آفريند و برای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود است.و ا
  را می آفريند، ولی برای کسی که آنرا بطلبد راضی و خشنود نيست.

يعنی در ارتکاب بنده امرخير اراده و رضايی هللا تعالی است و اما در شر که انتخاب 
اين امتحان و ابتالء دنيوی که کل فلسفه وجودی بشر است صرف ارادٰه هللا تعالی است.

تعالی به علم ازل خويش از انتخاب  خير و شر بنده  بشر درين عالم فانی است و هللا
اهی دارد، متعلق به تصميم و انتخاب  بنده بوده و خود  بنده در روشنی هدايات و پيغام  آ
رسيده از جانب هللا توسط  پيغمبران برای بنده ها  و عقل  سليم بنده برای انتخاب خير و 

وی  خود بنده ميباشد و به آن  خود    بنده ضرورت دارد نه هللا تعالی. شر، جواب
ند، ـپس درست است که هللا متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالی شر نيست

شود بلکه بندگانش  بعبارتی از اعمال الهی شری صادر نمی شود و مرتکب شر نمی
فته آمديم شوند يعنی با اعمالشان آنرا کسب می کنند مرتکب آن می از آنجائيکه . چنانچه 

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 هللا متعال 
است که آن عمل (شر) را برايشان می آفريند ولی آنها هستند که شر را کسب کردند، و 

آنها راضی و خشنود نيست، اما سنت او مبنی بر  شر و انتخاب شر   متعال به عملهللا
مختار بودن انسانها مقتضی آنست که شر و خير را برای بندگانش بيافريند تا در انتخاب 

   حسد:  .و از عمل کرد خويش نيز پاداش داشته باشند  آزاد باشند
:حسادت،تمنای سلب نعمت است از حسد را علمای اخالق اين گونه تعريف کرده اند

ديگری که به صالح او باشد،يعنی حسود دوست دارد نعمت ها از طرف مقابل گرفته 
  سد.شود،خواه آن نعمت به حسود برسد! يا نر

خصوصيات خای را  خداوند متعال در اين عالم موجودات مختلفي خلق و به هر كدام 
آفريده است. مثال به جمادات وجود بخشيده فرموده است و بعضي كاملتر از بعضي ديگر 

  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 

امور خانه سازي  هاي نباتات از خود دفاع مي كنند حركت دارند وخصوصيات عالوه بر 
را به طور غريزي انجام مي دهند. اما كاملترين موجود و اشرف مخلوقات به تعبير قرآن 

هاي منحصر به فردي مي باشد كه او خصوصيات در عالم وجود انسان است كه داراي 
را از بقيه متمايز مي كند كه ابعاد وجودي انسان را به دو بعد جسماني و روحاني مي 

كرد كه تمام زندگي انسان رسيدگي به اين دو بعد و رفع نيازهاي آنها خالصه توان تقسيم 
  مي شود.

هاي نفس انسان حب ذات يعني خود دوستي است هر چه خوب و لذت از خصوصيات 
  مي خواهد لذا مايل است از ديگران گرفته شود و باو برسد.   بخش است براي خودش

د در چيزهاي رفاهي ، خوراك، لباس، معموال اين حس در امور مادي بكار مي رو
مسكن، همسر ، فرزند، مقام و مال، عنوان و شهرت و خالصه 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 
ها گردد روز به روز ريشه دوانيده و در گفتار و كردار بيماري ريشه كن نشود بلكه ر

  : عالج مرض حسادت  صاحبش منشا شر بسياري مي شود كه بايد از او به خدا پناه برد.
حسادت، مريضی مهلکی قلبی است که از افراد بدطينت و شرور، ناشی می شود، همان 

ای اشخاص ديگری  کسانی که تاِب تحمل ديدن خير و خوبی، شادی وخوشحالی  را بر
  ندارند و خير را برای صاحب آن نمی خواهند، و فقط آن را برای خود می خواهند.
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برای ديگران ندارند و زمانيکه   بنابراين چنين کسانی چشم ديدن نعمت و خوبی را 
ديگران شاد باشد اين ناراحت ميگردد ، اين اشخاص از جمله اشخاص ، حسود هستند؛ 

  ال نعمت را نکرده باشند.هر چند که آرزوی زو
  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 
ُ ِمْن « ما  است، پروردگار   با عظمت ما می فرمايد:  َّ أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَی َما آَتَاهُُم  آيا به مردم به خاطر آنچه پروردگار با عظمت ما  از » «نساء  54(سوره » ْضِلِه 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 
ن اين را بداند از است ، حسادت به معنای ناراضی بودن از تقدير الهی است، هر گاه مؤم

  اين سرشت و خوی باز می آيد.
دوم: مسلمان بداند که استفاده ای که او از حسادت می برد فقط اين است که گناهانش 

اْلَحَسُد يَأُْکُل « بيشتر می شوند و نيکی هايش از بين می روند، به خاطر اين ما می گوييم: 
حسادت نيکی ها را چنان می خورد که آتش هيزم را » «اْلَحَسنَاِت َکَما تَأُْکُل النَّاُر اْلَحَطبَ 

  »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.

