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سوره ضحﯽ در » مکه « نازل شده دارای يازده آيه مﯽ باشد
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠرِحيم
ﮏ وﻣﺎ ﻗَـﻠَﻰ ﴿﴾٣ولَ ِ
ﮏ ِﻣ َن
ﻶﺧ َرةُ َﺧ ْيـ ٌر لَ َ
ﱠﻋ َ
ﱡﺤﻰ ﴿َ ﴾١والﻠﱠْي ِﻞ إِذَا َﺳ َﺠﻰ ﴿َ ﴾٢ﻣﺎ َود َ
ﮏ َربﱡ َ َ َ
َوالﻀ َ
َ
ﺿﻰ ﴿ ﴾٥أَ َﱂ َِﳚ ْﺪ َ ِ
ﺿﺎﻻ
َ
س ْﻮ َ
ﮏ َربﱡ َ
ف ﻳُـ ْﻌ ِﻄي َ
ک َ
ﮏ ﻓَـﺘَـ ْر َ
ﺂوى ﴿َ ﴾٦وَو َﺟ َﺪ َ
ْ
يﻤﺎ ﻓَ َ
ک ﻳَﺘ ً
اﻷوﱃ ﴿َ ﴾٤ولَ َ
ِ
ﻓَـ َﻬ َﺪى ﴿ ﴾٧ووﺟ َﺪ َ ِ
سﺎﺋِ َﻞ ﻓَﻼ
يم ﻓَﻼ ﺗَـ ْﻘ َﻬ ْر ﴿َ ﴾٩وأَ ﱠﻣﺎ ال ﱠ
ََ َ
ک َﻋﺎﺋﻼ ﻓَﺄَ ْﻏ َﲎ﴿ ﴾٨ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ الْيَﺘ َ
ث ﴿﴾١١
ﮏ ﻓَ َﺤ ِّﺪ ْ
ﺗَـ ْﻨـ َﻬ ْر ﴿َ ﴾١٠وأَ ﱠﻣﺎ بِﻨِ ْﻌ َﻤ ِﺔ َربِّ َ

معلومات مؤجز:

ض َحى « ،در مک ٔه مکرمه و برای دلداری پيامبر اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم
سور ٔه » ال ﱡ
نازل شده است.
ض َحى « از جملهٔ سوره های مکی بوده  ،دارای ) (1رکوع  (11) ،يازده
سورهٔ » ال ﱡ
آيت  (40) ،چهل کلمه (166) ،يکصدوشصت وشش حرف و ) ( 68شصت وهشت
نقطه است.
اين سوره در شرايط در مکهٔ مکرمه نازل گرديد ،که نزول وحی برای مدت کوتاهی بر
موقتی نزول وحی ،باعث
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قطع شده بود ،از يک سو قطع ٔ
اضطراب و پريشانی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بود ،و نميدانست که چرا وحی باﻻيش
قطع شده و در فکر و تشويش اين بود که گويا اشتباهی از او سرزده و از اين بابت
پروردگار مهربانش از او ناراض شده و يا هم کدام علت ديگری در ميان بود !
از سوی ديگر تبليغاتی وسيع در بين دشمن در جريان بود وآنان در اين تبليغات خويش
می گفتند :خدای که محمد صلی ﷲ عليه وسلم ادعای رابطه وحی را با او داشت ،وی را
تنها گذاشته ،رابطه اش را با او قطع کرده ،اين خدا که پيامبر مدعی ارتباط آن بود ،خدا
نه بلکه جن بود که پيامبر را وسوسه می کرد واو آنرا وحی الهی می پنداشت  ،اين جن
 ،ديگر با قطع رابطه نموده است.
درگيرودار اين تشويش وپريشانی وتبلغات شديد دشمن بود که اين سوره نازل شد وطی
آن پروردگار با عظمت ما  ،به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اطمينان خاطر داده شد که
پرودگارت ترا نه کنار گذاشته ونه دشمن پنداشته ،بلکه در قطع مؤفت وحی حکمتی بی
نهايت حکيمانه مضمر است  ،مثل که در آمدن شب بعد از سپری شدن گرمای شديد روز
مضمر است.
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ترجم ٔه مؤجز سور ٔه ال ﱡ
ض َحى:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشاينده ومهربان
» َوال ﱡ
ض َحى « ) ( 1قسم به چاشتگاه ) هنگام كه آفتاب برآيد و همه جا را فراگيرد(،
س َجى « ) (2وقسم به شب در آن هنگام كه آرام گيرد ) ،تيره وسياه شود (
» َواللﱠ ْي ِل ِإ َذا َ
» َما َو ﱠدعَكَ َربﱡكَ َو َما قَلَى « ) (3كه خدای توهرگز تو را وانگذاشته )وبه دشمن نگرفته (
» َولَ ْﻶ ِخ َرةُ َخي ٌْر لﱠكَ ِم َن ْاﻷُولَى « ) (4وحتمآ آخرت وآينده  ،بهتر است برايت از نخست
)وگذشته(
ف يُ ْع ِطيكَ َربﱡكَ َفتَ ْر َ
ضى « ) (5و بزودى پروردگار به تو خواهد داد وبخشيد تا تو
» َولَ َ
س ْو َ
راضی شوى.
آوى « ) (6آيا يتيمت نيافت و پناه داد؟!
»أَلَ ْم يَ ِج ْد كَ يَتِيما ً فَ َ
ض ّ
» َو َو َجدَكَ َ
اﻻً فَ َهدَى « ) (7و تو را گمشده يافت و هدايت كرد ،وتو را از دين ودانش
نا اگاه يافت  ،وبه شرعيت واحکام آن را نمود .
» َو َو َجدَكَ عَا ِئﻼً فَأ َ ْ
غنَى « ) (8و تو را فقير يافت و بىنياز ساخت ،
»فَأ َ ﱠما ا ْل َيتِي َم فَ َﻼ تَ ْق َه ْر « ) (9پس تو )ای محمد ( حال كه چنين است يتيم را دل مشکن
وحق اورا مگير ،
سائِ َل فَ َﻼ ت َ ْن َه ْر « ) (10و سائل را از خود مران،
» َوأ َ ﱠما ال ﱠ
» َوأ َ ﱠما بِنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ فَ َح ّد ْ
ِث « ) (11و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن! ) ونعمت های
پروردگارت که پيامبری وقرآن است به مردم خبرده وبرسان وبخوان با آن نيکوئی که با
توکرد (.

اسباب نزول :

