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الر ِح ٌِم
س ِم ه ِ
ِب ْ
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه

سورۀ محمـد
جزء 62

سورۀ دمحم در مدٌنه نازل شده ودارای سی وهشت آٌه وچهار رکوع مٌباشد.

وجه تسمٌه 6

اٌن سوره را ازآن جهت سورۀ « ُم َح ّمد» می گوٌند که :در آٌۀ دوم از آن بٌان فرو
فرستادن لرآن کرٌم بر ُم َح ّمد ملسو هیلع هللا یلص آمده است و به سبب اٌن که احکام جنگ با کفار نٌز در
اٌن سوره بٌان شده است ،به نام سورۀ »لِتال» نٌز نامٌده میشود.
اٌن سوره متصل بعد پس از ِهجرت رسول أکرم صل هللا علٌه و سلّم به مدٌنۀ منوره فورا ً
نازل شد.
طوری که صحابی جلٌل المدر حضرت عبد هللا بن عباس (رض) فرموده که آٌۀ 13
« َكأٌَِّ ْن ِم ْن لَ ْرٌَ ٍة» آٌۀ مکی است؛ زٌرا زمانی نازل شد که آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص ،به عزم
هجرت از مکه بٌرون آمده بود وبه آبادی مکه وبٌت هللا نگاه می کرد و مٌفرمود :ای مکه
از تمام شهر های جهان تو پٌش من محبوب تر هستی و اگر اهل مکه مرا ازاٌنجا بٌرون
نمی کردند ،من به اختٌار خودم مکه را ترک نمی کردم ،ودر اصطالح مفسرٌن به آٌاتی
که حٌن سفر هجرت به مدٌنه نازل شده ،مکی می گوٌند.
خالصه 6اٌن سوره متصل پس از هجرت نازل شده وپس از تشرٌؾ فرماٌی آن حضرت
ملسو هیلع هللا یلص ،به مدٌنه ،احکام لتال و جهاد با کفار نازل شده است.
َّللا» اسالم است« ،أ َ َ
ض هل أ َ ْ
ع َمالَ ُه ْم» مراد از
سبٌِ ِل ه ِ
سبٌِ ِل ه ِ
« َ
َّللا» مراد از« َ
صدُّوا ع َْن َ
َ
َ
اعمال کفار در جملۀ کفار ،در جملۀ «أ َ
ض هل أ ْ
ع َمالَ ُه ْم» ،آن اعمالی است که فی نفس ِه و به
ذات خود نٌک باشند ،مانند کمک به مساکٌن ،حماٌت و نگهبانی از همساٌه ،صدله
وخٌرات وؼٌره که اگرچه اٌن اعمال فی نفسه نٌک وخوب هستند؛ اما مفٌد ومثمر بودن
آنها در آخ رت وابسته به شرط اٌمان است وچون شرط اٌمان در کفار ٌافت نمٌشود ،پس
اٌن اعمال نٌز در آخرت سودی به آنها نخواهند بخشٌد .البته پاداش اعمال نٌک شان در
دنٌا به صورت آرامش واستراحت به آنان می رسد.
علَى ُم َح هم ٍد» اگرچه در جملۀ گذشته ضمن بٌان اٌمان وعمل صالح،
« َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِ ّز َل َ
رسالت آن حضرت دمحم صلی هللا علٌه وسلّم ،و وحی نازل شده بر او نٌز آمده بود ،اما
هدؾ از ذکر صرٌح آن در اٌنجا اٌن است که بنٌان اصٌل اٌمان مبتـنی بر لبول تمام
تعالٌم خاتم النبٌٌن از صمٌم للب وصدق دل مٌباشد.
ح بَالَ ُه ْم» لفظ «بال» گاهی به معنی شؤن و حال می آٌد وگاهی به معنی للب
صلَ َ
« َوأ َ ْ
مٌآٌد ،ودر اٌنجا مٌتوان هر دو معنی را مراد گرفت؛ در صورتی که معنی اول مراد
باشد ،ممصود آٌه اٌن می باشد که :خداوند متعال حال ٌعنی امور دنٌا واخرت شؤن را
درست واصالح نمود و در صورت دوم معناٌش اٌن است که :هللا تعالی للوب آنها را
اصالح فرمود و اٌن نٌز همان نتٌجه را دارد که تمام کار های انان را درست کرد ؛ زٌرا
درست شدن امور با درست شدن للب الزم و ملزوم مٌباشند( .معارؾ المرآن :عالمه
مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی)

تعداد آٌات ،کلمات ،و تعداد حروف 6

طورٌکه در فوق هم ٌاد آور شدٌم تعداد آٌات اٌن سوره به سی وهشت آٌه ،و تعداد کلمات
آن به ٕ ۲۴کلمه (با در نظر داشت الوال متفاوت علماء دراٌن بابت) و تعداد حروؾ آن
به و  ٕ۴ٕ۴حرؾ (با در نظر داشت نظرٌات متفاوت علماء در اٌن بابت) مٌرسد.
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ٌادداشت6
تفصٌل معلومات در مورد تعداد (آٌات ،کلمات و حروؾ لرآن عظٌم الشؤن) را می توانٌد
در سورۀ طور (تفسٌر احمد) مطالعه فرماٌد.

نام ُم َح ّمد صلی هللا علٌه وسلّم در لرآن کرٌم6

باٌد ٌاد آور شد که نام « ُم َح ّمد» در لرآن عظٌم الشؤن صرؾ در چهارسوره به نام ُم َح ّمد
ٌاد أوری شده که عبارتند از:
سول»
1ـ در سورۀ (آل عمران :آٌهَ « )144:و َما ُم َح هم ٌد إِ هَّل َر ُ
 2ـ در سورۀ (احزاب :آٌه « :)40:هما ك َ
َان ُم َح هم ٌد أَبَا ٓ أ َ َحد ِ ّمن ِ ّر َجا ِلكُم»
علَ ٰى ُم َح همد»
 3ـ در اٌن سوره (دمحم :آٌهَ « :)2:و َءا َمنُواْ بِ َما نُ ِ ّز َل َ
ٱلل» (الفتح .)29:اما در ؼٌر اٌن چهار
سو ُل ه ه ِ
4ـ در سورۀ (الفتح :آٌهُّ « :)29:م َح همد هر ُ
مورد ،از اٌشان در لرآن به وصؾ »رسول» ٌا «نبی» ٌاد شده است.

ارتباط سورۀ دمحم با سورۀ لبلی 6

هللا تعالی سوره احماؾ را با عذاب هاى كافران ختم كرد و سورۀ دمحم را نٌز با كفّار
شروع كرده است .بدٌنترتٌب سرآؼاز اٌن سوره با آٌه ی پاٌانی سوره ی احماؾ پٌوند و
ارتباط محکمی دارد که اگر «بسم میحرلا نمحرلا هللا» مٌانشان برداشته شود ،از جهاتی
پٌوند معنوی پٌدا می کنند و هٌچ گونه ناسازگاری و ناهماهنگی با هم نخواهند داشت و
ٌکدٌگر را به آؼوش می کشند ،وبه اصطالح بمثابه ٌک سوره محسوب می شوند .

فضٌلت سورۀ دمحم 6

در بٌان فضٌلت اٌن سوره از ابن عمر رضی هللا عنه رواٌت شده است که فرمود:
«رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص در نماز مؽرب سورۀ دمحم را مٌخواندند».

محتوی سورۀ دمحم6

سوره دمحم چون در مدٌنۀ منوره نازل شده است و مانند ساٌر سوره هاى مدنى ،به احکام
تشرٌعى توجه واهتمام نموده است.
محور ومحتوی اصلی سورۀ دمحم برشمردن صفات مإمنان وکافران و مماٌسه عالبت کار
هر دو طائفه در لٌامت ومسئله جهاد وجنگ بادشمنان اسالم است.
سورۀ دمحم آؼازى شگفت انگٌز دارد ،جنگی بى پروا را علٌه کفار و دشمنان هللا تعالی و
پٌامبرش اعالن کرده است ،آنهاٌى که با اسالم سر ستٌزوممابله داشتند و با مسلمانان
جنگٌدند ،و پٌامبر را تکذٌب کردند ،و در ممابل دعوت دمحمى ملسو هیلع هللا یلص اٌستادند ،تا از ورود
مردم به دٌن هللا (ج) جلوگٌرى کنند« :اَلهذ َ
َّللا أ َ َ
ض هل
س ِبٌ ِل َ ه ِ
ٌِن َکفَ ُروا َو َ
صدُّوا ع َْن َ
أَع ْٰمالَ ُه ْم( »...سورۀ دمحم)1 :
ـ بعد از آن به مإمنان دستور و هداٌت داده شده است ،که با جنگ کافران برخٌزند ،و با
شمشٌر جهاد آنها را درو کنند ،تا عرصۀ زمٌن از ناپاکى آنها پاک شود .و شوکت و شؤن
و نٌروى آنها را به کلى از مٌان بردارند .آنگاه مإمنان را فرا خوانده است که بعد از اٌن
که جمعى از کفار را کشتند و تعدادی را زخمى کردند ،آنها را به اسارت خود درآورند:
«فَ ِإ ٰذا لَ ِمٌت ُ ُم اَلهذ َ
ٌِن َکفَ ُروا فَ َ
شدُّوا( »...دمحم:آٌه )4
ب َحتهى ِإ ٰذا أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم فَ ُ
ض ْر َ
ب اَ ِ ّ
لر ٰلا ِ
ـ همچنان اٌن سورۀ مبارکه احکام لِتال و اسٌران و ؼنائم جنگى و احوال منافمٌن را مورد
بحث و بررسى لرار داده است .ولی طورٌکه ٌاد آور شدٌم محور اصلى سوره همانا
«جهاد در راه هللا ج ّل جالله» مى باشد.
ـ دلٌل پرداختن به موضوع جنگ در بٌشتر آٌات اٌن سورۀ را به دلٌل همزمانی نزول آن
با ؼزوه أ ُ ُحد دانستهاند( .ؼزوۀ ا ُ ُحد در نزدٌکی کوه احد در مدٌنه بٌن مسلمانان ومشرکٌن
لرٌش به رهبری ابو سفٌان بود .جنگ احد دومٌن جنگی بود که بٌن مسلمانان ومشرکٌن
لرٌش پس از ؼزوۀ بدر در سال سوم هجرت برابر به  625مٌالدی صورت گرفت).
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ـ سورۀ مبارکه دمحم بعد از آن طرٌك سرفرازى و پٌروزى را بٌان کرده و براى
برخوردارى مإمنان از ٌارى و نصرت خداوند متعال شروطى را لرار داده است که با
تَ َم ُسک و دستآوٌزى به شرٌعت و نصرت دٌنش مٌسر مىگرددٌٰ « :ا أٌَُّ َها اَلهذ َ
ٌِن آ َمنُوا
ک ْم( »...سورۀ دمحم ،آٌۀ .)7
ص ْر ُک ْم َو ٌُث َ ِبّتْ أ َ ْل ٰدا َم ُ
َّللا ٌَ ْن ُ
ِإ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا َ ه َ
ـ اٌن سوره صفات منافمٌن را که براى اسالم خطرى جدى به شمار می آمد ،به تفصٌل
مورد بحث لرار داده و تخرٌب و اعمال پلٌد آنها را بر مال کرده است تا مردم از حٌله و
س ٰ
ٌما ُه ْم ( »...دمحم آٌه
ناپاکى آنها بر حذر باشندَ « :و لَ ْو نَ ٰشا ُء ََل َ َرٌ ْٰنا َک ُه ْم فَلَعَ َر ْفت َ ُه ْم ِب ِ
.)30
ـ اٌن سوره براى کفار مکه ،که مؽرور و ستمگربودند ،ملتهاى پٌشٌن را مثال اورده که
چگونه خداوند متعال به سبب تبهکارى و طؽٌانشان آنان را نابود و رٌشهکن نمود« :أ َ فَلَ ْم

ض فٌََ ْن ُ
ان ٰعالِبَةُ اَلهذ َ
ْف ٰک َ
علٌَ ِْه ْم َو
َّللاُ َ
ٌَ ِ
ٌِن ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم َد هم َر َ ه
ظ ُروا َکٌ َ
ٌروا فِی ا َ َْل َ ْر ِ
س ُ
ٰ
ِل ْل ٰکافِ ِر َ
ٌن أ َ ْمثالُ ٰها( ».دمحم آٌه .)10

ـ و در خاتمه سوره مإمنان را به پٌش گرفتن راه سرفرازى و پٌروزى فرا خوانده ،و آنها
را به جهاد در راه خداوند متعال دعوت کرده است ،و اٌن که در ممابل نٌروى شر و
طؽٌان ضعؾ و سستى از خود نشان ندهند ،و به خاطر بماى حٌات و حفظ جان با دشمنان
صلح نکنند؛ زٌرا حٌات دنٌا ناپاٌدار و رفتنى است و آنچه در نزد هللا تعالی مى باشد
براى نٌک مردان بهتر است« :فَ ٰال ت َ ِهنُوا َو ت َ ْدعُوا إِلَى اَل ه
س ْل ِم َو أ َ ْنت ُ ُم ا َ َْل َ ْعلَ ْو َن َو َ ه
َّللاُ

ک ْم
ب َو لَه ٌْو َو ِإ ْن ت ُ ْؤ ِمنُوا َو تَتهمُوا ٌُ ْؤتِ ُ
ک ْم َو لَ ْن ٌَتِ َر ُک ْم أَع ْٰمالَ ُ
َمعَ ُ
ک ْمِ ،إنه َما ا َ ْل َح ٌٰاةُ اَل ُّد ْن ٌٰا لَ ِع ٌ
ٰ
َ
ک ْم( ».دمحم آٌات 35ـ.)36
ک ْم أ ْم ٰوالَ ُ
سئ َ ْل ُ
ور ُک ْم َو َّل ٌَ ْ
أ ُ ُج َ

ـ بدٌن ترتٌب سوره با دعوت به جهاد خاتمه ٌافته ،همانطور که با دعوت به آن شروع
شده بود ،تا عزم و تصمٌم مإمنان را به جنبش درآورده و آن را تحرٌک نماٌد ،و شروع
و پاٌان کامالً با هم متناسب باشند.
ـ استفاده مکرر از دو اصطالح «اضالل» ٌعنً گمراه ساختن و«احباط» ٌعنً باطل
گردانٌدن و هم به معنی تباه شدن و سود بخش نبودن اعمال کافران را در اٌن سوره به
کفر و نفرت کفار از لرآن کرٌم مرتبط دانستهاند.
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ترجمه و تفسٌر سورۀ ُم َح ّمد
الر ِح ٌِم
س ِم ه ِ
بِ ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

َّللا أ َ َ
اله ِذ َ
ض هل أ َ ْع َمالَ ُه ْم﴿ٔ﴾
س ِبٌ ِل ه ِ
ٌن َكفَ ُروا َو َ
صدُّوا ع َْن َ

آنان که کفر ورزٌدند و مردم را از راه هللا منع کردند( ،هللا) اعمال شان را تباه کرد)1(.
کفار که صد و مانع عن سبٌل هللا و راه هللا هلالج لج می کنند و مانع اعمال عبادی مسلمانان ٌا
مانع گستر ش پٌام حك مٌشوند (و در مکه مسلمانان را ازار و اذٌت زٌادی کردند وپس از
هجرت نٌز اموالشان را مصادره و ؼصب کردند) ،اعمالشان تباه است زٌرا که از افکار
و نٌات باطلی پٌروی مٌنماٌند.
مراد از «اضالل » :اِبطال خود عمل و اثر آن است ،به گونهای که کافر نه از عمل
خود سراؼی می ٌابد و نه از کسی که در برابر آن به وی پاداش دهد.
بنا بر اٌن  ،هللا متعال اعمال نٌک و مکارم اخاللیای ـ مانند صلۀ رحم  ،آزاد ساختن
اسٌران و گرامی داشتن مٌهمان ـ را که کفار در کفر خوٌش انجام می دهند؛ ابطال
نموده و هدر می گرداند زٌرا اعمال نٌک انسان همراه با کفر و باز داشتن دٌگران از
راه هللا ،مورد پذٌرش لرار نمی گٌرند.
امام زمخشرى فرموده است :حمٌمت «اضالل اعمال» ٌعنى ضاٌع کردن آن به طورى که
کسى آن را نپذٌرد و موجب ثوابى نشود؛ مانند شترى گم گشته و بى صاحب که هٌچ کس
به حفاظت و پرستاری آن نمى پردازد .و منظور از اعمالشان اعمالى است که در کفر
انجام دادهاند و آن را «مکارم اخالق» مٌنامٌدند .از لبٌل صلهى رحم و آزاد کردن
اسٌران و پذٌراٌى از مهمان و حفظ حموق همساٌگى( .تفسٌر کشاؾ ).ٕ۲ٓ/۴
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 -965ک :ابن ابو حاتم از ابن عباس (رض) رواٌت کرده است« :آٌة الهذ َ
ٌِن َکفَ ُروا
ض هل أ َ ْع َمالَ ُه ْم» در بارۀ مشرکان مکه و « َوالهذ َ
َّللا أ َ َ
ٌِن آ َمنُوا َوع َِملُوا
سبٌِ ِل ه ِ
َو َ
صدُّوا عَن َ
ت» در شان انصار نازل شده است.
صا ِل َحا ِ
ال ه

خوانندگان گرامی !
در اٌات متبرکه (  1الی  ) 3بحث در باره احوال کافران و مإمنان  ،بعمل آمده است .

َوالهذ َ
ك ِم ْن َربِّ ِه ْم
ت َوآ َمنُوا بِ َما نُ ِ ّز َل َ
صا ِل َحا ِ
علَى ُم َح هم ٍد َو ُه َو ا ْل َح ُّ
ٌِن آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
صلَ َح بَالَ ُه ْم﴿ٕ﴾
َكفه َر َ
سٌِّئَاتِ ِه ْم َوأ َ ْ
ع ْن ُه ْم َ

و کسانی که اٌمان آوردند و کارهای نٌک انجام داده اند و به آنچه که بر دمحم نازل شده
است ،اٌمان آوردند ،چون که آن حك است و از سوی پروردگارشان آمده است( ،هللا)
گناهانشان را از آنان محو میکند و حال و وضعشان را برای کارهای نٌک اصالح و
سامان می بخشد)ٕ( .
ولی کسانی که اٌمان آورده و عمل صالح دارند و برانچه بردمحمملسو هیلع هللا یلص نازل شده اٌمان دارند،
خدا گناهانشان را می پوشاند و حال آنها را اصالح مٌکند چرا که از حك پٌروی و
متابعت مٌکنند.
در اٌن هٌچ جای شک نٌست که :اٌمان و عمل ،از ٌكدٌگر جدا شده نمٌتواند ،و اٌمان هم
زمان دارای ارزش و لٌمتی است که به اطاعت كامل از دستورات الهى بٌانجامد .و
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پٌروى از دستورات أنبٌاء علٌهم الصلوه أجمعٌن ،طبك ِمالن و ِمعٌار حك است .و در
ٌک جلمه باٌد گفت :احكام و شرٌعت دٌن ممدس اسالم ،براى ُرشد و تربٌت انسان است.
و معٌار ّ
حك وحمٌمت ،مطابمت با وحى ودستورات هللا تعالی است.

اط َل َوأ َ هن الهذ َ
َذ ِلنَ ِبأ َ هن الهذ َ
ك ِم ْن َربِّ ِه ْم َك َذ ِلنَ
ٌِن آ َمنُوا اتهبَعُوا ا ْل َح ه
ٌِن َكفَ ُروا اتهبَعُوا ا ْلبَ ِ
ٌَ ْ
اس أ َ ْمثَالَ ُه ْم ﴿ٖ﴾
َّللاُ ِللنه ِ
ض ِر ُ
ب ه

اٌن بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزٌدند از باطل پٌروى كردند و كسانى كه اٌمان
آوردند از همان حك كه از جانب پروردگارشان است پٌروى كردند اٌن چنٌن هللا برای
مردم مثالهای اٌشان را بٌان می دارد)ٖ( .
عالبت خوبی وبدی انسان ،تابع افکار واعمال اوست ،هر راهى كه در ممابل ّ
حك لرار
گٌرد ،باطل و بى اساس است و مٌان حك و باطل ،راه سومى وجود ندارد.
باطل ،ازجانب انسان است و به خدا نسبتى ندارد ولى حك از سوى هللا تعالی است و
حماٌك آسمانى پوچ نٌستند.
و نباٌد فراموش کرد که :باطلگراٌى ،در نهاٌت انسان را به کفرسوق مٌدهد.
خوانندۀ محترم !
در اٌات متبرکه (  4الی  ) 9در باره موضوعات حکم جنگ  ،اسٌر و گشته در لرآن ،
بحث بعمل می اٌد.