سادت، مانع رسيدن فضل خدا به کسی که با او حسادت چهارم: شخصی حسود بداند که ح
  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 
ال منافع ويژه ی خود فراموش می گردد. شما حسادت کننده را می بينيد که دائماً در ح

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 
مين ، مجموع دروس فتاوی اين موضوع، می توان به آن دست پيدا کرد.(شيخ ابن عثي

  يادداشت:  ) 364،  3/363الحرم المکی 
 – 10/111مجموع الفتاوی اگر خواستار معلومات بيشتر باشيد مراجعه فرمايد به : (  

گرانبهايی در  شيخ االسالم ابن تيميه رحمةهللا عليه که وی مطالبی بی نهايت  )  129
  : حسادت مبارزه درمقابل  مورد داروی حسد  فرموده است.

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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ر با عظمت  ما، بايد حسادت را مسلمان با راضی بودن به تقدير الهی و تقسيم پروردگا 
از خود دور نمايد و آنچه برای خود نمی پسندد برای برادرش هم نپسندد، چنان که پيامبر 

» ال يُؤِمُن أَحُدُکْم َحتَّی يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُحبُّ ِلنَْفِسهِ « صلی هللا عليه و سلم می فرمايد:
کامل و واقعی نمی گردد؛ مگر آن که ( هيچ يک از شما مؤمن )45و مسلم  13بخاری   ( 

  آنچه برای خود می پسندد برای برادرش نيز بپسندد. )
مسلمان با تالش 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 
  باشد.  شته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوارپروردگار  گمان نيک دا

مسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت    و رّب 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 

ر از راههای دفع حسد، حسادت ورزنده وقتی حسد می ورزد به خدا پناه ببرد. يکی ديگ
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، 

شيخ  ( شايسته است او به آن ها کمک کند تا چشم آنها که به دست او خيره شده پر گردد.
  بود؟ جادو شدهواقعآ آيا باالی پيامبراسالم   )69،  1/68فتاوی  - کتاب الدعوة –فوزان صالح 

مطابق روايات اسالمی ومطابق احاديثی نبوی از جمله ( احاديثی وارده در صحيحين ) 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم  جادو شده  باالی  يد اين مساله است که: گفته ميتوانيم بلیؤم

است، ولی اين سحر وجادو بر مقام نبوت ايشان وباالی مسايل شرعی ووحی آسمانی 
پيامبر صلی بالی را برجا اورده نتوانست ، تاثير سحر وجادو   وخاللی  هيچگونه تاثيری

ا تحت شعاع ها ر هللا عليه وسلم آن قدر تأثير نداشت که مسايل مربوط به وحی وعبادت
  خويش  قرار دهد.

منتهای تاثير سحر وجادو مطابق روايت در حدود بود که :  رسول هللا صلی هللا عليه 
  کرد کاری کرده، در حالی که نکرده بود.  وسلم تصور می

وطوريکه در فوق متذکر شديم اين سحروجادو  را شخصی بنام لبيد بن اعصم يهودی 
  )2189و مسلم حديثی شماره : 6391خاری حديث شماره ب». ( عليه ايشان انجام داده  

پروردگار با عظمت ما  ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحی شد تا با معوذّتين ( 
  ).2192) ومسلم (5735بخاری ( فلق وناس) دم شدند.

 برخی اين حقيقت را که پيامبر صلی هللا عليه وسلم جادو شده باشد، با استدالل به اين که 
ی ظالمان  اش تصديق گفته اگر بپذيريم پيامبر صلی هللا عليه وسلم سحر شده است، الزمه

تنها شما از مردی سحر شده »(إِْن تَتَّبِعُوَن إِال َرُجال َمْسُحوًرا «گفتند: است که می
ی سحر شدن پيامبر صلی هللا عليه  در اين که الزمه» 8سوره فرقان /«کنيد).  می پيروی 

سخن ظالمان است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم را به مردی سحر شده وصف  وسلم تأييد
کردند که پيامبر صلی هللا  ها ادعا می کرده بودند، نيست. ترديدی وجود ندارد، چون آن

شود، جادو شده است. آنچه بر ايشان وحی  عليه وسلم در سخنانی که برايشان وحی می
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ربط افراد جادو شده است، مگر حکم  سخنان بی هايی مانند شود تصور آنها هذيان می
قطعی همين است که : سحری که پيامبر صلی هللا عليه وسلم شده بود بر هيچ چيز از 

  محترم! خوانندهٔ   ها تأثير نگذاشت. وحی و عبادت
َن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِکتَاَب  :«هللا تعالی می فرمايد زيرا  جادوگر و ساحر کافر است. ِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َکأَنَُّهْم الَ يَْعلَُموَن * َواتََّبعُواْ َما تَتْلُواْ الشَّيَاِطيُن َعلَی ُمْلِک َنبََذ فَِريٌق ِمّ ّ ِکتَاَب 