در باره اسباب نزول سوره »الضحی« ) در تفسير معارف القران دانشمند شهير جهان
اسﻼم مولنا مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی ( مينويسد :
در بخاری ومسلم روايت حضرت جندب بن عبد ﷲ آمده است :وترمذی از حضرا جندب
روايت کرده است که روزی انگشت آن حضرت مجروح گرديده واز آن خون جاری شد،
وفی سبيل ﷲ مالقيت
آنحضرت فرمود  :آن انت اﻻاصبع دميت
يعنی  ،تو انگشتی بيش نيستی که خون آلوده شده آی  ،ودر راه خدا به تو مشقت وارد
شده است ) لذا باکی نيست ( حضرت جندب با ذکر اين واقعه  ،فرمود که پس از اين ،
) ظرف چند روزی ( حضرت جبرئيل وحی نياورد  ،پس مشرکان مکه به طعنه زنی
پرداختند  ،که خدای محمد صلی ﷲ عليه وسلم  ،او را رها ساخته واز او نارضی شده
است  ،بر اين واقعه اين سوره نازل گرديد .
در روايت حضرت جندب که در بخاری آمده است چنين ياد اوری شده که دوشبی آن
حضرت صلی ﷲ عليه وسلم برای نماز تهجد بلند نشد  ،بحثی از تاخير وحی در آن
نيست  ،ودر روايت ) ترمذی ( بحثی از بلند نشدن برای نماز تهجد نيست  ،فقط بحث از
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تاخير وحی است  ،روشن است که در اين دو روايت نمی تواند تعارضی باشد  ،امکان
دارد هر دو امر اتفاق افتد  ،راوی گاهی اين را ذکر کرده باشد وگاهی آن ديگر را  ،وآن
زنی که به آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم طعنه زده بو د ) ام جميل ( همسر ابو لهب
بود  ،چنان که در روايات ديگر آمده است  ،وقايع تاخير وحی چند بار اتفاق افتاد  ،يکی
هنگام شروع نزول قرآن واقع شد  ،که به آن زمان فترت وحی اطﻼق گرديده است واين
از همه طوﻻنی تر بود .
يکی ديگر زمانی پيش آمد که مشر کان يا يهود  ،نسبت به حقيقت روح از آنحضرت
صلی ﷲ عليه وسلم سوال کردند  ،آن جناب صلی ﷲ عليه وسلم وعده ای جواب را به
بعد موکول کرد اما از گفتن ان شا ء ﷲ را فراموش کرد  ،ودر اثر آن چند روزی در
نزول وحی تاخير پديد آمد  ،لذا مشر کان به طعنه زنی پرداختند که خدای محمد صلی
ﷲ عليه وسلم از او ناراضی شده واورا رها ساخته است  ،اينگونه وقايع سبب نزول
سوره ی » ضحی «قرار گرفتند  ،ﻻزم نيست که همه ی اين وقايع به يکبار پيش بيايد ،
بلکه می تواند عقب وجلو قرار گيرند .
طبرانی  ،ابن ابو شيبه در » مسند « خود واحدی وديگران به سندی که در آن نام
شخصی است که شناخته نشده از حفص بن سعيد قرشی از مادرش واونيز از مادرش
خوله که خدمت گزار رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بود روايت می کنند  :چوچه سگی
وارد خانه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده وبه زير تخت رفته ودر همانجا مرده بود،
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم چهار روز در انتظار ماند وحی نيامد  .گفت  :ای خوله
در خانه فرستاده خدا چه رخ داده است که جبرائيل آمين نمی آيد  ،با خود گفتم  :بهتر
است خانه را جمع وجور وتنظيف نمايم  ،زمانيکه زير تخت را جارو می زد  ،ﻻشه
چوچه سگی را که در آنجا مرده بود بيرون اورد .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حالی که در ميان پيراهن خود می ارزيد آمد وهر وقت
که وحی نازل می شد در آن حال اندام مبارک اش مرتعش می گرديد  ،انگاه خدای
ض َحى  ...تا  ...فترضی « را نازل کرد .
بزرگ » َوال ﱡ
حافظ ابن حجر گفته است  :موضوع دير آمدن جبرئيل به سبب چوچه سگ مرده مشهور
است اما سبب نزول آيه بودنش غريب بلکه شاذ مردود است .
ابن جرير از عبد ﷲ بن شداد روايت کرده است  :خديجه )رض ( به رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم گفت  :فکر می کنم خدايت از تو بيزار شده است  .پس اين آيه نازل شد .
همچنان از قول عروه روايت می کند :جبريل آمين بسيار دير به حضور پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم نيامد وآن بزرگوار شديدآ بی تاب شد .ام المؤمنين خديجه گفت  :فکر می کنم
پروردگارت از تو بيزار شده است که اين همه بيتابی از تو ديده می شود  .پس اين آيه
نازل شد .
هر دو روايت مرسل وروايان آنها ثقه وراستگو هستند.
حافظ ابن حجر می گويد  :ظاهرآ معلوم می شود که ام جميل وخديجه هر دو اين سخن را
گفته اند.
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خديجه )رض ( برای اظاهر همدردی وام جميل پيامبر را سرزنش کرده است.

محﺘوا سوره:

طـبـق برخی از روايات وقتى پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر اثر تاخير و انقطاع موقت
وحى پريشان وناراحت بود ،و زبان دشـمـنـان نـيـز باز شده بود ،اين سوره نازل شد و
همچون باران رحمتى بر قلب پاك پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نشست.
اين سوره با دو قسم آغاز مى شود ،سپس به پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم بشارت مى دهد
كه پروردگار هرگز تو را رها نساخته است.
بعد به او نويد ومژده مى دهد كه خداوند آنقدر به او عطا مى كند كه خشنود شود.
و در آخرين مرحله  ،گذشته زندگانى پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم را در نظر او مجسم مى
سازد كه خداوند چگونه او را هـمـيـشـه مـشمول انواع رحمت خود قرار داده  ،و
درسخت ترين لحظات زندگى حمايتش نموده است.
و لـذا در آخـريـن آيـات به او دستور مى دهد كه )به شكرانه اين نعمتهاى بزرگ الهى ( با
يتيمان و مستمندان مهربانى كند و نعمت ﷲ را بازگو نمايد.

تفسير سوره:

