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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى پنج آيه است
الر ِحيم
ِب ْ
الرحْ َم ِن ﱠ
س ِم ﱠ ِ ﱠ
ارا ذَاتَ
ب ﴿َ ﴾١ما أ َ ْغنَى َ
س َي ْ
س َب ﴿َ ﴾٢
ع ْنهُ َمالُهُ َو َما َک َ
ب َوت َ ﱠ
تَبﱠتْ َيدَا أَ ِبی لَ َه ٍ
صلَى نَ ً
س ٍد ﴿﴾٥
ب ﴿ ﴾٤فِی ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َ
ب ﴿َ ﴾٣و ْ
ام َرأَتُهُ َح ﱠمالَةَ ا ْل َح َط ِ
لَ َه ٍ

معلومات مؤجز:

)سور ٔه مسد ( مکی ،داری ) (1رکوع  (5) ،پنج آيت  ( 24) ،بيست وچهار کلمه (81) ،
هشتاد ويک حرف  ،و) ( 34سی وچهار نقطه است.

وجه تسميه :

اين سوره بدان سبب » مسد« نام گرفت كه خداوند ج ّل جﻼله در آخرآن میفرمايد:
س ٍد «  .همچنين اين سوره » تبت« نيز ناميده میشود زيرا خداوند
» فِی ِجي ِدهَا َح ْب ٌل ِ ّمن ﱠم َ
ج ّل جﻼله درمطلع آن میفرمايد »:تَب ْ
ب َوتَبﱠ « چنان كه به همين مناسبت ،
ﱠت ي َدا أَبِی لَ َه ٍ
اين سوره )ابولهب( يا سور ٔه ٔ )اللهب( نيز ناميده شده است.

توضيح ضروری:

نام اصلی ابو لهب » عبد العزی « است ،و او از فرزندان عبد المطلب بوده ،در اثر
سرخ رنگ بودنش به کنيت ابو لهب شهرت يافت ،قرآن عظيم الشان بدين خاطر نام
اصلی اورا ذکر نکرد ،که اين نام مشرکانه بود .در کنيت ابولهب مناسبتی به لهب جهنم
داشت  ،ابولهب از سر سخترين دشمنان اسﻼم واز شديد ترين دشمانان رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم بود که به آنحضرت اذيت وازار می رساند .هر گاه آنحضرت محمد صلی
ﷲ عليه وسلم مردم را به ايمان دعوت می داد ،ابولهب آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم
را تکذيب می کرد ).ابن کثير (
همچنان مورخين در مورد ابولهب می نويسند که  :ابولهب ُکنيهی کسی است که اسم
اصليش »عبدالعُ ّزی« است.
ع ّزی نام بت بزرگ قريش بوده است .قريش دارای
»عبد العزی« يعنی بندهی عُ ّزی .و ُ
ع ّزی؛ درست مثل ربّ و ﷲ و َم ِلک ،آنها هم سه
سه بت مشهوری بودند  :ﻻت و َمناف و ُ
بت بزرگ خود را به اين سه اسم میناميدند.
ّ
عبدالعزی يکی از جمله کاکاهای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بود  ،پيامبر اسﻼم سه کاکا
ّ
عبدالعزی .ناگفته نبايد گذاشت که  :او نه تنها
داشت :عباس ،ابوطالب و يکی هم همين
کاکای پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم بود  ،بلکه خسر دودختر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
هريک رقيه و امکلثوم نيز بشمار می رفت .
ابو لهب که هم کاکا وهم از جمله فاميل پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم بشمار می رفت ،در
دشمنی با او هيچ حد و مرزی را نمیشناخت.
برخی از مفسرين در لقب گزاری »ابولهب« می نويسند » :لَ َهب« يعنی شعلهی آتش.
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اگرچه برخی مفسرين گفتهاند که چون سرخ روی بوده اين اسم را روی او گذاشتند؛ ولی
بعضی ديگر گفتهاند که چون آدم خيلی آتشپارهای بوده و خيلی شيطنت داشته و بسيار
آتشافروزی میکرده است ،بنﺂ اين اسم را برايش انتخاب نمودند .

مهمترين پيام در اين سور ٔه:

مهمترين پيام اين سوره را میتوان اينگونه بيان کرد که مال ،مقام و نسبت خانوادگی با
پيامبران ،نمیتواند مانعی در مقابل خشم خداوند باشد .مانند ابولهب؛ طوريکه او يکی از
سران قريش ،کاکای پيامبر و صاحب مال و ثروت بود .اما هيچـکدام از اينها برای او
کارساز نبود و هيچ قربی در پيشگاه خداوند برايش ايجاد نکرد؛ و اين است وعده الهی:
»گرامىترين شما نزد خداوند با تقوی ترين شما است«.

موضوع سور ٔه مسد :

موضوع اصلی اين سوره درباره عاقبت و جزای ابو لهب و خانمش ام جميل که از
سرخت ترين دشمنان اسﻼم بودند و هﻼک شدن آنان صحبت بعمل اورده  ،زيرا ابو لهب
کسی بود که همه کار وبار خويش را رها کرده بود ويک راست مسؤليت گرفته بود که:
کارزار دعوت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم را برهم زند وبا تمام توان مانع از ايمان
آوردن مردم می گرديد .بدين ترتيب ﷲ عزوجل در اين سوره او را به آتش سوزناکی در
آخرت وعده می دهد که در آن خواهد سوخت .و اين عذاب جزای همسرش نيز خواهد
بود زيرا او نيز در اين دشمنی و اذيت و آزارها شريک بود.

ترجم ٔه مختصر:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
ِبس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان
ب« ) »(1شکسته باد دو دستان ابولهب و )ابولهب( ومرگ بر او «.
ب َوت َ ﱠ
»تَبﱠتْ يدَا أَبِی لَ َه ٍ
ب « ) » (2دارائی و آنچه را به دست آورده است
» َما أ َ ْغنَى َ
ع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
س َ
سودی بدو نمی رساند«.
ب « ) » (3زودا که وارد آتشی شعله ور شود «.
سي ْ
» َ
صلَى َنارا ً َذاتَ لَ َه ٍ
ام َرأَتُهُ َح ﱠمالَةَ ا ْل َح َ
ب « )» (4و زنش )نيز به دوزخ درمی آيد .نکوهش می کنم(
» َو ْ
ط ِ
آن هيزم کش را«.
س ٍد «)» (5در گردن او ريسمانی از ليف خرماست«.
»فِی ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِ ّمن ﱠم َ

آشنايی با سوره:

ايـن سـوره كـه تـقـريبا ً در اوائل دعوت آشكار پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نازل شده
تنهاسوره اى است كه در آن حـمـلـه شديدى با ذكرنام نسبت به يكى از دشمنان اسﻼم
وپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در آن عصر و زمان ) يـعـنـى ابـولـهـب( شـده است.
طوريکه در فوق ياد اور شديم :ابو لهب عداوت خاصى نسبت به پيا مبر صلی ﷲ عليه
وسلم داشت ،او و همسرش از هيچ گونه كارشكنى و بد زبانى مضايقه نداشتند.
قرآن عظيم الشان با صـراحـت مـى فريد :هردو اهل دوزخند و اين معنى به واقعيت
3

سوره مسد )اللهب(
پيوست ،سرانجام هر دو بى ايمان از دنيا رفتند و اين يك پيشگوئى صريح قرآن است.

فضيلت سوره:

درمورد فضيلت سوره ،در حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمده است که فرمود:
»كسى كه اين سوره راتﻼوت كند من امـيـدوارم خـداوند او و ابولهب را در خانه واحدى
جمع نكند« يعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابولهب اهل دوزخ است.
نـاگـفته پيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود را از خط
ابولهب جدا كند ،نه كسانى كه با زبان مى خوانند ولى ابولهب وار عمل مى كنند.

شـأن نـزول سـوره:

از » ابن عباس « نقل شده هنگامى كه آيه » وانذر عشيرتك اﻻ قربين « نـازل شـد
وپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ماموريت يافت فاميل نزديك واقارب خود را انذار كندو به
اسﻼم دعوت نمايد )دعوت خود را علنى سازد(.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد » :يا صباحاه « ! )اين
جمله را عرب زمانى مى گفت كه موردهجوم غافلگيرانه دشمن قرار مى گرفت  ,براى
اين كه همه را باخبر سـازنـد و بـه مـقابله برخيزند( هنگامى كه مردم مكه اين صدا را
شنيدند گفتند :كيست كه فرياد مى كشد؟.
گفته شد» :محمد« است  ،تعدادی از مردم به به دور وپيش آن حضرت جمع شدند.
فـرمـود :بـه مـن بگوئيد؛ اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما
حمله ور مى شوند ,آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟
در جواب فرمودند  :ما هرگز از تو دروغى نشنيده ايم.
فرمود » :انى نذير لكم بين يدى عذاب شديد؛ من شما را در برابر عذاب شديد الهى انذار
مى كنم « )شما را به توحيد و ترك بتها دعوت مى نمايم (.
هنگامى كه ابولهب اين سخن را شنيد گفت  »:زيان و مرگ بر تو باد! آيا تو فقط براى
همين سخن ما را جمع كردى «؟!
در اين هنگام بود كه اين سوره نازل شد.
ب﴾ :يعنی نابود باد دستهای ابولهب) .منظور نابودی خود ابولهب
﴿تَبﱠ ۡت يَ َدآ أَ ِبی لَ َه ٖب َوت َ ﱠ
است( در صحيح بخاری و مسلم از سعيد بن جبير رضی ﷲ عنها روايت شده که ابن
ات َي ْو ٍم ،فَقَا َلَ :يا
صفَا َذ َ
ی صلی ﷲ عليه و سلم ال ﱠ
عباس رضی ﷲ عنهما فرمودَ ) :
ص ِع َد النﱠ ِب ﱡ
ص ِبّ ُح ُ
ک؟ قَا َل :أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم لَ ْو أَ ْخبَ ْرت ُ ُ
اجت َ َم َع ْ
ک ْم أ َ ْو
صبَا َحا ْه .فَ ْ
ت إِلَ ْي ِه قُ َري ٌ
ْش ،قَالُواَ :ما لَ َ
ک ْم أ َ ﱠن ْال َعد ﱠُو يُ َ
َ
ِير َل ُ
سي ُ
شدِي ٍد فَقَا َل أَبُو
ب َ
يُ َم ِ ّ
عذَا ٍ
ص ِ ّدقُونِی؟ قَالُواَ :بلَی،قَا َل :فَإ ِ ِنّی نَذ ٌ
ی َ
ک ْم ،أ َ َما ُک ْنت ُ ْم ت ُ َ
ک ْم َبيْنَ َي َد ْ
ب َوتَبﱠ ﴾.
لَ َه ٍ
ب :تَبا لَ َ
ک! أ َ ِل َهذَا َج َم ْعتَنَا؟ فَأ َ ْنزَ َل ﱠ ُ ﴿تَب ۡﱠت يَ َدآ أ َ ِبی لَ َه ٖ
بعضى در اينجا افزوده اند :هنگامى كه همسر ابولهب )ام جميل ( باخبرشد كه اين سوره
درباره او و هـمـسرش نازل شده  ،به سراغ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمد در حالى كه
آن حضرت را نمى ديد ،سنگى در دسـت داشـت و گـفت  :من شنيده ام » محمد « مرا
هجو كرده  ،به خدا سوگند اگر او را بيابم با همين سنگ بر دهانش مى زنم ! من خودم
نيز شاعرم ! سپس به اصطﻼح اشعارى در مذمت پيغمبر و اسﻼم بيان كرد.
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خـطـر ابولهب و همسرش براى اسﻼم و عداوت آنها منحصر به اين نبود ،و اگرمى بينيم
قرآن لبه تـيز حمله را متوجه آنها كرده و با صراحت از آنها نكوهش مى كنددﻻئلى بيش
از اين دارد كه بعدا به آن اشاره خواهد شد.

درسها و عبرتهای سور ٔه مسد:

1ـ در اين سوره ﷲ تعالی حکمش بر ابولهب که همان به هﻼکت رسيدن و باطل شدن
حيله اش است را بيان می کند.
2ـ بنده ای که از ﷲ تعالی اطاعت نمی کند در هنگام نازل شدن عذاب مال و فرزندانشان
هيچ سودی برايش نخواهد رساند.
3ـ اين سوره دليل بر حرام بودن اذيت کردن مؤمنان است.
4ـ با داشتن شرک و کفر خويشاوندی هيچ فايده ای ندارد؛ همان طور که ابو لهب کاکای
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم بود اما جايش در آتش شعله ور و سوزان است.
5ـ در اين سوره نشانه ای ازنشانه های حيرت آور پروردگار نهفته است و آن اين است
که ﷲ تعالی اين سوره را هنگامی نازل کرد که ابو لهب و همسرش زنده بودند و هنوز
نابود نشده بودند و آنها را از عذاب سخت و دردناکی که در انتظارشان است آگاه ساخت.
اما با اين وجود آنان ايمان نياوردند .پس همان گونه که ﷲ خبر داده بود؛ اتفاق افتاد زيرا
تنها اوست که از غيب آگاهی دارد .

تفسير سوره:

ب« ) (1يعنی دو دست ابو لهب هﻼک و نابود گرديد؛ مقصود
» تَبﱠتْ يَدَا أ َ ِبی لَ َه ٍ
عملش است .يعنی عملش نابود شد.
ب َوتَبﱠ مجاز مرسل بهكار گرفته شده؛ يعنی جزء
علمای بﻼغت میگويند :در ي َدا أ َ ِبی لَ َه ٍ
اطﻼق گرديده اما از آن كل مورد نظر میباشد لذا معنی اين است :هﻼك باد خود ابولهب
با تمام وجود خويش .اين جمله نفرينی است عليه وی.
مفسيرين می نويسند که »:و هﻼك شد« اين جمله ،خبری است از بارگاه خدای سبحان بعد
از نفرين عليه وی .گفتنی است كه تعبير از هﻼكت ابولهب به صيغه ماضی ،مفيد حتمی
بودن وقوع هﻼكت و زيانكاری وی میباشد و چنان هم شد زيرا ابولهب دنيا و آخرت را
باخت.
با توجه به شرارت ها  ،ماجراجوی ها  ،فتنه انگيزی های ابو لهب ونقش او در تحريک
احساسات مردم عليه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که اين سوره در باره او وزنش
نازل گرديد  ،تقبيح عملگرد شنيع آن طی سوره مستقل نشان می دهد که آنها بدترين
وزشت ترين نقش را در مخالفت با پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بازی کرده اند .
تَب ْ
يدان« ،يعنی دو دست؛ دو دست ابولهبَ .وتَبﱠ و
ﱠت يعنی بريده بايد .يَ َدا ،و درواقع » ِ
بريده شد و بريده باد .منظور از » َيد« چيست؟ منظور » يد« تنها همين انگشتان
همين دست و انگشتان است ،درحالیکه در قرآن »يَد« به معانی ديگری هم آمده است؛
مثﻼً میگويد» يَ ُد ﱠ ِ فَ ْوقَ أَ ْيدِي ِه ْم« )سوره فتح  (10 :دست خدا باﻻي دستهاست .يعني
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ِك ْال َخي ُْر « )
چه؟ برای خدا که نمیتوان دست قايل شد .يا در جاي ديگر میگويد »:بِيَد َ
سوره آلعمران آيه  ( 26ما هم وقتی تعبير میکنيم كه مثﻼً خدايا خير و نيکی به دست
ض َل
تو است ،يعني در قدرت تو است .پس ،يَد در اينجا به معناي قدرت است .يا قُ ْل ِإ ﱠن ْالفَ ْ
َيءٍ ) مؤمنون
بِيَ ِد ّ ِ )آلعمران  ( ٧٣ :فضل به دست خداست .يا ِبيَ ِد ِه َملَ ُكوتُ ُك ِّل ش ْ
 ( ٨٨سر رشته و فرمانروايی هر چيز به دست خداست .يا به آن که از آيات
پروردگارش روی گردانده است میگويدَ :ما قَ ﱠد َم ْ
ت يَ َداه ُ )سوره كهف  ( ۵٧همان است که
با دو دستش از پيش فرستاده است ،يعنی پيش از آنکه در آخرت نزد خدا حاضر شود،
درحالیکه ما خيلی کارهامان با فکر و زبانمان است ،نه با دستمان .پس »يد« در اين
ع ْق َدة ُ ال ِنّ َكاحِ« )بقره  ( 237يعنی کسی
موارد مجاز است .يا يک جا میگويد که » ِبيَ ِد ِه ُ
که اختيار زناشويي به دست اوست .مثﻼً دختر و پسر يا خودشان ازدواج میكنند يا
بهواسطهی كسي كه عقد و نكاح آنها بهدست اوست.
در اين سوره هم منظور از »دست« ،دست مادی ابولهب نيست؛ بلکه دست در اينجا
بهصورت مجاز به کار رفته و نماد قدرت و نيروست؛ يعنی آن نيروی شرک ،نيروی
مخالفت ،نيروی دشمنی ،که مقابله میکند با پيامبر و میخواهد اسﻼم را نابود کند ،آن
نيروی منفی که در برابر نهضت و انقﻼب اسﻼم صفآرايی کرده است ،اين نيرو بريده
باد ،مقطوع باد .و اين در حقيقت شعار است ،وگرنه خدا که شعار نمیدهد .روشن است
که اگر خدا بخواهد يقينا ً چنين خواهد شد .اگر او اراده کند ،کافران و دشمنان اسﻼم
مقطوع خواهند گشت و ﻻزم نيست خدا آنها را نفرين کند .اين ما انسانها هستيم که شعار
میدهيم و شعار انسانها تمايﻼت قلبيشان را نشان ميدهد .مرگ بر فﻼن ،زندهباد فﻼن،
اينها نشان دهندهی خواستههاي يك ملت است؛ ولی خدا كه ضرورت ندارد شعار بدهد.
اگر خدا ميخواست ،جان ابولهب را ميگرفت و ديگر ﻻزم نبود دستش را ببرد يا
نفرينش کند.
درهرحال ،اين پيام الهی است که فکر و عمل ابولهبهای زمانه به نتيجه نخواهد رسيد.
بريده باد دست خيانتکاران؛ بريده باد نيروی متجاوزان و ظالمان .اين درواقع خواست و
ارادۀ الهی است .قانونی است که در جهان نافذ و ساری است.
سيرت نويسان می نويسند  :که ابو لهب در همسايگی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم زندگی
می کرد  ،وهمواره اورا آزار واذيت می داد  ،در اثنا ئيکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در
موسم حج نزد کاروانی ميرفت وآنانرا بسوی خدا دعوت می کرد  ،ابو لهب به عقبش
نزد کاروان می رفت ومی گفت  :حرف های اورا باور مکنيد  ،او از دين آبا واجداد خود
بغاوت کرده  ،درغگو است  ،در پی آن است که شما را از معبود اصلی تان  ،ﻻت
وعزی بازدار وگمره کند.
ب «) (2او به اتکای چه چيزی با پيامبر دشمنی و
» َما أ َ ْغنَى َ
ع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
س َ
کينتوزی میکرد؟ به اتکای اينکه انسان ثروتمندی است؛ او به تناسب زمانهی خودش
ميليونر بود .اما با همه مال و ثروت و موقعيت اجتماعیاش ،و به تعبير قرآن مکتسباتش،
باﻻخره به کجا رسيد و چه کرد؟ نه دارايیاش و نه موقعيتش در جامعه نتيجهای نداد و او
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را بینياز نکرد.
انسان ها فکر میکنند که اگر ثروتمند و قدرتمند باشند و پست و مقامی داشته باشند ،اينها
حمايتشان خواهد کرد .خيال میکنند به اتکای مال و موقعيت ،هر کاری دلشان بخواهد
میتوانند بکنند .به آنهاست که میفرمايد اينها هيچ کدام شما را بینياز نخواهد کرد و به
دردتان نخواهد خورد و مشکلی را از شما حل نخواهد کرد.
ابن زيد )رض( روايت می کند که روزی ابو لهب از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم پرسيد :
اگر دينت را قبول کنم چه امتيازی را بدست خواهم اورد ؟ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود :همان چيزيکه ساير مؤمنان به آن نايل می شوند  .ابو لهب گفت  :گويا هيچ
امتيازی نسبت به ديگران نخواهم داشت ؟!
پيامبر اسﻼم فرمود چه چيزی بيش از آن خواستار ؟!ابو لهب خشمگين شد وگفت  » :تبا
لهذا الدين تبا« آن اکون وهوﻻ ء سوائ «  :خاک بر سر اين دين  ،نابود باد دينی که من
واينها را برابر می خواند .
ب« تمام دارايی های وی چه مال و چه فرزند.
» َو َما َک َ
س َ
حضرت ابن عباس فرموده است  :هنگامی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم قوم خود
رااز عذاب خدا ترسانيد  ،ابو لهب گفت هر آن چه اين برادرزاده ی من می گويد اگر بر
حق باشند  ،من مال وفرزندان زيادی دارم آنها را صرف نموده خودم را نجات می دهم ،
ب« نازل گرديد  ،يعنی وقتی که او به
س َ
براين گفته او آيه » َما أَ ْغنَى َع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
عذاب الهی گرفتار گرديد  ،نه مال او به درد او خورد ونه فرزندان او دردی را دوا
کردند  ،اين وضع دنيوی اوست  ،ونسبت به آخرت می فرمايد .
ب « ) (3يعنی :به زودی ابولهب در آتشی سخت شعلهور و
سي ْ
» َ
صلَى نَارا ً َذاتَ لَ َه ٍ
برافروخته كه پوستش را میسوزاند ،عذاب میشود كه آن آتش ،آتش جهنم است.در آتشي
ب؛ آتشی که دارای شعله و زبانه است .درواقع هيمهای است از آتش .اسمش
َذ َ
ات لَ َه ٍ
»ابولهب« است و سرنوشتش هم »ذات لهب« .با هم تناسب دارند .در آتشافروز بودی،
سرنوشتت هم آتشی است که خودت به پا کردهای .هر کس هر چه را گشت کند  ،همان
را درو میکند .کسی که در زندگی آتش به زندگی مردم زده ،با ظلم و ستمش ،و با
شکنجههايی که کرده و مفاسدی که در دنيا مرتکب شده و آتش به جان و مال مردم زده،
طبيعتا ً سرنوشتش جز اين نخواهد بود.
ام َرأَتُهُ َح ﱠمالَةَ ا ْل َح َ
ب« )» (4و زنش« نيز به آن آتش در میآيد ،همان
» َو ْ
ط ِ
كه »هيزمكش است«»ح ّمال« يعني كسيكه باری را حمل ميكند.
ام َرأَتُهُ« همسرش :ام جميلَ ».ح ﱠما َلةَ ا ْل َح َ
ب« يعنی خار و خاشاک را حمل می کرد
» َو ْ
ط ِ
سپس آنها را برای اذيت کردن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم در راه ايشان قرار می
داد.
زن ابولهب ،امجميل دختر حرب خواهر ابوسفيان بود كه خارها و سرگينها را برگرفته
و آنها را شبانه بر راه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم میافگند .يا مراد اين است كه
زن ابولهب با برداشتن گناهان سنگينی كه به سبب دشمنی با رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و
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سلّم و واداشتن شوهرش بر آزار ايشان بر دوش گرفته است ،هيزم جهنم را بر میدارد.
يا اين تعبير ،كنايه از سخنچينی اوست كه برافروزنده خصومت و دشمنی در ميان مردم
است.
اصطﻼح معروفی داريم  :بعضيها به آتش فتنه دامن میزنند و بعضيها هم هيزمش را
ميآورند و سوختش را فراهم میکنند .ام جميل  ،از روي حسادت که در بين بنياميه و
بنيهاشم وجود داشت ،شوهرش را در دشمني با پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تحريک
میکرد .پس ،شوهر آتشافروز است و آتش دشمنی را دامن میزند و شعلهی آن را تيزتر
و تندتر میکند ،و زن او هم آتش بيار معرکه است.
س ٍد « )» (5بر گردنش طنابی از ليف خرماست« مسد :ليفی
»فِی ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِ ّمن ﱠم َ
است كه از آن ريسمان بافته میشود .نقل است كه زن ابولهب گردنبند فاخری از جواهر
داشت و گفت :سوگند به ﻻت و عزی كه آن را در دشمنی محمد صلّی ﷲ عليه وسلّم به
مصرف می رسانم ! لذا آن گردنبندش در روز قيامت ريسمانی برتافته از زنجيرهای آتش
میشود .مﻼحظه میكنيم كه خدای سبحان عذابش در آخرت را به همان هيأت و حالتی
كه در دنيا داشت ،تصوير میكند زيرا عذاب آخرت از جنس عمل مجرم و هماهنگ با
جرم وی است .نقل است كه بعد از نزول اين سوره امجميل زن ابولهب سنگی را در
دست گرفته نزد ابوبكرصديق رضی ﷲ عنه در مسجدالحرام رفت و در آن حال ابوبكر
رضی ﷲ عنه در معيت رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم بود .پس به ابوبكر رضی ﷲ
عنه گفت :به من خبر رسيده است كه رفيقت مرا هجو نموده است ،اينك آمدهام كه با او
چنين و چنان كنم! اما خداوند متعال ديدگان وی را از ديدن رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و
و سلّم كور ساخت و هر چه به اين سو و آن سو نگريست ،ايشان را نديد .ابوبكر رضی
ﷲ عنه از وی پرسيد :آيا كسی را همراه من میبينی؟ ام جميل گفت :آيا مرا مسخره
می كنی؟ من جز تو هيچ كس ديگر را همراهت نمیبينم!
علما گفتهاند :اين سوره معجزهای آشكار و دليلی روشن بر نبوت آن حضرت صلّی ﷲ
ب  ...قاطعانه خبر
صلَى نَارا ً َذ َ
ات لَ َه ٍ
سي ْ
عليه وسلم است زيرا خداوند ج ّل جﻼله با نزولَ :
داد كه ابولهب و زنش ايمان نمیآورند و سرنوشت آنها در دنيا و آخرت باشقاوت گره
خورده است پس بر طبق اين خبر ،هيچيك از اين دو نفر نه در ظاهر و نه در باطن ،نه
آشكار و نه در خفا ايمان نياوردند.
»جيد« هم سر سينه زنان را ميگويند كه جاي آرايش و از جمله گردنبند انداختن است؛
جاي زيب و زيور انداختن زنان را نيز می گويند  .پس منظور گردن نيست ،چون گردن
عنُق« میگويند يا » َرقَبه« .بعضیها گفتهاند مراد اين است که در قيامت ريسمان در
را » ُ
گردنش میآويزند .اين زن ،برعکس طبيعت زنانه ،طبيعت خشن در وجودش غلبه دارد
و به جای عواطف و احساسات رقيق و لطيف ،حالت خشن و دشمنانه در او وجود دارد.
به اصطﻼح» ،جيد« ،که در وجود او بايد جای تزيين و زينت باشد ،که در واقع همان
ِمهر و عاطفهی زنانه است ،به جای آن ،احساسات خشن و آتشين و شرار نفرت و کينه
در آن است.
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آيا واقعآ دست های ابو لهب بريده شد:

در آيه اول اين سوره آمده است  »:تَبﱠ ْ
ب َوتَبﱠ « » شکسته باد دو دستان
ت ي َدا أ َ ِبی لَ َه ٍ
ابولهب و )ابولهب( ومرگ بر او «.منظور آيه متبرکه چيست آيا دستان اش واقعﺂ
بريده است ويا خير ؟
امام بخاری با عده ای از محدثين از ابن حضرت عباس رضی ﷲ عنه روايت کرده اند
ک ْاﻷ َ ْق َر ِبينَ « َو َر ْه َ
که گفت » :لَ ﱠما نَزَ لَ ْ
صينَ ،
ک ِم ْن ُه ُم ْال ُم ْخلَ ِ
ط َ
يرت َ َ
ت َه ِذ ِه ْاﻵيَةَُ » :وأ َ ْنذ ِْر َع ِش َ
ص َبا َحا ْه«  ،فَقَالُواَ :م ْن
خ ََر َج َر ُ
ص ِع َد ال ﱠ
علَ ْي ِه َو َ
صلﱠی ﷲُ َ
ف» :يَا َ
سلﱠ َم َحتﱠی َ
سو ُل ﷲِ َ
صفَا ،فَ َهتَ َ
ُ
اجتَ َمعُوا إِلَ ْي ِه ،فَقَا َل» :يَا َب ِنی فُ َﻼ ٍنَ ،يا َب ِنی فُ َﻼ ٍنَ ،يا َبنِی
ف؟ قَالواُ :م َح ﱠمدٌ ،فَ ْ
َه َذا الﱠذِی َي ْهتِ ُ
فُ َﻼ ٍن ،يَا َبنِی َع ْب ِد َمنَافٍ  ،يَا بَنِی َع ْب ِد ْال ُم ﱠ
اجت َ َمعُوا إِلَ ْي ِه ،فَقَا َل» :أ َ َرأ َ ْيتَکُ ْم لَ ْو أ َ ْخبَ ْرت ُ ُ
ک ْم
ب«  ،فَ ْ
ط ِل ِ
ْک َک ِذبًا ،قَا َل» :فَإ ِ ِنّی
أ َ ﱠن َخي ًْﻼ تَ ْخ ُر ُ
ی؟« قَالُواَ :ما َج ﱠر ْبنَا َعلَي َ
ج ِب َ
س ْفحِ َه َذا ْال َج َب ِل ،أ َ ُک ْنت ُ ْم ُم َ
ص ِ ّد ِق ﱠ
ِير َل ُ
ام
ب َ
شدِي ٍد«  ،قَا َل :فَقَا َل أَبُو لَ َه ٍ
ع َذا ٍ
نَذ ٌ
ب :تَبا لَ َ
ی َ
ک ْم َبيْنَ يَ َد ْ
ک أ َ َما َج َم ْعتَنَا ِإ ﱠﻻ ِل َه َذا ،ث ُ ﱠم قَ َ
ورة ُ تَب ْ
فَنَزَ لَ ْ
ب َوقَ ْد تَبﱠ « ) .بخاری  ،4971مسلم  ،208بيهقی در
ت َه ِذ ِه ال ﱡ
ﱠت يَ َدا أَبِی لَ َه ٍ
س َ
»دﻻئل«  181 / 2و  182و بغوی در »تفسير«  400 / 3و ( .401
ک ْاﻷ َ ْق َر ِبينَ « )ای
يرت َ َ
يعنی :زمانيکه اين آيه مبارکه )  214شوره شعراء ( » َوأ َ ْنذ ِْر َع ِش َ
پيامبر! بستگان نزديکت را هشدار ده(  ،نازل شد؛ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از خانه
خود بيرون رفت و به کوه صفا باﻻ رفتند سپس به فرياد بلند چنين ندا در دادند:
يا صباحاه! )عرب زمانی اين جمله را میگفت که دشمن به شکل غافلگيرانه بر او تهاجم
میکرد ،تا اين که همه باخبر شوند و دست به مقابله بزنند( چون قريش اين ندا را
شنيدند ،از يکديگر پرسيدند که اين صدا وفريادگر کيست؟ پاسﺦ داده شد که :محمد است.
پس ندا را اجابت گفتند و پيرامون ايشان گرد آمدند .آنگاه رسولاکرم صلی ﷲ عليه وسلم
خطاب به آنان فرمودند :هان ای بنیفﻼن! هان ای بنیفﻼن! هان ای بنیفﻼن! هان ای
بنیعبدمناف! هان ای بنیعبدالمطلب! )و بهاين ترتيب ،اقوام مختلفی ازقبيله قريش را
يکیيکی نام بردند( پس همه آنان سراپا گوش گرديدند تا بشنوند که محمد صلی ﷲ عليه
وسلم چه سخنی به اين پايه از اهميت دارد که فريادکنان همه را برای آن فراخوانده است.
سپس خطاب به آنان فرمودند :آيا اگر به شما خبر بدهم که سپاهی از سواران از کناره
اين کوه بيرون میآيند و بر شما میتازند ،آيا مرا تصديق خواهيد کرد؟ همه يکصدا گفتند:
ما تاکنون از تو دروغی را تجربه نکردهايم )بلکه تو را به راستگويی میشناسيم(.
فرمودند :پس اينک من پيش ازپيش ازعذابی سختی که شما درآن می افتيد اگاه و هشدار
میدهم .در اين اثنا ابولهب گفت :هﻼکت باد بر تو! آيا برای اين کار ما را گردآوردهای؟!
به گفتن همين کﻼم محل را ترک کرد و رفت .همان بود که:پروردگاربا عظمت سوره
مسد را نازل فرمود  » :تَب ْ
ب .«...
ﱠت يَ َدا أَبِی لَ َه ٍ
ب َوتَبﱠ * َما أ َ ْغنَی َع ْنهُ َمالُه ُ َو َما َک َس َ

ابو لهب جهنمی است :

در اين شک وجود ندارد که کفار و مشرکين وارد دوزخ میشوند ،اينک قرآن کريم و
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم راجع به دوزخی بودن بعضی افراد مشخص به ما خبر
دادهاند که از جمله آنها فرعون زمان حضرت موسی عليه السﻼم است:
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پروردگار با عظمت در )سوره هود آيه  ( 98:می فرمايد َ » :ي ْق ُد ُم قَ ْو َمهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
س ْال ِو ْر ُد ْال َم ْو ُرو ُد« )فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده
فَأ َ ْو َر َد ُه ُم النﱠ َ
ار َو ِبئْ َ
)و ايشان را به سوی آتش دوزخ رهبری خواهد کرد ،همان گونه که در دنيا آنان را به
سوی کفر وگمراهی رهبری میکرد( و ايشان را به آتش دوزخ میاندازد .چه بد
جايگاهی که بدان وارد میشوند! (.
ب ﱠ ُ َمثَ ًﻼ ِلّلﱠذِينَ َکفَ ُروا ا ِْم َرأَة َ
و از جملهی آنان همسر نوح و همسر لوط هستندَ ».
ض َر َ
ع ْن ُه َما ِمنَ ﱠ ِ
نُوحٍ َوا ِْم َرأَة َ لُوطٍ کَا َنتَا ت َ ْح َ
صا ِل َحي ِْن فَخَانَتَا ُه َما فَلَ ْم يُ ْغ ِن َيا َ
ت َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِع َبا ِدنَا َ
ﱠاخلِينَ «)سوره التحريم) (10 :خداوند از ميان کافران ،زن
ار َم َع الد ِ
َش ْيئًا َوقِي َل ا ْد ُخ َﻼ النﱠ َ
نوح و زن لوط را مثل زده است .آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و
)با ساخت و پاخت با قوم خود ،و گزارش اسرار و اخبار بديشان( به آن دو خيانت کردند
و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهی کمترين کاری برای ايشان بکنند و )آنان را از عذاب
سط فرشتگان
خانمانسوز دنيوی ،و سخت کمرشکن اخروی نجات دهند .به هنگام مرگ تو ّ
بديشان( گفته شد :به دوزخ درآئيد همراه با همه کسانی که بدان در میآيند(.
ويکی ديگر از جمله کسانيکه اهل دوزخ هستند ،ابو لهب و همسرش میباشند.طوريکه
تفصيل ان در سوره )المسد  ( 5-1آمده است .
همچنان يکی دپگر از جمله اين افراد عمرو بن عامر خزاعی است .رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم او را در حالتی ديد که رودههايش را در دوزخ میکشند ) .روايت اين حديث
صحيح است  .وبخاری و مسلم آن را تخريج کرده اند(.
از جمله اين افراد قاتل عمار بن ياسر است .در معجم طبرانی با سند صحيح از عمرو بن
عاص و از فرزندش روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :قاتل عمار
و سالبه فی النار«)صحيح الجامع ) (110/4شماره ( . 4170

قيامت وموضوع سؤال وجواب ازآنها :