ٌِن َكفَ ُروا فَ َ
فَ ِإ َذا لَ ِمٌت ُ ُم الهذ َ
شدُّوا ا ْل َوثَاقَ فَ ِإ هما َمنًّا
ب َحتهى ِإ َذا أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم فَ ُ
ض ْر َ
الرلَا ِ
ب ِّ
بَ ْع ُد َو ِإ هما ِفدَا ًء َحتهى ت َ َ
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَ ِك ْن
َّللاُ ََّل ْنت َ َ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
ار َها َذ ِلنَ َولَ ْو ٌَشَا ُء ه
ب أ َ ْو َز َ
ض َوالهذ َ
ِل ٌَ ْبلُ َو َب ْع َ
َّللا فَلَ ْن ٌُ ِض هل أ َ ْع َمالَ ُه ْم ﴿﴾۴
سبٌِ ِل ه ِ
ٌِن لُ ِتلُوا فًِ َ
ض ُك ْم ِب َب ْع ٍ

هنگامً كه با كافران در مٌدان جنگ رو به رو مٌـشوٌد گردنهاٌشان را بزنٌد ،تا آنکه
آنها را مؽلوب سازٌد (و چون در دست شما اسٌر شوند) پس آنان را محکم ببندٌد .باز
آنان را به احسان ٌا در بدل فدٌه رها کنٌد تا جنگ بارهای سنگٌن خود را بگذارد و پاٌان
ٌابد ،اٌن است (حكم هللا) و اگر هللا مٌخواست از آنان انتمام مٌگرفت ولی مٌخواهد برخی
از شما را با برخی دٌگر بٌازماٌد .و كسانً كه در راه هللا كشته شدند هللا هرگز اعمالشان
را ضاٌع نمٌكند)۴(.
در تفسٌر التسهٌل لعلوم التنزٌل :آمده است :در اصل «فاضربوا الرلاب ضربا» بوده،
بعدا فعل حذؾ و مصدر جانشٌن آن شده است .منظور اٌن است که آنها را بِ ُ
کشٌد و از پا
در بٌاورٌد .اما به «ضرب الرلاب» بٌان شده است که در ؼالب اولات ،لتل چنٌن است.
(مراجعه شود به تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل ،۴۴/۴ :تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن
ى (متوفى  741ق).
جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ُجزَ ّ
اق» تا ولتى که آنها را شکست داده و کشته و زخمى
« َحتهى ِإ ٰذا أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم فَ ُ
شدُّوا ا َ ْل َو ٰث َ
فراوان از آنان گرفتٌد و نٌروى مماومتشان به آخر رسٌد ،آنگاه از کشتن آنها دست
بردارٌد و آنها را به اسارت بگٌرٌد.
ٰ
ب» ؼلظت و شدتى مکنون
مفسر زمخشرى فرموده است :در عبارت «فَ َ
ض ْر َ
ب اَ ِ ّ
لرلا ِ
است که در لفظ «لتل» نٌست؛ زٌرالتل را به فجٌع ترٌن وجه به تصوٌر مٌکشد« .ضرب
الرلاب» ٌعنى لطع کردن گردن ،و پراندن سر از بدن .سپس در مورد اٌن ؼلظت افزوده
ان» .ومعنى
اق َو اِ ْ
و گفته است« :فَا ْ
ض ِربُوا فَ ْو َ
ض ِربُوا ِم ْن ُه ْم ُک هل بَ ٰن ٍ
ق ا َ َْلَع ْٰن ِ
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«أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم» ٌعنى بسى را کشتٌد و با آنان با خشونت برخورد کردٌد« .فَ ُ
شدُّوا ا َ ْل َو ٰثاقَ »
ٌ عنى آنها را اسٌر کنٌد .وثاق ٌعنى بند ،اعم ازاٌن که رٌسمان باشد ٌا ؼٌره فرلى
ندارد(.تفسٌر کشاؾ .).ٕ۲ٔ/۴
تشرٌح کلمات آٌه6
«رلاب »6رلبه :گردن .جمع آن رلاب است.
«فَ َ
ب» 6مصدر در معنی امر است ٌ .عنی گردن های شان را بزنٌد و اٌشان
ض ْر َ
ب ِّ
الرلَا ِ
را بکشٌد .مفعول مطلك فعل محذوفی است.
«أثخنتموهم» 6اٌشان را با کشتن و مجروح کردن ضعٌؾ کردٌد و از پای درآوردٌد.
«حتی تضع الحرب أوزارها» 6تا جنگ به پاٌان می رسد.
«شدوا» 6فعل امر است از شد به معنى محكم بستن.
«اثخنتموهم 6ثخن (بر وزن عنب) ؼلٌظ شدن و محكم شدن است .راؼب گوٌد« :ثخن
الشًء» آن گاه گوٌند كه چٌزى ؼلٌظ شود و از جرٌان باز ماند (مثل ؼلٌظ شدن شٌره)
و به آنكه زخم زنند و از حركت باز ماند به طور استعاره گوٌند «ثخنته ضربا» منظور
از آن در آٌه زخمى كردن و عاجز نمودن است.
«شدوا» فعل امر است از شد به معنى محكم بستن.
«الوثاق» 6رٌسمان و طنابی که اسٌران و بندٌان با آن محکم بسته می شوند.
و ٌا هم «وثاق»( :بفتح واو و كسر آن) چٌزى ٌا وسٌلۀ بستن مثل طناب است كه با آن
ك َوثالَهُ أ َ َح ٌد».
مى بندند مانند زنجٌر و رٌسمان .به معنى بستن نٌز آٌد نظٌر « َوَّل ٌُو ِث ُ
«أثخنتموهم» 6از «ثخن» به معناى ؼلبه كامل و زمٌنگٌر كردن دشمن است.
ٌعنی اٌشان را با کشتن و مجروح کردن ضعٌؾ نموده واز پای در آوردٌد (مالحظه شود:
(سورۀ :انفال آٌۀ.)67
«منا«:منت گذاشتن ،تمدٌر آن «تمنون منا» است.
« َمنّا ً» :منّت نهادن .مراد آزاد کردن اسٌر بدون عوض و تاوان و ؼرامت جنگی از
دشمن است .مفعول مطلك فعل محذوفی است.
«فداء« 6فداء و فدٌه 6عوض ،مصدر نٌز آٌد به معنى عوض گرفتن تمدٌر آن «تفدون
فداء» است.
«فِدَآ ًء» 6فدٌه تاوان و ؼرامت جنگی.
«حتی تضع الحرب أوزارها» 6تا جنگ به پاٌان می رسد.
«اوزار» 6اوزار در آٌۀ مبارکه به معنى اسباب و سالحهاى جنگ است.
«أ َ ْو َزار» 6جمع ِو ْزر ،بارهای سنگٌن نٌز آمده است( .مالحظه شود :سورۀ :نحل ،آٌۀ
 ،25سورۀ طه ،آٌۀ .)87
« َحتّی ت َ َ
ار َها» 6تا جنگ به پاٌان می رسد.
ض َع ا ْل َح ْر ُ
ب أ َ ْو َز َ
ک» 6پروگرام اٌن است .به همٌن منوال است .
«ذ ِل َ
ص َر ِم ْن ُه ْم» 6بر آنان ؼالب و از اٌشان انتمام گرفت.
«إِنت َ َ
ض هل( 6»...مالحظه شود سورۀ :دمحم ،آٌۀ( )1تفسٌر مرحوم نور دکتور مصطفی
«فَلَن ٌُ ِ
خرمدل).
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 -966ابن ابو حاتم از لتاده رواٌت میکند :در روز احد رسول هللا (در گردنه کوه لرار
داشت و عدهای از ٌارانش زخمی و شهٌد شده بودند .مشرکان در آن روز به صدای بلند
گفتند :اعلی هبل ،مسلمانان فرٌاد زدند ،هللا اعلی و اجل :خدا برتر و بزرگوارتر است.
مشرکان گفتند :ما عزی دارٌم و شما عزی ندارٌد .رسول هللا به مسلمانان دستور داد
بگوٌٌد :هللا موالنا وال مولی لکم :پروردگار ٌار وٌاور ماست شما هللا و ٌاور ندارٌد .بنابر
اٌن در آن روز« َوالهذ َ
َّللا» نازل شد.
س ِبٌ ِل ه ِ
ٌِن لُ ِتلُوا ِفی َ
«فَ َ
ب» «گردنهاٌشان را بزنٌد» چرا در آٌۀ مبارکه برزدن گردن تؤکٌد بعمل
ض ْر َ
ب ِّ
الرلَا ِ
آمده است ،مفسران به فهم اعجازی اٌن جمله اشاره نموده مٌفرماٌد :اکثرا ً لتل ها با لطع
گردن صورت می گٌرد ،و نٌز برٌدن گردن و درو کردن عضوی که رأس بدن که ٌکی
از باالترٌن و نٌکوترٌن عضو بدن مٌباشد ،دلٌل واضح است به لٌام و برانگٌختن مإمنان
بر تصمٌم لاطع به جهاد علٌه کفار و عدم سازش و نرمش با دشمن کافر حربی است.
خوانندۀ محترم !
طورٌکه در فوق هم ٌاد آور شدٌم که« :من» :به معنی رها کردن بدون عوض است
و«فداء» :مالی است که اسٌر خود را با آن بازخرٌد کرده و از اسارت مٌرهاند .در اٌنجا
از کشتن بدان جهت ٌاد نشد که حك تعالی به ذکر آن در ابتدای آٌه اکتفا نمود« .تا آنکه
جنگ بارهای خود را فرو گذارد» ٌعنی :تا آنکه جنگجوٌان سالح های خود را بر زمٌن
گذارند و دٌگر با کفار جنگی در مٌان نباشدٌ .ا معنی اٌن است :تا آنکه دشمنان محارب،
سالح هاٌشان را با شکست ٌا متارکه بر زمٌن گذارند.
خاطر نشان میشود که آٌه کرٌمه محکم است و منسوخ نٌست و امام مسلمٌن لبل از برپا
ساختن کشتهگان بسٌار از کفار ،فمط ملزم به جنگ و کشتن است اما بعد از آن ،او مخٌر
است مٌان اٌنکه بکشد ٌا به اسارت گٌرد و بعد از اسٌر گرفتن نٌز مخٌر است مٌان اٌنکه
به اسرا احسان کرده و بدون عوض آزادشان کندٌ ،ا اٌنکه از آنان فدٌه (عوض) به
خواهد اما کشتن ٌا برده ساختن اسٌر نٌز به التضای مصلحت جاٌز است .بنابراٌن ،گرفتن
فدٌه (عوض مالی) و اسارتی مطرح نٌست مگر بعد از نابود ساختن نٌروی جنگی دشمن
از راه کشتن بسٌار و وارد ساختن ضربه کاری و شکننده برآن ،به دلٌل اٌن فرموده
ثخ َن فًِ ٱَل َ ِ ه
ً ٍ أَن ٌَك َ
خداوند متعالَ « :ما ك َ
رض» (سورۀ
سر ٰى َحت ه ٰى ٌُ ِ
ُون لَ ٓهُ أ َ َ
َان ِلنَبِ ّ
األنفال« .)67 :بر هٌچ پٌامبری سزاوار نٌست که براٌش اسٌرانی باشد تا آنکه در زمٌن
به طور کامل از آنان کشتار کند».

فلسفۀ ِجهاد در اِسالم 6

لبل از همه باٌد گفت کهِ « :جهاد» به معنی کوشش در راه شناسانٌدن دٌن هللا اسالم به
نشر آن بٌن جهانٌان.
مردم جهان و ِ
جهاد ٌعنی جنگٌدن در راه پٌشرفت دٌن هللا تعالیِ .جهاد از جهد گرفته شده که به معنی
مشمت است .در اصطالح فمهاء «الجهاد لتال الكفار لنصرة اَّلسالم» .اٌن باب به بٌان
احکام جهاد اختصاص دارد.
جهاد در راه هللا ٌک سال بعد ازهجرت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ازمکه مکرمه به مدٌنه منوره
مشروع شد.
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اصل در مشروع بودن جهاد در راه خدا کتاب ،سنت و اجماع است .طورٌکه در (آٌۀ:
 216سورۀ البمره) که بر مشروعٌت جهاد داللت دارد ،مٌخوانٌم:
علٌَ ُك ُم ٱل ِمتَا ُل» (فرض شد بر شما جهاد).
ب َ
« ُك ِت َ
ٰ
ٰ
ه
شر ِك َ
ٌن َكآفهة َك َما ٌُمَتِلُونَكُم َكآفهة».
ودر (آٌۀ  ،36سورۀ التوبه) آمده استَ « :ولَتِلُواْ ٱل ُم ِ
(با همهی مشرکان جهاد کنٌد ،همانگونه که همهشان با شما مٌجنگند).
اض إِلَى ٌَ ْو ِم ا ْل ِمٌَا َم ِة»( :جهاد تا روز لٌامت بر
همچنان درحدٌثی آمده است« :ا ْل ِج َها ُد َم ٍ
لرار است و ادامه دارد .احادٌث بی شماری نٌز وجود دارد که فرضٌت جهاد را می
اس َحتهى ٌَمُولُوا َّلَ
رسانند .از جمله در حدٌث صحٌحٌن آمده است« :أ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن أُلَاتِ َل النه َ
َّللاُ» :خدا به من امر فرمود تا با کافران جهاد نماٌم تا مولعی که بگوٌند ال اله هللا:
ِإلَهَ ِإ هَّل ه
نٌست معبودی به حك در سراسر وجود ؼٌر از هللا.
اجماع امت نٌز بر مشروع بودن جهاد در راه هللا داللت دارد .جهاد نه تنها به شمشٌر و
دٌن حك جهاد است ،با للم ثابتکردن حك
انواع سالحها است بلکه با زبان تبلٌػ نمودن ِ
بودن دٌن اسالم و به کافران رسانٌدن دعوت اسالم همه جهاد است.

ِجهاد بعد از هجرت فرض کفاٌی است در هر سال 6

جهاد در راه هللا (بعد الهجرة فرض كفاٌة كل سنة) ٌعنی جهاد بعد از هجرت رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص ازم ّکه مکرمه به مدٌنه منوره فرض کفاٌی است درهرسال برلسمتی از مسلمٌن تا
عزت اسالم همٌشه برلرار باشد و فرض عٌن نٌست .برای اٌنکه اگر بر فرد فرد مسلمٌن
جهادکردن فرض بود و همه به جهاد مٌپرداختند معاش و زندگی مردم تعطٌل مٌشد .ولتی
که همهی مسلمٌن باٌد در مٌدان جهاد باشند چه کسی به زراعت ،صنعت ،تجارت ،وؼٌره
ؤمنِ َ
مٌرسٌد .درآٌۀ  ،95سوره النساء آمده است « :هَّل ٌَست َ ِوي ٱل ٰمَ ِعد َ
ٌن».
ُون ِم َن ٱل ُم ِ
(برابر نٌستند مردمی که بدون عذر در خانه نشستهاند با مردمی که مشؽول جهاد در راه
خدا هستند و خداوند به همهی مإمنان از مجاهدان و ؼٌر مجاهدان وعدهی بهشت داد».
اگر جهاد فرض عٌن بود آنانٌکه به جهاد نمیرفتند عاصی می شدند و عاصی هٌچگاه
وعده بهشت ندارد.
فرض کفاٌت جهاد به اٌن صورت انجام می شود که امام و خلٌفة المسلمٌن مرزهای
کشور اسالم را با مردان الٌك و با کفاٌت پر سازد ،للعه ها و خندق ها اطراؾ لرٌه های
هم مرز با کافران را محکم سازد و به فرمانرواٌان دستور دهد که همٌشه مرزها را
محفوظ و دژها و پاٌگاه ها را معمور بدارند .همچنٌن فرض کفاًٌ جهاد حاصل می شود
که امام ٌا جانشٌن او به شهرهای کفر برای جهاد داخل شوند ،تا همٌشه عزت از آن
مسلمٌن باشد و کافران را ٌاری تعدّی بر دٌار اسالم نباشد .همچنان که گفته شد جهاد در
راه خدا همٌشه فرض کفاٌت است که اگر تعدادی از مسلمانان به اٌن امر مهم لٌام نماٌند
گناه آن از گردن امت می افتد و اگر همه مسلمٌن دست از جهاد بکشند همه گنهکار
میشوند .جهاد با کافران همٌشه فرض کفاًٌ است:

جهاد چه وخت فرض عٌن می شود 6
جهاد زمانی فرض مٌشود (اَّل ان ٌحٌط العدو بنا فٌصٌر فرض عٌن ٌعنی در صورتی
که کفار داخل ٌکی از شهرهای ما بشوند .در اٌن صورت جنگٌدن برای بٌرون راندن
کفار بر همهای ما مسلمانان فرض عٌن می شود ،بر فمٌر و ؼنی ،کوچک و بزرگ و
زنی که نٌرو و لدرتی داشته باشد و مرد ،برده و آزاد؛ چه کسانی که در آن شهر هستند

9

و چه کسانی که نزدٌک آن شهر باشند .تسلٌم شدن درست نٌست مگر برای کسٌکه
آمادگی به جنگ نٌابد و وساٌل و سالح نداشته باشد او مٌان تسلٌمشدن و جنگٌدن مخٌَّر
است .زن مسلمان ولتی می تواند تسلٌم شود که بداند به ِذلّت نمی افتد.

«وٌماتل اهل الردة لبل اهل الحرب ممبلن ومدبرٌن وَّل ٌمبل منهم اَّل اَّلسالم او
السٌف» .با مرتدان پٌش از جنگ با کافران حربی باٌد جنگٌده شود؛ برای اٌنکه ردّه
زشتترٌن انواع کفر است .با مرتدان جنگ میشود خواه در حال پٌشروی باشند ٌا در
حال عمب نشٌنی .از مرتدان جز اسالم که مسلمان بشوند و ٌا از دم تٌػ بگذرند چٌز
دٌگری لبول نمی شودٌ .عنی اول مطالبه می شود به مسلمان شدن .اگر لبول نکردند با
شمشٌر کارشان ساخته می شود.

وٌجب عرض اَّلسالم اوَّلً على الكفار6

واجب است که ابتداء اسالم را بر کفّار عرضه بدارٌم؛ اٌن در صورتی است که مٌدانستٌم
دعوت اسالم به آنان نرسٌده .آنان را اختٌار دهٌم که از سه کار ٌکی را اختٌار نماٌند:
مسلمان شدن که اگر اسالم را لبول نمودند با ما برادر خواهند شد و ما و اٌشان در حموق
برابر خواهٌم بود .جزٌه دادن در صورتی که اسالم را لبول نکنند و بخواهند بر دٌن خود
بمانند .اٌن برای کسانی است که کتاب آسمانی داشتهاند مثل ٌهود ،نصارا و کسانی که
شبههی کتاب داشتهاند مثل مجوس و زردشتٌان .آخرٌن طرٌك ٌعنی لبول جنگ در
صورتی که نه اسالم را پذٌرفتند و نه حاضر شدند جزٌه بدهند.
اسالم میخواهد راه دعوت براٌش باز باشد و بتواند دعوت اسالم را به همهای مردم
جهان برساند ،تا مردم با اسالم آشنا بشوند .ولتٌکه مردم دانستند اسالم چگونه دٌنی است
ٌِن
و پٌروی آن ماٌهای نٌکبختی دنٌا و آخرت است اگر لبول نکردندََّ « :لٓ إِ َ
كرا َه فًِ ٱل ّد ِۖ ِ
ً ِ» [البمرة« .]256 :اجباری در دٌن نٌست؛ راه راست از
لَد تهبٌَه َن ُّ
ٱلرش ُد ِم َن ٱلغَ ه ّ
گمراهی جدا شده است».
اختٌار در دست مردم است ،ولتٌکه اسالم اٌن را نشان داد از همهای آنهاٌی که اسالم را
خواهان
لبول کردهاند دفاع می نماٌد و از لبول مبلػ ناچٌز جزٌه در حفظ حموق شان،
ِ
آزادی انتشار اسالم است.
کافران بر دو لسمند :ذ ّمی که در ذمه و عهدهی مسلمٌن هستند و همچنٌن کسانی که به آن
ها امان داده شد و همچنٌن مردمی که مٌان آنان و مسلمانان آتش بس برلرار شده است در
اٌن لسم داخلاند.
شأن نزول آٌۀ مبارکه6
در مورد شؤن نزول اٌن آٌۀ مبارکه ابن ابی حاتم از لتاده رواٌت کرده است که گفت« :به
ما خبر رسٌده است که عبارتَ « :وٱلهذ َ
ٱلل» (دمحم )4 :درروز ا ُ ُحد
سبٌِ ِل ه ِ
ٌِن لُتِلُواْ فًِ َ
درحالی نازل شد که رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص در شکاؾ مٌان دو کوه لرار داشتند و بسٌاری از
مسلمانان شهٌد ٌا زخمی شده بودند.»...