جمعی از اهل کتاب قرآن را پشت سر خود افکندند، گوئی )«102-101بقره »(ُسلَْيَمانَ 
در تورات و انجيل آمده است) و آنچه را  صلی هللا عليه وسلم دانند (که نام محمد  آنان نمی

کردند، پذيرفته  که شياطين در باره سلطنت سليمان عليه السالم (افتراء و دورغ) بيان می
  ».کردند و پيروی می

پروردگار با عظمت ما  در اين آيه به صراحت جادو را کار شياطين معرفی کرده است، 
هايی همچون عفريت و ديگر شياطين را خداوند تحت فرمان سليمان عليه  ن چون جنليک

دادند، اهل کتاب که  السالم قرار داده بود، و در آن زمان شياطين کار جادو را انجام می
بردند، جادو را به سليمان عليه السالم نسبت دادند و  در نهايت کفر و گمراهی بسر می

است. ولی چون جادو کفر است، و خداوند پيامبرش سليمان عليه گفتند: جادو کار سليمان 
  السالم را از ارتکاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعالن فرمود:

سليمان مرتکب جادو نشد، زيرا جادو کفر ).«102سوره البقرة: » ( َوَما َکفََر ُسلَْيَماُن « 
يل است که جادوگر کافر است و پس اين آيت دل» است، و کفر از جانب انبياء محال است

ها  شيطان) «102سوره بقره »(َوَلِکنَّ الشَّْياِطيَن َکفَُرواْ يُعَِلُّموَن النَّاَس الِسّْحرَ « فرمايد: می
  ».آموختند کافر شدند که به مردم جادو می

آموختند، پس دانسته  در اين جمله خداوند شياطين را کافر دانسته، زيرا به مردم جادو می
  شود که آموزش جادو نيز از جمله کفر بحساب می ايد. می

در حديثی پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  سحر را يکی از مهلکات هفتگانه قرار داده اند، 
اْجتَِنبُوا السَّْبَع اْلُموِبقَاِت قَالوا: ما هی؟ «فرمايند:  می أبی هريره  رضی هللا عنه  حضرت  

! قَاَل:  ّ ُ ِإالَّ بِاْلَحِقّ َوأَْکُل َماِل اْلَيتِيِم يَا رسول  َّ َم  ِ َوالِسّْحُر َوقَتُْل النَّْفِس الَّتِی َحرَّ َّ الِشّْرُک بِا
ْحِف َوقَْذُف اْلُمْحَصنَاِت اْلغَافِالَِت اْلُمْؤِمنَاتِ  بَا َوالتََّوِلّی يَْوَم الزَّ   )(بخاری » َوأَْکُل الِرّ

نيد. صحابه حضور رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، عرض از هفت گناه مهلک پرهيز ک«
گرداندن با خدا و جادو و قتل  کردند: ای رسول خدا آن گناهان چيست، فرمود: شريک

سودخواری و وخوردن مال يتيم   ومگر به حق است نموده حرام آن را وندکه خدا نفس
خبر (از  کدامن بیهای پا کردن (فرارکردن) در روز جنگ و افتراءکردن بر زن پشت

  ».افتراء) و مؤمن
عالوه بر آياتی که در سوره بقره بر کافربودن سحر و حرمت تعليم و تعلم سحر داللت 

کرد، و در جاهای مختلف ديگری کفر ساحر را نيز ثابت کرده است. پيامبر اکرم   می
پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  نيز در اين حديث سحر را بعد از شرک قرار داده است. و
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خدا  صلی هللا عليه وسلم  به خاطر بيم دادن مردم از ارتکاب آن انواع از جادو را 
  معرفی نمودند.
سحر عملی حرام و به اجماع علما از کباير است. پيامبر صلی هللا «گويد:  امام نووی می

 اند. برخی از اقسام سحر، عليه وسلم  سحر را جزو هفت گناه هالک کننده انسان شمرده
شود اما در هر حال گناه کبيره است. اگر سحر  کفر است و برخی ديگر کفر محسوب نمی

آميزی باشد کفر است و گرنه کفر نيست ولی  و جادو متضمن گفتار و يا کردار کفر
.) برای معلومات بيشتر در 10/224فتح الباری،  ».(يادگيری و ياد دادن آن حرام است
  جعه کنيد.مورد احکام ساحر به فتوای  مرا

علمای اسالم اتفاق نظر دارند بر اينکه: (بر مريض جايز نيست که پيش فالگيران 
کنند و (مردم را بدين صورت به سوی خود فرا  (کاهنان) که اّدعای دانستن غيب را می

خواند) برود تا بوسيلة آنها مريضی خود را تشخيص بدهد. همچنانکه برای شخص  می
دهند تصديق نمايد. زيرا آنها از روی شک  اهنان او را خبر میجايز نيست، آنچه را که ک
کنند و بوسيله آنها بر آن چه  گويند. يا آنها جن را احضار می  و ترديد از غيب سخن می

ها ادعای  جويند و کار اينها کفر و ضاللت است چون که اين خواهند استعانت می که می
) در کتاب صحيحش روايت کرده است که آن مه هللاکنند. امام مسلم(رح امور غيبی را می

افَاً فََسألَهُ َعن َشٍئ فََصدَّقَهُ لَم تُقبَل لَهُ «فرمايد:  می صلی هللا عليه وسلم  حضرت َمن أتَی َعرَّ
 ً (هر کس پيش عّرافی(عراف کسی است که جای گم شده و مال » َصالةٌ أربَِعيَن يَوما

ر مورد چيزی بپرسد و آن را راستگو دهد) رفته و از او د دزدی شده را نشان می
  شمارد، تا چهل روز نمازی از او پذيرفته نخواهد شد).