در مورد اينکه آيا در روز قيامت از کفار هم سؤال وجواب بعمل می آيد ويا خير،
علماء نظريات مختلفی ومتفاوتی دارند :
شيﺦ اﻻسﻼم ابن تميه رحمه ﷲ میفرمايد :متأخرين از پيروان امام احمد رحمه ﷲ و...
در اين مساله اختﻼف نظر دارند ،آنهايی که معتقد به محاسبه کفار نيستند عبارتند از:
ابوبکر عبدالعزيز ،ابوالحسن تميمی ،قاضی ابويعلی و غيره و گروه دوم که معتقد به
محاسبه کفار هستند عبارتند از :ابو حفص برمکی ،ابوسليمان دمشقی و ابوطالب .مجموع
فتاوی شيﺦ اﻻسﻼم ).(305/4
اما حرف حق همين است که کفار مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و اعمال آنها وزن
خواهد شد ،آيات ذيل شاهد و گواه صحت اين مدعا ميباشد.
پروردگار با عظمت در«).سوره القصص ( 62 :میفرمايدَ » :ويَ ْو َم يُنَادِي ِه ْم َفيَقُو ُل أَيْنَ
ُ
ع ُمونَ «) .روزی )را خاطر نشان ساز که( خدا ايشان را فرياد
ی الﱠذِينَ ُکنت ُ ْم تَ ْز ُ
ش َرکَائِ َ
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میدارد و میگويد :شريکی که برای من گمان میبرديد کجايند؟! )ای مشرکان! حاﻻ که
حجابها و پردهها کنار رفتهاند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاری و درماندگی است،
بگوئيد بتها و خداگونههای انس و جنّی که میپنداشتيد و میپرستيديد بيايند و شما را از
عقاب و عذاب آفريدگار برهانند(.
سلِينَ « ).سوره القصص)( 65 :خاطرنشان ساز(
» َويَ ْو َم يُنَادِي ِه ْم فَيَقُو ُل َماذَا أ َ َج ْبت ُ ُم ْال ُم ْر َ
روزی را که خداوند مشرکان را فرياد میدارد و میگويد :به پيغمبران چه پاسخی
داديد؟(.
اضيَ ٍة * َوأ َ ﱠما َم ْن َخفﱠ ْ
» فَأ َ ﱠما َمن ثَقُلَ ْ
ت َم َو ِازينُهُ * فَأ ُ ﱡمهُ
ت َم َو ِازينُهُ * فَ ُه َو فِی ِعي َ
ش ٍة ﱠر ِ
اميَةٌ« ) سوره القارعة)(11 – 6 :کسی که ترازوی
َار َح ِ
ک َما ِهيَ ْه * ن ٌ
هَا ِويَةٌ * َو َما أَد َْرا َ
)حسنات و نيکيهای( او سنگين باشد .او در زندگی رضايت بخشی بسر میبرد .و ا ّما
مادر )مهربان( او ،پرتگاه )ژرف
کسی که ترازوی )حسنات و نيکيهای( او سبک شود.
ِ
دوزخ( است )و برای در آغوش کشيدن او ،دهان خود را به سويش باز کرده است( .تو
چه میدانی ،پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است؟! آتش بزرگ بسيار گرم و سوزانی
است(.
» َو َم ْن َخفﱠ ْ
ار
ک الﱠذِينَ َخ ِس ُروا أَنفُ َس ُه ْم فِی َج َهنﱠ َم خَا ِلدُونَ * ت َ ْلفَ ُح ُو ُجو َه ُه ُم النﱠ ُ
ت َم َو ِازينُهُ فَأ ُ ْو َلئِ َ
ک ْم َف ُ
علَ ْي ُ
کنتُم ِب َها ت ُ َک ِ ّذبُونَ «)سوره المؤمنون103 :
َوهُ ْم فِي َها کَا ِل ُحونَ * أَلَ ْم تَکُ ْن آ َيا ِتی تُتْلَی َ
– )(105و کسانی که سنجيدههای )اعمال و اقوال دنيوی( ايشان ،سبک و بیارزش باشد،
اينان )عمر خود را باخته و( خويشتن را زيانمند نمودهاند و در دوزخ جاودانه خواهند
ماند .شعلههای آتش دوزخ صورتهای ايشان را فرا میگيرد ،و آنان در ميان آن ،چهره
در هم کشيده )و پريشان و ناﻻن( بسر میبرند) .خداوند خطاب بديشان میگويد (:مگر
آيات من بر شما خوانده نمیشد و شما آنها را دروغ میناميديد؟!(.
اما در مورد اينکه چرا کفار مورد محاسبه وسؤال قرار می گيرند حال آنکه اعمال آنها
به هدر رفته و باطلند؟ در پاسﺦ به اين سؤال جوابهای متعددی بشرح زير داده شده است:
1ـ اقامه حجت بر آنها و اظهار عدل الهی در خصوص آنان ،خداوند بيش از هرکسی
عذر را می پذيرد .او عادل مطلق است ،روی اين حساب کفار را مورد سؤال و محاسبه
قرار خواهد داد و آنان را نسبت به اسناد و مدارکی که حاوی اعمال آنها هستند ،آگاه می
ض ُع
سازد و ميزان را مطابق با بزرگی گناهان و بدی اعمال آنها ظاهر می سازدَ » .ونَ َ
ط ِليَ ْو ِم ْال ِق َيا َم ِة فَ َﻼ ت ُ ْ
ْال َم َو ِازينَ ْال ِق ْس َ
ش ْيئًا َوإِن َکانَ ِمثْقَا َل َحبﱠ ٍة ِ ّم ْن خ َْر َد ٍل أَتَ ْينَا ِب َها
س َ
ظلَ ُم نَ ْف ٌ
َو َکفَی ِبنَا َحا ِس ِبينَ « ).سوره اﻷنبياء) (47 :و ما ترازوی عدل و داد را در روز قيامت
خواهيم نهاد ،و اصﻼً به هيچ کسی کمترين ستمی نمیشود ،و اگر به اندازه دانه خردلی
)کار نيک يا بدی انجام گرفته( باشد ،آن را حاضر و آماده میسازيم )و سزا و جزای آن
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را میدهيم( و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر )اعمال و اقوال شما انسانها(
باشيم(.
ب َﻻ
ض َع ْال ِکت َ ُ
اب فَت َ َری ْال ُم ْج ِر ِمينَ ُم ْش ِفقِينَ ِم ﱠما ِفي ِه َو َيقُولُونَ َيا َو ْيلَتَنَا َما ِل َه َذا ْال ِکتَا ِ
» َو ُو ِ
اض ًرا َو َﻻ َي ْ
ک أَ َحدًا«.
ظ ِل ُم َربﱡ َ
ع ِملُوا َح ِ
صاهَا َو َو َجدُوا َما َ
يرة ً إِ ﱠﻻ أ َ ْح َ
يرة ً َو َﻻ َک ِب َ
ص ِغ َ
يُغَاد ُِر َ
) سوره الکهف)( 49 :و کتاب )اعمال هر کسی ،در دستش( نهاده میشود )و مؤمنان از
ديدن آنچه در آن است شادان و خندان میگردند( و گناهکاران )کفر پيشه( را میبينی که
از ديدن آنچه در آن است ،ترسان و لرزان میشوند و میگويند :ای وای بر ما! اين چه
کتابی است که هيچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است
و )به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است .و بدين وسيله( آنچه را که کردهاند حاضر و
آماده میبينند .و پروردگار تو به کسی ظلم نمیکند) .چرا که پاداش يا کيفر ،محصول
اعمال خود مردمان است((.
امام قرطبی می گويد :خداوند در دنيا و آخرت مخلوق را بمنظور اتمام حجت و اظهار
حکمت مورد محاسبه و سؤال قرار می دهد ) .تذکره (.225 :
 -2خداوند به منظور توبيﺦ و تنبيه ،آنها را مورد محاسبه قرار می دهد .حضرت شيﺦ
اﻻسﻼم ابن تميمه میفرمايد :هدف محاسبه نشان دادن اعمال کفار به کفار و تنبيه در
برابر آن اعمال است و هدف ديگر موازنه ،نيکی در برابر بدی است ،اگر منظور خداوند
از محاسبه معنی اول باشد ،قطعا ً آنها در برابر اين گونه اعمال محاسبه خواهند شد.
و اگر منظور معنی دوم است و مقصد محاسبه اين باشد که آيا کفار اعمال نيکی دارند که
در برابر آن مستحق بهشت شوند ،اين يک خطای آشکار است ).مجموعه فتاوی:
).(305/4
علَی َربِّ ِه ْم
و اين تنبيه و تهديد در نصوص زيادی مطرح شده استَ » :ولَ ْو ت َ َری ِإ ْذ ُوقِفُواْ َ
اب بِ َما ُکنت ُ ْم تَ ْکفُ ُرونَ « ).سوره اﻷنعام:
ق قَالُواْ بَلَی َو َربِّنَا قَ َ
ال فَذُوقُواْ ال َع َذ َ
قَا َل أَلَي َ
ْس َه َذا بِ ْال َح ّ ِ
) (30اگر آنان را ببينی بدان هنگام که در پيشگاه )دادگاه عدل( پروردگارشان نگاه داشته
شدهاند )خواهی ديد که چه حال بد و وضع تباهی دارند ،و خداوند بديشان( میگويد :آيا
اين )چيزهائی را که میبينيد و دامنگيرتان است( حق نيست؟! میگويند :آری به
پروردگارمان سوگند! )حق است .آن گاه خداوند باز بديشان( میگويد :پس به سبب کفری
که میورزيديد عذاب )دوزخ( را بچشيد(.
ک ْم آيَاتِی َويُنذ ُِرو َنکُ ْم ِلقَاء َي ْو ِم ُ
علَ ْي ُ
س ٌل ِ ّمن ُ
ک ْم
نس أَلَ ْم يَأ ْ ِتکُ ْم ُر ُ
ک ْم يَقُ ﱡ
اﻹ ِ
صونَ َ
» يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َو ِ
علَی أَنفُ ِس ِه ْم أَنﱠ ُه ْم کَانُواْ کَافِ ِرينَ «.
َه َذا قَالُواْ َش ِه ْدنَا َعلَی أَنفُ ِسنَا َوغ ﱠَرتْ ُه ُم ْال َحيَاة ُ ال ﱡد ْنيَا َو َش ِهدُواْ َ
) سوره اﻷنعام))( 130 :در آن روز خداوند بديشان میگويد (:ای جنّيان و ای انسانها!
آيا پيغمبرانی از خودتان به سوی شما نيامدند و آيات )کتابهای آسمانی( مرا برايتان بازگو
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نکردند و شما را از رسيدن بدين روز )و روبرو شدن در آن با خدا( بيم ندادند؟ )پس
چگونه اين روز را فراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پاسﺦ( میگويند :ما عليه
خود گواهی میدهيم )و اقرار میکنيم که پيغمبران آمدند و آئين خدا را تبليغ کردند و ما
را از قيامت ترساندند ،ولی ما ايشان را تکذيب کرديم و گفتيم :خداوند چيزی را از سوی
خود نفرستاده است و جز زندگی اين جهان ،زندگی ديگری وجود ندارد .آری( زندگی
جهان ،آنان را گول زد و )به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چارهای ندارند و(
ّ
مستحق عذاب جاويدان
عليه خود گواهی میدهند )و میگويند( که ايشان کافر بودهاند )و
و خوفناک يزدانند«.
يل لَ ُه ْم أَيْنَ َما ُکنتُ ْم ت َ ْعبُدُونَ « ).سوره الشعراء) (92-91:و
» َوب ِ ُّرزَ ِ
ت ْال َج ِحي ُم ِل ْلغَا ِوينَ * َوقِ َ
دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده میشود .و بديشان گفته میشود :کجا هستند
معبودهائی که پيوسته آنها را عبادت میکرديد؟(
اب لَ ْو أَنﱠ ُه ْم کَانُوا َي ْهتَدُونَ «.
» َوقِي َل ا ْد ُ
ع ْو ُه ْم فَلَ ْم يَ ْست َ ِجيبُوا لَ ُه ْم َو َرأ َ ُوا ْال َع َذ َ
عوا شُ َرکَا َء ُک ْم فَ َد َ
)سوره القصص )( 64 :به پرستش کنندگان گول خورده( گفته میشود :انبازهای خود را
)که معبودهای دروغينند( به فرياد خوانيد )تا شما را ياری کنند( .آنان ايشان را به فرياد
میخوانند ،ولی پاسخی بدانان نمیدهند) .در اين هنگام( عذاب را )با چشم خود( میبينند
)و آرزو میکنند (:کاش! هدايت يافته و راهياب میبودند )و امروز گرفتار چنين مجازات
شديد نمیشدند (.
ابن کثير می گويد :هرچند که اعمال نيک کفار به اندازهای نيست که بتوان آنرا با کفر
شان مقايسه نمود ،اما به منظور اظهار شقاوت و رسوايی آنان در انظار عموم ،اعمالشان
وزن کرده میشوند .النهاية ،ابن کثير.(35/2 ) :
3ـ کفار مکلف به فروع شريعتند همانطور که به اصول شريعت نيز مکلف هستند .لذا
مورد سؤال قرار میگيرند پيرامون کوتاهیهايی که در انجام تکليف از آنان صورت
گرفته است ،قرطبی می گويد :مبنی بر اينکه کفار مکلف به فروع شريعت هستند و
درباره فروع شريعت مورد سؤال قرار میگيرند ،و در صورت کوتاهی در فروع
مجازات می شوند ،خداوند میفرمايدَ » :و َو ْي ٌل ِلّ ْل ُم ْش ِرکِينَ * الﱠذِينَ َﻻ يُؤْ ت ُونَ ﱠ
الزکَاة َ «.