حکم لرآن عظٌم الشأن در بارۀ اسراء جنگی غٌر مسلمان 6
حکم لرآن عظٌم الشؤن در بارهی اسٌران جنگی ؼٌر مسلمان ،نه به برده گرفتن است و
نه کشتن؛ بلکه آزاد نمودن اٌشان است بدون عوض ٌا در لبال چٌزی!
لبل از همه باٌد گفت که :به هٌچ وجه درست نٌست ؼٌرمسلمانان بٌطرؾ ٌا ؼٌر جنگجو
و صلح طلب ،توسط مسلمانان آزار داده شده و با اٌشان وارد جنگ شوند؛ اما ؼٌر
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مسلمانانی که به امت اسالمی تعدی نموده و با آنان وارد جنگ شوند ،مسلمانان میتوانند
ممابله به مثل کرده و از خود دفاع نماٌند ،طورٌکه (آٌه  194سوره بمره) مٌفرماٌد:
علَ ٌْ ُك ْم» (پس هر کس بر شما تعدی
علَ ٌْ ِه ِب ِمثْ ِل َما ا ْعتَدَى َ
علَ ٌْ ُك ْم فَا ْعتَدُواْ َ
«فَ َم ِن ا ْعتَدَى َ
کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنٌد.).
برخورد با اسراء6
ون ال ه
ٔ  -لرآن عظٌم الشؤن در آٌات (8ـ )9سورۀ انسان) مٌفرماٌدَ « :وٌُ ْط ِع ُم َ
علَى
ط َعا َم َ
شكُورا ً» (و
َّللا ََّل نُ ِرٌ ُد ِمن ُك ْم َج َزاء َو ََّل ُ
سٌراًِ .إنه َما نُ ْط ِع ُم ُك ْم ِل َوجْ ِه ه ِ
س ِكٌنا ً َوٌَ ِتٌما ً َوأ َ ِ
ُح ِبّ ِه ِم ْ
طعام را با وجود محبت و حاجت خود ،به بٌنوا و ٌتٌم و اسٌر میدهند( )9(.و می گوٌند)
ما برای رضای هللا به شما طعام می دهٌم و از شما هٌچ پاداش و تشکری نمی خواهٌم.).
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص با زٌبای خاصی مٌفرماٌد« :استوصوا باَلساری خٌرا» (با اسٌران به
نٌکی رفتار کنٌد( ).رواه الطبرانی فی الصؽٌر .)409
واضح است که همهای علماء بر اٌن مسؤله اتفاق نظر دارند ،که الزم است از لحاظ
خوراک و پوشاک و محل اِسکان و هر گونه نٌاز دٌگر با اسٌران به خوبی رفتار شده و
احترام شان حفظ شود و شکنجه نگردند.
حضرت علی کرم هللا وجهه فرموده که آخرٌن الفاظی که بر زبان آن حضرت صلی هللا
صالَةَ اتموا
صالَةَ ال ه
علٌه وسلم جاری بود وپس از آن به خالك حمٌمی پٌوست اٌن بود« :ال ه
هللا فٌَ َما َملَكَتْ أ َ ٌْ َمانُ ُك ْم» به فکر باشٌد ،به فکر نماز باشٌد ،و در خصوص بردگان وزٌر
دستان از خدا بترسٌد( .بخاری ،مسلم ،ابو داإود وؼٌره).
ٕ -آزاد نمودن اُسراء ،بدون عوض ٌا در لبال چٌزی .طورٌکه خداوند متعال در آٌۀ 4
سورۀ دمحم حکم فرمود.
خداوند متعال پس از فرمان اسٌر کردن کفار جنگجگو ،برای رفتار با آنان فمط ٌک
روش را تعٌٌن میکند ،که آن هم عبارت است از آزاد نمودن اٌشان بدون عوض ٌا در
لبال چٌزی؛ زٌرا کلمه « َمنّا ً» به معنای رفتار خوب و منت گذاشتن بر اسٌر به خاطر
آزاد نمودن وی می باشد بدون اٌنکه درلبالش چٌزی گرفته شود؛ هم چنٌن کلمهای
«فِداء» به معنی آزادی در لبال گرفتن چٌزی است و تفاوتی ندارد که آن ،معاوضه با
اسٌران مسلمان باش د ٌا گرفتن پول وداراٌی وٌا انجام کار و خدمتی مفٌد که اسٌر برای
مسلمانان انجام بدهد.
در لم ٌکن لهم فدا ٌء ،فجعل رسول
عن ابن عباس لال« :کان
ُ
الناس من أسری ٌوم بَ ٍ
هللا فِدا َءهم أن ٌُع ِلّموا أوَّلد اَلنصار الکتابة( ».رواه أحمد 2216:و الحاکم و لال
صحٌح اإلسناد ،وافمه الذَّهبی ).برخی از اسرای جنگ پول و وثٌمهای برای آزادی خود
نداشتند ،سپس رسول هللا فدٌه ی آنان را آموزش خواندن و نوشتن فرزندان انصار لرار
داد.
برای پاٌان دادن به رسم بردگی وٌا کاستن آن در خصوص آزاد کردن بردگان آن لدر
فضاٌل در لرآن عظٌم الشؤن و احادٌثی نبوی بٌان شده که شاٌد کمتر نٌکی بتواند با آن
مساوی باشد وبرای آزاد کردن بردگان راههای مختلفی در احکام فمه تالش شده است،
مانند کفاره ای صوم ،کفاره لتل ،کفاره ظهار وکفاره ٌمٌن که در تمام اٌن صورت ها
اولٌن دستور آزاد کرد برده است تا جاٌی که در حدٌثی آمده که اگر کسی ناحك به بردهای
خود سٌلی بزند ،کفاره اش آن است که او را آزاد بکند( .صحٌح مسلم باب الممالٌک)
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همچنان صحابه ای کرام در اٌن مٌدان چنان پٌشی گرفتند که کثرت آزاد کردن اٌشان را
می توان از اٌن اندازه گٌری کرد که صاحب «النجم اوهاج» آمار بعضی از بردگان آزاد
شده توسط بعضی صحابه را نمل فرموده است:
حضرت عاٌشه  69نفر ،حضرت عباس  70نفر ،حضرت حکٌم بن حزم  100نفر،
حضرت عبد هللا بن عمر  1000نفر ،حضرت عثمان ؼنی  20نفر ،حضرت ذوالکالع
حمٌری (فمط ٌک روز)  8000نفر ،حضرت عبد الرحمن بن عوؾ  30000نفر.
(فتح العالم شرح بلوغ المرام از نواب صدٌك حسن خان ،جلد دوم صفحه  .232کتاب
العتك) از اٌن معلوم مٌشود که تنها هفت نفر صحابه سی ونه هزار ودوصدو وپنچاه ونه
( ) 39259برده را آزاد کرده اند وواضح است که هزاران اصحاب دٌگر چندٌن برابر
بٌش از اٌن آمار ،برده آزاد فرموده اند (تفسٌر معرؾ المرآن سوره دمحم عالمه مفتی دمحم
شفٌع عثمانی دٌوبندی).
خوانندۀ محترم!
الزم به ذکراست برخی از علماء گفتهاند :آٌهی  4سورهی مح ّمد با آٌهی  5سورهی توبه -
که برخی آن را آٌۀ شمشٌر نام نهادهاند -نسخ شده است.
ش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم فَ ْ
ٌن َحٌ ُ
التُلُواْ ا ْل ُمش ِْر ِك َ
سلَ َخ اَل َ ْ
ْث َو َجدت ُّ ُمو ُه ْم» توبه .5/پس چون ماه
«فَ ِإ َذا ان َ
های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا ٌافتٌد بکشٌد.
اما بدون تردٌد اٌن رأی نادرست است؛ زٌرا آٌهی  5سورهی توبه به صورت خاص
درباره ی اعراب مشرک نازل شده است که با مسلمانان عهد و پٌمان داشتند؛ اما از هر
فرصتی برای شکستن پٌمان و ضربه زدن به مسلمانان استفاده میکردند ،به همٌن دلٌل به
آنان چهار ماه فرصت داده شد تا دربارهی رفتارشان بٌاندٌشند و پس از آن چهار ماه
مسلمانان برای برخورد شدٌد با آنان آزادند ،البته نه به خاطر مسلمان نبودنشان؛ بلکه به
خاطر شکستن عهد و پٌمان! پس هٌچ تضاد و تعارضی مٌان اٌن دو آٌه نٌست که مجبور
باشٌم سخن از نسخ به مٌان آورٌم؛ چرا که آٌهی 5سورهی توبه مربوط به لتال مٌباشد
وآٌهی  4سورهی دمحم درمورد بعد از جنگ و اسٌر کردن کافران سخن گفته است.
هم چنٌن برخی از علماء گمان کردهاند که آٌهی 4سورهی دمحم با آٌهی  67سورهی انفال
ض ت ُ ِرٌد َ
ً ٍ أَن ٌَك َ
در تعارض استَ « ،ما ك َ
ُون»
ُون لَهُ أ َ ْ
س َرى َحتهى ٌُثْ ِخ َن ِفً اَل َ ْر ِ
َان ِلنَ ِب ّ
انفال . 67/هٌچ پٌامبری را سزاوار نٌست که – برای اخذ فدٌه از دشمنان  -اسٌرانی
بگٌرد تا در زمٌن به طور کامل از آنان کشتار کند .اما اٌن هم صحٌح نٌست؛ زٌرا
منظور اٌن آٌه آن است که نباٌد از دشمنی که در حال جنگ است اسٌر گرفته شود تا
هنگامی که با آنان ممابله نشده و توانشان کم نشده باشد؛ ٌعنی اٌن آٌه همانند آٌهی 4
سورهی دمحم در مورد حکم رفتار با اسراء سخن نمیگوٌد؛ بلکه حکم به اسٌر گرفتن کفار
در حال جنگ بوده و زمان اسٌر گرفتن را بٌان میکند .پس هٌچ گونه تعارضی مٌان اٌن
دو آٌه نٌز وجود ندارد؛ چرا که از دو موضوع متفاوت سخن میگوٌدٌ ،کی زمان و حکم
اسٌر نمودن کفار در حال جنگ و دٌگری چگونگی رفتار با اسٌران.
حتی میتوانٌم بگوٌٌم آٌهی  67سورهی انفال و آٌهی  4سورهی دمحم ارتباطی تکاملی با
هم داشته و ٌکدٌگر را تکمٌل میکنند .خداوند متعال در سورهی انفال فرموده :برای شما
روا نٌست که در هنگام جنگ به خاطر طمع گرفتن فدٌه ازدشمن اسٌر بگٌرٌد ،درحالٌکه
هنوز دشمن را ضعٌؾ نکردهاٌد؛ اما در مورد سورهی دمحم میفرماٌد :هنگامی که با
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دشمن به نبرد برخاستٌد و در جنگ تعدادی از اٌشان کشته شدند و(از لحاظ نٌروی بشری
وتوان و توان جنگی) تضعٌؾ گشتند ،پس از آن اسٌرشان کنٌد و سپس بدون عوض ٌا
فدٌه آزادشان سازٌد.
3ـ جاٌز بودن کشتن مجرمان جنگی ،واضح است که بر اساس همٌن اصل ،پٌامبرصلی
هللا علٌه وسلم برخی از کافران را از عفو عمومی مستثنی و سزای کشتن را برای آنان
صادر نموده است .بر همٌن اساس جنگجوٌان لبٌله بنی لرٌظه پس از رضاٌت نسبت به
داوری سعدبن معاض حکم لتلشان صادر شد ،به اٌن دلٌل که عهدشان را شکسته و از
پشت به مسلمانان خنجر خٌانت زده بودند؛ همان طور که بخاری در حدٌث  3043و
مسلم در  1768آوردهاند.
4ـ اختالؾ نظر علماء دربارهی چگونگی رفتار با اسٌران جنگی ،دلٌلی بر نبودن حکم
مشخص شرٌعت در اٌن باره است .هرچند بسٌاری از علماء نظرشان اٌن بوده است که
ّ
(المن) ،آزاد نمودن با
رهبر مسلمانان میتواند ٌکی از چهار مورد ،آزاد کردن بدون فدٌه
فدٌه (المفاداة) ،برده کردن (اإلسترالاق) و کشتن (المتل) را انتخاب نماٌد؛ اما بدون شک
تعدادی از علماء نٌز با تکٌه بر آٌهی « َف ِإ ّما َمنها ً بَع ُد َو ِإ ّما فِدا ًء» گفتهاند :جاٌز نٌست که
اسٌر جنگی کشته شود و ٌا به بردگی گرفته شود؛ بلکه می باٌست با فدٌه ٌا بدون فدٌه
آزاد گردد؛ اسامی علمای زٌر در اٌن مٌان برجستهتر است :عبدهللا بن عمر ،عبدهللا بن
سدی ،سعٌد بن جبٌر ،ابن سٌرٌن ،شعبی و عمر
عباس ،حسن بصری ،عطاء ،ضحاکُ ،
بن عبدالعزٌز (مالحظه شود :المصنؾ ،عبدالرزاق ،ح ،9392المؽنی ،ابن لدامه ،جلد
 ،13ص ،47-46فمه الجهاد :دکتر ٌوسؾ لرضاوی/ج/2ص.977-978

ص ِل ُح بَالَ ُه ْم ﴿﴾۵
ٌِه ْم َوٌُ ْ
َ
سٌَ ْهد ِ

به زودى اٌشان را هداٌت مٌكند و حال و وضعشان را نٌکو و اصالح مٌسازد)5(.
شهادت در راه خدا ،همهى نابسامانى هاى انسان را جبران مىكند؛ لؽزشها بخشٌده و
عٌب ها نادٌده گرفته مى شود.

َوٌُد ِْخلُ ُه ُم ا ْل َجنهةَ ع هَرفَ َها لَ ُه ْم ﴿﴾۶

و آنان را در جنتی که در دنٌا براي آنان وصؾ كرده وارد مٌكند)6(.
ٌعنی :شناخت شان از جنت تا سرحدی است که بی هٌچ راهنماٌیای ضرورت دٌده
نمٌشود ،زمانٌکه وارد جنت مٌشوندٌ ،کراست به سوی منازل خوٌش مٌروند ،گوٌی از
همان زمانٌکه متولد شده اند ساکن جنت باشند.
مجاهد گفته است :هر کس به منزل و مسکن خود راه مٌٌابد و اشتباه نمىکند ،طورٌکه از
ابتداى خلمت در آن ساکن بودهاند( .البحر ).٧۲/٨
در حدٌث شرٌؾ بهرواٌت بخاری آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :والذي نفسً
بٌده إن أحدهم بمنزله فً الجنة أهدي منه بمنزله الذي كان فً الدنٌا»« .سوگند به
ذاتی که جانم در دست اوست ،شخص بهشتی ،به منزل خود در بهشت راهٌابتر است
نسبت به منزلی که در دنٌا داشته است».
به لولی معنی «ع هَرفَ َها لَ ُهم» اٌن است :هللا تعالی جنت را برای جنتٌان به خوشبوترٌن
عطرها و خوشبوٌیها معطر و خوشبو گردانٌده است.

ٌَا أٌَُّ َها الهذ َ
ص ْر ُك ْم َوٌُث َ ِبّتْ أ َ ْلدَا َم ُك ْم﴿﴾۷
َّللا ٌَ ْن ُ
ٌِن آ َمنُوا ِإ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا ه َ
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ای كسانی كه اٌمان آورده اٌد! اگر هللا را ٌاری كنٌد ؛ هللا (هم) شما را ٌاری مٌكند و
گامهاٌتان را استوار وثابت مٌدارد)٧( .
در اٌن آٌۀ مبارکه ٌک مفهوم را به تعرٌؾ می گٌرد که :انسان ،موجودى محدود است و
نصرت و ٌارى او از راه خدا نٌز محدود؛ ولى خداوند متعال بى نهاٌت است و نصرت او
ص ْر ُك ْم» :انتظار نصرت الهی بدون سعی
َّللا ٌَ ْن ُ
برخاسته از لدرت نامحدود «إِ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا ه َ
وتالش ،تولّعى است بٌجاء.
در ضمن لابل ٌاد آوری است که :درٌافت الطاؾ الهى ،به تالش خود انسان بستگى دارد.
و اٌن بدٌن معنی است که :انتظار نصرت الهی بدون سعی و تالش ،تولّعى بی جای است
وبٌمورد.
َّللا »...الزمۀ اٌمان ،الدام عملى
ازجانب دٌگر در آٌۀ «ٌا أٌَُّ َها الهذ َ
ٌِن آ َمنُوا إِ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا ه َ
در جهت نشر و بخش دٌن الهى است.
ص ْر ُك ْم» مکافات و كٌفر الهى ،با عملكرد انسان همگون است.
َّللا ٌَ ْن ُ
«ت َ ْن ُ
ص ُروا ه َ
ـ هركس با فكر ،زبان و عمل خوٌش ،دٌن اسالم را ٌارى كند ،خداوند متعال نٌز او را
حماٌت مىكند.
در ضمن باٌد گفت که :در مٌان امدادهاى الهى ،ثابت لدم بودن ،برجستهترٌن آنهاست.

سا لَ ُه ْم َوأ َ َ
َوالهذ َ
ض هل أ َ ْع َمالَ ُه ْم﴿﴾۸
ٌِن َكفَ ُروا فَت َ ْع ً

و كسانً که کفر ورزٌدند ،مرگ و هالکت بر آنان باد و هللا اعمال شان را تباه داد)٨(.
«تعسا» هالک .نابودی.

َّللاُ فَأَحْ بَ َط أ َ ْع َمالَ ُه ْم﴿﴾۹
َذ ِلنَ ِبأَنه ُه ْم ك َِر ُهوا َما أ َ ْن َز َل ه

اٌن برای آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است مکروه پنداشتند ،پس هللا هم
اعمالشان را تباه و بی اثر کرد)٩( .
زمخشرى گفته استٌ :عنى از لرآن و تکالٌؾ و احکام مندرج در آن ناخرسند بودند؛
چون آنان با لجام گسٌختگى و فرو رفتن در شهوات و هوسها و بى بندوبارى و لذت
بردن انس گرفته بودند ،پس لرآن و احکام آن بر دوش آنان سنگٌنى مىکرد و بر آنان
گران مى آمد( .کشاؾ ).ٕ۲ٖ/۴
فَأَحْ َب َ
ط أَع ْٰمالَ ُه ْم﴿ ﴾5لذا اعمال آنها را ضاٌع و تباه مىکند؛ زٌرا اٌمان شرط لبول اعمال
است و شرک تباهکننده ى عمل است( .در الظالل گفته است :احباط اعمال تعبٌرى
تصوٌرى و از شٌوههاى لرآن است .حبوط ٌعنى باد کردن شکم حٌوان بر اثر خوردن
علؾ ٌا گٌاهى سمى که آن را تلؾ مٌکند ،و کافران هم اعمالشان باد مىکند و منجر به
نابودى و تباهى مٌشود .صورت و حرکتى است که باحال ناخرسندان از آٌات منزل از
جانب خدا مطابمت دارد.
سپس به اعمال باد کرده و همچون شکم حٌوانى که گٌاه سمى خورده است ،مباهات
کردند .الظالل ).۴ٓ/ٕ۲
ٌعنی «اٌن» تباهی ،ناکامی و سٌه روزی شان »به سبب آن است که آنان آنچه را که هللا
فرود آورده است» بر رسول خوٌش از لرآن »خوش نداشتند ،پس» هللا تعالی به سبب آن
«اعمالشان را تباه کرد» مراد؛ آن اعمالی است که کفار در امور خٌر انجام مٌدادند زٌرا
عمل خٌر کافر ،لبل از آن که مسلمان شود پذٌرفته نمٌشود.
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خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه (  01الی  ) 01در باره سرنوشت ملل نافرمان پٌشٌن ،احوال مإمنان و
کافران ،چگونگی بهشت و دوزخ  ،بحث بعمل آمده است .