روايت کرده است که:  صلی هللا عليه وسلم  از پيامبر اکرم  رضی هللا عنه  ابوهريره  
ٍد َصلَّی هللا« (هر »  َعلَيِه َو َسلَّمَمن أتَی کاِهنَاً فََصدَّقَهَ بَما يَقُوُل فَقَد کفَر بَما أنَزَل َعلَی ُمَحمَّ

کند و بوسيلة ستارگان مردم را از  کس پيش فالگيری(کسی است که ادعای علم غيب می
صلی  هايش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد دهد) برود و بر گفته غيب خبر می
نازل شده سرباز زده است. ابوداوود اين حديث را روايت کرده و اصحاب  هللا عليه وسلم 

  . )3904ابو داوود  اند.(  ن اربعه آنرا تخريج کردهسن
 صلی هللا عليه وسلم  روايت شده است که پيامبر رضی هللا عنه   و از عمران بن حصين 

ليس منا من تطير أو تطير له، أو تکهن أو تکهن له، أو سحر له، َو َمن أتَی «فرمودند: 
دٍ کاِهنَاً فََصدَّقَهُ بَما يَقُوُل فََقد کفََر ب (از ما نيست کسی که فال بگيرد، يا » َما أنَزَل َعلَی ُمَحمَّ

برايش فال گرفته شود يا مرتکب کهانت شود يا برای او کهانت انجام داده شود يا ساحری 
هايش صحه  بکند يا برايش ساحری کرده شود و هر کس پيش کاهنی رفته و بر گفته

نازل شده کفر نموده است.) ( بزاز با  م صلی هللا عليه وسل بگذارد به آنچه که بر محمد 
  سند قوی آنرا روايت کرده است).

در اين احاديث دليل کافر بودن کاهن و ساحر وجود دارد زيرا که آنها ادعای دانستن علم  
شود چرا که ساحر و  کنند. در حالی که اين ( اعتقاد وعمل) کفر محسوب می غيب می

يابند در  شان دست نمی ادت کردن آن به هدفکاهن جز با به خدمت گرفتن جن و عب
کنندة آن نيز  حالی که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و همچنين تصديق
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باشد. و هر کس که  شود و کسی که بدان معتقد باشد مانند آنان می دچار کفر و شرک می
صلی  ورسولش بر اين کارها مشغول شود و از آنها سحر و جادو بگيرد به تحقيق( خدا)

  : اقسام سحر  شوند. از او بيزار می هللا عليه وسلم 
  خواننده محترم ! 

ها و تعويذات  قبل از همه بايد گفت که : سحر عمل شيطانی و عبارت است از دود و دم
سازد، و  گذارد، و اسباب قتل و يا مريضی را فراهم می شيطانی در جسم مسحور تأثير می

کند، و تمام تأثيرات با قضا و تقدير خداوند است.  تفرقه ايجاد میيا بين زوجين و دوستان 
 طوريکه پروردگار با عظمت ما می فرمايد :

»  ِ ّ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِْذِن  ). (جادوگران 102سوره البقرة: آيه  » ) َوَما هُم بَِضآِرّ
  توانند به کسی آسيب رسانند، مگر به خواست خدا). نمی
دهد که به پروردگار سپيده دم از شر  داوند پيامبر و بندگان مؤمن خود را دستور میو خ

جادوگر پناه ببرند، و يکی از انواع جادو سحر تخييلی است که به ظاهر چيزی برای 
 »َسَحُرواْ أَْعيَُن النَّاِس «فرمايد:  شود، ولی حقيتی ندارد، چنانچه قرآن می بينندگان پيدا می

  ).116راف: ( سوره األع
سوره طه: »( فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَی   «فرمايد:  و می

66.(  
ها و عصاهايشان را انداختند، چنان به نظر حضرت  هنگامی که جادوگران ريسمان
نما  گران صوفی د که حيلهروند، اين همان روش جادويی بو موسی رسيد که آنها تند راه می

    دادند. آن را انجام می
  اقسام سحر :

  علما ء سحر را بر  دو قسم تقسيم مينمايند :
ها  آن() هايی که جادوگر به وسيله يعنی: خواندن وردها و طلسم ،اول: گره زدن و دم کردن

نظر(مسحور) دهد تا در کاری که دارند به فرد مورد  شياطين را شريک هللا قرار می
  ضرر برسانند).

َواتََّبعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَی ُمْلِک ُسلَْيَماَن َوَما َکفََر ُسلَْيَماُن َولَِکنَّ « فرمايد: هللا تعالی می 
  »102سوره بقره/» « الشَّيَاِطيَن َکفَُروا يُعَِلُّموَن النَّاَس الِسّْحَر 

خواندند پيروی کردند.  صر سليمان بر مردم می(و  ( يهود )  از آنچه شياطين در ع 
سليمان هرگز ( دست به سحر نيالوده )  کافر نشد؛ ولی شياطين کفر ورزيدند، و به مردم 

  آموختند).  می سحر 
دوم: با داروهايی که روی بدن، عقل، نيروی اراده و تمايالت فرد جادو شده تأثير 

(ايجاد دوستی) و »: عطف«آن  گزارد. اين همان چيزی است که خودشان به می
(ايجاد تنفر) می گويند عطف، اين است که فردی را چنان شيفته و دل باخته »: صرف«
گيرد و هر  همسرش يا زنی ديگر می گردانند که همانند حيوان در اختيار او قرار می )ی(

کند. و صرف بر عکس اين است و چنان روی بدن فرد  طور بخواهد بر او حکمرانی می
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گرداند تا جايی که نابود می شود و هر  گذارد که او را ضعيف می ادو شده تأثير میج
  کند. چيزی را بر خالف واقعيت آن تصور می

شود و برخی  گويند کافر می کفر ساحر در ميان علمااختالف است: برخی می)ی (درباره 
م حکم ساحر شود. اما با توجه به اقسام سحر که ذکر کردي گويند کافر نمی ديگر می

شود و  کند، کافر می گردد که هر کس به وسيله ی شياطين سحر و جادو می مشخص می
  گردد. شود، اما گناهکار می کند کافر نمی هرکس به وسيله ی دارو جادو می

  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 مالئکه محافظت ميکند و اگر 

کسی ذکر خداوند را ناديده بگيرد و مرتکب گناه شود از آنها دفاع نخواهند کرد لذا 
لَهُ  «  :او را اذيت و آزار دهند، خداوند متعال ميفرمايدشيطان و سحر و غيره ميتوانند 

َ َال يَُغيُِّر َما ِبقَْوٍم  َّ ِ إِنَّ  َّ ن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر  َحتَّٰی يَُغيُِّروا َما ُمعَقِّبَاٌت ّمِ
ُ بِقَْوٍم ُسوءً  َّ ن ُدونِِه ِمن َواٍل بِأَنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد  ) 11(سوره الرعد » ا فََال َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهم ّمِ

که به پيابی از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از   است او (انسان) فرشتگانی   برای (
  و عافيت)  دهد (از نعمت را تغيير نمی  قومی  خداوند حال  کنند، در حقيقت می  او نگهبانی

بدی را   قومی  خداوند برای  خدا) تغيير دهند، و چون  ا خود را (از طاعتمگر اينکه آنه
  هيچ)(نيست  آن  برای  برگشتی  هيچ  را) پس  و عذابی  و نابودی  آسيب  بخواهد (يعنی

  سامان  را به کاروبارشان   (که  نيست  کار سازی  بجز او هيچ  آنان  ندارد) و برای  برگردانی
 کند).  دفع  را از آنان  الهی  برند، عذاب  پناه  سويش  به  آورد و چون

  ، فرشتگانی حاالت  از انسانها در همه  اين آيه نشانگر اينست که بر هر يک  بنابراين
  نگهبانی است   داده  فرمان  ايشان  خداوند به  که  آنچه  او را مطابق  شده اند که  گماشته

ديگر، او   قولی  کنند، به می  نگهبانی  جنيان  ا را از آسيبانسانه  قولی، فرشتگان  کنند، به می
  دست  قضا و قدر آمد، از وی  چون  کنند ولی می  نگهبانی  امر خدا از امر وی  را به
ديگر   بعضی  از پی  بعضی  ) اند که حفظه  (مالئکه  نگهبان  فرشتگان  دارند. اينان برمی

  از طاعت  خود دارند، ولی تحول  در نگهبانی  انبو جو  جهات  آيند و او را از همه می
، از  مصيبت  سوی  به  از نعمت ، در نهايت تحول  وی  معصيت  سوی  به  عزوجل  خدای

است، و طبيعتا هر کسی طاعت خداوند را  ذلت   سوی  به  و از عزت  رنج  سوی  به  آسايش
امر خداوند از دست خواهد  ترک کند و به سوی گناه روی آورد اين حفاظت مالئکه به

 .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 کّهان حرام است، بنابراين برای باطل کردن 

به دعاء و اذکار شبانه روز و تالوت قرآن و نماز و رقيه شرعی روی آورد و  سحر بايد
  : منجم وکاهن، ساحر ،رفتن نزد جادوگر  .گناه را ترک کرد تا شفا يابد