» َوال ﱡ
ض َحى « )) (1قسم به ضحﻲ( ضحﻲ نام وقت باﻻ آمدن آفتاب در آغاز روز است.
يعنﻲ :قسم به روشنايﻲ روز.
س َجى « ) ) (2وقسم به شب چون بپوشد« اصمعﻲ مﻲگويد» :سجو شب،
» َواللﱠ ْي ِل ِإ َذا َ
پوشيدن آن روز راست ،مانندي كه شخص جامه را بر خويشتن مﻲپوشاند« .دليل اينكه
حق تعالﻲ در سوره قبل شب را بر روز مقدم و در اين سوره مؤخر ذكر كرد ،توجه دادن
به فضيلت هر يك از شب و روز مﻲباشد زيرا شب فضيلت سبقت را دارد و روز
فضيلت نور را ،دليل اينكه فقط به وقت چاشت و شب سوگند خورد ،توجه دادن به
اهميت و ارزش وقت و زمان است كه گذر روز و شب بر آن دﻻلت مﻲكند و دليل اين
كه مخصوصا از وقت چاشت يادآوري كرد اين است كه اين وقت ،وقت گردهم آمدن
مردم و انسگرفتن آنها با يكديگر بعد از تنهايﻲ شب است.
» َما َو ﱠدعَكَ َربﱡكَ َو َما قَلَى «) (3جواب قسم اين است» :پروردگارت تو را
وانگذاشته« بسان واگذاشتن كسﻲ كه با كسﻲ وداع مﻲكند پس او وحﻲ را از تو قطع
نكرده است »و بﻲمهر نشده است« بر تو و با تو بغض و نفرت نورزيده است.
مفسرين در تفاسير خويش می نويسند »والضحی« به معنای نور است و با نزول وحی
تناسب دارد و »واليل« به معنای شب است و با انقطاع وحی تناسب دارد و آيه مذکور به
اين معناست که خداوند با پيامبر قهر نيست!
قلﻲ :نفرت ورزيدن به سختﻲ است.
» َولَ ْﻶ ِخ َرةُ َخي ٌْر لﱠكَ ِم َن ْاﻷُولَى « )) (4و قطعا آخرت براي تو بهتر از دنياست«
در اين آيه متبرکه ميتوان نقاط مهم ذيل را ببرسی گرفت :
اول اينکه گفته شده است که آخرت برايت بهتر از دنيا است .
» اينده ای « بهتر وروشنی نسبت به گذشته در انتظار تو است .
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سوم  :اينکه تابش وحی برتو  ،پس از اين توقف  ،در حالت بهتر وآسان تر از سابق
خواهد بود  ،در گذشته در يافت وحی بر تو شاق ودشوار می گذشت  ،ولی در آينده
بشکل بهتر وآسان تر آنرا آخذ ودر يافت خواهی کرد.
سيرت نويسان می نويسند که  :در برخی از اوقات در يافت وحی بر پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم چنان دشوار می گذشت که در سرمای سخت زمستان از همه وجودش عرق
سرازير می شد.
در حديث شريف به روايت ابنمسعود رضی ﷲ عنه آمده است كه فرمود :رسول ﷲ
صلّی ﷲ عليه و سلّم بر روي بوريا خوابيده بودند و درشتﻲ بوريا بر پهلوي مبارك
اثر گذاشته بود پس چون بيدار شدند ،من شروع به دست كشيدن بر پهلويشان كردم و
گفتم :يا رسولﷲ! آيا به ما اجازه نمﻲدهيد كه چيزي را بر روي بوريا براي شما هموار
كنيم؟ فرمودند» :ما لﻲ وللدنيا ،إنما مثلﻲ ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح
وتركها :مرا چهكار است با دنيا ،جز اين نيست كه مثل من و مثل دنيا ،همچون مثل
شخص سواري است كه لختﻲ در زير درختﻲ درنگ كرده است ،سپس رفته و آن را
ترك نموده است«.
طبرانی در »معجم اوسط « از ابن عباس )رض( روايت کرده است  :رسول ﷲ فرمود :
» شهر ها وسرزمين هايی را که امتم بعد از من فتح می کنند  ،برايم اشکارا نشان داده
شدومشاهده آنها خرسندم ساخت  ،پس خدای بزرگ » َولَ ْﻶ ِخ َرة ُ َخي ٌْر لﱠ َك ِمنَ ْاﻷُولَى «
را نازل کرد ) .اسناد اين روايت حسن است (
حاکم وبيهقی در » دﻻئل النبوه « وطبرانی وديگران از ابن عباس )رض( روايت کرده
اند  :شهر ها ودهاتی که يکی بعد از ديگر مغلوب مسلمانان گرديد ه وفتح می شندند
آشکارا به پيامبر نشان داده شد  .پيامبر از مشاهده آنها بی نهايت خرسند گرديد  .پس
ف يُ ْع ِطيكَ َربﱡكَ َفتَ ْر َ
ضى «)» (5و البته پروردگارت بهزودي به تو
» َولَ َ
س ْو َ
مﻲبخشد« گشايش در كار دين ،پاداش عظيم ،اعلﻲ عليين بهشت ،حوض كوثر و نعمت
شفاعت براي امتت را در آخرت »پس خشنود مﻲشوي« به اين بخششها و پاداشها.
در حديث شريف آمده است كه چون اين آيه نازل شد ،رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلمّ
فرمودند» :إذن ﻻ أرضﻲ و واحد من أمتﻲ فﻲ النار :پس حاﻻ كه چنين است؛ من راضﻲ
نمﻲشوم تا يكﻲ از امت من در دوزخ باشد«.
سبب نزول اين آيه :نيز مانند سبب نزول آيه قبل است .ابنعباس رضﻲﷲ عنهما روايت
مﻲكند :سرزمينهايﻲ كه بر امت آن حضرت صلّی ﷲ عليه و سلّم فتح مﻲشود ـ شهر
به شهر ـ بر رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم عرضه شد و ايشان بدان مسرور گرديدند
ضى .
ف يُ ْع ِط َ
يك َرب َﱡك فَت َ ْر َ
آنگاه نازل گرديدَ :ولَ َ
س ْو َ
آوى « )» (6مگر تو را يتيم نيافت پس جايت داد؟« يعنﻲ :پرودگارت
»أَلَ ْم َي ِجدْكَ َي ِتيما ً فَ َ
تو را يتيم بدون پدر يافت آنگاه برايت مأوايﻲ قرار داد كه به آن جاي گيري و سروسامان
يابﻲ ،آن مأوي خانه جدت عبدالمطلب و عمويت ابوطالب بود زيرا رسول خدا صلّی ﷲ
عليه و سلّم هنگامﻲكه در شكم مادرشان بودند يا بعد از تولد ،پدر خود را از دست
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دادند ،سپس مادرشان آمنه دختر وهب نيز در ششسالگﻲ ايشان وفات يافت و ايشان تا
هشتسالگﻲ تحت سرپرستﻲ پدرکﻼن خود عبدالمطلب قرار داشتند و بعد از آن كه او
درگذشت ،ابوطالب کاکايش سرپرستﻲ ايشان را بر عهده گرفت و تا چند سال بعد از
بعثتشان به پيامبري كه ابوطالب درگذشت ،او پيوسته حامﻲ و پشتيبانشان بود.
ّ
مفسرين مينويسند :حكمت در اينكه خداوند ج ّل جﻼله آن حضرت صلّی ﷲ عليه و سلم را
يتيم برگزيد اين بود تا ايشان قدر يتيمان را بشناسند و به حق آنان و سروسامان دادن به
اوضاعشان بپردازند چنانكه وقتﻲ رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم با وصف يتيمﻲ به
نبوت و رسالت برانگيخته شدند ،اين خود نشانه عظيمﻲ از نشانههاي صدق و صحت
رسالت ايشان گرديد .در حديث شريف آمدهاست كه چون مردي نزد رسول خدا صلّی ﷲ
عليه و سلّم از قسوت قلبش شكايت كرد ،آن حضرت صلّی ﷲ عليه و سلّم به وي
فرمودند» :اگر مﻲخواهﻲ دلت نرم شود ،بر سر يتيم دست عطوفت بكش و مسكين را
غذا ده« .همچنين در حديث شريف آمدهاست» :من و سرپرست يتيم )در بهشت( مانند اين
دو انگشت بههم نزديك هستيم« و به دو انگشت سبابه و وسطاي خود اشاره كردند.
ض ّ
» َو َو َجدَكَ َ
اﻻً فَ َهدَى «)»(7و تو را سرگشته يافت پس هدايت كرد« يعنﻲ :اي پيامبر!
حق تعالﻲ تو را از چگونگﻲ ايمان غافل يافت به طوري كه نمﻲدانستﻲ ايمان چيست و تو
را از آنچه كه برايت از كار نبوت اراده كرده بود ،غافل يافت و تو نمﻲدانستﻲ كه
قرآن چيست و نه از شرايع و احكام الهﻲ آگاه بودي پس تو را بدينها راه نمود.
گفتنﻲ است كه در اينجا نمﻲتوان »ضﻼل« را بر آنچه كه در مقابل »هدي« است،
حملكرد زيرا انبيا عليهم السﻼم از گمراهﻲ معصوم و مصونند بلكه »ضﻼل« در اينجا
بهمعنﻲ ندانستن احكام شرعﻲ و عدم آگاهﻲ از امر نبوت است ـ چنانكه بيان شد.
» َو َو َجدَكَ عَائِﻼً فَأ َ ْ
غنَى «)»(8و نياز مندت يافت وبی نياز ساخت « يعنﻲ :اي پيامبر! حق
تعالﻲ تو را فقير و عايلهمند و بﻲمال و منال يافت پس بﻲنيازت كرد؛ با رزق و روزي
كه بهتو از طريق فتوحات سرزمينها و اماكن كفار بخشيد.
يا معنﻲ اين است :تو را قبل از رسالت نخست با تجارت در مال خديجه دختر خويلد
اولين همسرت ،توانگر ساخت سپس با مال ابوبكر رضی ﷲ عنه آنگاه با مال انصار و
سپس با نيل به غنيمت بعد از رسالت و بعد از هجرت و نيز تو را توانگر ساخت؛ با قانع
ساختنت به روزي اندك چنانكه در حديث شريف آمده است» :ليس الغنﻲ عن كثرة
العرض ولكن الغنﻲ غنﻲ النفس :توانگري از بسياري مال و ثروت نيست بلكه توانگري،
توانگري و بﻲنيازي نفس است«.
»فَأ َ ﱠما ا ْليَتِي َم فَ َﻼ تَ ْق َه ْر «)»(9پس اما يتيم را پس خشونت مکن « يعنﻲ :اي پيامبر! تو نيز
به پاس اين همه نعمت ،بهسبب ضعف و ناتوانﻲ يتيم بر مال و حقش مسلط نشو بلكه
حقش را به او بده و يتيمﻲ خودت را بهياد آور.
وجود اطفال يتيم كه پدر يا والدين خود را در طفوليت از دست دادهاند در هر جامعهای
اجتنابناپذير است .در همهی اديان الهی ابراهيمی به اين كودكان توجه بعمل آمده است
و بر ضرورت تع ّهد در برابر آنان ،حفظ حقوقشان و اظهار لطف به آنان تأكيد میكنند .
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پروردگار با عظمت ما پيروان اديان الهی از جمله به بنی اسرائيل هدايت به نيکی به
يتام نموده وازجمله عهدی است كه خداوند از بنی اسرائيل در مورد گرفته شده است :
سانًا َوذِی ْالقُ ْربَى َو ْاليَتَا َمى
» َو ِإ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِميثَاقَ بَنِی ِإس َْرائِي َل ﻻ تَ ْعبُدُونَ ِإﻻ ﱠ َ َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن ِإ ْح َ
ين«؛) سوره بقره آيه » ( 83به ياد آوريد زمانی را كه از بنیاسرائيل پيمان
َو ْال َم َ
سا ِك ِ
گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و
بينوايان نيكی كنيد«.
اين آيهی شريفه ،احسان به چند گروه را از وظايف ضروری اهل ايمان و از مصاديق
اعمال شايسته دانسته است كه يتيمنوازی از جمله آنان است؛ چرا كه بندهای اين ميثاق،
عام است و به بنیاسرائيل اختصاص ندارد؛ بلكه از اصول حقيقی دين الهی است كه در
همهی شرايع مقدسه بوده است و تغيير نمیكند .
ب َو ل ِك ﱠن
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
قرآن عظيم الشان مﻲ فرمايد» :لَي َ
ْس ْالبِ ﱠر أ َ ْن ت ُ َولﱡوا ُو ُجو َه ُك ْم ِق َب َل ْال َم ْش ِر ِ
ب َو النﱠ ِب ِيّينَ َو آتَى ْالما َل َعلى ُح ِبّ ِه َذ ِوي
ْال ِب ﱠر َم ْن آ َمنَ ِبا ﱠ ِ َو ْال َي ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر َو ْال َمﻼ ِئ َك ِة َو ْال ِكتا ِ
ْالقُ ْربى َو ْاليَتامى َو ْال َمساكِينَ « ) بقره ) (177 /نيكﻲ )تنها( اين نيست كه به هنگام نماز
صورت خود را به سوي مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكوكار كسﻲ است كه به خدا و روز
رستاخيز و فرشتگان و كتاب آسمانﻲ و پيامبران ايمان آورد و مال خود را با تمام عﻼقه
اي كه به آن دارد به خويشاوندان و يتيمان و از كارافتادگان و  ...انفاق كند(. ...
هکذا در ) آيه  152 :سوره انعام ( می فرمايد  » :وﻻ تقربوا مال اليتيم اﻻّ بالتى هى
احسن( به مال يتيم نزديك مشويد جز به بهترين وجه« .
قرآن كريم با تعبيرات گيرا و گويا ،مسئوليت مردم و دولت اسﻼمی را دربارهی ايتام
برشمرده است .اين كتاب مقدس و آسمانی با برترين شيوه از ايتام تجليل و بر رسيدگی به
امور مادی و معنوی ،فردی و اجتماعی آنان تأكيد میكند .همچنين كوتاهی در سرپرستی
آنها را توبيخ كرده ،سبب كيفر دنيوی و اخروی میداند .
قرآن مجيد در آيات مختلف ،نيكی و رسيدگی به امور مادی و معنوی افراد يتيم را پس
از احسان به والدين و نزديكان قرار داده و اين نيكی را يكی از زمينههای سازندگی
اخﻼق و مبارزه با بخل ،غرور و مفاسد اخﻼقی معرفی كرده است.