ض فٌََ ْن ُ
َان عَالِبَةُ الهذ َ
ْف ك َ
علٌَ ِْه ْم
َّللاُ َ
أَفَلَ ْم ٌَ ِ
ظ ُروا َكٌ َ
ٌروا فًِ ْاَل َ ْر ِ
ٌِن ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم َد هم َر ه
س ُ
َو ِل ْلكَا ِف ِر َ
ٌن أ َ ْمثَالُ َها ﴿ٓٔ﴾
آٌا در زمٌن سٌر و سفر نكردهاند تا ببٌنند سرانجام کسانی که پٌش از آنان بودهاند
چگونه بود ،چطور شد؟ هللا آنان را نابود کرد و برای کافران نٌز (سزای بد مانند آن
خواهد بود11(.

در لرآن عظٌم الشؤن ازنابودى و هالكت مردم ،بر اساس عملكرد و خلك و خوى آنان که
صورت گرفته استٌ ،اد آوری بعمل اورده است ،برخی از اٌن مردمان از اٌنکه دست به
تمرد وطؽٌان زدند به ؼضب وهالکت دچار شده اند ،بطور مثال لوم عاد وثمود« :فَأ َ هما
ث َ ُمو ُد فَأ ُ ْه ِلكُوا بِال ه
طا ِغٌَ ِة» (سورۀ حالّه ،آٌۀ ( )5پس لوم ثمود به خاطر طؽٌانگرى نابود
شدند« ).ثَ ُمو ُد» :از جمله الوامی است که پٌامبر آن صالح نام داشت .اٌن لوم بر اثر
حادثه و بالئی که بی نهاٌت شدٌد ٌعنی «ال ه
طا ِغٌَة» بود از بٌن رفتند.
ثَمود ازجمله الوامی اند در شبه جزٌره عربستان ،هزارسال لبل از مٌالد تا زمان بعثت
دمحمملسو هیلع هللا یلص در عربستان زندگی بسر می بردند.
داستان لوم ثمود را پروردگار با عظمت چند باری در لرآن عظٌم الشؤن از آن جمله در
سوره هاى (هود) و (شعراء) و (لمر) و (شمس) ذکر نموده است که از همه مشرح تر
در مورد احوال لوم ثمود در داستان سورۀ هود می باشد.

هالکت لوم ثمود6

در سورۀ الشمس داستان طؽٌان اٌن لوم سرکش چنٌن بٌان ٌافته استَ « :كذهبَت ث َ ُمو ُد
غو ٌٰ َها ﴿ِ ﴾11إ ِذ ٱنبَعَ َ
سم ٌَٰ َها﴿﴾11
ٱلل نَالَ َة ه ِ
سو ُل ه ِ
ٱلل َو ُ
ث أَشمَ ٌٰ َها﴿ ﴾16فَمَا َل لَ ُهم َر ُ
ِب َط َ
اف عُم ٰبَ َها﴿﴾11
فَ َكذهبُوهُ فَعَمَ ُرو َها فَدَم َد َم َ
ٌهم َربُّ ُهم ِب َذن ِب ِهم فَ َ
س هو ٌٰ َها﴿َ ﴾14و ََّل ٌَ َخ ُ
علَ ِ

[الشمس.]15 -11 :
(مانند) لوم ثمود که به سبب سرکشی رسول هللا را تکذٌب نمودند )12(.آن ولت که
شتر (آفرٌدۀ) هللا و آب
بدبختترٌن آنها برخواست )13(.پس رسول هللا به آن ها گفتِ :
خوردن آن را بگذارٌد )14( .پس او را تکذٌب نمودند و شتر را کشتند ،پس به سزای
گناهانشان ،پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و اٌشان را هالک کرد و آن عموبت
همۀ آنها را با خاک برابر کرد )15( .و هللا از عالبت کار نمٌترسد).
مفسرٌن می نوٌسند اولٌن کسی که بر شتر حمله ور شد شخصی بنام «لُدار پسر سالؾ»
نام داشت ،تعداد مجموعی اٌن افراد لجوج که در لتل شتر دست داشتند و بر شمشٌر های
خوٌش بدان حمله ور شدند به  9نفر مٌرسٌد ،طوری که لرآن عظٌم الشؤن در (آٌۀ 48
سد َ
سورۀ النمل مٌفرماٌدَ « :وك َ
رض َو ََّل
َان ِفً ٱل َمدٌِنَ ِة ِتس َعةُ َرهط ٌُف ِ
ُون ِفً ٱَل َ ِ
ٌُص ِل ُح َ
ون﴿ ﴾44مفسرٌن می افزاٌند :در آن شهر (که حجر نام داشت) نُه گروهک بودند
که در سر زمٌن تباهی مٌکردند و به اصالح نمی پرداختند.
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اٌن ٌاؼٌان مفسد بعد از اٌنکه شتر را بمتل رسانٌدند ،خواستند ،حضرت صالح ،رانٌز بمتل
برسانند ،بخصوص بعد از اٌنکه آنها را از خشم و عذاب خدا سه روز پس از لتل شتر
بٌم داد« .فَ َعمَ ُرو َها فَمَا َل ت َ َمتهعُواْ ِفً د َِاركُم ث َ ٰلَثَةَ أٌَه ِۖام ٰ َذ ِلنَ َوع ٌد َ
ٌر َمكذُوب» [هود.]65:
غ ُ
(پس آن ماده شتر را کشتند ،پس (صالح) گفت :تا سه روز در خانههای خود برخوردار
شوٌد ،اٌن وعدۀ بی دروغ است).
هللا تعالی سنگ هاٌی از آسمان بر اٌن  9نفر حواله کرد همگی آن ها لبل از لومشان
هالک شدند.
ابن کثٌر مٌفرماٌد :در روز اول بعد از تهدٌد خدا برای لوم ثمود ،رنگ آنها به زردی
گراٌٌد .در روز دوم سرخ گردٌد و در روز سوم رنگشان سٌاه گردٌد ،چون سه روز
سپری شد هنگام با طلوع آفتاب صٌحه (صدای) شدٌد از آسمان بر آن ها فرود آمد و
زمٌن زٌر پاهاٌشان به ؼرش و لرزش درآمد و همگی هالک و نابود شدند و جثه های بی
جان و الشه های پوسٌده و گندٌده شان نمش بر زمٌن شد«6فَ َكذهبُوهُ فَعَمَ ُرو َها فَدَم َد َم
اف عُم ٰبَ َها﴿[ ﴾11الشمس( .]15 -14 :پس او
َ
ٌهم َربُّ ُهم ِب َذن ِب ِهم فَ َ
س هو ٌٰ َها﴿َ ﴾14و ََّل ٌَ َخ ُ
علَ ِ
را تکذٌب نمودند و شتر را کشتند ،پس به سزای گناهانشان ،پروردگارشان بر آنان عذاب
نازل کرد و اٌشان راهالک کرد وآن عموبت همۀ آن ها را با خاک برابر کرد )15( .و
هللا از عالبت کار نمی ترسد( ).پٌؽمبری و پٌؽمبران در لرآن کرٌم شٌخ علی صابونی
(عمرب) 1394شمسی 1436 ،هجری).

هالکت لوم عاد به باد «رٌح العمٌم»6
زمانی که طؽٌان و سرکشی لوم عاد در ممابل پٌؽمبر خدا ،هود به اوج خود رسٌد و
نصٌحت او برای آن ها مإثر والع نشد و راه نافرمانی و طؽٌان را هر چه بٌشتر در پٌش
گرفتند ،خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را برمناطك مسکونی شان لطع نمود .تا
اٌنکه بال و سختی بر آن ها شدت گرفت به فرٌاد رسی و رهاٌی طلبی برخاستند .هللا
تعالی ابری بر آن ها فرستاد آنگاه خوشحال شدند ،طوری فکر کردند که اٌن ابر ها نشانه
و مژدهی بارش باران است و به اصطالح دعای آن ها لبول شده و مشمول رحمت
خداوند والع شدهاند .ولی زمانٌکه ساٌه ابر ها باالی سر شان رسٌد آنرا بسٌار سٌاه ٌافتند،
خوؾ و ترس وجود آن ها رافرا گرفت .بعد باد بر آن ها وزٌدن گرفت .اما چه بادی؟
بادی عمٌم و بی باران خداوند متعال هفت شبانه روز متوالی اٌن باد شدٌد را بر آن ها
مسلط کرد سر انجام همگی به واسطه آن به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و اجساد مردۀ
آن ها همچو تنۀ درخت خرمای افتاده بر زمٌن ،افتاد.
هللا تعالی هود و اٌمان آورندگان را از اٌن عذاب نجات داد و کافران تا آخرٌن نفر ،هالک
شدند و هٌچ شبهه و رسم و نشان های از دٌار آن ها بالی نماند .چون باد شدٌد همه چٌز
را نابود و وٌران کرده بود.

مط ُرنَ ها بَل ُه َو َما ٱستَع َجلتُم
«فَلَ هما َرأَوهُ َ
ع ِارضا ُّمستَمبِ َل أَو ِدٌَتِ ِهم لَالُواْ ٰ َه َذا ع َِارض ُّم ِ
س ِكنُ ُه هم
بِ ِهۦِۖ ِرٌح فٌِ َها َ
اب أ َ ِلٌم﴿ ﴾64ت ُ َد ِ ّم ُر ُك هل ش ِ
مر َر ِبّ َها فَأَصبَ ُحواْ ََّل ٌُ َر ٰى إِ هَّل َم ٰ َ
ع َذ ٌ
ًَء بِأ َ ِ
ٰ
جر ِم َ
ٌن﴿( ﴾61األحماؾ.)25 -24 :
جزي ٱلمَو َم ٱل ُم ِ
َك َذ ِلنَ نَ ِ

(پس چون تودۀ ابر را دٌدند که بهسوی درههاٌشان روی آورده است ،گفتند :اٌن ابری
است که برای ما خواهد بارٌد( ،نه) ،بلکه آن چٌزی است که آن را به شتاب میخواستٌد،
بادی است که عذاب دردناک در آن نهفته است )25(.همه چٌز را به امر پروردگارش
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نابود میکند .پس چنان شدند که جز خانه هاٌشان چٌزی دٌده نمی شد ،اٌن چنٌن مجرمان
را سزا می دهٌم.).

باد «رٌح العمٌم»6
لرآن عظٌم الشؤن اٌن باد را بنام «رٌح العمٌم» نامگذاری نموده مٌفرماٌدَ « :وفًِ عَا ٍد ِإذ
َٲلر ِم ٌِم﴿﴾46
ًَء أَتَت َ
سلنَا َ
ٱلرٌ َح ٱل َع ِمٌ َم﴿َ ﴾41ما ت َ َذ ُر ِمن ش ٍ
أَر َ
علٌَ ِه ِإ هَّل َج َعلَتهُ ك ه
ٌه ُم ِ ّ
علَ ِ

(سورۀ الذارٌات( .)42 -41 :و در (داستان) عاد (نٌز عبرتهاٌی است) ولتی تند باد بی
خٌر و برکت را بر آنان فرستادٌم )42( .بر هر چٌزی که می وزٌد آن را بالی
نمیگذاشت مگر اٌنکه آن را چون استخوان پوسٌده میگردانٌد( ).برای تفصٌل موضوع
مراجعه شود به کتاب :پٌؽمبری و پٌؽمبران در لرآن کرٌم نوشته شٌخ علی صابونی
(عمرب) 1394شمسی 1436 ،هجری)

نزول عذاب الهی6
خداوند متعال در برخی از اولات به دلٌل فساد جامعه و ٌا ارتکاب به معصٌت و خارج
شدن از حد و مرزها ،برای متنبه کردن انسانها و ٌا تنبٌه دنٌوی آنها ،بر سرشان مصٌبت
و بال های نازل مٌکند وآنان را مشمول لهر و ؼضب الهی لرار مٌدهد ،طورٌکه در
لرآن عظٌم الشؤن در داستان لوم عاد و ثمود بدان اشاره شده است.
والعا ً اٌن الوام در ٌاؼی گٌری و بؽاوت ،از حد و مرزها خارج شده بودند و امٌدی به
اصالح در مٌانشان نبود ،و لذا با دعای انبٌای خود مورد لهر و ؼضب پروردگار با
عظمت لرار گرفتند.
ولی ناگفته نماند که در طول تارٌخ حالتی پٌش آمده است که پروردگار با عظمت به لصد
آزماٌش و ابتالی انسانها ،آنان را در مصاٌب و گرفتاری و بالها می اندازد و بدٌن وسٌله
آنها را مورد امتحان لرار می دهد.
و هرگاه بر بنده ی مسلمانی مصٌبت و بالٌی نازل شد ،بشرطٌکه ناشکری نکنند و
صبوری پٌشه نماٌد و با توکل به خداوند متعال در مسٌر رفع بال گام بردارد ،خداوند
عزوجل آن سختی را از دوشش بر می دارد و حتی آنرا کفاره ی گناهانش می کند.
سو ُل
طورٌکه در حدٌثی رواٌت شده حضرت ابو هرٌره رضی هللا عنه می خوانٌم :لَا َل َر ُ
َّ ِ
َّللاُ بِ ِه َخٌ ًْراِ ٌُ ،ص ْب ِم ْنهُ».
َللا ملسو هیلع هللا یلصَ « :م ْن ٌُ ِر ِد ه
(بخاریٌ )5645:عنی :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :به هرکس که خداوند اراده خٌر داشته
باشد ,او را گرفتار بال مٌسازد».
َّللا ملسو هيلع هللا یلصَ « 6مث َ ُل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َک َمث َ ِل
سو ُل ه ِ
و باز ابو هرٌره رضی هللا عنه رواٌت مٌکند :لَا َل َر ُ

الز ْرعِِ ،م ْن َحٌ ُ
ا ْل َخا َم ِة ِم َن ه
اج ُر
الرٌ ُح َکفَأَتْ َها ،فَ ِإ َذا ا ْعت َ َدلَتْ  ،ت َ َ
کفهأ ُ بِا ْلبَ ِ
ْث أَتَتْ َها ِ ّ
الءَ ،وا ْلفَ ِ
َّللاُ إِ َذا شَا َء»( .بخاریٌ )5644:عنی :رسول
کَاَل َ ْر َز ِةَ ،
ص هما َء ُم ْعت َ ِدلَةًَ ،حتهی ٌَ ْم ِص َم َها ه
هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :مثال مإمن ،مانند سالة گٌاهی است که از هر طرؾ ،بادی به سراغ اش
می آٌد و او را کج می کند .و هنگامی که باد ،آرام می گٌرد ،راست می شود( .همٌشه
در بال و مصٌبت بسر می برد و اٌن مصٌبت ها باعث کفارة گناهان اش مٌگردند).
اما فرد فاجر ،مانند درخت کاج ،سخت و استوار است تا اٌنکه مرگ اش فرا مٌرسد و
خداوند اورا نابود مٌگرداند»ٌ( .عنی کمتر دچار گرفتاری مٌشود).

17

ب
س ِل َم ِم ْن نَ َ
ٌب ا ْل ُم ْ
و ابوسعٌد خدری و ابو هرٌره رضی هللا عنهما مٌگوٌندَ « :ما ٌُ ِص ُ
ص ٍ
بَ ،وَّل َه ٍ ّم َوَّل ُح ْز ٍنَ ،وَّل أَذًی َوَّل َ
َّللاُ ِب َها
َوَّل َو َ
غ ٍ ّمَ ،حتهی الش ْهو َک ِة ٌُشَا ُک َهاِ ،إَّله َکفه َر ه
ص ٍ
ِم ْن َخ َ
طاٌَاهُ»( .بخاری)5642:

ٌعنی 6نبی اکرم ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :مسلمان ،دچار هٌچگونه خستگی ،بٌماری ،نگرانی،
ناراحتی ،گرفتاری و ؼمی نمٌشود مگر اٌنکه خداوند به وسٌلة آنها ،گناهانش را مٌبخشد.
حتی خاری که به پاٌش مٌخورد» (باعث کفارة گناهانش مٌشود).
بنابر اٌن هرگاه بنده ی مومن متمی در بال و مصٌبتی لرار گرفت ،باٌد آنرا به نعمت
تبدٌل کند! چگونه؟ با صبوری و سپاسگذاری کردن و راضی شدن به تمدٌر الهی وتوکل
کردن به او در دفع آن سختی .تا بدٌن ترتٌب آنرا کفارهی گناهانش کند.
با اٌن وجود ممکن است گاهی بعضی از انسانها از حدود الهی تجاوز کنند و در اعماق
گناه فرو روند ،و خداوند متعال لسمتی از گناهانش را در اٌن دنٌا مجازات می کند و وی
را در بال می اندازد تا شاٌد بخود آٌد و دست از معصٌت بدارد و توبه کند ،و ٌا به سبب
فسادشان بر روی زمٌن ،آنها را به مصائب بزرگ می اندازد و بدٌن طرٌك آنها را محو
نابود سازد.
ک ْم َو ٌَ ْعفُو عَن
س َبتْ أ َ ٌْدٌِ ُ
چنانکه هللا تعالی مٌفرماٌدَ « :و َما أ َ َ
صابَکُم ِ ّمن ُّم ِصٌ َب ٍة فَ ِب َما َک َ
ٌر» (شوری ٌ .)30عنی :اگر شما را مصٌبتی رسد ،به خاطر کارهاٌی است که می
َکثِ ٍ
کنٌد و خدا بسٌاری از گناهان را عفو می کند.
عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسٌر (شوری  )30مٌنوٌسد« :خداوند متعال خبر مٌدهد که
هر مصٌبتی به جسم ٌا اموال ٌا فرزندان بندگان مٌرسد ٌا آنچه را که دوست دارند و
براٌشان عزٌز است ،از دست می دهند ،به خاطر کارهای بدی است که انجام می دهند و
خداوند از بسٌاری از کارهای بندگان گذشت می کند .پس خداوند متعال بر بندگان ستم
سبُوا َما
ٌو ِ
اس ِب َما َک َ
اخذُ ه
نمی کند ولی آنها خودشان بر خوٌشتن ستم مٌکنندَ « .ولَو ه
َّللاُ النه َ
هر َها ِمن دَآبهة» و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهاٌی که کرده اند،
ک َ
ت َ َر َ
علَی َظ ِ
مواخذه می کرد ،هٌچ جنبنده ای را روی زمٌن بالی نمی گذاشت .خداوند که کٌفرها و
عذاب ها را ب ه تاخٌر می اندازد بدان خاطر نٌست که آن را فراموش کرده ٌا تواناٌی
ندارد ،بلکه در می گذرد».
و به لول بعضی از مفسرٌن :آٌۀ کرٌمه (شوری  )30مخصوص به کافران مٌباشدٌ .عنی:
کافران بهسبب گناهانشان به مصٌبتها دچار میگردند ،بیآنکه اٌن مصٌبتها کفارهکننده
گناهی از گناهانشان بوده ٌا پاداشی را براٌشان به همراه داشته باشد چنانکه هللا تعالی،
مجازات دنٌوی آنان را در برابر بسٌاری دٌگر از گناهانشان فرو گذاشته و بهسبب آن
گناهان در دنٌا عذابشان نمٌکند بلکه تا سرای آخرت مهلتشان مٌدهد.
اس
سا ُد فِی ا ْلبَ ِ ّر َوا ْلبَحْ ِر بِ َما َک َ
و باز خداوند متعال مٌفرماٌدَ « :ظ َه َر ا ْلفَ َ
سبَتْ أ َ ٌْدِی النه ِ
ض الهذِی ع َِملُوا لَعَله ُه ْم ٌَ ْر ِجعُ َ
ون» (روم .)41
ِلٌُذٌِمَ ُهم بَ ْع َ
ٌعنی :فساد ،در خشکی و درٌا بخاطر کارهاٌی که مردم انجام دادهاند آشکار شده است؛
خدا میخواهد نتٌجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاٌد (بسوی حك) بازگردند!
خالصه اٌنکه :خداوند متعال به چند علت بر انسانها مصٌبت وارد می سازد:
اول :به دلٌل افتادن شخص ٌا انسانها در گناه و معصٌت و فساد.،
ـ تا اٌنکه اٌن لوم متنبه شوند و دست از معصٌت بردارند و توبه کنند.
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 ٌا آنها را به دلٌل فساد بر روی زمٌن ،محو و نابود سازد.دوم :به دلٌل ابتال و آزماٌش انسانها.
سوم :به کفاره ی گناهان مسلمان تبدٌل شود.
خوانندۀ محترم !
در اٌن هٌچ جای شک نٌست که :مطالعه تارٌخ و شناخت سرنوشت ملّت ها ،و الوام
گذشته ،بخصوص آنعده ازالوام که در ممابل پٌامبران خوٌش بؽاوت و نافرمانی نموده اند،
در جهان بٌنى و اٌمان انسان نمش دارد .سٌر و سٌاحت در جهان برای بررسى تارٌخ
ملّت ها و عامل عبرت و رشد باشد ،اشخاص كه از هالكت گذشتگان عبرت نمىگٌرند،
لابل توبٌخ و سرزنش هستند .و باٌد گفت :اراده خداوند بر تارٌخ و طاؼوت ها ،ؼالب و
حاكم است.
ٌاد از تارٌخ گذشتگان ،عامل صبر در برابر سختى ها و مشكالت است.
لهر الهى در ٌن و ٌا هم چند نمونه خالصه نمی شود ،بلکه ،او مى تواند به اشکال
مختلفی لهر خود را نشان دهد.
همچنان لاٌل ٌاد آوری و تذکر است که :تمام جزا ها وعموبت ها صرؾ در رورز لٌامت
بولوع نمی پٌوندد ،بلکه برخی از الوام وبرخی از انسانها ،حتی در همٌن دنٌا جزای
اعمال را که مرتکب شده می بٌند.