سحر، اساسآ دانش شگرف و شيطانی است که به امور خارق العاده شباهت دارد اما خود 
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ثانياً شخص جادوگر و مرتکب عمل خارق العاده نيست چرا که اوال آموختنی است و 
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 

اوراد  شخصی است که تحت تعليم اين علم شيطانی قرار گرفته و با الهامات و توجهات و
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
کردن ال ؤرفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاهنين و مانند ايشان جائز نيست و س

از آنها و تصديق کردن آنان نيز جائز نيست و همچنين مداوا شدن نزد آنان با روغن 
ال ؤس ، پيامبرصلی هللا عليه و سلم ، از آمدن.  زيتون و ديگر دواها نيز جائز نيست

نهی فرمودند، و همچنين به خاطر اينکه آنها ادعا  ) افراد (چنينکردن و تصديق کردن 
می دانند و برای مردم دروغ می گويند و آنها را به سوی انحراف  دارند که علم غيب را

  خوانند.  در عقيده فرا می
هللا عليه و سلم  وارد شده که ايشان فرمودند:  )صلی اکرم(از پيامبر  ) صحيح(در حديث 

کسی که نزد جادوگری برود و در مورد چيزی از او سئوال کند، نماز چهل شب او «
   ».قبول نمی شود

کسی که نزد جادوگر و يا کاهنی برود «همچنين پيامبرصلی هللا عليه و سلم  فرمودند: و 
و آنچه که می گويد را تصديق کند، به آنچه که بر محمدصلی هللا عليه و سلم  نازل شده 

کسی که جادو کند، يا به خاطر او «و در جايی ديگر نيز می فرمايند: » کفر کرده است
بدفالی کند، يا به خاطر او بدفالی صورت گيرد، يا کهانت کند يا به  جادو انجام بگيرد و يا

  ».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  
خوش سيرت مباح و جائز است و آن  دواهايی می باشد که در نزد افراد خوش عقيده و

و هللا ولی «هم بايد به مقداری باشد که کفايت کند و شکر خداوند متعال صورت گيرد.   
  : سحر و حکم کلی جادو  .شيخ عبدالعزيز بن باز)»(التوفيق
جادو و سحر شرعاً حرام می باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت به ثبوت عمل 

رسيده است و يکی از گناهان کبيره می باشد. حتی برخی از افعالی که در سحر و جادو 
 .هستند که باعث کفر می شوند )ای(انجام می گيرند، به گونه 

ها به کار می رود؛ زيرا  از شياطين و جن آميز و استعانت در جادو معموالً کلمات شرک
سحر و جادو زمانی تاثير می گذارند که صاحب سحر و جادو، در خباثت و نجاست قوالً 

 .و فعالً و اعتقاداً با شياطين مشابه باشند
به تصريح حديث نبوی، بسياری از سخنان کاهنان و جادوگران کذب محض می باشد. 

او چيزی می پرسد، در حديث به عدم پذيرش نماز چهل کسی که نزد کاهنی می رود و از
 .روزش تهديد شده است

ولکن «در ذيل آيه  1/279مفتی محمد شفيع عثمانی رحمه هللا در تفسير معارف القرآن
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] می نويسد: اگر در جادويی از افعال 102[بقره:» الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر
کفر است. )اجماع ( باشياطين استفاده شود، اين سحر  کفرآميز مانند استغاثه و استمداد از

ها استمداد گرددد، حکم جادو را  اگر تعويذی که ساحر می نويسد در آن از شياطين و جن
داشته و حرام است، و اگر الفاظ مشتبهی به کار رود که معنايشان معلوم نيست و احتمال 

اگر شخص معتقد بر اين است که  ها باشد، باز هم حرام است. استمداد از شياطين و جن
ساحران در امور تصرف دارند اين اعتقاد کفر است و شخص مذکور کافر است و 

همسرش از وی جدا می شود و بايد فوراً توبه کرده و تجديد ايمان نمايد. ( رد 
منبع: فصلنامه ندای اسالم، (  6/337؛ الدرالمختار:2/580؛ فتح الملهم:5/105المختار:
  جزای ساحر در شرعيت اسالم :  . 35 ،34شماره 

ائمه ثالثه (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.

شود و هرگاه ساحربودن وی به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسلمان ثابت شد، کشته 
توبه اش پذيرفته نشود، زيرا ممکن است توبه اش ظاهری و نيرنگ باشد، ونيز ساحر 

اش قلبی باشد  شود، چون اعتمادی نيست که توبه زنديق است، و توبه زنديق پذيرفته نمی
  بايد کشته شود.