يـتـيـم:

يتيم در لغت عرب ،به شخص نابالغ گفته میشود كه پدرش را از دست داده) فوت کرده(
باشد و پس از بلوغ اين اسم از او برداشته شود ) .لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر،
بيروت ،سوم 1414 ،ق ،ج  ،12ص ( . 645
از ديدگاه شرع مقدس اسﻼم طفل يتيم با از دستدادن سايهی پرمهر پدر ،احساس خﻸ و
كمبود فراوان میكند كه اين خﻸ با محبت و دوستی قابل جبران است.
مادران مهربان و دلسوز ،اين كمبود را تا حدودی جبران میكنند؛ ولی اسﻼم ،همگان را
مكلف كرده است تا در صورت وجود مادر يا سرپرست ،او را در قبال اين مهم ياری
كنند و در غير اين صورت آنها را تحت حمايت خويش قرار دهند.
دين مبين اسﻼم ،حقوقی را در قبال ايتام واجب كرده است كه شناخت آن حقوق ،ما را
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در انجام وظايف ومسوليت های ما كمك میكند.
قابل تذکر است که  :رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم با يتيمان به نيكﻲ  ،شفقتﻲ
ومهربانی زايد الوصفی رفتار كرده و در حق آنان به نيكﻲ هدايت ودساتير متعددی در
زمينه اهتمام وتوجه در حق يتام صادر فرموده است .
سائِ َل فَ َﻼ ت َ ْن َه ْر «)»(10و اما بر سائل چيغ نزن« يعنﻲ :اگر کسی به عنوان
» َوأ َ ﱠما ال ﱠ
کمکی از تو چيزي درخواست كرد ،بر او چيغ نزن و او را از خود مران زيرا تو خود
نيز فقير بودهاي پس يا به او غذا و خوراكﻲ بده و يا هم او را به نرمﻲ و مﻼيمت
برگردان .
» َوأ َ ﱠما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َك فَ َح ّد ْ
ِث «)»(11و اما به نعمت پروردگارت ،پس بگو« به پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم ثروت ودارای ازپدر به ميراث نه مانده بود  ،او نه تنها درد محروم
شدن از سر پرستی پدر را چشيده بود ودر سن شش سالگی از آغوش پر عطوفت مادرش
محروم شد  ،بلکه جوانی اش را در فقر ،تنگدستی وناداری سپری کرد  ،ولی ديری
نگذشت که با ثروتمندترين زن قريش  ،در قدم نخست او را شريک تجارت خود گرفت
وسپس پيشنهاد ازدواج با او را داد وبدينترتيب راه های بيرون رفتن از تنگدستی برويش
گشوده شد .
ِث « بايد گفت که َ َ» :ح ّد ْ
ک فَ َح ّد ْ
ِث « از تحديث مشتق شده که
درتفسير » َو أما بِ ِن ْع َم ِة َر ِبّ َ
به معنای گفتن سخن می آيد.
هدف از آن اينست که شما نعمت های پروردگار را پيش مردم بيان کنيد  ،زير اين يکی
از راه های شگر گزاری است  ،تا جای که اگر کسی بر ديگری احسان کند به او دستور
داده شده که از محسن سپاسگزاری نمايد.
در حديثی آمده است  :کسی که بر احسان مردم شکر بجا نياورد  ،او شکر ﷲ را نيز بجا
نخواهد آورد(» من ﻻ يشكر الناس ﻻ يشكر ﷲ «) رواه احمد  ،ورواته ثقات  ،مظهری (
در حديثی ديگری آمده است که  :هر کس بر ديگری احسان کند  ،او هم بايد در عوض
احسان او  ،احسان کند  ،واگر توان مالی ندارد  ،در پيش مردم او ستايش کند  ،زيرا
هر کسی در جمع مردم از کسی ستايش کرد  ،او حق سپاسگزاری را بجا ء اورد .
) تفسيرمظهری (
يادداشت  :بجا آوری شکر هر نعمت  ،واجب است  ،شکر نعمت مال اين است که ازآن
مقدری درراه ﷲ با اخﻼص نيت صرف کند  ،وشکر نعمت علم ومعرفت اين است که آن
را به ديگران تدريس کند  ) .رواه البغوی عن جابر بن عبد ﷲ  ،مظهری (

شکر گزاری از نعمت های الهﯽ :

ک فَ َح ّد ْ
ِث « پروردگار با عظمت ما به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
در آي ٔه » َو أما ِب ِن ْع َم ِة َر ِبّ َ
می فرمايد  :نعمت های پروردگارت را ياد اوری کن .ياد اوری کردن نعمت به معنای
برتریجويی و فخر بر ديگران نبايد باشد بلکه به معنای يادآوری نعمت هاست که انسان
را شاكر و در مقام عبوديت تکامل بخشيده و باعث میشود کم تر،کمبودها و دردها را
احساس کند ،چرا که خداوند به قدری به ما نعمت داده است که اگر نعمتی هم گرفته شود
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نمیتوان شکر نعمت های ديگر را به جای آورد.
 انسانی که نعمت های خداوند را متذ ّکر است در گرفتاری ،سختی و بﻼيا هم دچار يأسو نااميدی و اضطراب نمی شود و روحی آرام و قلبی مطمئن دارد.
ـ ياد آوری نعمت ها دو گونه است:

لسانﯽ و عملﯽ

لسانی ،که همان شکرگزاری و سپاس است.
عملی ،که همان انفاق و بخشش در راه پروردگار است ،بخششی بدون منّت که حکايت از
نعمت های فراوانی داشته باشد که خدای کريم به او ارزانی فرموده است مانند :صرف
مال در خيرات جاريه و باقيات الصالحات مانند:ساخت مسجد ،مدرسه ،نشر کتب سودمند
و ...پروردگار عالم نيازی به شکر ما ندارد و اگر دستور شکرگزاری داده به جهت اين
است که ما در مکتب عالی تربيت ،بهترين مراتب شکرگزاری را طی نمائيم.
ـ خـدای متـعال نـجات و پـيـروزی و ازديـاد نعمت هايـش را در شـکرگـزاری و عـذاب
را در کـفران نعـمت ها داده و خـطاب بـه بنی اسـرائيل)در ادامهی مواعـظ موسی )عليه
سﻼم( و يا در يک جـملهی مستقل خطاب به مسلمين )هر دو تفسير ،در تفاسير قرآن
ال ّ
آمده که البته جمع آن هم منافاتی ندارد( میفرمايد»:لَ ِئ ْن َشک َْرت ُ ْم َﻷَزي َدنَ ﱡ
ک ْم َو َلئ َ ْن َکفَ ْرت ُ ْم ا ﱠِن
عذابی لَشَدي ٌد« ؛اگر شکرگزاری کنيد نعمت خود را بر شما می افزايم و اگر کفران کنيد
َ
شما را مجازاتی شديد خواهم کرد .
ـ البته اين را هم بايد گفت که پروردگار عالم نيازی به شکر ما ندارد و اگر دستور
شکرگزاری داده به جهت اين است که ما در مکتب عالی تربيت ،بهترين مراتب
شکرگزاری را طی نمائيم .