ٌِن آ َمنُوا َوأ َ هن ا ْل َكافِ ِر َ
َّللا َم ْولَى الهذ َ
ٌن ََّل َم ْولَى لَ ُه ْم ﴿ٔٔ﴾
َذ ِلنَ ِبأ َ هن ه َ

اٌن به خاطر آن است كه هللا کارساز مإمنان است و کافران هٌچ کارسازی ندارند)11(.
شأن نزول6
لتاده در شؤن نزول اٌن آٌه مبارکه مٌفرماٌد :اساسا ً آٌه در روز احد نازل شد آنگاه که
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در شکاؾ مٌان دو کوه لرار داشتند و مشرکان چٌػ می زدند :روزی در
برابر روزی! ما بت »عزی» را دارٌم و شما عزاٌی ندارٌد! رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند:
«درجواب آنان بگوٌٌد :هللا موالنا ،وال مولی لکم :هللا تعالی موالی ماست و شما موالٌی
ندارٌد»(.تفسٌر انوار المرآن عبدالرإوؾ مخلص هروی (حوت)  1394شمسی جمادی
االول  1437هجری).

َّللا ٌُد ِْخ ُل الهذ َ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاَل َ ْن َها ُر
ت َجنها ٍ
صا ِل َحا ِ
ٌِن آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
ِإ هن ه َ
ون َوٌَأ ْ ُكلُ َ
ٌِن َكفَ ُروا ٌَت َ َمتهعُ َ
َوالهذ َ
ون َك َما تَأ ْ ُك ُل ْاَل َ ْنعَا ُم َوالنها ُر َمثْ ًوى لَ ُه ْم ﴿ٕٔ﴾

بی تردٌد خدا کسانی را که اٌمان آورده و کارهای نٌک انجام دادهاند به باؼهاٌی داخل
مٌکند که نهرها از زٌر (لصرها و درختان) آن روان است .و كافران (در دنٌا)
برخوردار مٌشوند و میخورند (بدون فرق حالل و حرام) طوری که چهار پاٌان مٌخورند
و در آخرت دوزخ جاٌگاه آنهاست)ٕٔ( .
والعٌت امر اٌن که :اهل اٌمان و عمل صالح در ممام و منزلت هستند كه هللا تعالی خود
عهده دار وارد ساختن آنان به جنت است.
امام فخر رازی مٌفرماٌد« :خداوند متعال بدٌن سبب در بسٌاری از آٌات به ذکر
ار» زٌراهر
(جوٌباران) در توصٌؾ جنت اکتفا میکندَ « ،جنها ٍ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاَل َ ْن َه ُ
جا که نهر ها باشد ،در آنجا اشجاروسر سبزی است و در هر جا اشجاروسرسبزی باشد،
در آنجا مٌوه است( .تفسٌر انوار المرآن عبدالرإوؾ مخلص هروی)
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در ضمن لابل ٌادآوری است کهِ :مالن ،پاٌان كار است وگرنه بهره گٌرىهاى مادّى ،كم
و بٌش براى همه ای انسانها مساعد است.

اص َر
ً أَ َ
ش ُّد لُ هوةً ِم ْن لَ ْر ٌَتِنَ الهتًِ أ َ ْخ َر َجتْنَ أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْم فَ َال نَ ِ
َوكَأ َ ٌِّ ْن ِم ْن لَ ْرٌَ ٍة ِه َ
لَ ُه ْم﴿ٖٔ﴾

و چه بسٌار (اهالی) لرٌههای که آنها از اهالی شهری که تو را از آن بٌرون کردند
لدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردٌم پس هٌچ ٌار و مددگاری نداشتند)13(.
اسباب نزول آٌة 611
 -967ابوٌعلی از ابن عباس (رض) رواٌت کرده است :هنگامی که رسول هللا صلی هللا
علٌه وسلم (به لصد هجرت از مکه خارج شد و ممابل ؼار رسٌد به سوی مکه نگاه کرد
و گفت :تو در نزد من محبوبترٌن شهر خدا هستی ،اگر فرزندانت به زور و ستم مرا
ش ُّد لُ هوةً
بٌرون نمیکردند هرگز از مکه خارج نمیشدم .پس خدا « َو َکأ َ ٌِّن ِ ّمن لَ ْر ٌَ ٍة ِه َی أ َ َ
ک  »...را نازل کرد.
ک الهتِی أ َ ْخ َر َجتْ َ
ِ ّمن لَ ْرٌَتِ َ
خوانندۀ محترم!
در بسٌ اری از حالت و اوضاع حوادثی در تارٌخ بشرٌت و بخصوص زندگی پٌامبران
الهی طوری پٌش آمده است ،که فشارها و سختىها ،و مهاجرات های جبری ،عامل
حركت و بركت شده است .از جمله مهاجرت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از مکه به مدٌنه با فشار ها
وسختی ها مواجه بود ولی اٌن هجرت برکت ونور عظٌمی را برای بشرٌت به ارمؽان
آورد .اٌن مهاجرت و اوضاع و حالت مشمت بار رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص درس آموزنده برای
مصلحان و مبلّؽان دٌنى است که ؛ باٌد آمادگى كامل براى هر گونه اذٌّت و آزارى را از
جانب مخالفان خود داشته باشند.

أَفَ َم ْن ك َ
ع َم ِل ِه َواتهبَعُوا أ َ ْه َوا َء ُه ْم﴿﴾ٔ۴
سو ُء َ
َان َ
علَى بَ ٌِّنَ ٍة ِم ْن َر ِبّ ِه َك َم ْن ُز ٌِّ َن لَهُ ُ

آٌا كسً كه دلٌل روشنً از سوي پروردگارش دارد ،مانند کسی است که کردار بدش
برای او مزٌن شده و اٌشان از هوی و هوس خود پٌروی کردند؟()ٔ۴
«بٌَِّنَ ٍة» ازكلمۀ «بٌنونة» (جداٌى) آست .در اصل به چٌزى مٌگوٌند كه مٌان دو چٌز
فاصله و جداٌى اٌجاد مٌكند ،طورٌکه دٌگر هٌچ گونه ربط و اتصالى با هم در بٌن اٌن دو
چٌز نباشد .بنابر همٌن دلٌل روشن و آشكارا است که؛ ّ
حك را از باطل جدا مىكند آنرا
«بٌّنه» مىگوٌند.
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص با منطك و بٌّنه با دالئل و معجزات به سراغ مردم مٌآٌد ،ولى کفار به پٌروى از
هوسهاى خوٌش با او برخورد می کردند.
بنا ًء باٌد گفت که :رسالت پٌامبر اسالم همراه با بٌّنه است .آن حضرت از جانب هللا تعالی
مؤمور است و از پٌش خود حرفى ندارد و بر اٌن امر تؤكٌد مىورزد.
طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن در اٌن مورد مٌفرماٌد« :إِنًِّ عَلى بٌَِّنَ ٍة ِم ْن َربًِّ» (بگو:
همانا من ازطرؾ پروردگارم بر دلٌل آشكارى هستم)(سورۀ انعام.).57 ،
ُکفّار درممابل اٌن دعوت حك رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌگفتند :اگر راست مٌگوٌى ،چرا لهر خدا بر
ون بِ ِه» نظٌر آٌهاى كه مٌگفتند :اگر اٌن مطلب راست است،
ست َ ْع ِجلُ َ
ما نازل نمٌشود؟ «ت َ ْ
ماء» (انفال).32 ،
خداٌا! بر ما سنگ بباران« ،فَأ َ ْم ِط ْر َ
س ِ
جارةً ِم َن ال ه
علٌَْنا ِح َ
«استعجال» و عذاب خواهى در الوام دٌگر هم بوده و به حضرت هود و صالح و نوح
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هم مىگفتند :اگر راست مٌگوٌى عذاب موعود را سرٌعا ً براى ما بٌاور« .فَأْتِنا ِبما
ت َ ِعدُنا» (اعراؾ 70 ،و 77؛ هود.).32 ،

اء َ
َمث َ ُل ا ْل َجنه ِة الهتًِ ُو ِع َد ا ْل ُمتهمُ َ
س ٍن َوأ َ ْن َها ٌر ِم ْن لَبَ ٍن َل ْم
ار ِم ْن َم ٍ
غٌ ِْر آ ِ
ون فٌِ َها أ َ ْن َه ٌ
ار ِم ْن َخ ْم ٍر لَذه ٍة ِللش ِهار ِب َ
صفًّى َولَ ُه ْم فٌِ َها
ار ِم ْن َ
س ٍل ُم َ
ع َ
ٌن َوأ َ ْن َه ٌ
ٌَتَغٌَه ْر َط ْع ُمهُ َوأ َ ْن َه ٌ
سمُوا َما ًء َح ِمٌ ًما
ِم ْن ُك ِ ّل الث ه َم َرا ِ
ت َو َم ْغ ِف َرةٌ ِم ْن َر ِبّ ِه ْم َك َم ْن ُه َو َخا ِل ٌد فًِ النه ِار َو ُ
فَمَ ه
ط َع أ َ ْمعَا َء ُه ْم﴿﴾ٔ۵

وصؾ جنتی که به پرهٌزگاران وعده داده شده (چنٌن است که) در آن جوٌهاٌى از آب
(زالل و خاص) است که بدبو شدنی نٌست ،و جوٌهاٌى از شٌرى كه مزهاش تؽٌٌرناپذٌر
است ،و جوٌهاٌی از شرابی است که برای نوشندگان لذت بخش است وجوٌهاٌی از عسلی
است که ناب وخالص است و در آن جا برای آنان هرگونه مٌوه است و از آمرزش
پروردگ ار شان برخوردارند( .آٌا اٌشان) مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائمیاند؟
و از آب جوشان نوشانده میشوند که روده هاٌشان را پاره پاره میکند)15(.
«ؼٌر آسن» :آبی است که رنگ و بو و طعمش تؽٌٌر نکرده وفاسد نشده باشدٌ ،عنی ؼٌر
متؽٌر .باٌد متذکر شد که :نعمت هاى بهشتى از هر گونه آفت و نمص و تؽٌٌر به دورند.
«مصفی» :خالص .باٌد متذکر شد که :نعمتهاى بهشتى از هر گونه آفت و نمص و تؽٌٌر
به دورند .در ضمن آب و هواى بهشت ،نعمت ها را متؽٌّر و مسموم و بد بو نمى سازد.
ابن مسعود گفته است :رود خانه هاى بهشت از کوهى از مشک مى جوشند (مختصر
ار ِم ْن لَبَ ٍن لَ ْم ٌَتَغٌَه ْر َ
ط ْع ُمهُ و رودخانه هاٌى از شٌرى که بى نهاٌت
َٖ ( ).ٕٖٕ/و أ َ ْن ٰه ٌ
سفٌد و شٌرٌن و پرچربى است و هرچند بماند نمى ترشد و آنطور که شٌر دنٌا فاسد
مىشود ،فاسد نمىگردد .و در حدٌثى مرفوع آمده است« :از پستان حٌوانات نٌامده است»
(مختصر ٖ).ٕٖٕ/
صفًّى» و رودخانه هاٌى از عسل بسٌار صاؾ و خوشرنگ و بو
ار ِم ْن َ
س ٍل ُم َ
ع َ
« َو أ َ ْن ٰه ٌ
در آن جارى است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است .ابو سعود گفته است:
«عسل مصفى» ٌعنى موم و فضوالت زنبور عسل با آن مخلوط نٌست( .ابو سعود
).٧۴/۲
« َو لَ ُه ْم فِ ٰ
ت» انها در بهشت از انواع و اصناؾ متعدد مٌوه و ثمر
ٌها ِم ْن ُک ِ ّل اَلث ه َم ٰرا ِ
برخور دارند.
در حاشٌه اى بٌضاوى گفته است :آوردن ثمرات بعد از نوشٌدنى نشان دهندهى آن است که
خوردنى هاى اهل بهشت براى لذت است نه براى رفع احتٌاج( .شٌخ زاده َٖ « )ٖ۴٨/و
َم ْغ ِف َرةٌ ِم ْن َر ِبّ ِه ْم» عالوه بر تمام اٌنها ،از نعمتهاى روحى نٌکو برخور دارند که
عبارت است از بخشودگى و مهر و رضاٌت خدا .در حدٌث آمده است« :رضاٌت من
شامل حال شما شده است و بعد از آن هرگز از شما ناراضى نمٌشوم» .صاوى گفته
است :در بهشت در مورد خوردن و نوشٌدن باز خواست و محاسبه به عمل نمىآٌد .به
عکس دنٌا که بر خوردن و نوشٌدن آن باز خواست و عماب مطرح است .اما در ممابل
نعمت هاى آخرت حساب و عذابى ممررنٌست( .صاوى )٨۴/۴
« َک َم ْن ُه َو ٰخا ِل ٌد فِی اَلنه ِار» آٌا چنٌن کسانى به چنٌن اوصاؾ و نعمتهاٌى مانند کسى
است که براى همٌشه در دوزخ مٌماند؟ استفهام براى انکار است.
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ٌعنى آن که در آن نعمت پاٌدار لرار دارد با کسى که براى همٌشه در آتش است ،برابر
سمُوا ٰما ًء َح ِمٌما ً فَمَ ه
ط َع أ َ ْم ٰعا َء ُه ْم»به جاى آن نوشٌدنىها ،آبى بسٌار داغ
نٌست؟ َو« ُ
مىنوشند ،و از فرط داؼى و حرارتش رودهها را پاره مىکند؟ مفسران گفتهاند :آب به
آخرٌن درجهى حرارتش مىرسد ،که ولتى به آن نزدٌک شوند صورتشان کباب مى شود
و پوست سرشان مىافتد .و ولتى آن را بنوشند رودهها لطع شده و از دبرشان بٌرون
مىرٌزد(.تفسٌرلرطبى ).ٕٖ٧/۴
خوانندۀ محترم!
ت تَجْ ِري» ،ولی
در آٌۀ  12بطور مختصر در مورد وصفت جنت مطالبی بٌان شد « َجنها ٍ
هار» «دلٌل
هار َ ...و أ َ ْن ٌ
هار َ ...و أ َ ْن ٌ
در اٌن آٌه مبارکه تفصٌل آن بٌان می ٌابدِ « .فٌها أ َ ْن ٌ
اٌنکه خداوند متعال در اٌن آٌه مبارکه؛ از اٌن چهار نوع جوٌبار ذکری بعمل آورده
اٌنست که :اٌن انواع چهارگانه؛ ضرورت ،نٌاز ،عٌش و عشرت و درمان را باهم جمع
کردهاند زٌرا آب ضرورت است ،شٌر مورد نٌاز است ،شراب سبب عٌش و عشرت است
و عسل درمان بخش.
براى هر چٌزى كمالى است ،كمال آب ،بو نداشتن و كمال شٌر ،تؽٌٌر نكردن مزه آن و
كمال نوشٌدنىها ،لذٌذ بودن و كمال عسل ،خالص بودن آن است.
با تو ّجه به تكرار كلمه «انهار» مٌتوان فهمٌد كه هر ٌن از شٌر و عسل و شراب و آب،
داراى چندٌن نهر است.
در حدٌث شرٌؾ آمده است« :در بهشت درٌای شٌر است و درٌای آب و درٌای عسل و
درٌای شراب؛ سپس جوٌباران از اٌن درٌاها منشعب میشوند».
تنوع طلبى ،خواست طبٌعى بشر است .در بهشت ،در كنار
لابل تذکر است که :تعدّد و ّ
نعمت هاى مادّى و جسمانى ،نعمت هاى معنوى و روحى نٌز هست.
نعمت هاٌى را كه بهشتٌان درٌافت مً كنند ،در ساٌه مؽفرت پروردگار است .همچنان
باٌد گفت که :حساب جسم و بدن انسان در لٌامت ،با جسم و بدن او در دنٌا فرق مىكند.
«حمٌم» :آب سخت سوزانی است که در حال ؼلٌان و جوشش لرار دارد «تا
رودههاٌشان را پارهپاره کند» از فرط حرارت و داؼی خوٌش؟ هرگز اٌن دو گروه باهم
برابر نٌستند.
خوانندۀ محترم !
در اٌات متبرکه (  16الی  ) 23درباره حال منافمان و مهتدون (راه ٌافتگان) هنگام گوش
فرادادن به آٌات عمٌدتی و هنگام نزول آٌات عملی  ،بحث بعمل آمده است .