(روايت » ْيفِ َحدُّ السَّاِحِر َضْربَةٌ ِبالسَّ «فرمايد:  صلی هللا عليه وسلم می  زيرا پيامبر اکرم
 سنن (، و دارقطنی در161/  2، و طبرانی در الکبير 156/  5) سنن (کرده ترمذی در

، 136/  8، و بيهقی در السنن الکبری 360/  4 )، و امام حاکم در مستدرک114/  3 )
  رضی هللا عنه).  همه ايشان از حديث جندب

ه است که حد اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادی صحيح روايت شد
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 

باشد. شايد آن عده از علماء که چنين فتوا داده اند به  ض میشود، و کفر مح وصل می
  شان به جز همکاری شياطين و کفر و شرک راه ديگری هم برای جادو وجود دارد. گمان

رضی هللا عنه نيز بعد از حضرت ابوبکر   خليفه دوم اسالم حضرت عمر بن الخطاب
داد تا مرد و زن جادوگر را  دستور واليان)(رضی هللا عنه طی حکمی به تمام   صديق

گويد: ما بنابر اجراء فرمان خليفه مسلمين  بکشند و دستور به توبه خواهی نداد. راوی می
، سنن 165/  3، سنن ابی داود 190/  1سه نفر را به قتل رسانديم. (مسند امام احمد 

  ).138/  8بيهقی 
انصار صادر فرمود: رضی هللا عنه در حضور مهاجرين و   اين فرمان را حضرت عمر

و هيچکس مخالفت نورزيد، همچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامی حضرت 
رضی هللا عنه همسر پيامبر اکرم کنيز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل   عمر

، و 180، 181/  10، مصنف عبدالرزاق صنعانی 871/  2رساند. (مؤطا امام مالک 
  هللا بن عمر)./ به روايت عبد 8/136سنن بيهقی 

جندب بن عبدهللا ابوجندب بن کعب ازدی يکی از اصحاب جليل القدر کنيز جادوگری را 
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، از حديث عبدالرحمن بن يزيد و 222/  2در مجلس خليفه با شمشير کشت. (بخاری 
/  8 ) ، از حديث ابی عثمان نهدی، و البيهقی فی سنن177/  2الطبرانی فی الکبير 

  ).177، 176/ 3مان نهدی و سير اعالم النبالء للذهبی ، از حديث ابی عث136
فرمايد: قتل ساحر از سه تن از اصحاب پيامبر (حضرت  بنابراين روايات، امام احمد / می

عمر و دخترش حفصه و جندب) به روايت صحيح ثابت شده است. اين روايات دليل بر 
ايد هرچه سريعتر اقدام قتل و کشتن ساحر بدون توبه است، بلکه نسبت به قتل ساحر ب

   : نمامی وسخن چينی  شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند.
ام وسخن چين به شخصی اطالق  ميشود که سخن شخصی  را از يک نفر ميشنود ، من

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 

و يقطعون ما امرهللا به ان  « فساد انگيزی بين افراد می گردد لذا پروردگار ماميفرمايد رموده است ولی فرد سخن چين باعث قطع اين ارتباط و ايصال و ارتباط بين مسلمانان ف
و کسانی که قطع می  » ( يوصل و يفسدون فی االرض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار

ه و در زمين فساد می کنند برای کنند آ نچه را که پروردگار   امر به وصل آن فرمود
ايشان است دوری از رحمت پروردگار و برايشان بدی سرای آخرت( که همان عذاب 

  ) 25اخروی است ) می باشد (سوره رعد، آيه 
ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا «  مبرهن است می فرمايد: و در آيه ای ديگر نيز در رابطه با روش برخورد با اينگونه افراد که به نوعی فسق آنان 

اگر فاسقی خبری آورد تحقيق کنيد و زود باور مکنيد که از روی )  علی ما فعلتم نادمين
  ) ۶نادانی مردمی را به رنج اندازيد (و) بعد هم پشيمان شويد.( سوره حجرات، آيه 

عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده، سخن  از گناهانی که کبيره بودنش، به واسطه وعده
چينی مترادف و متشابه هستند. بطور مثال ،نميم،  چينی است. همچنين چندين لفظ با سخن

 نّمامه، سعايت و قتّات.
َو يقَطعوَن ما أمَر هللاُ بِه أن «  :پروردگار با عظمت ما در سوره مبارکه رعد می فرمايد

(و کسانی که قطع می  »لُهم اللعنهُ و لُهم سوُء الدارِ يوصَل و يفسدوَن فی االرِض أولئَک 
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 نّمام 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 
نی ايجاد کرده است پس برای او است لعنت را محکم سازد، نفرت و تفرقه و دشم

  .و عذاب آخرت ).(پروردگار 
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 :چينی علل سخن
اند که شخص  علمای علم اخالق برای اين صفت رذيله علل و عوامل متعددی بيان کرده

   : خواهی حسادت و بد .کنيم کند. در ذيل به برخی از علل و عوامل آن اشاره می چينی می را وادار به سخن
شود که فرد بدخواه او  حسادت به ديگری در مقام يا مال يا شخصيت او، سبب می گاهی

او وارد کند و خوار   به )ای( آيد که هر طوری شده لطمه و ضربه گردد و در صدد برمی
کوشد با خبرچينی و نقل گفتار و رفتار ناپسندی که  و ذليلش نمايد. به دنبال اين انديشه می