شکر چيست:

شکر در لغت به معنای تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و کردار است.
شکرگزاری با قلب ،زبان و عمل ،در روايات اسﻼمی نيز به همين معنی آمده است.

شکرگزاری در اسﻼم:

شکر گزاری بدرگاه الهی از مهمترين خصوصيات انسان است .گرچه نعمتها و فضل
پروردگار بسيار زياد می باشد و قابل احصاء نيست ا ّما همين معرفت و شناخت که بشر
بداند از شکر الهی عاجز است مقدمه ای بر رويش اين فرهنگ در وجود او خواهد بود.
شکر مراتب و درجاتی دارد ،تشکر به قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطاء
شده است ،جاری ساختن بر زبان و ثناگويی منعم ،بروز شکر بر جوارح و اعضاء به
نحوی که انسان در حد توان بتواند از قوای خود در جهت مصالح و اموری که رضايت
الهی در آن نهفته است اقدام نمايد.
قرآن مجيد در بيش از هفتاد آيه ،سپاسگزاری و قدردانی را چه از جانب خدا و چه از
سوی انسان ها مورد اشاره قرار داده و با عناوين گوناگونی بر انجام اين کار نيک پای
فشرده است .همچنين در روايات زيادی به اين امر سفارش شده است که بعضی از آنها
عبارت اند از:
10

سوره ال ﱡ
ض َحى
على َو ْه ٍن َو
تشکر از خدا و از پدر و مادرَ » :و َو ﱠ
اﻹ ْنسانَ ِبوا ِل َد ْي ِه َح َملَتْهُ أ ُ ﱡمهُ َو ْهنا ً َ
ص ْينَا ْ ِ
فِصالُهُ فی عا َمي ِْن أ َ ِن ا ْش ُ
ی ْال َمصير« ما به انسان درباره پدر و مادرش
ک ْر لی َو ِلوا ِل َدي َ
ْک ِإلَ ﱠ
سفارش کرديم ،مادرش او را با سستی روز افزون حمل کرد و شيرخوار گيش دو سال
است ،سفارش کرديم که سپاس من و پدر و مادرت را به جای آر؛ زيرا بازگشت به سوی
من است.

مراتب شکر:

سپاس وشکر گزاری در برابر نعمت های وسيع وﻻ يتنهی پروردگار مطابق فهم
علمای اسﻼم در سه مرحله انجام می پذيرد ) :شگر گزاری قلبی  ،شکر گزاری زبانی ،
وشگر گزاری عملی (

شکر گزاری قلبﯽ:

عبارت است بدين معنی است که قلب سپاس گزار همواره ياد نعمت و بخشش نعمت
گستر و بزرگداشت و تعظيم اوست و در برابر بزرگی و توجه او اظهار کوچکی و نياز
می کند و با تفکر در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و اراده خيررسانی به
بندگانش ،شگفتی خويش را ابراز می دارد و خضوع و خشوعش افزون می شود.

شکر گزاری زبانﯽ:

شگر گزاری زبانی بدين معنی است که  :شکرگزار به تمجيد و ثناگويی و تسبيح و تهليل
نعمت دهنده می پردازد و در حد فکر و توان خود ،او را می ستايد .همين طور در قالب
امر به معروف و نهی از منکر ديگران را نيز به اطاعت از او وا می دارد.

شکر گزاری عملﯽ :

شگر گزاری عملی عبارت از مرحله سوم شکر ،سپاس گزاری عملی در برابر نعمت
گستر است که نعمت پذير بايد تﻼش کند نعمت های خدا را در راه نافرمانی او به کار
نگيرد ،بلکه از آن ها برای اطاعت و عبادت او کمک بجويد.

تشويق به شکرگزاری:

دين مقدس اسﻼم پيروان خويش را به شکرگزاری سفارش و تشويق کرده و افراد سپاس
گزار را ستوده است :
قرآن عظيم الشان می فرمايد:ای کسانی که ايمان آورده ايد از آن پاکيزه هايی که روزی
شما کرده ايم بخوريد و اگر خدا را می پرستيد سپاسش را به جای آوريد .و نيز می
فرمايد :هر کس خواهان پاداش آن جهان باشد به او می دهيم و شاکران را پاداش خواهيم
داد..

کفران نعمت:

کفران نعمت به معنای پوشاندن و ناديده گرفتن نعمت هاست .خداوند ،اگرچه نيازمند
سپاس گزاری و عبادت ما نيست ،ولی از روی حکمت و مصلحت عبادت را بر بندگان
ضروری دانسته است و در قرآن کريم پس از نويد به سپاس گزاران می فرمايد :آن که
سپاس گزاری کند سپاسش به نفع خود اوست و هر که کفران ورزد ،خداوند بی نياز و
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ستوده است.با اين که خداوند از سپاس و تشکر نعمت پذيران بی نياز است و بزرگوارتر
از آن است که ناسپاسان را محروم سازد ،ولی کفران نعمت  ،خود ،سبب برخی از
ناهنجاری ها می شود از جمله:

 -1پستی:

انسان ناسپاس ،پستی و بی کفايتی خود را اثبات می کند چرا که عقل و وجدان انسان می
گويد که نعمت پذير بايد سپاس گزار باشد و زير پا گذاشتن داوری عقل و وجدان از
کسانی سر می زند که در پستی و بی ارزشی به حد حيوانيت رسيده ،بلکه پست تر شده
اند.

 -2زوال نعمت:

کفران نعمت ،سبب بی ثباتی و ناپايداری نعمت ها می شود و خير و برکت را از بين می
برد .همان طور که سپاس گزاری سبب بقای آن می شود.

 -3کم شدن احسان و نيکی:

اثر ديگر کفران نعمت ،رخت بستن خير و احسان از جامعه است ،چرا که ناسپاسی،
صاحبان نعمت را دلسرد می کند و از انعام و بخشش باز می دارد .سنت خداوند نيز
چنين است که اگر بندگان کفران نعمت ورزند از فضل و احسانش بکاهد.

 -4عقوبت سريع:

تاثير منفی ديگر کفران نعمت ،تسريع در شکنجه و عقوبت کافر نعمت است.
 -5رفتن به دوزخ:
آخرين برداشتی که کافر نعمت از محصول خود می کند ،رفتن به دوزخ سوزنده است،
زيرا او با پوشاندن نعمت های خدا و ناديده گرفتن احسان بندگان او از راه خدا منحرف
می شود و قدم در راه ستم می نهد که پايانی جز جهنم نخواهد داشت اين سرانجامی است
که قرآن به آنان نشان داده است :آيا نديده ای کسانی را که نعمت خدا را به کفر بدل
ساختند و مردم خود را به ديار هﻼکت بردند ،آنان به قرارگاه بد ،دوزخ ،داخل می شوند.