ست َ ِم ُع إِلَ ٌْنَ َحتهى إِ َذا َخ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِدنَ لَالُوا ِللهذ َ
ٌِن أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم َما َذا
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ٌَ ْ
لَا َل آنِفًا أُولَئِنَ الهذ َ
علَى لُلُوبِ ِه ْم َواتهبَعُوا أ َ ْه َوا َء ُه ْم ﴿﴾ٔ۶
َّللاُ َ
ٌِن َطبَ َع ه

و از آنان (منافمان) کسانی هستند که به تو (در ظاهر) گوش میدهند ،اما ولتی که از نزد
تو بٌرون میروند به کسانی که به آنان علم و دانش بخشٌده شده است (به طور تمسخر)
میگوٌند :او هم اکنون چه گفت؟ اٌشان کسانیاند که هللا بر دلهاٌشان مهر نهاده است واز
هوی و هوسهاٌشان پٌروی کردهاند)16(.
«آنفا» چند لحظه پٌش.
در اٌن آٌۀ مبارکه خطاب به رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد :كافرانى كه در ظاهر مسلمان
هستند ،در مجالس تو شركت مٌكنند و به لرآن گوش مى دهند ،از اٌنکه به حمانٌّت تو
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وكتاب تو اٌمان ندارند ،لادربه درن و پذٌرش آن هم نٌستند ،بدٌن بنٌاد زمانٌکه به
پٌروانت كه نسبت به سخنان تو علم دارند مىرسند ،با تحمٌر و تمسخر مى گوٌند :اٌن چه
سخنانى است كه اٌن مرد مىگوٌد؟!
ولی اى پٌامبر! گمان نكنى كه سخنان تو لابل درن نٌست ،بلكه روحٌه عناد و لجاجت آنها
باعث گردٌده كه خداوند بر دل آنها ُمهر نهد و آنان لدرت درن حمٌمت را نداشته باشند و
فمط تابع هوا و هوسهاى خوٌش باشند.
ْک» در مٌان آن منافمان گروهى به سخنان تو گوش مٌدهند.
« َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ٌَ ْ
ست َ ِم ُع إِلٌَ َ
ک» تا ولتى که از مجلست بٌرون مىروندٰ « .لالُوا ِللهذ َ
ٌِن
« َحتهى إِ ٰذا َخ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِد َ
أُوتُوا ا َ ْل ِع ْل َم ٰما ٰذا ٰلا َل آ ِنفا ً» ،به دانشمندان صحابه از لبٌل ابن عباس و ابن مسعود
مىگوٌند :دمحم چند لحظه لبل چه گفت؟ ابن کثٌر گفته است :خداى متعال از کودنى و کم
َللا علٌه واله و سلم مى
فهمى منافمان خبر داده است .به طورى که در مجلس پٌامبر صلّى ّ
نشٌنند وبه گفتارش گوش مٌدهند ،اما چٌزى از آن نمى فهمند .ولتى از نزد او بٌرون
مىروند به ٌارانش مٌگوٌند :همٌن حاال دمحم چه گفت؟ سخنان او را درک نمٌکنند و به آن
اهمٌت نمٌدهند( .مختصر ٖ).ٖٖٖ/
«أ ُ ٰ
ک اَلهذ َ
َلى لُلُو ِب ِه ْم» خدا به سبب کفرشان بر للب آنان مهر زده است.
َّللاُ ع ٰ
ٌِن َطبَ َع َ ه
ول ِئ َ
َو اتهبَعُوا أ َ ْه ٰوا َء ُه ْم ( ٔ۶و از هوسهاى باطل خود تبعٌت کردند.
اسباب نزول آٌۀ 612
 -968ابن منذر از ابن جرٌج رواٌت کرده است :مسلمانان و منافمان با هم دور نبی کرٌم
(جمع می شدند .مسلمانان سخنان پٌؽمبر را به گوش جان میشنٌدند و به آن للبا ً توجه
میکردند .منافمان نٌز گفتار پٌامبر را میشنٌدند ،اما توجه للبی نمٌکردند چون از حضور
مبارک خارج مٌش دند از مسلمانان می پرسٌدند که پٌامبر همٌن اکنون چه گفت؟ پس آٌۀ
ْک ».....نازل شد.
« َو ِم ْن ُهم همن ٌَ ْ
ست َ ِم ُع ِإلٌَ َ
شاه ولیهللا دهلوی میگوٌد« :از اٌنجا تا آخر سوره در باب تهدٌد مردم ضعٌؾ االٌمان
نازل شد».

َوالهذ َ
ٌِن ا ْهتَد َْوا َزا َد ُه ْم ُهدًى َوآت َا ُه ْم ت َ ْم َوا ُه ْم﴿﴾ٔ۷

و کسانی که هداٌت ٌافته اند خدا بر هداٌت شان افزوده و پرهٌزکاری و تمواٌشان را به
آنان عطا کرده است()17
«ت َ ْم َوا ُه ْم» 6تموائی که برای نجات انسان از دوزخ و رسٌدن آنان به جنت الزم است.
در ضمن باٌد متذکر شد که :تموا ،هدٌه و مکافات الهى براى هداٌت پذٌران است .هداٌت
والعى آن است كه انسان را به تموا برساند.
امام فخر رازي گفته است :بعد از اٌن که خدا توضٌح داد که منافك گوش مٌدهد اما سود
نمى برد ،دوباره گوش مى کند اما فاٌده نمى برد ،بٌان کرده است که حال مإمن هداٌت
شده به عکس آن است؛ چون گوش مىدهد و مىفهمد و به علم خود عمل مىکند .فاٌدهاى
که اٌنجا وجود دارد لطع عذر منافك مىباشد؛ چون اگر بگوٌد به خاطر ابهام ،گفتار
َللا علٌه و اله و سلم را نفهمٌدم ،در رد او گفته مىشود :مإمن فهمٌد و
پٌامبر صلّى ّ
مطلب را درٌافت نمود ،و نفهمٌدن تو از تٌرگى للب تو است نه از ابهام سخن او( .تفسٌر
کبٌر .).۲٨/ٕ٨
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ساعَةَ أ َ ْن تَأ ْ ِت ٌَ ُه ْم َب ْغتَةً فَمَ ْد َجا َء أَش َْرا ُ
فَ َه ْل ٌَ ْن ُ
ظ ُر َ
ط َها فَأَنهى لَ ُه ْم ِإ َذا َجا َءتْ ُه ْم
ون ِإ هَّل ال ه
ِذ ْك َرا ُه ْم﴿﴾ٔ۸

پس انتظار ندارند مگر لٌامت را كه به ناگهان به سراؼشان آٌد ،كه به راستى هم اکنون
نشانههاى آن ظاهر شده است ،پس چون لٌامت به سراؼشان بٌاٌد ،عبرت گرفتنشان چه
سودی برای آنان خواهد داشت؟ (.)ٔ٨

ست َ ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِبنَ َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َّللاُ ٌَ ْع َل ُم ُمتَمَله َب ُك ْم
ٌن َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
َّللاُ َوا ْ
ت َو ه
َفا ْعلَ ْم أَنههُ ََّل ِإلَ َه ِإ هَّل ه
َو َمثْ َوا ُك ْم﴿﴾ٔ۹

پس بدان كه معبودي جز هللا نٌست ،و براي گناه خود و مردان و زنان با اٌمان استؽفار
كن ،و هللا گردش و آرامٌدن تان را می داند.)ٔ٩( .
«متملبکم و مثواکم» همه حرکات و سکنات شما( .به لولی معنی اٌن است :که هللا تعالی
جنب و جوش و گردش شما را در اعمال روزانهتان و جای لرار و آرام شما را در شب
به هنگام خوابتان می داند.
شاه ولی هللا دهلوی مٌگوٌد« :حاصل معنی اٌن آٌات ،نکوهش شخصی است که به مجلس
علم درآٌد ولی به فهم حمٌمت آن نرسٌده و به سبب هجوم هوای نفس بر دلش ،نٌازمند
پرسش از دٌگران گردد همچنٌن اٌن آٌات بٌم دهیای است از لٌامت برای همچو
شخصی»( .تفسٌر انوار المرآن عبدالرإوؾ مخلص هروی)
«استؽفار» از رٌشه «ؼفر» در لؽت به معنی «پوشش»(،ابن منظور ،دمحم بن مکرم،
لسان العرب ،ج  ،5ص « )،25محو» و «پاک» کردن است .اما در اصطالح به معنی
درخواست زبانی ٌا عملی آمرزش و پاک کردن گناهان از پٌشگاه خداوند است .راؼب
اصفهانی).
در فرهنگ دٌنی ،درخواست آمرزش از پٌشگاه پروردگار با عظمت ،دارای چنان اهمٌتی
ک ْم ِإنههُ
ست َ ْغ ِف ُروا َربه ُ
است که لرآن عظٌم الشؤن به آن تاکٌد نموده طورٌکه مٌفرماٌد« :ا ْ
َّللا َ
کان َ
ور َرحٌ ٌم» (مزمل).20 ،
َ
غفهارا ً» (سورۀ نوح  )10و « َو ا ْ
غفُ ٌ
َّللا ِإ هن ه َ
ست َ ْغ ِف ُروا ه َ
ار َح ْم
ب ا ْغ ِف ْر َو ْ
حتی پٌامبران الهی از خداوند طلب درخواست آمرزش داشتندَ « :و لُ ْل َر ّ ِ
مٌن»؛ (مإمنون).118 ،وبگو :پروردگارا! مرا ببخش و رحمت کن و
اح َ
الر ِ
َو أ َ ْنتَ َخٌ ُْر ه
ک»؛
ب ا ْغ ِف ْر لی َو َِلَخی َو أَد ِْخ ْلنا فی َرحْ َمتِ َ
تو بهترٌن رحم کنندگانى« .لا َل َر ّ ِ
(موسى)گفت :پروردگارا! من و برادرم را بٌامرز ،و ما را در رحمت خود داخل فرما.
(اعراؾ).151 ،
ت» مالحظه نمودٌم که :زنان و مردان ،هر دو مشمول
در آٌۀ « َو ِل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ٌن َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
دعاى پٌامبرند و مالن دعاى پٌامبر ،مإمن بودن است نه جنسٌّت.
َّللاُ ٌَ ْعلَ ُم ُمتَمَله َب ُك ْم َو َمثْوا ُك ْم» معلوم می گردد که :تنها به استؽفار پٌامبر
از فحوی آٌه « َو ه
تكٌه نكنٌد ،بلكه خودتان نٌز هللا تعالی را حاضر و شاهد دانسته و از گناه در محضر او
حٌا كنٌد .همه انسانها حتّى رسوالن الهى نٌازمند لطؾ و رحمت هللا تعالی هستند.
احاطۀ علمى خداوند بر تمام حاالت انسان ها است ،راه نجات از عموبت لؽزشها همانا
روى آوردن به استؽفار است.
در حدٌث شرٌؾ به رواٌت طبرانی از ابو هرٌره (رض) آمده است که آن حضرت صلی
هللا علٌه وسلم فرمودند« :إنً َلستغفر هللا وأتوب إلٌه فًالٌوم مائة مرة»« .همانا من
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در روزی صد بار از خداوند آمرزش میخواهم و به سوی او توبه می کنم»ٌ .ا معنی اٌن
است :ای پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ! بر ترک امور اولی و افضل استؽفار بخواه.
درحدٌث شرٌؾ به رواٌت بخاری و مسلم آمده است که رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص در عمل به فرمان
الهی در مورد آمرزشخواهی ـ چنٌن دعا مٌکردند« :اللهم اغفر لً خطٌئتً وجهلً

وإسرافً فً أمري وما أنت أعلم به منً ،اللهم اغفر لً خطٌئتً وجهلً وإسرافً
فًأمري وما أنت أعلم به منً ،اللهم اغفر لً هزلً وجدي وخطئً وعمدي ،وكل
ذلن عندي»« .بار الها! بر من خطا و جهل و اسرافم در کارم را و آنچه را که تو به آن
از من داناتر هستی ،بٌامرز .بار الها! بٌامرز بر من امور ؼٌر جدی و جدیام را و خطا
و لصدم را و همه اٌنها را که نزد من است«.
همچنٌن در حدٌث شرٌؾ به رواٌت مسلم از علً بن ابً طالب رضً هللا عنه آمده است
که آن حضرت (ص) در آخر نماز چنٌن دعا میکردند« :اللهم اغفرلً ما لدمت وما

أخرت ،وما أسررت وما أعلنت ،وما أسرفت وما أنت أعلم به منً ،أنت إلهً َّل إله
إَّل أنت»« .بار الها! بٌامرز بر من آنچه را که پنهانی انجام دادهام و آنچه را که آشکار
کردهام و بٌامرز بر من زٌاده رویام را و آنچه را که تو از من به آن داناتری ،تو خدای
من هستی ،معبودی جز تو نٌست».
همچنٌن در حدٌث شرٌؾ به رواٌت ابوبکر صدٌك(رض) آمده است که رسول هللا(ص)
فرمودند« :به ذکر ال اله اال هللا و به استؽفار پاٌبند باشٌد و اٌن دو را بسٌار تکرار کنٌد
زٌرا ابلٌس گفت :همانا من مردم را با گناهان هالک ساختم و آنان مرا به ال اله اال هللا و
استؽفار هالک ساختند ،سپس چون اٌن کار را از آنان دٌدم؛ با هوسها هالکشان ساختم
پس آنان (به ؼلط) میپندارند که راه ٌافتهاند».
همچنان در حدٌثی آمده است که :هرکس دعای زٌرا بخواند ،خداوند گناهانش را می
ِی َّلَ إِلَهَ إَِّله ُه َو
آمرزد ،اگر چه از مٌدان جهاد گرٌخته باشد« :أ َ ْ
هللا ا ْلعَ ِظ ٌْ َم الهذ ْ
ست َ ْغ ِف ُر َ

ب إِلَ ٌْ ِه».
ا ْل َح ُّی ا ْلمٌَُّ ْو ُم َوأَت ُ ْو ُ

(من از خدای بزرگی که هٌچ معبودی بجز او «بحك» وجود ندارد و زنده و پاٌنده است،
آ مرزش می خواهم و به سوی او توبه می کنم) .ألبانی آنرا صحٌح دانسته است ،نگا:
صحٌح الترمذی  182/3وجامع األصول ألحادٌث الرسول ص  389/4ـ  390به تحمٌك
أرناإوط.

به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه6

هر زمانٌکه شخصی مرتکب گناهی مٌشود بعد للبا ً پشٌمان گشته و تصمٌمش را عزم
مٌکند تا آن گناه را دٌگر تکرار نکند واز خداوند مٌخواهد تا گناهش را ببخشد ،بعبارتی
لصد توبه مٌنماٌد ،پس همٌن نٌت درونی بٌانگر آنست که او از کدام گناه می خواهد توبه
نماٌد ،بنابراٌن بر زبان آوردن گناه در هنگام توبه گفتن نٌازی نٌست ،کافٌست تا شخص
از خدا ط لب مؽفرت نماٌد و خداوند از للب او اگاهست و می داند از چه گناهی توبه می
کند.
پس کافٌست تا لفظ توبه و استؽفار ورد زبانش باشد ،زٌرا توبه باٌستی هم در للب و هم
در زبان باشد ،در للب خود پشٌمان شود و با زبان توبه و استؽفار کند ولی نٌازی به ذکر
صلّی
سول ه ِ
َّللا َ
گناه نٌست ،از ابو هرٌره رضی هللا عنه رواٌت است که گفتِ :
سم ْعتُ ر ُ
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وب ِإلَ ٌْ ِه فی ا ْلٌَ ْو ِم أ َ ْکث َ َر ِم ْن س ْب ِع َ
ٌن
هللاُ َ
سلهم ٌمُول « 6ه ِ
وَّللا ِإنِّی َل َ ْ
علَ ٌْ ِه و َ
َّللا وأَت ُ ُ
ست َ ْغ ِف ُر ه
َم هرةً» رواه البخاری.

از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص شنٌدم که مٌفرمود :سوگند به خدا که من در روز بٌش از هفتاد بار
استؽفرهللا و اتوب الٌه می گوٌم.
سلهم لَال6
صلّی هللاُ َ
سول ه ِ
َّللا َ
علَ ٌْ ِه و َ
از اؼر مزنی رضی هللا عنه رواٌت شده که :أ َ هن ر ُ
مر ٍة» رواه ُ ُمس ِلم( .رسول هللا
« ِإنههُ لٌَُغَا ُن علی لَ ْلبیَ ،و ِإنی َل َ ْ
َّللا فی ا ْل ْ
ست ْغ ِف ُر ه
ٌو ِم ِمئ َةَ ه
ملسو هیلع هللا یلص فرمود :همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پٌدا مٌشود (در لحظه های گرفتاری) و من
روزی صد بار استؽفرهللا می گوٌم).که مسلما اٌن توبه و استؽفار با زبان جاری شده و
للب با آن همراه بوده است.

َوٌَمُو ُل الهذ َ
ورةٌ ُمحْ َك َمةٌ َوذُ ِك َر فٌِ َها ا ْل ِمتَا ُل
ورةٌ فَ ِإ َذا أ ُ ْن ِزلَتْ ُ
ٌِن آ َمنُوا لَ ْو ََّل نُ ِ ّزلَتْ ُ
س َ
س َ
ض ٌَ ْن ُ
ظ ُر َ
َرأٌَْتَ الهذ َ
ت فَأ َ ْولَى
ًِ َ
علَ ٌْ ِه ِم َن ا ْل َم ْو ِ
ٌِن فًِ لُلُو ِب ِه ْم َم َر ٌ
ون ِإلَ ٌْنَ نَ َظ َر ا ْل َم ْغ ِ
ش ّ
لَ ُه ْم﴿ٕٓ﴾

كسانً كه اٌمان آورده اند مًگوٌند چرا سوره اي نازل نمًشود؟ (كه در آن فرمان جهاد
باشد) پس چون سوره روشن و محکم (ؼٌر منسوخ و واضح) نازل شود و در آن جنگ
ذکر گردد ،آنان را که در دل هاٌشان مرض نفاق است می بٌنی مانند کسی به تو نگاه
میکنند که به سبب مرگ بٌهوش شده باشد ،پس همان مرگ براٌشان بهتر است)ٕٓ( .
لرطبى گفته استُ :م ْح َک َمةٌ ٌعنى نسخ نشده .و لتاده گفته است :هر سورهاى که در آن از
جهاد ٌاد شده است ،محکم به شمار مىآٌد ،شدٌدترٌن بخش لرآن براى منافمٌن ،بخش
جهاد است( .تفسٌر لرطبى ).ٕ۴ٖ/ٔ۴
لى لَ ُه ْم» واى به حالشان! در التسهٌل آمده است :کلمهاى است که براى تهدٌد و نفرٌن
«فَؤ َ ْو ٰ
لى( .التسهٌل  .۴٩/۴بعضى از مفسران
لى لَ َ
ک فَؤ َ ْو ٰ
به کار مىرود .مانند فرمودهى :أَ ْو ٰ
لى لَ ُه ْم ٌعنى براى آنان شاٌستهتر است .خبر آن عبارت است از ٰطاعَةٌ َو
گفتهاندَ :فأ َ ْو ٰ
وف و آنچه که ما ذکر کردٌم روشنتر است و لرطبى آن را پذٌرفته است).
لَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ

َّللا لَك َ
َان َخٌ ًْرا لَ ُه ْم﴿ٕٔ﴾
وف فَ ِإ َذا ع ََز َم ْاَل َ ْم ُر فَلَ ْو َ
َطاعَةٌ َولَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ص َدلُوا ه َ

فرمانبردارای و گفتار نٌک برای آنها بهتر است ،پس چون امر (جنگ) لطعی شد ،اگر
به هللا راست گوٌند (وصادلانه بجنگند) حتما براٌشان خٌر است)21(.

ض َوتُمَ ِ ّ
طعُوا أ َ ْر َحا َم ُك ْم﴿ٕٕ﴾
فَ َه ْل َ
س ٌْت ُ ْم ِإ ْن ت َ َوله ٌْت ُ ْم أ َ ْن ت ُ ْف ِ
ع َ
سدُوا فًِ ْاَل َ ْر ِ

شما منافمان اگر (از فرمان خدا و اطاعت لرآن) روی بگردانٌد جز اٌن از شما انتظار
نمی رود که در زمٌن فساد کنٌد و پٌوندهای خوٌشاوندی تان را لطع کنٌد؟()22
ابن کثٌر در معنی آن مٌفرماٌد :چه بسا اگر از جهاد روی برگردانده و سرباز زنٌد؛ به
شٌوه دوران جاهلٌت ـ مانند فساد افروزی در زمٌن و ؼٌره ـ برگردٌد.
لتاده گفته استٌ :عنى ولتى آنها به کتاب خدا پشت کردند ،آنان را چگونه دٌدٌد؟ آٌا به
خون رٌختن نپرداختند ،و صلهى رحم را لطع نکردند ،و از فرمان رحمان سر برنتافتند؟!
َللا علٌه و اله و سلم
ابو حٌان گفته است :منظور دوران فترت بعد از زمان پٌامبر صلّى ّ
است(.البحر ).٨ٕ/٨
کلمۀ »عسی» بر تولع رخدادی که بعدا ً به ولوع می پٌوندد ،داللت میکند و از آنجا که
تولع در مورد خداوند متعال لابل تصور نٌست زٌرا او بر گذشته و آٌنده به طور ٌکسان
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دانا و محٌط می باشد پس «عسی» در مورد خداوند متعال مفٌد تحمك و لطعٌت است نه
مفٌد تولع.
در حدٌث شرٌؾ آمده است« :ما من ذنب أحري أن ٌعجل هللا تعالً عموبته فً الدنٌا
مع ما ٌدخر لصاحبه فً اآلخرة من البغً ولطٌعة الرحم»« .هٌچ گناهی سزاوارتر به
آن نٌستکه خداوند متعال عموبت آن را در دنٌا شتابان بفرستد ـ بجز آنچه که برای
صاحبش در آخرت ذخٌره میکند ـ مانند بؽاوت و لطع پٌوند رحم»( .تفسٌر انوار المرآن
عبدالرإوؾ مخلص هروی (حوت)  1394شمسی جمادی االول  1437هجری)

أُولَئِنَ الهذ َ
ار ُه ْم﴿ٖٕ﴾
ص هم ُه ْم َوأ َ ْع َمى أ َ ْب َ
َّللاُ فَأ َ َ
ٌِن لَعَنَ ُه ُم ه
ص َ

اٌنان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و [گوش دل] اٌشان را کر و چشم هاي شان
را کور كرده است)23(.
امام لرطبى گفته است :خدا فرموده است :هر کس چنان عمل کند نفرٌن بر او باد! و بهره
گٌرى ازشنواٌى و بٌناٌى را ازاو سلب مىکند ،تا به حك راهٌاب نشود هر چند آن راهم
بشنود .بدٌن ترتٌب اورا به صورت حٌوان بى خبرى در مى آورد( .تفسٌر لرطبى
.).ٕ۴۴/ٔ۴
خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه (  24الی  ) 35در باره حال منافمان هنگام جان دادن و فلسفه ی جهاد،
حال و روز برخی از کافران اهل کتاب و برخی از مإمنان در روز لٌامت  ،بحث بعمل
آمده است .