) سوره فصلت) ( 7 – 6 :وای به حال مشرکان! به پاکسازی خود از لوث شرک
نمیپردازند و به کارهای خير دست نمیيازند(
و خداوند درباره مجرمين ،چنين خبر داده استَ » :ما َسلَ َک ُ
ک ِمنَ
سقَ َر * قَالُوا لَ ْم نَ ُ
ک ْم فِی َ
ک نُ ْ
ب بِ َي ْو ِم
ضينَ * َو ُکنﱠا نُ َک ِذّ ُ
ص ِلّينَ * َولَ ْم نَ ُ
ط ِع ُم ْال ِم ْسکِينَ * َو ُکنﱠا نَ ُخ ُ
وض َم َع ْالخَائِ ِ
ْال ُم َ
ّين«).سوره المدثر) (46 – 42 :چه چيزهائی شما را به دوزخ کشانده است و بدان
ال ِد ِ
انداخته است؟ میگويند) :در جهان( از زمره نمازگزاران نبودهايد .و به مستمند خوراک
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نمیدادهايم .و ما پيوسته با باطل گرايان )همنشين و همصدا میشدهايم و به باطل و ياوه و
عيبجوئی( فرو میرفته ايم .و روز سزا و جزای )قيامت( را دروغ میدانستهايم(.
از آيه های مذکور روشن می گردد که مشرکان ،مخاطب به ايمان ،زندگی پس از
مرگ ،اقامه نماز و ادای زکات هستند .و روز قيامت درباره اين امور مورد سؤال قرار
خواهند گرفت و در صورت کوتاهی يا ترک آنها مجازات خواهند شد ).تذکرة قرطبی:
(.309
4ـ کفار ،در کفر ،معاصی و گناهان خود با هم تفاوت دارند و هرکس از آنان به ميزان
گناهان خود به دوزخ می رود و آتش دوزخ نيز درجات متفاوتی دارد،همان گونه که
جنت دارای درجات متفاوت است ،اگر کسی شدت کفر و گمراهيش زياد باشد ،عذابش
نيز به همان ميزان زياد خواهد بود ،حتی بعضی از کفار در پايينترين درجه دوزخ
خواهند بود ،و منافقان از جمله اين گروه هستند.
ار «).سوره النساء)(145 :بيگمان منافقان در
» ِإ ﱠن ْال ُمنَافِقِينَ فِی الد ْﱠر ِ
ک اﻷ َ ْسفَ ِل ِمنَ النﱠ ِ
اعماق دوزخ و در پائينترين مکان آن هستند(.
شيﺦ اﻻسﻼم ابن تميمه میگويد :عذاب کسانی که بديهايشان زيادند از عذاب کسانی که
دارای بديهای کمتری میباشند ،بيشتر است ،و هرکدام از کفار که نيکی و حسنات داشته
باشد از شدت عذاب آنها کاسته می شود ،مانند اينکه عذاب ابوطالب از عذاب ابو لهب
کمتر و سبکتر است ،بنابر اين محاسبه کفار بخاطر بيان مراتب عذاب است نه بخاطر
رفتن به بهشت .مجموع فتاوی ،شيﺦ اﻻسﻼم ) .(305/4
امام قرطبی درباره وزن کردن اعمال کفار دو نکته را بيان می فرمايد:
اول :در يک کفه ترازو کفر و گناهانشان گذاشته می شود ،و کافر اعمال حسنهای ندارد
که در کفه ديگر ترازو گذاشته شوند ،از اين رو کفه اعمال بد ،بدليل خالی بودن کفه
حسنات و نيکیها ،می چربد.
دوم :اعمال نيکی همچون :صله رحم ،صدقه ،غمخواری و همدردی با مردم که کافر
انجام میدهند ،در کفه خوبی و نيکی گذاشته می شوند ،اما کفه بديها  -بدليل سنگينی کفر
و شرک -می چربد ).تذکرة ( 312 :
نکته اول صحيح است ،چون اعمال نيک و معروف کافر به دليل شرک وکفرش از بين
ت
رفتهاند وهيچگونه ارزشی به آنها داده نخواهد شد ،خداوند می فرمايد » :لَ ِئ ْن أَ ْش َر ْک َ
َليَ ْح َب َ
ک«).سوره الزمر)(65 :اگر شرکورزی کردارت )باطل و بیپاداش
ط ﱠن َع َملُ َ
میگردد و( هيچ و نابود میشود(.
ک َح ِب َ
ط ْ
» َو َمن َي ْرت َ ِد ْد ِمنکُ ْم َعن دِينِ ِه فَ َي ُم ْ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِی ال ﱡد ْن َيا َو ِ
اﻵخ َرةِ
ت َو ُه َو کَافِ ٌر فَأ ُ ْولَئِ َ
ار ُه ْم ِفي َها خَا ِلدُونَ «) .سوره البقرة) ( 217 :کسی که از شما از آئين
ص َح ُ
ک أَ ْ
َوأ ُ ْو َل ِئ َ
اب النﱠ ِ
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خود برگردد و در حال کفر بميرد ،چنين کسانی اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد
میرود ،و ايشان ياران آتش )دوزخ( میباشند و در آن جاويدان میمانند(.
ودر حديث آمده است » :إن ﷲ ﻻ يقبل من العمل إﻻ ما کان خالصا ً وابتغی به وجهه«
)خداوند هيچ عملی را نمی پذيرد ،جز آن را که صرفا ً برای خشنودی خداوند صورت
گرفته و از شرک و ريا خالص باشد( .نسائی در باب جهاد از ابی امامه...
دوم :از روايات صحيح است که رسول اکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :کافر در
دنيا از پاداش اعمال نيک خود بهره می برد ودر حالی وارد قيامت می شود که هيچ
پاداشی از اعمال نيکش باقی نمانده است .در صحيح مسلم و مسند احمد آمده
است که رسولاکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند»:إن ﷲ ﻻ يظلم مؤمنا ً حسنته،
يعطی بها فی الدنيا )وفی رواية يثاب عليها الرزق فی الدنيا( ويجزی بها فی اﻵخرة ،وأما
الکافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها فی الدنيا ،حتی إذا أفضی إلی اﻵخرة لم يکن له
حسنة يجزی بها« .سلسلة اﻻحاديث الصحيحة ) (82/1و شماره آن(.53 :
)خداوند بر هيچ مؤمنی درباره اعمال نيک او ستم نمی کند .مؤمن در دنيا و در آخرت
پاداش اعمال نيک خود را میبيند .اما کافر تمام پاداش اعمال نيک خود را در دنيا می
گيرد و وقتی که به جهان آخرت میرود ،هيچ اعمال نيکی برايش باقی نخواهد ماند(.
توجيه آيات و رواياتی که راجع به عدم بازخواست کفار وارد شدهاند:
اگر سؤال شود :با توجه به مباحث گذشته ثابت شد که کفار مورد سؤال و محاسبه قرار
می گيرند ،اگر چنين است ،نصوص مخالف آنها را چگونه توجيه می کنيد ،از جمله اينکه
سأ َ ُل عَن ذُنُو ِب ِه ُم ا ْل ُمجْ ِر ُم َ
ون«).سوره القصص(78 :
خداوند میفرمايدَ » :و َﻻ يُ ْ
)گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نمیشود) ،بلکه سؤال توبيﺦ و تحقير از
ايشان میگردد«.
نس َو َﻻ َج ﱞ
ان«).سوره الرحمن) (39 :در آن روز هيچ پری و
» َفيَ ْو َمئِ ٍذ ﱠﻻ يُسْأ َ ُل َعن َذنبِ ِه ِإ ٌ
انسانی از گناهش پرسش نمیگردد )چرا که آن روز زمان تخريب جهان است؛ نه وقت
سؤال و پرسش يزدان«.
نطقُونَ * َو َﻻ يُؤْ ذَ ُن لَ ُه ْم َف َي ْعتَذ ُِرونَ «) .المرسﻼت)(36 – 35 :امروز،
» َه َذا يَ ْو ُم َﻻ َي ِ
روزی است که )تکذيبکنندگان آيات الهی ،دم نمیزنند و( سخن نمیگويند )چرا که
خداوند بر دهانشان مهر سکوت مینهد( .و بديشان اجازه داده نمیشود تا پوزش بطلبند و
عذرخواهی بکنند(.
و امثال اين نصوص :بايد بگوييم که ميان اين نصوص و نصوص قبلی تضاد و تناقضی
وجود ندارد .علما در راستای تطبيق و توفيق ميان اين دو گونه نصوص راههای متعددی
را ارائه دادهاند:
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اول :کافران جهت شفا و آرامش و آسايش مورد بازخواست قرار نمیگيرند ،بلکه جهت
تهديد و تنبيه از آنان سؤال خواهد شد ،به عنوان نمونه سؤالهايی همچون :چرا شما چنين
و چنان عمل کرديد؟ درباره سخن گفتن و عذرخواستن نيز چنين است ،يعنی خداوند
سخنان محبت آميز با آنان نخواهد کرد ،بلکه سخنان قهر آميز و همراه با تهديد متوجه
آنان خواهد شد » .تذکرة« . 286 :
دوم :اينکه خداوند متعال سؤال استفهامی از آنان نخواهد کرد ،زيرا که خداوند نسبت به
اعمال آنها آگاه و عالم است و نيازی به استفهام ندارد ،بلکه سؤال از کفار سؤال تثبيتی و
تقريری خواهد بود ،مثﻼً از آنان سؤال می شود :چرا چنين کردهايد؟ »تذکر«287 :
حسن بصری و قتاده میگويند :از کفار درباره گناهانشان سؤال نخواهد شد ،چرا که
خداوند گناهان آنان را می داند وفرشتگان آنها را نوشتهاند .لوامع اﻻنوار البهية:
) .(174/2
سوم :اينکه کفار در بعضی از مراحل قيامت مورد بازخواست واقع میشوند،قرطبی
میگويد :قيامت مراحل و موارد زيادی دارد ،در بعضی مراحل از کفار سؤال صورت
می گيرد و در برخی ديگر صورت نمیگيرد.
سفارينی می گويد :عکرمه از ابن عباس رضی ﷲ عنه نقل می کند :روز قيامت مردم با
اوضاع و احوال عديدهای مواجه خواهند شد ،روی همين اساس امام احمد رحمه ﷲ
در يک سری جوابهای قرآنی میگويد :ابتدا که انسانها زنده میشوند به مدت شصت سال
نه حرف می زنند و نه اجازه عذر خواهی به آنان داده می شود تا معذرت خواهی کنند:
صا ِل ًحا ِإنﱠا ُموقِنُ َ
ون« ) .سوره السجدة(12 :
ار ِج ْعنَا نَ ْع َم ْل َ
» َربﱠنَا أَ ْب َ
ص ْرنَا َو َ
س ِم ْعنَا فَ ْ
)روردگارا! ديديم )آنچه خود را از آن به کوری زده بوديم( و شنيديم )آنچه خود را از آن
به کری زده بوديم .هم اينک پشيمانيم( پس ما را )به جهان( بازگردان تا عمل صالح انجام
دهيم )و سرافراز به خدمت برگرديم( .ما )به قيامت و فرموده پيغمبرانت( يقين کامل
داريم( .و هنگامی که اجازه سخن گفتن به آنان داده می شود ،به سخن درمی آيند و به
کشمکش میافتند »:ث ُ ﱠم ِإ ﱠنکُ ْم َي ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِعن َد َر ِّب ُ
ص ُمونَ «).سوره الزمر)( 31 :سپس
ک ْم تَ ْختَ ِ
شما روز قيامت نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش میپردازيد )و خدا در ميانتان
داوری میکند و حق هر کسی را به کف دستش مینهد«.
يعنی موقع محاسبه و ارائهی بیانصافی و بیعدالتی مخاصمه و مجادله مینمايند ،سپس
ی َو َق ْد قَد ْﱠمتُ إِلَ ْي ُ
کم بِ ْال َو ِعي ِد«) .سوره ق:
به آنان گفته میشود » :قَا َل َﻻ تَ ْخت َ ِ
ص ُموا لَ َد ﱠ
)(28خدا میفرمايد :در پيشگاه من ستيزه مکنيد .من پيش از اين شما را )از اين
سرنوشت شوم( بيم داده بودم(.
چهارم :قرطبی راجع به آيهیَ » :و َﻻ يُسْأ َ ُل َعن ذُنُو ِب ِه ُم ْال ُم ْج ِر ُمونَ « ).سوره القصص:
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) (78گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نمیشود) ،بلکه سؤال توبيﺦ و
تحقير از ايشان میگردد«.
بيان داشته که :اين سؤال جهت جدا کردن مؤمنين از کافرين پرسيده میشود ،يعنی اينکه
روز قيامت فرشتگان نيازی به اين ندارند که از کافر سؤال کنند :دين تو چيست؟ و تو در
دنيا چه عملی را انجام دادهای؟ زيرا مؤمنان دارای چهرههای تازه وسينههای باز و
کافران دارای چهرههای سياه و غمگين خواهند بود و فرشتگان از آثار چهره آنها را
شناسايی میکنند ،لذا وقتی که فرشتگان ماموريت می يابند که کفار را به سوی دوزخ
برانند ،آثار و عﻼيم ظاهری کفار برای شناسايی آنها کفايت می کند و به معرفی بيشتری
نياز ندارند » .تذکرة«(.287 :