وحی چيست :

تعريف وحﯽ:
ابن ابی حاتم از طريق عقيل از زهری آورده است که از وحی سؤال شد  :در جواب
گفت  :وحی آن است که خداوند بر پيامبرانش می فرستد ودر قلب پيابر ثابت می نمايد ،
پس با آن تکلم می کند وآن را می نويسد  ،وآن کﻼم ﷲ است  ،وقسمتی ديگر از وحی
پيامبر به آن گفتگونمی کند وآن را برای کسی نمی نويسد وبه نوشتن آن مامور نيست ولی
به صورت حديث آن را برای مردم بازگو می کند که خداوند اورا امر فرمود که آن
مطلب رابرای مردم بيان نموده وبه آنان تبليغ کند  ).ترجمه اﻻتقان فی علوم القرآن جﻼل
الدين عبد الرحمن سيوطی (
علما در مورد اينکه وحی چيست وبه چه کسانی وحی می شود می فرمايد :
کلمه وحی در زبان عربی چندين معنی دارد که در قرآن کريم از اين معانی در جاهای
مختلف بکار رفته است ،از جمله معانی وحی عبارتند از:
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ک إِلَی النﱠ ْح ِل أ َ ِن
 -1الهام غريزی برای حيوان ،مانند الهام به زنبور عسلَ »:وأ َ ْو َحی َربﱡ َ
ات ﱠ ِخذِی ِمنَ ْال ِج َبا ِل بُيُوتًا َو ِمنَ ال ﱠ
ش َج ِر َو ِم ﱠما َي ْع ِر ُ
شونَ « )سوره نحل .(68يعنی» :و
پروردگار تو به زنبور عسل »وحی« )و الهام غريزی( نمود که» :از کوهها و درختان و
داربستهايی که مردم میسازند ،خانههايی برگزين« .مراد از اين وحی ،الهام غريزی
است ،يعنی :پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد .زنبوهای عسل برابر فطرت
خود خانههای خويش را تهيه میبينند ،و اين فطرت را خدای متعال در وجود آنها نهاده
که همان الهام غريزی می باشد.
 -2الهام فطری برای انسان.
علَی قَ ْو ِم ِه ِمنَ
 -3اشاره سريع بحالت رمز ،مانند اشاره زکريا عليه السﻼم  »:فَخ ََر َج َ
ع ِشيا« )سوره مريم  .(11يعنی :او از محراب
ْال ِم ْح َرا ِ
س ِّب ُحوا بُ ْک َرةً َو َ
ب فَأ َ ْو َحی ِإلَ ْي ِه ْم أَن َ
عبادتش به سوی مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنها گفت)» :بشکرانه اين موهبت(،
صبح و شام خدا را تسبيح گوييد!« يعنی :اين مطلب را از طريق اشاره به آنان فهماند و
نتوانست آن را با زبان به آنان انتقال دهد.
 -4وسوسه شيطان بر نفس انسان:
َ
ُ
اطينَ لَيُو ُحونَ إِلَی أ َ ْو ِل َيآئِ ِه ْم ِليُ َجا ِدلو ُک ْم َو ِإ ْن أ َ
ط ْعت ُ ُمو ُه ْم ِإنﱠ ُ
» َو ِإ ﱠن ال ﱠ
ک ْم لَ ُم ْش ِر ُکونَ « )سوره
ش َي ِ
انعام  .(121يعنی :و شياطين وسوسه القا میکنند بهسوی دوستان خويش تا با شما
خصومت کنند ،اگر از آنها اطاعت کنيد ،شما هم مشرک خواهيد بود.
پس کلمه وحی در لغت عرب تمامی معانی فوق را دارا می باشد ،اما معنای مورد نظر
ما در اينجا ،معنای اصطﻼحی آن است .و مقصود از معنای اصطﻼحی وحی،
يعنی:ارتباط خدا با پيغمبران با واسطه يا بدون واسطه است.
اما وحی – با آن معنای اصطﻼحيش  -تنها به مﻼئکه و انبيای الهی مختص می شود،
ک ِإلَی ْال َمﻶ ِئ َک ِة أ َ ِنّی
دليل وحی بر مﻼئکه اين فرموده ﷲ متعال است ِ » :إ ْذ ي ِ
ُوحی َربﱡ َ
َم َع ُ
ق
ب الﱠذِينَ َکفَ ُرواْ ﱠ
سأ ُ ْل ِقی فِی قُلُو ِ
الرع َ
ک ْم فَثَبِّتُواْ الﱠ ِذ ينَ آ َمنُواْ َ
ْب فَاض ِْربُواْ فَ ْوقَ اﻷ َ ْعنَا ِ
َان« )سوره انفال .(12يعنی :و )به ياد آر( موقعی را که
َواض ِْربُواْ ِم ْن ُه ْم ُک ﱠل َبن ٍ
پروردگارت به فرشتگان وحی کرد» :من با شما هستم؛ کسانی را که ايمان آوردهاند،
ثابت قدم داريد! بزودی در دلهای کافران ترس و وحشت میافکنم؛ ضربهها را بر باﻻتر
از گردن )بر سرهای دشمنان( فرود آريد! و همه انگشتانشان را قطع کنيد.
ک َک َما
و دليل نزول وحی بر انبياء الهی ،اين فرموده ﷲ متعال استِ » :إنﱠا أ َ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
اط
وب َواﻷ َ ْسبَ ِ
يم َوإِ ْس َما ِعي َل َوإْ ْس َحقَ َو َي ْعقُ َ
وح َوالنﱠ ِب ِيّينَ ِمن َب ْع ِد ِه َوأ َ ْو َح ْينَا إِلَی إِب َْرا ِه َ
أ َ ْو َح ْينَا إِلَی نُ ٍ
ُورا« )نساء .(163
َارونَ َو ُ
سلَ ْي َمانَ َوآت َ ْينَا َد ُاوو َد زَ ب ً
س َوه ُ
َو ِعي َسی َوأَي َ
ﱡوب َويُونُ َ
يعنی :ما به تو )محمد( وحی فرستاديم؛ همان گونه که به نوح و پيامبران بعد از او وحی
فرستاديم؛ و )نيز( به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسی و ايّوب و
يونس و هارون و سليمان وحی نموديم؛ و به داوود زبور داديم.
بنابراين تنها بر مﻼئکه و انبياء و پيامبران عليهم الصﻼة و السﻼم وحی می شود ،اما هيچ
دليل قرآنی يا حديثی وجود ندارد که ثابت کند وحی – با آن تعريف اصطﻼحيش – بر
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غير از مﻼئکه و انبياء نازل شود .روشهای وحی بر انبياء نيز مختلف است.

زبان وحﯽ :

ابن ابی حاتم از سفيان ثوری روايت کرده که گفت  :هيچ وحی بغير عربی نازل نشد
است  ،بلکه هر پيامبری آن را برای قومش ترجمه می کرد.

حالت پيامبر اسﻼم در وقت وحﯽ:

وضعيت وحالتی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در وقت وحی در حديثی ابن سعد که حضرت
بی بی عايشه روايت کرده چنين است  » :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم هنگامی که وحی
بر اونازل می شد سرش را می پوشانيد ورنگش تغييرمی کرد ،ودر دندنهای خود احساس
سردی می کرد ،وعرق می کرد بطوری که مانند مرواريد ازصورتش سرازير می شد.

طروق وحﯽ:

قرآن عظيم الشان در ) آيه  51سوره شوری ( سه طريق وحی بر پيامبران الهی را
ب أَ ْو ي ُْر ِس َل
بيان فرموده استَ »:و َما َکانَ ِل َبش ٍَر أَن يُ َک ِلّ َمهُ ﱠ ُ ِإ ﱠﻻ َو ْحيًا أ َ ْو ِمن َو َراء ِح َجا ٍ
س ً
ی َح ِکي ٌم« )يعنی :و شايسته هيچ انسانی نيست که خدا با
وﻻ فَي ِ
َر ُ
ی بِإ ِ ْذنِ ِه َما َيشَاء ِإنﱠهُ َ
ع ِل ﱞ
ُوح َ
او سخن گويد ،مگر از راه وحی يا از پشت حجاب ،يا رسولی میفرستد و بفرمان او
آنچه را بخواهد وحی میکند؛ چرا که او بلندمقام و حکيم است!
منظور از وحی در اينجا معنای اصطﻼحی آن نيست ،بلکه يک معنی از معانی لغوی آن
مقصود است که میتوان کلمهی وحی در آيه را به خواب ديدن تفسير کرد.
پس بر طبق اين آيه کريمه ،خدای متعال از سه طريق با رسوﻻن و انبيای خود سخن می
گويد:
 -1از طريق رؤيای صالحه
 -2از طريق سخن گفتن از پشت حجاب
 -3از طريق ارسال مﻼئکه و نزول وحی بوسيله مﻼئکه وحی
اما اينکه گفته شود که  » :نحوه ی وحی برای هر پيامبری متفاوت بوده« اين سخن
بطور صد در صد هم صحيح نيست ،زيرا همانگونه که در آيه فوق آمد ،خدای متعال تنها
از آن سه طريق با انبيای خود مرتبط می شود ،و ممکن است پيامبری از هر سه طريق
با خدای متعال در ارتباط باشد )مانند پيامبر اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم( و ممکن است که
پيامبر ديگری تنها از دو طريق )رؤيای صالحه و ارسال فرشته( در ارتباط باشد ،پس
ممکن است پيامبری با ديگری در نحوه ی وحی اشتراک داشته باشند.
مثﻼ ابراهيم عليه السﻼم از دو طريق )رؤيای صالحه و ارسال فرشته( بر وی وحی شده
است ،مثﻼ در مورد رؤيای صالحه ،آيه زير اين مطلب را تاييد می کند:
 -1وحﯽ بر ابراهيم عليه السﻼم از طريق رؤيای صالحه:
صا ِل ِحينَ * فَ َب ﱠ
ی ِإنِّی
ش ْرنَاهُ ِبغُ َﻼ ٍم َح ِل ٍيم * فَلَ ﱠما َبلَ َغ َم َعهُ ال ﱠ
ب هَبْ ِلی ِمنَ ال ﱠ
» َر ّ ِ
ی قَا َل َيا بُ َن ﱠ
س ْع َ
ک فَان ُ
ظ ْر َماذَا ت َ َری قَا َل يَا أَبَ ِ
ت ا ْف َع ْل َما تُؤْ َم ُر َ
أ َ َری فِی ْال َمن َِام أَنِّی أ َ ْذ َب ُح َ
ستَ ِج ُد ِنی ِإن شَاء ﱠ ُ
الرؤْ َيا ِإنﱠا
ص ﱠد ْق َ
ت ﱡ
ِمنَ ال ﱠ
ين * َونَا َد ْينَاهُ أ َ ْن َيا ِإب َْرا ِهي ُم * قَ ْد َ
صا ِب ِرينَ * فَلَ ﱠما أ َ ْسلَ َما َوتَلﱠهُ ِل ْل َج ِب ِ
ک ن َْج ِزی ْال ُم ْح ِسنِينَ * ِإ ﱠن َهذَا لَ ُه َو ْالبَ َﻼء ْال ُم ِب ُ
علَ ْي ِه ِفی
ين * َوفَ َد ْينَاه ُ ِب ِذبْحٍ َع ِظ ٍيم * َوت َ َر ْکنَا َ
َک َذ ِل َ
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ک ن َْج ِزی ْال ُم ْح ِسنِينَ * ِإنﱠهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُمؤْ ِمنِينَ * َوبَ ﱠ
ش ْرنَاهُ
يم * َک َذ ِل َ
س َﻼ ٌم َ
ْاﻵ ِخ ِرينَ * َ
علَی إِب َْرا ِه َ
صا ِل ِحينَ « )صافات .(112-100
ِبإ ِ ْس َحقَ َن ِبيا ِ ّمنَ ال ﱠ
يعنی :ابراهيم گفت :پروردگارا! به من از صالحان ]فرزندان صالح[ ببخش،ما او
)ابراهيم( را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت داديم! هنگامی که با او به مقام سعی و
کوشش رسيد ،گفت» :پسرم! من در خواب ديدم که تو را ذبح میکنم ،نظر تو چيست؟«
گفت »پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن ،به خواست خدا مرا از صابران خواهی
يافت!« هنگامی که هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاک نهاد ...او را ندا
داديم که» :ای ابراهيم! آن رؤيا را تحقق بخشيدی )و به مأموريت خود عمل کردی(!« ما
اين گونه ،نيکوکاران را جزا میدهيم! اين مسلّما ً همان امتحان آشکار است! ما ذبح
عظيمی را فدای او کرديم ،و نام نيک او را در ا ّمتهای بعد باقی نهاديم! سﻼم بر
ابراهيم! اين گونه نيکوکاران را پاداش میدهيم! او از بندگان باايمان ما است! ما او را به
اسحاق -پيامبری از شايستگان -بشارت داديم!
 -2همچنين بر ابراهيم عليه السﻼم از طريق ارسال فرشته ،وحی شده استَ »:ولَقَ ْد َج ْ
اءت
سﻼَ ًما قَا َل َسﻼَ ٌم فَ َما َلبِ َ
ث أَن َجاء ِب ِع ْج ٍل َح ِني ٍذ« )سوره هود
ُر ُ
يم بِ ْالبُ ْش َری قَالُواْ َ
سلُنَا إِب َْرا ِه َ
.(69يعنی :فرستادگان ما )فرشتگان( برای ابراهيم بشارت آوردند؛ گفتند» :سﻼم!« )او
نيز( گفت» :سﻼم!« و طولی نکشيد که گوساله بريانی )برای آنها( آورد.
اما سخن گفتن خدا از پشت حجاب با پيامبری ،تنها برای موسی عليه السﻼم و پيامبر
اسﻼم محمد صلی ﷲ عليه وسلم ثابت شده است ،چنانکه در مورد موسی عليه السﻼم
ال لَن ت َ َرانِی َولَ ِک ِن
ْک قَ َ
سی ِل ِميقَا ِتنَا َو َکلﱠ َمهُ َربﱡهُ قَا َل َر ّ ِ
ب أ َ ِرنِی أَنظُ ْر إِلَي َ
آمدهَ »:ولَ ﱠما َجاء ُمو َ
ان ُ
ظ ْر ِإلَی ْال َج َب ِل« )سوره اعراف .(143يعنی :وهنگامی که موسی به ميعادگاه ما آمد ،و
پروردگارش با او سخن گفت ،عرض کرد» :پروردگارا! خودت را به من نشان ده ،تا تو
را ببينم!« گفت» :هرگز مرا )در دنيا( نخواهی ديد! ولی به کوه بنگر.
همچنين ثابت شده که در شب معراج ،خدای متعال از پشت حجاب با پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم سخن گفته ،البته بر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از طريق رؤيای صالحه و از
طريق ارسال فرشته نيز وحی نازل شده است.
خﻼصه اينکه خدای متعال از سه طريق با پيامبران خود در ارتباط بود ،که در اين ميان
بعضی از انواع وحی )سخن گفتن از پشت حجاب( تنها مخصوص دو تن از پيامبرانش
بوده ،ولی بيشتر پيامبران در دو نوع ديگر )يعنی از طريق رؤيای صالحه و يا ارسال
فرشته( مشترک بودند ،و اينگونه نبوده که هر با پيامبری به روش خاصی وحی شده
باشد.

حکمت وحﯽ به زنبور عسل:

ک إِلَی
درمورد حکمت وحی به زنبور عسل خداوند متعال می فرمايد َ » :وأ َ ْو َحی َربﱡ َ
النﱠ ْح ِل أ َ ِن ات ﱠ ِخذِی ِمنَ ْال ِج َبا ِل بُيُوتًا َو ِمنَ ال ﱠ
ش َج ِر َو ِم ﱠما َي ْع ِر ُ
شونَ « )سوره نحل»(68 /و
پروردگار تو به زنبور عسل وحی » الهام غريزی« کرد که از پارهای کوهها و از
برخی درختان و از آنچه داربست ) و چفتهسازی( میکنند ،خانههايی برای خود درست
15

سوره ال ﱡ
ض َحى
کن«.
منظور از وحی در اينجا معنای شرعی آن نيست ،بلکه يک معنی از معانی لغوی آن
مقصود است که الهام باشد ،زيرا وحی دارای معانی متعددی است از جمله :الهام غريزی
يا الهام فطری ،اشاره کردن ،و وسوسه شيطان نيز نوعی وحی است که از جانب شيطان
بر انسان القاء می شود ،چنانکه قرآن می فرمايدَ »:و ِإ ﱠن ال ﱠ
اطينَ لَيُو ُحونَ إِلَی أَ ْو ِل َيآ ِئ ِه ْم
ش َي ِ
ِليُ َجا ِدلُو ُک ْم« )سوره انعام»(121 /و در حقيقت ،شيطانها به دوستان خود وسوسه میکنند
تا با شما ستيزه نمايند«.و مراد از وحی در آيه فوق )سوره نحل (68 /به معنای » الهام«
است و آن الهام از نوع غريزی می باشد ،يعنی پروردگار به زنبور عسل الهام کرد و
اعمال شگفتآسايی را که عقﻼی بشر از آن عاجزند ،در طبع و غريزه آن قرار داد زيرا
زندگی زنبور عسل از چنان نظام اجتماعی و تعاونی دقيق و حيرت آوری برخوردار
است که بشر را به شگفتی و اعجاب واداشته است .
زنبورعسل در پرتو الهام فطرتیکار میکنند که آفريدگار در آنها به وديعت نهاده است.
الهام نيز نوعی وحی استکه زنبوران عسل به مقتضی آنکار میکنند.
زنبور عسل برابر فطرت خود خانههای خويش را تهيه میبينند ،و اين فطرت را خدای
متعال در وجود آنها نهاده که همان الهام غريزی می باشد.
ولی انسانها قسمتی از امورات خود را بصورت غريزی انجام می دهند ولی قسمتی ديگر
را بايد توسط انبيای الهی ارشاد شوند تا به مسير درست رهنمود شوند ،و خدای متعال
توسط وحی به برگزيدگان خود وحی فرموده تا در ميان انسانها اين رهنمودها را منتشر
کنند ،و با آمدن آخرين پيامبر خدا و کتابش قرآن؛ آن رسالت به اتمام رسيد و ديگر نيازی
به نزول وحی ندارند.