ون ا ْلمُ ْر َ
أَفَ َال ٌَت َ َدبه ُر َ
ب أ َ ْلفَالُ َها﴿﴾ٕ۴
آن أ َ ْم َ
علَى لُلُو ٍ

آٌا منافمان در آٌات لرآن تفکر نمیکنند ٌا بر دلهاشان خود لفل ها (جهل و نفاق) زدهاند.
()ٕ۴
ٰ
ب أ َ ْلفالُ ٰها» ام به معنى «بل» است و براى انتمال از توبٌخى به توبٌخ دٌگر
«أ َ ْم ع ٰ
َلى لُلُو ٍ
است؛ زٌرا ظلمت و لسوت للوبشان به حدى افزاٌش ٌافته است که تفکر و اندٌشه را نمى
پذٌردٌ ،عنى للب آنان سخت و تٌره مٌباشد و انگار با لفلهاى آهنٌن لفل شده است ،نه
نورى در آن نفوذ مىکند و نه اٌمانى.
امام فخر رازى گفته است:للب براى شناساٌى و معرفت خلك شده است .ولتى معرفت در
آن نباشد ،مرده است .به انسان موذى مىگوٌند :انسان نٌست ،وحشى است .و اٌن للب
نٌست ،بلکه سنگ است( .تفسٌر کبٌر .).۴۴/ٕ٨

ِإ هن الهذ َ
س هو َل لَ ُه ْم
ارتَدُّوا َ
علَى أ َ ْدبَ ِار ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما تَبٌَه َن لَ ُه ُم ا ْل ُهدَى ال ه
ش ٌْ َطا ُن َ
ٌِن ْ
َوأ َ ْملَى لَ ُه ْم﴿﴾ٕ۵

بى گمان كسانى كه پس از آنكه راه هداٌت بر آنان روشن شده است ،به آن پشت كردند [و
به گذشته برگشتند] ،شٌطان آن را در چشمشان آراسته است جلوه داد و آنان را با
آرزوهای طوالنی فرٌفته است)ٕ۲( .
والعٌت امر اٌنست که :تو ّجه و گوش دادن به وسوسه هاى شٌطان ،از آفات اٌمان است و
سر انجامى جز ارتداد و بد عالبت شدن ندارد.
س هو َل لَ ُه ْم» ٌا به معناى زٌبا ساختن زشتى ها و وارونه نماٌاندن والعٌّات است و ٌا به
« َ
معنى «تسهٌل» و آسان سازى استٌ ،عنى شٌطان راه انحراؾ را براى انسان آسان جلوه
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مٌدهد .بنا ًء باٌد گفت که :زٌبا جلوه دادن بدىها و آرزوهاى طوالنى ،از جمله وساٌل كار
شٌطان است( .هر كس زشتىها را زٌبا جلوه دهد ،شٌطان صفت است)

شرٌرانه شٌطان كه درلرآن ازآن ٌادآوري شده است6
فعالٌت های ّ

فعاٌت های شرٌرانه که در لرآن عظٌم الشؤن بدان اشاره شده عبارتنداز:
وسوسه( :ناس 4 ،و  ،).5امر به فحشا و زشتىها( :نور ،)21 ،زٌنت دادن كارهاى
زشت( :انفال 48 ،و انعام ،).43 ،اٌجاد ترس و وحشت( :آلعمران ).175 ،و دشمنى
(مائده ،).91 ،وعده فمر و تنکدستی (بمره ،)268 ،بد لولى و خلؾ وعده (ابراهٌم،
 ،).27اسراؾ( :اسراء )27 ،و بازداشتن از ٌاد هللا (نساء ،).60 ،اختالؾ و تفرله
(اسراء 53 ،و طه ،).20 ،تمرد و نافرمانى( :مرٌم ،).44 ،اٌجاد شن و تردٌد (حج،
 ،).3شرن و انحراؾ( :نمل24 ،؛ لصص ).15 ،و آرزوهاى طوالنى و دراز (مح ّمد،
.)25

راه ممابله و مبارزه با شٌطان6
معرفى مٌكند:
لرآن عظٌم الشؤن راه ممابله ومبارزه انسان دربرابر شٌطان رادر دو چٌز ّ
شٌ َ
عد ًُّوا ِإنهما
عد ٌُّو فَات ه ِخذُوهُ َ
ْطان لَ ُك ْم َ
ٌكى آن كه به دٌد دشمن به اودٌده شود؛ « ِإ هن ال ه
ٌر﴿( ﴾2آٌه  6سوره فاطر) (بىگمان ،شٌطان
ب ال ه
ٌَ ْدعُوا ِح ْزبَهُ ِلٌَكُونُوا ِم ْن أَصْحا ِ
س ِع ِ
دشمن شما است ،پس شما نٌز او را دشمن بگٌرٌد؛ جز اٌن نٌست كه او دار ودستهى خود
را فرا مٌخواند تا از اصحاب دوزخ باشند).
دٌگر اٌنکه در برابر شرور شٌطان ،به هللا متعال پناه بردَ « .و ِإ هما ٌَ ْن َز َ
ْطان
غنهنَ ِم َن ال ه
شٌ ِ
نَ ْز ٌ
ع ِلٌ ٌم﴿( ﴾611آٌه  200سوره اعراؾ) (و اگر از طرؾ
س ِمٌ ٌع َ
ست َ ِع ْذ ِب ه ِ
غ فَا ْ
الل ِإنههُ َ
شٌطان (و شٌطان صفتان) كمترٌن وسوسه و تحرٌن و سوء نٌّتى به تو رسٌد ،پس به
شٌْطا ُن
خداوند پناه آور كه لطعا ً او شنوا و داناست ).در ؼٌر آن شٌطان خارجى« ،ال ه
سً» (آٌه 96:سوره طه) انسان
س هولَتْ ِلً نَ ْف ِ
س هو َل لَ ُه ْم﴿ ﴾61وشٌطان درونىَ « ،و كَذ ِلنَ َ
َ
را به هالكت و نابودى مٌرسانند.

َذ ِلنَ ِبأَنه ُه ْم لَالُوا ِللهذ َ
َّللاُ ٌَ ْعلَ ُم
َّللاُ َ
سنُ ِطٌعُ ُك ْم فًِ بَ ْع ِ
ض ْاَل َ ْم ِر َو ه
ٌِن ك َِر ُهوا َما نَ هز َل ه
ار ُه ْم﴿﴾ٕ۶
ِإ ْ
س َر َ

اٌن بخاطر آن است كه آنها به كسانً كه نزول وحً الهً را كراهت داشتند گفتند ما در
بعضً از امور از شما پٌروي مٌكنٌم ،در حالٌكه هللا اسرار آنها را مٌداند)ٕ۴(.

ْف إِ َذا ت َ َوفهتْ ُه ُم ا ْل َم َالئِكَةُ ٌَ ْ
ض ِربُ َ
ار ُه ْم﴿﴾ٕ۷
فَ َكٌ َ
ون ُو ُجو َه ُه ْم َوأ َ ْدبَ َ

پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان را می گٌرند در حالٌکه بر صورت و
پشتشان [تازٌانه عذاب] می زنند ،چگونه خواهد بود؟()ٕ٧
لرطبى گفته است :اٌن تخوٌؾ و تهدٌد استٌ .عنى اگر عذاب آنها به تؤخٌر بٌفتد تا فرا
رسٌدن اجل و پاٌان عمر تؤخٌر مٌشود( .تفسٌر لرطبى ).ٕ۲ٓ/ٔ۴
حضرت ابن عباس(ض) گفته است :هر تبهکارى که بمٌرد فرشتگان به صورت و پشت
او تازٌانه مى زنند( .البحر ).٨۴/٨

َّللاَ َوك َِر ُهوا ِر ْ
ض َوانَهُ فَأَحْ بَ َط أ َ ْع َمالَ ُه ْم﴿﴾ٕ۸
َذ ِلنَ ِبأَنه ُه ُم ات ه َبعُوا َما أ َ ْ
س َخ َط ه

اٌن عذاب بدٌن سبب است که آنان از آنچه که هللا را ناراض میسازد پٌروی کردند و
کسب رضاٌت او را ناخوش داشتند ،خدا هم اعمالشان را محو و باطل گردانٌد)ٕ٨( .
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َّللاُ أ َ ْ
ب الهذ َ
ضغَانَ ُه ْم﴿﴾ٕ۹
ٌِن فًِ لُلُو ِب ِه ْم َم َر ٌ
أ َ ْم َح ِ
س َ
ض أ َ ْن لَ ْن ٌُ ْخ ِر َج ه

آٌا كسانً كه در دلهاٌشان مرض (نفاق پنهان)است گمان كردند خدا كٌنه های (پنهانی)
شان را آشکار نخواهد ساخت)ٕ٩( .
«أضغان» جمع ضؽن ،حمد و کٌنه های شدٌد.

َّللاُ ٌَ ْعلَ ُم
َولَ ْو نَشَا ُء ََل َ َر ٌْنَا َك ُه ْم فَلَعَ َر ْفت َ ُه ْم بِ ِ
سٌ َما ُه ْم َولَت َ ْع ِرفَنه ُه ْم فًِ لَحْ ِن ا ْلمَ ْو ِل َو ه
أ َ ْع َمالَ ُك ْم﴿ٖٓ﴾

و اگر بخواهٌم ،آنان را ٌک ٌک به تونشان می دادٌم پس اٌشان را به سٌماى [حمٌمى]
شان مٌشناسى و بی تردٌد آنان را از شٌوه سخن گفتن خواهی شناخت؛ و هللا کارهای شما
را می داند)ٖٓ( .
سٌ َما ُه ْم» سٌما ،لٌافه ،عالمت.
«بِ ِ
« َولَت َ ْع ِرفَنه ُه ْم ِفً لَحْ ِن ا ْلمَ ْو ِل» کلبى گفته است :بعد از نزول اٌن آٌه هر منافمى در
َللا علٌه و اله و
َللا علٌه و اله و سلم زبان مً گشود ،پٌامبر صلّى ّ
محضر پٌامبر صلّى ّ
سلم او را مى شناخت( .تفسٌر لرطبى ).ٕ۲ٖ/ٔ۴
رسواٌى گنهكاران انتظار به بر پای روز لٌامت نٌست ،بلكه در دنٌا نٌز امكان رسوائى
آنها حتمی است ،زٌرا خلك و خوى درونى انسان ،در لٌافه و چهره انسانها تؤثٌر گذار
است وسٌماى انسان تا حدود زٌادى بٌانگر سٌرت او مٌباشد به همٌن خاطر پروردگار با
سٌما ُه ْم» از جانب دٌگر نه فمط اصل سخن ،بلكه
عظمت ما فرموده است« :فَلَ َع َر ْفت َ ُه ْم ِب ِ
لحن سخن نٌز باٌد مإدّبانه باشد .بى ادبى منافمان در سخن گفتن ،نفاق درونى آنان را
آشكار مى سازد.
طورٌکه در آٌه مبارکه به اٌن اصل با زٌبای خاصی اشاره بعمل آمده است «لَت َ ْع ِرفَنه ُه ْم
فًِ لَحْ ِن ا ْلمَ ْو ِل» (البته آنان را از شٌوه وتن گفتار شان میشناسی».
هدؾ از لحن لول :در اٌن آٌۀ مبارکه؛ روش و فحوی سخن گفتن است.
طورٌکه عادت منافمان است که همٌشه به عٌبجوٌی مسلمانان و گفتن سخنان نٌشدار و
زننده می پردازند به طوری که از لحن سخنشان درست فهمٌده مٌشود که متکلم مربوط
به کدام حزب و گروه است( .تفسٌر انوار المرآن عبدالرإوؾ مخلص هروی (حوت)
 1394شمسی جمادی االول  1437هجری) انس بن مالک (رض) می فرماٌد« :ما
عازم ٌکی از ؼزوات شده بودٌم و در آن ؼزوه نه تن از منافمان با ما همراه بودند و
مردم از آنان به درد آمده بودند پس آن منافمان شبی خوابٌدند و صبح که بٌدار شدند ،بر
پٌشانی هر ٌک از آنان نوشته بود :اٌن شخص منافك است».
در رواٌات ثابت شده است که رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص گروهی از منافمان را به نام معرفی نمودند
از جمله در حدٌث شرٌؾ ذٌل به رواٌت عمبه بن عامر (رض) آمده است که فرمود:
«رسول اکرم ص برای ما سخنرانیای اٌراد نموده و پس از حمد و ستاٌش هللا تعالی
فرمودند« :إن فٌكم منافمٌن ،فمن سمٌت فلٌمم» بیگمان در مٌان شما منافمانی هستند پس
هرکس را که من نام بردم ،از جای خوٌش برخٌزد .آنگاه فرمودند :برخٌز ای فالن!
برخٌز ای فالن! برخٌز ای فالن! برخٌز ای فالن! تا آنکه سیوشش نفر را نام بردند.
سپس بار دٌگر فرمودند :بیگمان در مٌان شما منافمانی هستند پس از خداوند پروا
دارٌد» .راوی میافزاٌد« :عمر (رض) از نزد مردی از همانان که رسول اکرم صلی هللا
علٌه وسلم نامش را برده بودند درحالی گذشت که او چهره خود را پوشانده بود و چون
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عمر (رض) از لبل او را میشناخت ،از او پرسٌد :تو را چه شده است که چهرهات را
پوشاندهای؟ آن منافك سخن پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص را [در مورد معرفی خود] به وی نمل کرد .پس
عمر (رض) بر او چٌػ زد و گفت :گم شو ای بدبخت روزگار!».

صا ِب ِر َ
َولَنَ ْبلُ َونه ُك ْم َحتهى نَ ْعلَ َم ا ْل ُم َجا ِهد َ
ار ُك ْم﴿ٖٔ﴾
ٌِن ِم ْن ُك ْم َوال ه
ٌن َونَ ْبلُ َو أ َ ْخبَ َ

به ٌمٌن ما شما را امتحان می کنٌم تا مجاهدان و صابران شما را معلوم کنٌم و احوالتان
را بشناسانٌم (ٖٔ)
در التسهٌل آمده است :منظور از گفتهى َحتهى نَ ْعلَ َم ٌعنى آشکارا آن را بدانٌم تا به وسٌلهى
آن بتوان بر شما استدالل کرد و الامهى حجت نمود ،وگرنه خدا لبل از ولوع اشٌا آن را
مٌداند ،اما خواسته است بر مبناى اعمال صادر شده از آنها بر بندگانش الامهى حجت
بکند .فضٌل بن عٌاض هر ولت اٌن آٌه را مٌخواند گرٌه مٌکرد و مٌگفت :بار خداٌا! مرا
آزماٌش مفرما؛ زٌرا ولتى ما را امتحان کنى ما را افشا نموده وپردهى اسرار ما را پاره
مٌکنى( .التسهٌل .).۲ٓ/۴

ِإ هن الهذ َ
سو َل ِم ْن بَ ْع ِد َما ت َ َبٌه َن لَ ُه ُم
س ِبٌ ِل ه ِ
ٌِن َكفَ ُروا َو َ
صدُّوا ع َْن َ
الر ُ
َّللا َوشَالُّوا ه
سٌُحْ بِ ُ
ط أ َ ْع َمالَ ُه ْم﴿ٕٖ﴾
َّللا َ
ش ٌْئ ًا َو َ
ا ْل ُهدَى لَ ْن ٌَض ُُّروا ه َ

بىگمان كسانى که پس از اٌن که هداٌت بر اٌشان روشن شد ،کفر ورزٌدند و مردم را از
راه هللا باز داشتند و با پٌؽمبر مخالفت کردند هرگز به خداوند زٌانى نمىرسانند ،و به
زودي اعمالشان را نابود مًكند)ٖٕ( .
«شالوا»ٌ :عنی آنان در شك و جانبی لرار گرفتند و پٌامبرملسو هیلع هللا یلص در شك و جانب دٌگری.

ٌَا أٌَُّ َها الهذ َ
سو َل َو ََّل تُب ِْطلُوا أ َ ْع َمالَ ُك ْم﴿ٖٖ﴾
الر ُ
َّللا َوأ َ ِطٌعُوا ه
ٌِن آ َمنُوا أ َ ِطٌعُوا ه َ

اى كسانى كه اٌمان آورده اٌد ! خدا را اطاعت كنٌد و از پٌامبر [او نٌز] اطاعت نماٌٌد و
اعمال خود را باطل مسازٌد! (ٖٖ)
«ٌا أٌَُّ َها الهذ َ
سو َل» هللا تعالی در اٌن آٌۀ مبارکه خطر
الر ُ
َّللا َو أ َ ِطٌعُوا ه
ٌِن آ َمنُوا أ َ ِطٌعُوا ه َ
نشان می سازد که؛ الزمۀ اٌمان ،تسلٌم بودن و اطاعت از احکام ودساتٌر هللا ورسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص است .به صورت کل گفته مٌتوانٌم که هداٌت و فرامٌن دٌن را مٌتوان در نوع خالصه
و جم عبندی نمود؛ احکام الهی که همانا احکام لرآنی است دسناتٌر است که جانب هللا
تعالی وضع گردٌده است وسنت رسول هللا صلی هللا علٌه سلم که در احادٌث توضٌح ٌافته
است .ودر ضمن احکام و دساتٌر است که؛ دساتٌر متؽٌٌر که؛ به ممتضاى ضرورتها
ونٌازها مردم وجوامع بشری از طرؾ حاكم اسالمى صادر مٌشود.

اسباب نزول آٌۀ 611
 -969ابن ابوحاتم و دمحم بن نصر مروزی در «کتاب الصالة» از ابوعالٌه رواٌت کرده
اندٌ :اران رسول هللا (فکر می کردند ،هرکسی که به ذات الدس الهی اٌمان داشته باشد
ارتکاب گناهان براٌش ضرر و زٌان ندارد ،چنانچه با کفر انجام اعمال نٌکو سود نمی
ک ْم» نازل شد .پس ترسٌدند
سو َل َو ََّل تُب ِْطلُوا أ َ ْع َمالَ ُ
الر ُ
َّللا َوأ َ ِطٌعُوا ه
بخشد .پس «أ َ ِطٌعُوا ه َ
که ارتکاب گناه اعمال نٌک را باطل مٌکند.
ع َمالَ ُك ْم» (و اعمال خود را باطل نگردانٌد) ٌعنی :حسنات و ثوابهای
« َو ََّل تُب ِْطلُوا أ َ ْ
خوٌش را با گناهان کبٌره ،رٌا ،شهرت طلبی و منت گذاری باطل نگردانٌد.
ابنکثٌر در تمسٌر آن میگوٌد« :اعمال خود را با ارتداد باطل نگردانٌد».
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همچنان آٌه کرٌمه به اٌن حمٌمت اشاره دارد که گناهان کبٌره ،طاعات را هدر میدهند.
امام مالک و امام ابوحنٌفه بر اساس همٌن آٌه برآنند که ترک نافلهای که شخص آن را
شروع کرده ،جاٌز نٌست زٌرا نافله گذار لبل از شروع کردن به عمل نفل ،امٌر نفس
خوٌش است اما چون به عمل نفل شروع کرد ،دٌگر خود را بدان ملزم نموده و بر انجام
آن عزم کرده است بنابراٌن ،تمام کردن آن بر وی واجب مٌباشد( .تفسٌر انوار المرآن
عبدالرإوؾ مخلص هروی (حوت)  1394شمسی جمادی االول  1437هجری).