ازدواج دختران پيامبر اسﻼم باپسران ابولهب:

در مورد اينکه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم چرا دو دختر خويش را به پسران ابو لهب ،
در حاليکه آنها مسلمان نبودند به ازدواج دراورد .در اين مورد بايد گفت :
قبل از همه بايد گفت که  :دختران پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم بترتيب عبارتند از:
) زينب  ،ورقية  ،وأم کلثوم  ،وفاطمة(.
» زينب«  ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را به ازدواج » ابی عاص« در آورد .پس از
اينکه ازدواج با مشرکين منع شد ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را از همسرش که
مشرک بود جدا کرد ،ولی بعدا که » ابی العاص« مسلمان شد پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم
» زينب« را به او برگرداند.
» رقيه« ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را به ازدواج » عتبه بن ابی لهب« در آورد.
» ام کلثوم«  ،که خواهر کوچکتر رقيه ميباشد ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را به
ازدواج »عتيبه بن ابی لهب« در آورد.
» فاطمه زهراء« پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او را به ازدواج علی بن ابی طالب در
آورد .در حدود  6ماه پس از وفات پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم او نيز وفات کرد.
ب( را نازل کرد،
ولی هنگامی که خدازند سوره » المسد« )يعنی :تَبﱠت يَدا اَبی لَ َهب َو ت َ ّ
ابو لهب و همسرش » ام جميل« که خداوند او را در قرآن » حمالة الحطب« يعنی»
گرد آورنده هيزم« لقب داده است ،عصبانی شدند و به پسرانش دستور دادند که دختران
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم را طﻼق دهند و ابو لهب به پسرانش گفت که:
»سر من بر سر شما دو تا حرام ميباشد اگر دختران محمد را طﻼق ندهيد« ،پس پسرانش
دختران پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم را طﻼق دادند ،واين طﻼق مدت زمان کمی پس از
عقد کردن بود و هنوز بين آنها آميزشی رخ نداده بود) .مراجعه شود به کتاب»:اﻻستيعاب
فی معرفة اﻷصحاب« )صفحه .(594:
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سپس » حضرت عثمان بن عفان« با رقيه در مکه مکرمه ازدواج کرد و با او به حبشه
مهاجرت کرد و در حبشه صاحب پسری شد که نام آنرا » عبد ﷲ« گذاشت و از تاريﺦ
به بعد کنيه عثمان » ابو عبد ﷲ« شد .
و در جنگ بدر ،از آنجاييکه » رقية « مرض » حصبة« داشت و مريض بود ،پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم عثمان را که نيت جهاد داشت امر کرد که نزد همسرش » رقية«
بماند ،ولی » رقية« سر انجام بعلت اين مريضی وفات کرد.
سپس پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم دخترش » ام کلثوم« را به ازدواج حضرت عثمان
رضی ﷲ عنه در آورد ،و اين ازدواج در ماه ربيع اﻻول سال سوم هجری بود ،ولی
فرزندی از او نصيبش نشد تا اينکه سرانجام در سال نهم هجری درگذشت ،و از آنجاييکه
عثمان با دو تا از دختران پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم يکی پس از ديگری ازدواج کرد،
به او » ذی النورين« يعنی » :صاحب دو نور« ميگويند.
اما در مورد اين مسئله که چرا پسران ابو لهب که دشمن خدا بود با دختران پيامبر که
رسول بود ازدواج کردند به اين علت بود که در در اوائل اسﻼم ازدواج مسلمان با
کافر هنوز جائز بود و منع نشده بود ،و نهی آن بعدا نازل شد که خداوند فرمود:
اج َرا ٍ
ت فَا ْمتَ ِحنُو ُه ﱠن ﱠ ُ أ َ ْعلَ ُم ِبإِي َمانِ ِه ﱠن فَإ ِ ْن
»يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا ِإ َذا َجا َءکُ ُم ْال ُمؤْ ِمنَاتُ ُم َه ِ
ت فَﻼ تَ ْر ِج ُعو ُه ﱠن ِإلَی ْال ُ
ع ِل ْمت ُ ُمو ُه ﱠن ُمؤْ ِمنَا ٍ
ار ﻻ هُ ﱠن ِح ﱞل َل ُه ْم َوﻻ هُ ْم َي ِحلﱡونَ لَ ُه ﱠن َوآتُو ُه ْم َما
َ
کفﱠ ِ
ُ
ورهُ ﱠن َوﻻ ت ُ ْم ِس ُ
علَ ْي ُ
ص ِم ْالک ََوا ِف ِر
أ َ ْنفَقُوا َوﻻ ُجنَا َح َ
کوا ِب ِع َ
ک ْم أ َ ْن ت َ ْن ِک ُحو ُه ﱠن ِإ َذا آت َ ْيت ُ ُمو ُه ﱠن أ ُج َ
ک ُم بَ ْينَ ُ
َوا ْسأَلُوا َما أ َ ْنفَ ْقت ُ ْم َو ْليَ ْسأَلوا َما أ َ ْنفَقُوا ذَ ِلکُ ْم ُح ْک ُم ﱠ ِ يَ ْح ُ
ع ِلي ٌم َح ِکي ٌم « )سوره
ک ْم َو ﱠ ُ َ
الممتحنة  (10 /يعنی ) :ای مؤمنان! چون زنان مؤمن مهاجر نزد شما بيايند پس آنان را
امتحان کنيد ،خداوند به ايمان ايشان داناتر است ،پس اگر آنان را مؤمن دانستيد ،آنان را
بهسوی کفار باز نگردانيد ،نه آن زنان بر آنان حﻼلاند و نه آن مردان بر اين زنان حﻼل،
و به آنان آنچه خرج کردهاند بدهيد ،و بر شما گناهی نيست که با ايشان ازدواج کنيد چون
به ايشان مهرهای ايشان را بدهيد و عصمتهای زنان کافر را نگاه نداريد و آنچه را
خرج کردهايد طلب کنيد و مشرکان هم بايد آنچه را که خرج کردهاند طلبکنند اين حکم
الهی است که در ميان شما حکم میکند و ﷲ دانای با حکمت است(.
و پس از اين آيه مسلمانان زنان کافرشان را طﻼق دادند ،و همچنين ازدواج با زنان کافر
نيز منع شد از آنجاييکه خداوند فرمودَ » :وﻻَ ت َ ْن ِک ُحواْ المشرکات حتی يُؤْ ِم ﱠن« )سوره البقرة
 (221 /يعنی ) :و با زنان مشرک ازدواج نکنيد ،مگر آن که ايمان بياورند( ،باستثنای
زنان يهودی و نصرانی که بعدا ازدواج با آنان مباح گرديد پس از نزول آيهْ » :اليَ ْو َم أ ُ ِح ﱠل
ک ُم ﱠ
اب ِح ﱞل َلکُ ْم َو َ
الط ِيّ َباتُ َو َ
لَ ُ
صنَاتُ ِمنَ
ط َعا ُم الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِکت َ َ
ط َعا ُم ُک ْم ِح ﱞل لَ ُه ْم َو ْال ُم ْح َ
اب ِم ْن قَ ْب ِل ُ
ص ِنينَ
ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ورهُ ﱠن ُم ْح ِ
صنَاتُ ِمنَ الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِکت َ َ
ک ْم ِإ َذا آت َ ْيت ُ ُمو ُه ﱠن أ ُ ُج َ
ت َو ْال ُم ْح َ
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ان فَقَ ْد َحبِ َ
ط َع َملُه ُ َو ُه َو فِی ْاﻵ ِخ َرةِ ِمنَ
َغي َْر ُم َ
سافِ ِحينَ َوﻻ ُمتﱠ ِخذِی أ َ ْخ َد ٍ
ان َو َم ْن يَ ْکفُ ْر بِ ْاﻷِي َم ِ
ْالخَا ِس ِرينَ « )سوره المائدة  (5 /يعنی) :امروز چيزهای پاکيزه برای شما حﻼل شده و
طعام اهل کتاب برای شما حﻼل است و عفيف بودن ،يا آزاد بودن زن مؤمن ،شرط
صحت نکاح نيست بلکه از اين ارشاد الهی استحباب برمیآيد نه وجوب بنابراين ،نکاح
کنيز مسلمان و نکاح زنان غيرپاکدامن نيز برای مسلمان حﻼل است و زنان پاکدامن از
کسانی که پيش از شما به آنان کتاب داده شده به شرط اين که مهرهای آنان را به آنان
بپردازيد و عفت جوينده باشيد نه شهوت رانان ،و نه آن که زنان را پنهانی دوست خويش
بگيريد ،وهر کس به ايمان کفر ورزدقطعا عمل وی تباه شده و او در آخرت از
زيانکاران است(.
پس بطور خﻼصه ميتوان گفت:
 -1در وائل اسﻼم ازدواج مسلمان با کافر جائز بود.
 -2ازدواج دختران پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم با پسران دشمن خدا ابو لهب در اوائل
اسﻼم بود که هنوز جائز بود.
 -3هنگامی که پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم دعوتش را آشکار کرد ابو لهب عصبانی شد
و دشمنيش را آشکار کرد و همراه همسرش به پسرانشان دستور دادند که دختران پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم را طﻼق دهند.
 -4طﻼق قبل از آميزش بود ،و اين اکرامی بود از طرف خداوند به پيامبرش تا اينکه
دخترانش در حالت بکر از ازدواج پسران ابو لهب خارج شوند.
 -5در اوائل اسﻼم ،ازدواج مسلمان با کافر يک مسئله شايعی بود ،ولی بعدا منع شد
باستثنای ازدواج با زنان »اهل کتاب«.