قسم به غيرﷲ:

سوگند خوردن به غير ﷲ تعالی و يا به غير از اسماء و صفات خداوند حرام است و جزو
شرک اصغر محسوب می شود ،و حتی اگر کسی به تعظيم و بزرگداشت غير ﷲ را به
قسم ياد کند ،او دچار شرک اکبر خواهد شد.
و علت اين هم حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که فرمودند» :من حلف بشیء
أشرک « )هرکس به غير ﷲ سوگند ياد کند ،قطعا ً کفر يا شرک
دُونَ ﷲِ فَقَد َ
ورزيده است( ).ترمذی ) (1535و گويد :حديث حسن است(.
بنابراين ما مسلمانان يا نبايد سوگند ياد کنيم و يا اگر سوگند خورديم بايد فقط به ﷲ يا يکی
از اسماء و صفاتش باشد ،مثﻼ سوگند ياد کردن به کﻼم ﷲ صحيح است زيرا کﻼم صفت
خداوند متعال است.
البته خداوند متعال ميتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال ميفرمايد:
» َوال ﱠ
اء
ار إِ َذا َج ﱠﻼهَا * َواللﱠ ْي ِل إِ َذا يَ ْغشَاهَا * َوال ﱠ
ش ْم ِس َو ُ
س َم ِ
ض َحاهَا * َو ْالقَ َم ِر إِ َذا ت َ َﻼهَا * َوالنﱠ َه ِ
ض َو َما َ
ط َحاهَا * َونَ ْف ٍس َو َما َس ﱠواهَا« )سوره الشمس .(1-6 :
َو َما َبنَاهَا * َو ْاﻷ َ ْر ِ
يعنی :به آفتاب و گسترش نور آن سوگند ،و به ماه هنگامی که بعد از آن درآيد ،و به روز
هنگامی که صفحه زمين را روشن سازد ،و به شب آن هنگام که زمين را بپوشاند ،و قسم
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به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده ،و به زمين و کسی که آن را گسترانيده ،و قسم به
جان آدمی و آن کس که آن را )آفريده و( ّ
منظم ساخته.
که در اين آيات و بسياری از آيات ديگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز و
غيره قسم ميخورد ،و بايد دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس و ليل و وتر و
غيره( فقط و فقط مختص خداوند متعال است ،و ما انسانها حق نداريم که به اين موارد
قسم ياد کنيم ،زيرا هرگز نه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و نه هيچيک از اصحاب ايشان
رضی ﷲ عنهم به شمس يا فجر يا ليل يا وتر و غيره سوگند نخوردند ،و اگر جايز می
بود آنها به اين موارد سوگند می خوردند..
ولی خداوند متعال به هر چيزی که بخواهد قسم ميخورد ،و هدف از آن قسم خوردنها
توسط خداوند اينست تا نعمتهای خويش را يادآوری کند ،نعمتی مانند خورشيد و شب و
روز و کوهها و غيره که همه را برای انسانها آفريد و خداوند متعال با سوگند خوردن به
اين نعمتها قصد يادآوری کردن آنها را به ما دارد ،بنابراين فقط خالق آنها )يعنی خداوند(
می تواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستيم.
پس ما نيز نبايد به آنها سوگند ياد کنيم ،زيرا آنها فقط مختص خداوند است که ﷲ تعالی
قصد دارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمتها را به ما يادآوری کند..
و اگر سوگند خوردن به غير خدا جايز می بود ،قطعا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بجای
آنکه ما را از آن نهی کند با استناد به آن آياتی که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند
خورده حکم بر جواز سوگند به غير خدا می داد ،در حاليکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
عزوج ّل يَ ْن َهاکُ ْم أ َ ْن تَ ْح ِلفُوا بِآبَا ِئ ُ
چنين فرمودند »:أ َ َﻻ إِ ﱠن ﱠ َ ّ
ف بِا ﱠ ِ
ک ْم ،فَ َم ْن َکانَ َحا ِلفًا فَ ْليَ ْح ِل ْ
ص ُم ْ
ت« بخاری ) – (2679مسلم )) (1646هان! بدانيدکه ﷲ تعالی شما را از
أ َ ْو ِل َي ْ
سوگند به پدرانتان نهیمیکند لذا هر کسی که میخواهد سوگند ياد کند به نام ﷲ سوگند
ياد کند يا سکوت نمايد(.
در روايتی ديگر عبدﷲبنعمر رضی ﷲ عنهما روايت میکند که رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمودَ » :من کان حالفًا فﻼ يَح ِلف ّإﻻ با « )هرکس میخواهد سوگند
يادکند فقط به نام ﷲ سوگند يادکند (،راوی میگويد :قريش به نام پدرانشان سوگند ياد
میکردند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :ﻻتَح ِلفُوا بآبائکم« ) به نام پدرانتان
سوگند ياد نکنيد (.بخاری ) (3836مسلم )(1646
و روايت ابو هريره رضی ﷲ عنه از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين موضوع را تأييد
ف ِم ْنکُ ْم فَقَا َل فِی َح ِل ِف ِه :بِ ﱠ
ت
الﻼ ِ
میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودَ »:م ْن َحلَ َ
صد ْﱠق« رواه مسلم و غيره،
َو ْالعُ ﱠزی فَ ْل َيقُ ْلَ :ﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ َُ ،و َم ْن قَا َل ﻷخي ِه تَ َع َ
ال أُقَ ِام ْر َ
ک فَ ْل َيتَ َ
)هرکس به ﻻت و عزی سوگند ياد کند بايد »ﻻ اله اﻻ ﷲ« بگويد ،و هرکس به دوستش
بگويد :بيا قمار بازیکنيم ،بايد صدقه بدهد (.بخاری ) (4860مسلم ).(1648
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم هرمسلمانی را که با ﻻت و عزیسوگنديادکند دستور داده
است ﻻ اله اﻻ ﷲ بگويد )يعنی :تجديد ايمانکند( .زيرا سوگند به غير ﷲ با کمال توحيد
منافات دارد و در اين کار به وسيله سوگندکه مخصوص ﷲ است به غير ﷲ تعظيم شده
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است.
خﻼصه اينکه اگر در قرآن کريم خداوند متعال به ماه وآفتاب و زمين و آسمان و ساير
مخلوقات قسم ميخورد ،اشکالی نيست ،زيرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جهانيان
است به مخلوقاتش قسم ميخورد ،ولی برای يک مخلوق جائز نيست که به مخلوق ديگری
قسم بخورد ،و فقط بايد به خداوند متعال و يا به اسماء و صفات و کﻼم خداوند قسم
بخورد ،مثﻼ بگويد » وﷲ« و يا » به کﻼم ﷲ« و از اين قبيل سوگندها.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبﯽ الکريم.
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فهرست مطالب:

معلومات مؤجز
ترجمه مؤجز
شأن نزول
مﺤﺘوا سوره
تفسير سوره
شکر گزاری از نعمت های الهی
شکر چيست؟
شکرگزاری در اسﻼم
مراتب شکر
شگر گزاری قلبی
شگر گزاری زبانی
شگر گزاری عملی
تشويق به شکرگزاری
کفران نعمت
وحی چيست؟
طروق وحی
حکمت وحی به زنبور عسل
قسم به غير ﷲ
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منابع و مأخذ های عمده:

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عﻼمه جﻼل الدينسيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  774هـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مولف حضرت عﻼمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موﻻنا محمديوسف حسين پور
 تفسير فی ظﻼل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  1387هـ(خرم دل
 -تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّ

 تفسير کابلی )تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :هياتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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