ِإ هن الهذ َ
َّللاُ لَ ُه ْم﴿﴾ٖ۴
س ِبٌ ِل ه ِ
ٌِن َكفَ ُروا َو َ
صدُّوا ع َْن َ
ار فَلَ ْن ٌَ ْغ ِف َر ه
َّللا ث ُ هم َماتُوا َو ُه ْم ُكفه ٌ

آنان که کافر شدند و راه خدا را (به روی خلك) بستند و به حال کفر مردند خدا هرگز آنها
را نخواهد بخشٌد)ٖ۴( .
َّللاُ لَ ُه ْم» خدا هرگز و در هٌچ حالى آنها را نمٌبخشاٌد .اٌن بٌان به طور ٌمٌن
«فَلَ ْن ٌَ ْغ ِف َر َ ه
َّللا
ولطعى نشان مٌدهد که هرکس برکفر بمٌرد خدا او را نمً بخشد؛ چون گفته استِ :إ هن َ ه َ
ک بِ ِه .ابو سعود گفته است :اٌن حکم شامل تمام افرادى مىشود که بر
َّٰل ٌَ ْغ ِف ُر أ َ ْن ٌُش َْر َ
کفر مى مٌرند ،هرچند درست هم باشد که در مورد اهل للٌب نازل شده است(.ابو سعود
 ).٧٨/۲للٌب در لؽت به معنً چاه است كه دهانه آن سنگ چٌن نشده باشد و اصحاب
للٌب به سران لرٌش گفته مٌشد كه در جنگ بدر بدست مسلمانان كشته شده و در چاه بدر
مدفون گردٌده اند.
سٌره پٌامبر(ص) چنٌن بود كه هرگاه مردهاي را مً دٌد فرمان دفن او مٌداد و در اٌن
جهت مٌان كافر و مسلمان فرق نمٌگذاشت ولً در جنگ بدر چون شماري گشته شده گان
دشمن زٌاد بود و دفن هرٌن از آنان براي مسلمان دشوار بود بنا ًء پٌامبر(ص) فرمان داد
تا جنازه همه سران شرٌن را در چاه كثٌؾ و بد بو افگنند سرؾ جسد امٌه ابن ؼلؾ را
در همانجا كه افتاده بود دفن كردند چون او زٌاد فربه وچاق بود در زره خود متورم شده
و پندٌده بود.

َّللاُ َمعَ ُك ْم َولَ ْن ٌَتِ َر ُك ْم أ َ ْع َمالَ ُك ْم﴿﴾ٖ۵
فَ َال ت َ ِهنُوا َوت َ ْدعُوا ِإلَى ال ه
س ْل ِم َوأ َ ْنت ُ ُم ْاَل َ ْعلَ ْو َن َو ه

هرگز سست نشوٌد و دشمنان را به صلح (ذلت بار) دعوت نكنٌد ،چرا که شما برترٌد
وهللا با شماست وهرگز(اجر و پاداش) اعمالتان را کم نمٌکند)ٖ۲(.
س ْل ِم» صلح.
«ال ه
جملۀ «فَال ت َ ِهنُوا» اٌن فهم عالی را برای ما مٌآموزاند که :مإمن ،نباٌد به خود سستى
راه دهندٌ ،عنی :شما آؼازگر فراخوانی ُکفار به صلح وسازش نباشٌد زٌرا صلح با کفار ـ
جز در هنگام ضعؾ ـ به هٌچ حال دٌگری جاٌز نٌست.
بنابر اٌن ،مسلمانان تا آنگاه به جنگٌدن با کفار مؤمورند که آنان تسلٌم شوند ولی
درعٌنحال خداوند متعال از پذٌرش صلح در صورت گراٌش و تماٌل مشرکان به آن،
نهی نکرده است« .و شما برترٌد» ٌعنی :شما با شمشٌر و حجت ؼالب و چٌره اٌد ،پس
آخر األمر پٌروزی از آن شماست ،هرچند کفار در بعضی از اولات بر شما ؼالب شوند
«و خداوند با شما است» با نصرت و مدد و ٌاری خوٌش »و هرگز از اعمال شما
نمیکاهد» ٌعنی :هرگز چٌزی از ثواب اعمال شما را نمیکاهد و آن را ضاٌع و تباه
نمیگرداند( .تفسٌر انوار المرآن عبدالرإوؾ مخلص هروی)
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ک ْم» و از پاداش اعمالتان هرگز چٌزى نمىکاهد .ابن کثٌر گفته
« َو لَ ْن ٌَتِ َر ُک ْم أَع ْٰمالَ ُ
ک ْم (هللا تعالی با شماست) مژدهاى بزرگ مبنى بر پٌروزى و
َّللاُ َمعَ ُ
است :در فرمودهى َو َ ه
ؼلبه بر دشمنان ممرر است( .مختصر ٖ.).ٖٖ٨/

سأ َ ْل ُك ْم
ور ُك ْم َو ََّل ٌَ ْ
إِنه َما ا ْل َحٌَاةُ ال ُّد ْنٌَا لَ ِع ٌ
ب َولَه ٌْو َو ِإ ْن ت ُ ْؤ ِمنُوا َوتَتهمُوا ٌُ ْؤتِ ُك ْم أ ُ ُج َ
أ َ ْم َوالَ ُك ْم ﴿﴾ٖ۶

زندگى اٌن دنٌا لهو و لعبى بٌش نٌست و اگر اٌمان بٌاورٌد و پرهٌزگاری کنٌد پاداش
هاٌتان را به شما مٌدهد و اموالتان را [در عوض] نمى خواهد)ٖ۴(.
ابنکثٌر میگوٌدٌ« :عنی حك تعالی از شما بینٌاز است و چٌزی را از شما نمیطلبد و
صدلاتی هم که در اموال شما فرض نموده است ،هدؾ از آن ؼمخوری ومددکاری با
برادران فمٌر شماست تا سود و ثواب آن به خود شما برگردد».
ب َولَه ٌْو» اگر دنٌا مزرعۀ آخرت لرار نگٌرد ،بازٌچه پٌش نٌست.
«إِنه َما ا ْل َحٌَاةُ ال ُّد ْنٌَا لَ ِع ٌ
خٌر بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لذّت هاٌش آمٌخته به رنج نٌست و هم زودگذر
ب
و موهوم و خٌالى نٌست .بادرنظر داشت ساٌر آٌات لرآنی ،که در معرفی دنٌا به «لَ ِع ٌ
َولَه ٌْو» شده نباٌد انرا بمثابه دعوت مردم به رهبانٌّت و ترن دنٌا تعرٌؾ و تفسٌر نمود.
زٌرا دٌن ممدس اسالم در مخالفت صرٌح با رهبانٌت مٌباشد.
رهبانٌت همانا به معنی انزوا وگوشه گٌری وگوشه نشٌنی است ما در اسالم رهبانٌت
وگوشه گٌری ندارٌم «َّل رهبانٌه فی اَّلسالم» آنچه در اسالم وجود دارد ُزهد است.
زهد به معنای ساده زٌستی است که مورد تائٌد دٌن ممدس اسالم و علمای اخالق مٌباشد.
در ضمن باٌد گفت که :دنٌا گراٌى مثل بازى است ،و انسان را از اهداؾ مهم باز مٌدارد.
کلمه های «لعب و لهو» در کنار ٌکدٌگر ،در شش سوره از لرآن عظٌم الشؤن آمده که
در چهار مورد کلمۀ «لَعب» ممدّم بر «لَهو» شده است؛ مانند آٌۀ شرٌفۀ«و َما ا ْل َحٌاةُ
هار ْاآل ِخ َرةُ َخٌ ٌْر ِلله َ
ذٌن ٌَتهمُون .»..انعام32 ،؛ دمحم36 ،؛ حدٌد،
ال ُّد ْنٌا إَِّله لَ ِع ٌ
ب َو لَه ٌْو َو لَلد ُ
20؛ انعام).70 ،
و در دو جای دٌگر کلمه لهو ممدّم بر لعب شده است؛ مانند آٌۀ شرٌفۀ « َو ما ه ِذ ِه ا ْل َحٌاةُ
ی ا ْل َحٌَوان( »....عنکبوت64 ،؛ اعراؾ،
ال ُّد ْنٌا ِإَّله لَه ٌْو َو لَ ِع ٌ
ب َو ِإ هن الد َ
هار ْاآل ِخ َرةَ لَ ِه َ
).51
کلمه «لَعب» ،در لؽت به معنای بازی است( .لاموس لرآن ،ج  ،6ص )،191
و «لهو» ،آن چٌزى است که انسان را از آنچه که براى او الزم و مهم است ،باز مٌدارد
(لاموس لرآن ،ج  ،6ص ).211
به بٌان دٌگر ،لهو ،به معنای مشؽول شدن توأم با ؼفلت است  .ا ّما در بعضی از کتاب
های لؽت ،لهو را به معنای لعب دانسته اند .و چون لعب چٌزى است که نفس انسان را به
سوى خود جذب نموده ،و از کارهاى عمالٌى و والعى ،و داراى اثر باز مى داردٌ ،کى
از مصادٌك لهو هم خواهد بود.
ب َو لَه ٌْو
لرآن عظٌم الشؤن در (آٌه  32سورۀ انعام) مٌفرماٌدَ « :و َما ا ْل َحٌاةُ ال ُّد ْنٌا ِإ هَّل لَ ِع ٌ
ون أ َ فَال ت َ ْع ِملُ َ
ٌِن ٌَتهمُ َ
هار ْاآل ِخ َرةُ َخٌ ٌْر ِللهذ َ
ون» (و زندگانی دنٌا جز بازی و مشؽولی
َو لَلد ُ
نٌست و البته خانه آخرت برای آنانی که پرهٌزگاری مٌکنند ،بهتر است .آٌا نمیاندٌشٌد
(عمل ندارٌد ؟.).
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ون أ َ فَال ت َ ْع ِملُ َ
«ٌَتهمُ َ
ون» تعمّل و تموا ،مالزم ٌكدٌگرند .و تموا از آثار اٌمان و مرحلهاى
باالتر است.
اٌمان و تموا دو عاملى است كه دنٌاى انسان را از بٌهودگی بٌرون می آورد.
و در نهاٌت با ٌک کالم باٌد گفت که :اٌمان و تموا ،منافاتى با داشتن ثروت ندارد.
ک ْم» و از شما نمى خواهد که تمام اموال خود را انفاق کنٌد ،بلکه
ک ْم أ َ ْم ٰوالَ ُ
سئ َ ْل ُ
« َو َّٰل ٌَ ْ
فمط اداى زکات فرض شده را از شما مىخواهد .ابن کثٌر گفته استٌ :عنى خدا از شما
بى نٌاز است و چٌزى از شما نمى خواهد ،و فمط به خاطر دلدارى و آرامش و کمک به
برادران بٌنوا زکات اموال را بر شما فرض کرده است .تا نفع و ثواب آن به خودتان
برگردد( .مختصر ٖ.).ٖٖ٨/

سأ َ ْل ُك ُمو َها فٌَُحْ ِف ُك ْم ت َ ْب َخلُوا َوٌُ ْخ ِرجْ أ َ ْ
ضغَانَ ُك ْم ﴿﴾ٖ۷
ِإ ْن ٌَ ْ

اگر هللا مال هاٌتان را از شما بخواهد و (بر اٌن امر) اصرار بورزد بخل خواهٌد ورزٌد
و (اٌن در خواست) کٌنه های شما را آشکار میکند.)ٖ٧( .
«ٌحفکم» احفاء 6به زحمت انداختن .تحمل مشمّت.
«تبخلوا» بخل :خود دارى از احسان.
به تؤسؾ باٌد گفت :دلبستگى برخى انسان ها به مال دنٌا به اندازه است كه حتّى اگر هللا
تعالی هم از آنان چٌزى را مطالبه كند ،كٌنه او را به دل مىگٌرند.
در حالٌکه دلبستگى شدٌد به دنٌا و بخل ورزٌدن ،از جمله مواردی است که؛ سرزنش و
نمد دٌن ممدس اسالم لرار گرفته است.
درالتسهٌل آمده است :چون انسان برمحبت مال پرورش ٌافته است .درصورتى که
محبوبش از او گرفته شود ،نٌت و نهادش بر مال مٌشود .پس بر مبناى رحمت خدا نسبت
به بندگان درتکالٌؾ سخت نگرفته است( .التسهٌل ).۲ٓ/۴

َّللا فَ ِم ْن ُك ْم َم ْن ٌَ ْب َخ ُل َو َم ْن ٌَ ْب َخ ْل فَ ِإنه َما
سبٌِ ِل ه ِ
َها أ َ ْنت ُ ْم َهؤ ََُّل ِء ت ُ ْدع َْو َن ِلت ُ ْن ِفمُوا فًِ َ
ست َ ْب ِد ْل لَ ْو ًما َ
غٌ َْر ُك ْم ث ُ هم ََّل
ً َوأ َ ْنت ُ ُم ا ْلفُمَ َرا ُء َوإِ ْن تَت َ َوله ْوا ٌَ ْ
ٌَ ْب َخ ُل ع َْن نَ ْف ِ
س ِه َو ه
َّللاُ ا ْلغَنِ ُّ
ٌَكُونُوا أ َ ْمثَالَ ُك ْم﴿﴾ٖ۸

آگاه باشٌد! شما همان مردمی هستٌد که برای انفاق در راه خدا دعوت مٌشوٌد( ،و لٌكن)
بعضی از شما بخل مٌورزند و هر کس که بخل ورزد در حك خود بخل مٌروزد .و هللا
بی نٌاز است و شما نٌازمندانٌد ،و هرگاه سرپٌچً كنٌد خداوند گروه دٌگري را بجاي شما
مً آورد كه مانند شما نخواهند بود)ٖ٨(.
س ِه» كسى كه بخل مىورزد ،گمان مىكند مردم را از
« َو َم ْن ٌَ ْب َخ ْل فَ ِإنه َما ٌَ ْب َخ ُل ع َْن نَ ْف ِ
مال خود محروم كرده ،در حالٌكه خودش را از محبوبٌّت و ّ
عزت ولرب الهى محروم
ی َو أ َ ْنت ُ ُم ا َ ْلفُمَ ٰرا ُء» خدا از انفاق شما بىنٌاز است و به اموال شما
كرده استَ « .و َ ه
َّللاُ ا َ ْلغَنِ ُّ
احتٌاجى ندارد ،بلکه شما به او محتاج و نٌازمند هستٌد.
و من هللا التوفٌك
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فهرست موضوعا ت ومطالب سورۀ ُم َح ّمد 6

سورۀ ُم َح ّمد
وجه تسمٌه
تعداد آٌات ،کلمات ،و تعداد حروؾ
نام ُم َح ّمد صلی هللا علٌه وسلّم در لرآن کرٌم
ارتباط سورۀ دمحم با سورۀ لبلی
فضٌلت سورۀ دمحم
محتوی سورۀ دمحم
در اٌات متبرکه (  1الی  ) 3بحث در باره:
احوال کافران و مإمنان  ،بعمل آمده است .
در اٌات متبرکه (  4الی  ) 9در باره موضوعات:
فلسفۀ ِجهاد در اِسالم  ،اسٌر و گشته در لرآن  ،بحث بعمل می اٌد.
ِجهاد بعد از هجرت فرض کفاٌی است در هرسال
جهاد چه وخت فرض عٌن می شود
حکم لرآن عظٌم الشؤن در بارۀ اسراء جنگی ؼٌرمسلمان
برخورد با اسراء
در آٌات متبرکه (  10الی  ) 15درمورد
سرنوشت ملل نافرمان پٌشٌن،
احوال مإمنان و کافران ،چگونگی بهشت و دوزخ بحث بعمل آمده .
هالکت لوم ثمود
هالکت لوم عاد به باد «رٌح العمٌم»
باد«رٌح العمٌم»
نزول عذاب الهی
در اٌات متبرکه (  16الی ) 23درباره حال منافمان و مهتدون
(راه ٌافتگان) هنگام گوش فرادادن به آٌات عمٌدتی و هنگام نزول
آٌات عملی  ،بحث بعمل آمده است .
به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه
در آٌات متبرکه (  24الی  ) 35در باره
حال منافمان هنگام جان دادن و
فلسفه ی جهاد،
حال و روز برخی از کافران اهل کتاب
و برخی از مإمنان در روز لٌامت  ،بحث بعمل آمده است .
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مکثی بربعضی از منابع و مأخذها6
 -1تفسٌر انوار المرآن6
تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ مخلص هروی «.تفسٌر انوار المرآن» گزٌده ای از سه تفسٌر:
فتح المدٌر شوکانی ،تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد.
خرم دل:
 -2تفسير ًور دکتر هصطفی ّ
وام کامل تفسیر وىر« :ترجمۀ معاوی قرآن» تألیف :دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان:
(متىلد سال  1315هجری ،وفات 1399هجری).
سر:
 3ـ تفسير الوي ّ
تألیف :دکتر عایض به عبدهللا القروي ( اول جنوری  1959م مطابك  1379هجری )
انتشارات  :شٌخ االسالم احمد جام سال چاپ  1395 :هـ .
4ـ تفسير کابلی
مفسر  :شٌخ اإلسالم حضرت موالنا شبٌر احمد عثمانی رحمه هللا علٌه
مترجم  :شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه
ترجمه  :جمعی از علمای أفؽانستان
5ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر6
تؤلٌؾ :ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(  510هجری1116 /مٌالدی ـ12
رمضان  592هجری )
6ـ البحر الوحيط في التفسير القرآى :ابو حياى األًدلسی:
تألیف :دمحم به یىسف به علی به حیان وفری غرواطی (745 - 654ق) مشهىر به
ابىحیان غرواطى .تفسیر «البحر المحیط» به زبان عربى می باشد.
7ـ تفسير تفسير القرآى الکرین ـ ابي کثير:
تألیف عماد الدیه اسماعیل به عمر به کثیر دمشقی(متىفى 774ق) مشهىربه ابه کثیر.
4ـ تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری:
دمحمبه جریر طبری متىلد (  224وفات  310هجری قمری )
5ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل6
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ُجزَ ّ
11ـ تفسٌر صفوة التفاسٌر6
تؤلٌؾ دمحم علی صابونی (مولود  1930م ) اٌن تفسٌردر سال 1399ق نوشته شده
است .نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهمترٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ازجمله :تفسٌر
طبرى ،ك ّ
شاؾ ،لرطبى ،آلوسی ،ابن کثٌر ،البحر المحٌط و ...استفاده بعمل اورده است .
 11ـ تفسٌر ابو السعود6
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌؾ :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی )982
 -16تفسٌر فی ظالل المرآن6
تالٌؾ :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
11ـ تفسٌر الجامع َّلحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی6
نام مإلؾ:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
 -14تفسٌر معارف المران6
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مولؾ :حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث
حضرت موالنا دمحم ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر. 1379 :
 11ـ روح المعانی ( آلوسی 6
تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» اثر محمود أفندى آلوسی است – 1217(.
1270ق) .
12ـ تفسٌر لَتادة6
صری (ٔ ۴هـ ٔٔ٨ -هـ٧ٖ۴–۴٨ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر . ) 1980/01/01 (:
13ـ تفسٌر کشاف مشهوربه تفسٌر زمخشرى.
« تفسٌر الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاؾ .مإلؾ 6جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
 14مفسر صاوى المالکی 6
«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلؾ  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
 -15فٌض الباری شرح صٌح البخاری:
داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع 26 Jan 2016 :
 -61صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری6
گردآورنده  :مسلم بن حجاج نٌشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال  261هجری
لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری  :حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن
ابراهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری ( 194ـ  256هجری )
61ـ تفسٌر کبٌر فخر رازی6
تفسٌر فخر رازی مشهور به تفسٌر کبٌر ،فخرالدٌن رازی (  544هـ  606هـ )
 66ـ تفسٌر فرلان
تؤلٌؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی
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