خوار و بدنام گرداند و باالخره منشأ بعضی  يا انجام داده وی را، او در حق ديگران گفته 
از موارد سخن چينی حسد و رشک بردن است و لذا در روايات اسالمی حسد تباه کننده 

  .ايمان و نيکيها و موجب سلب آرامش و بدبختی دنياو آخرت انسان  معرفی شده است
شمار می رود و انسان را از راه خدا يكی ديگر از آفات زبان كه از رذايل اخالقی به 

  .دور می سازد نّمامی و سخن چينی است
؛ وای بر » َويٌل ِلكُِلّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ   « قرآن عظيم الشان درنكوهش سخن چينی می فرمايد: 

  )  1( سوره همزه آيه .هر عيب جوی سخن چين
كه بسيار عيب جو و سخن چين از كسانی »  َهّماٍز َمّشاٍء بَِنميٍم « وباز می فرمايد : 
  )  11( سوره قلم آيه   .هستند پيروی مكن

؛ سخن چين كينه توز و » ُعتٍُلّ بَْعَد ذِلَك َزنيٍم « سوره قلم ) می فرمايد :   11و در آيه ( 
  پرخور و خشن و بدنام است)

 قرآن مجيد از سخن چين به عنوان زنيم يعنی كسی كه اصل و نسب روشنی ندارد نام می
  : سرانجام نّمام از ديدگاه قرآن  برد و اين دليل بر عظمت اين گناه است .

به كسانی كه با نّمامی و سخن چينی آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمی  قرآن عظيم 
افروزند هشدار می دهد و آنان را به عذاب دوزخ تهديد می كند، چنان كه درباره يكی از 

زن او: ابی »   َواْمرأتُهُ َحّمالَةَ اْلَحَطِب «     :جميل می فرمايدبه نام اّم  همسران ابی لهب
  )  4( سوره مسد آيه .لهب آن هيزم كش آتش افروز نيز اهل جهنم است

اّم جميل ـ دختر حرب، خواهر أبوسفيان وعمه معاويه، يكی از زنان ابی لهب بود كه از 
  .ار می رفتدشمنان سرسخت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به شم

به هر حال، چون أبولهب خود آتش افروز بود، زن او نيز فتنه انگيز بود و در اين راه 
ّ عليه و  كوشش بسيار می كرد و تا آن جا كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم صلی 

سلم و اصحاب ايشان اخباری كسب می كرد و آن را به مشركان و بت پرستان گزارش 
مين جهت خدای متعال اين گونه از وی به بدی نام می برد و او را مستحق می داد و به ه

  .آتش می داند و به طور كلی سرنوشت هر كس كه نّمامی كند آتش دوزخ است
سخن چينی يعنی اين که انسان حرف های بعضی از مردم را به قصد ايجاد فتنه و فساد 

زد کسی برود و بگويد: فالنی به تو بين آن ها برای بعضی ديگر نقل کند؛ مانند اين که ن
چنان و چنين گفت، تا اين گونه بين مسلمين دشمنی ايجاد کند. سخن چينی و نمامی از 

گناهان کبيره است. در صحيحين از عبدهللا ابن عباس رضی هللا عنهما روايت است که 
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ا اْآلَخُر فََکاَن َال يَْستَْنِزهُ ِمَن نَُّهَما َليُعَذَّبَاِن َوَما أََما إِ « گفت: پيامبر صلی هللا عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود:  ا أََحُدُهَما فََکاَن يَْمِشی بِالنَِّميَمِة، َوأَمَّ اْلبَْوِل، يُعَذَّبَاِن فِی َکِبيٍر، أَمَّ
اين دو »« َوَعلَی َهَذا َواِحًداقَاَل: فََدَعا ِبعَِسيٍب َرْطٍب فََشقَّهُ بِاثْنَْيِن، ثُمَّ َغَرَس َعلَی َهذَا َواِحًدا 

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 هللا صلی هللا 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. 
اميد است تا وقتی »  لَعَلَّهُ أَْن يَُخفَُّف َعْنُهَما َما لَْم َيْيبََسا « گفتند: چرا چنين کردی؟ فرمود: 

 218بخاری (  »که اين دو شاخه خشک نشده است، هللا تعالی عذاب آنان را تخفيف دهد 
  )  292سلم و م

سخن » ( َال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ قَتَّاتٌ « از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است که فرمود:
  ) 105و مسلم  6056بخاری  )( نمی شود جنت چين وارد 

بنابر اين مؤمن بايد از سخن چينی پرهيز و دوری نمايد. اما زيان های سخن چينی برای 
هشدار سختی است که در حديث فوق بيان شده است. فرد سخن چين، همين عذاب و 

ضرر سخن چينی برای جامعه اين است که باعث جدايی و تفرقه بين مردم و ايجاد فتنه 
در سخن چينی است   نمامی يکی از گناهانی که در دين مبين اسالم بسيار مزمت شده است   فساد ميان آن ها می شود.  و

ح است که فاعل آن در روايات بدترين افراد در امت به نحوی که اين عمل به قدری قبي
  اسالم وامم ديگر شناخته شده است .

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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