ابو لهب کيست؟

مورخين در مورد ابو لهب می نويسند که:ابولهب تا قبل از بعثت پيامبر اکرم صلی ﷲ
ٔ
عليه وسلم ،رابطه اش با اوعادی و حسنه بود  ،ولی بعد از بعثت و در صدر اسﻼم به
اين دشمنی ،مشهور گشت .چراکه از يک سو رياست برادرش ابوطالب بر بنی هاشم -
بعد از عبدالمطلب  -که بطور جدی از پيامبر نيز حمايت می کرد ،بر او گران بود ،و از
سوی ديگر ،تعصب وی در دين اجدادش ،سبب شد تا جزو سرسخت ترين دشمنان پيامبر
گردد.
بعد از اينکه پيامبر به دستور خداوند ،دعوت خود را در بين خويشاوندانش آشکار کرد،
از همان زمان ،ابولهب بنای مخالفت و عدوات با او را گذاشت و شروع به تمسخر آن
حضرت نمود و گفت که برای حفظ آئين آباء و اجدادش ،بايد در مقابل دين مح ّمد بايستد.
سيرت نويسان می نويسند :روزى در بازار ذى العجاز )ظاهرا ً از بازارهاى مكه بوده
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است( جوانى را ديدم كه مى گفت» :ايها الناس! قولوا ﻻ اله اﻻ ّ تفلحوا« .و مردى از
پشت سر سنگ به پاى او مى زد و پاى او را مجروح ساخته بود و فرياد مى زد :ايها
الناس! إنّه كذّاب؛ او دروغ مى گويد ،سخنى از وى باور نكنيد!
پرسيدم :اين شخص كيست؟ گفتند :آن مح ّمد است كه خود را پيامبر معرفى مى كند ،و اين
کاکايش ابولهب است كه او را تكذيب مى كند.
ناگفته نماند که ،ابولهب همسايه پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم بود و از همين رو ،با
همسرش بر سر راه آن حضرت ،خار و خاشاک و زباله می ريختند و به صورتهای
مختلف ،آن حضرت را آزار می دادند.

هﻼکتی سخت:

سيرت نويسان می نويسند :بعد از هجرت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ابولهب به علت
مرضی »عدسه« نتوانست در جنگ » بدر« عليه مسلمانان شرکت کند ولی به جای
خود » عاص بن هشام بن مغيره« يکی ديگر از دشمنان پيامبر را فرستاد .چون مرضی
او ساری بود و مردم آن را مانند طاعون مى دانستند ،جرأت نمى كردند نزد مريض به
عيادت شان بروند ،تا مبادا خودشان به اين مرضی مبتﻼ نگردند.
بعد از اينکه ابو لهب ُمرد  ،دو شب جنازه او در خانه ماند  ،حتى پسرانش ترسيدند تا
نزديک جسد اش بروند ،بوى تعفن بدن او لحظه به لحظه زياد و در هوا منطقه می
پيچيد ،سرانجام شخصی از قريش نزد پسران ابولهب آمد و گفت:
آيا شما خجالت نمى كشيد ،چرا جسد پدرتان را بر نمى داريد ،بوى بد او همه جا را فرا
گرفته است .آنها گفتند :ما مى ترسيم خود نيز به اين مرضی گرفتار شويم  ،او گفت :
من شما را كمك مى كنم  ،از دور بر بدن ابولهب آب پاشيدند ،سپس بى آنكه بدنش را
دست بزنند آن را روى چوبى گذاشته و از خانه بيرون آوردند و به دورترين نقاط مكه
بردند و در بين يک چقری جسد آن را انداختند  ،و از دور آنقدر سنگ و كلوخ به روى
بدن وى ريختند تا بدن ،زير آن سنگ ها و كلوخ ها پنهان گرديد.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فهـرست:

معلومات مؤجز
وجه تسميه
توضيح
مهمترين پيام در اين سور ٔه
موضوع سور ٔه مسد
ترجمهٔ مختصر
آشنايی با سوره

فضيلت سوره
شـأن نـزول سـوره
معنی اجمالی سوره
تفسيرسوره

ابو لهب جهنمی است

قيامت وموضوع سؤال وجواب ازآنها
ازدواج دختران پيامبر اسﻼم باپسران ابولهب
ابو لهب کيست؟
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