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الر ِح ٌِم
س ِم ه ِ
ِب ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
سورۀ الفتح
جزء 62
سورۀ فتح در مدٌنه نازل شده و دارای بٌست ونه آٌه وچهار رکوع مٌباشد.

وجه تسمٌه:
اٌن سوره به سبب افتتاح آن با مژده فتح مبٌـن برای پٌامبرملسو هیلع هللا یلص« ،فتح» نامٌده شد .در
حدٌث شرٌف به رواٌت عبدهللا بن مغفل (رض) آمده است که فرمود« :در سال فتح
(ٌعنی فتح مکه) رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در مسٌر راه سوار بر مرکب خوٌش سوره فتح را خواندند
و در آن ترجٌع کردند (ٌعنی صدای خود را در گلو گردانٌدند)».

شؤن نزول سورۀ فتح :
 -970حاکم و غٌره از مسور بن مخرمه و مروان بن حکم رواٌت کرده اند :سورۀ فتح
ازاول تا آخردر مسٌرراه مکه تا مدٌنه در شان حدٌبٌه نازل شده است(.حاکم .).459 / 2

فضٌلت سورۀ فتح :
در حدٌث شرٌف به رواٌت عمر بن خطاب (رض) درباره فضٌلت اٌن سوره آمده است
ورةٌ
که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودندَ « :ع ْن ع َم َر لَا َل :لَا َل َرسول هللا« :لَمَ ْد أ ُ ْن ِزلَتْ َ
علَ هى الله ٌْلَةَ ُ
س َ
س» ث ُ هم لَ َرأ َ «إِنها فَتَحنَا لَنَ فَتحا ُّمبٌِنا﴿ٔ﴾ عمر بن
ب إِلَ هى ِم هما َطلَعَتْ َ
علَ ٌْ ِه ال ه
لَ ِه َى أ َ َح ُّ
ش ْم ُ
خطاب (رضی هللا عنه) مٌفرماٌد :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :امشب برمن سورۀ نازل گردٌد
که نزد من از هرآنچه که آفتاب د برآن میتابد (تمام دنٌا) محبوب تر است ،و آن سورۀ
فتح مٌباشد»( .صحٌح بخاری.).
بلی! اٌن سورۀ بزرگ ،به تعمٌب بازگشت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از صلح حدٌبٌه به مدٌنه منوره،
بر اٌشان نازل شد.
ٌ
ب
سو ُل هللا «لَمَ ْد أ ُ ْن ِزلَتْ َ
همچنان در حدٌث دٌگری آمده است« :لَا َل َر ُ
علَ هى آ ٌَة ِه َى أ َ َح ُّ
ى ِم َن ال ُّد ْن ٌَا َج ِمٌعًا « ِإنها فَتَحنَا لَنَ فَتحا ُّم ِبٌنا﴿ٔ﴾( ...از انس بن مالک (رض) رواٌت
ِإلَ ه
است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :آٌۀ بر من نازل شده است که نزد من از تمام دنٌا
محبوبتر است ،و آن «إِنها فَتَحنَا لَنَ فَتحا ُّمبٌِنا﴿ٔ﴾ می باشد( .صحٌح مسلم.).

تعداد آٌات ،کلمات و حروف :

سرٌن داراى بٌست ونه آٌه
سورۀ فتح طورٌکه در فوق هم ٌاد آور شدٌم ،به اجماع مف ّ
مٌباشد .تعداد کلمات اٌن سورۀ به (پانصدوشصت) کلمه مٌرسد.
(الزم به تذکر است الوال در تعداد کلمات سوره های لرآن مختلف است) و تعداد حروف
اٌن سورۀ به (دوهزارو چهارصدوسیوهشت) حرف می رسد البته (به ذکرالوال در تعداد
حروف سوره های لرآن مختلف است).

ٌادداشت:
تفصٌل معلومات در مورد تعداد (آٌات ،کلمات و حروف لرآن عظٌم الشؤن) را می توانٌد
در سورۀ طور (تفسٌر احمد) مطالعه فرماٌد.

والعۀ حدٌبٌه :
لبل از همه باٌد گفت که :حدٌبٌه نام منطمه است در خارج از مکه ،متصل به حرم که
امروز بنام منطمه «شمٌسه» ٌاد می گردد ،و اٌن والعه در آن جا به ولوع پٌوست.
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ارتباط سورۀ فتح با سورۀ لبلی :

ً َو أ َ ْنتم ْالفمَراء» ختم فرموده است ،و
هللا متعال «سوره دمحم» را به جمالتَ « :و ه
َّللا ْالغَ ِن ُّ
از بى نٌازى پروردگار است كه (در ابتدای سورۀ فتح) براى پٌامبرش آنچه را كه در دٌن
و دنٌاٌش بدان نٌاز داشت براٌش فتح كرد.
هردو سوره (دمحم وسوره فتح ) در بٌان اوصاف مإمنان ،مشرکان و منافمان است.
سوره ی دمحم هللا به پٌامبر دستور میدهد تا برای زنان و مردان با اٌمان آمورزش طلبد.
[← [ٔ۱و سرآغاز درسوره فتح نٌز با آمرزش شروع میشود.

معنی نام سوره :
«فتح» به معنای پٌروزی و گشودن دروازه دشمن است.

دور نمای ُکلی سوره :

طورٌکه ٌاد آور شدٌم؛ اصالًاٌن سوره در مدٌنۀ منوره نازل شده ومانند ساٌر سورۀ های
مدنی دارای موضوعات معامالت ،عبادت واخالق و رهنماٌی های اجتماعی مٌباشد.
دور نمای کلی سوره را مٌتوان در سه بخش ذٌل جمعبندی و خالصه نمود:
ـ امٌدآفرٌنى با ٌادآورى فتح مبٌنٌ :عنی فتح تارٌخی مکه معظمه ؛اساسا ً صلح حدٌبٌه که
در سال ششم هجری در بٌن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص و مشرکٌن صورت گرفت ،وبمثابه پٌرورزی
بزرگی ٌعنی فتح مکه انجامٌد دروالعٌت امر صلح سراسری وپٌروزی واستمرار مإمنان
تکمٌل شد و مردم گروه گروه به دٌن ممدس اسالم مشرف شدند،
ـ همچنان در اٌن سورۀ مباحث جداسازى مرز بٌن مإمنان و كافران و منافمان؛ مورد
بحث لرار گفته و در اخٌر سورۀ سٌماٌی از ٌاران پٌامبراکرم ملسو هیلع هللا یلص بٌان ٌافته است.
ـ در اٌن سورۀ مطالبی درمورد بٌعت تارٌخی بنام بٌعت رضوان مورد اشاره لرار گرفته
است.

هدف کلی سوره :
مضامٌن آٌات اٌن سوره با فصول مختلفى كه دارد انطبالش بر لصۀ صلح حدٌبٌه كه در
سال ششم از هجرت به ولوع پٌوسته روشن است ،و همچنٌن با ساٌر ولاٌعى كه پٌرامون
اٌن لصه اتفاق افتاد ،مانند داستان تخلف اعراب از شركت در اٌن جنگ و نٌز جلوگٌرى
وممانعت مشركٌن از ورود مسلمانان به مكه ،و نٌز بٌعتى كه بعضى از مسلمانان در زٌر
درختى انجام داده اند.
همچنان در اٌن سورۀ بٌان منتى است كه هللا متعال به رسول هللا نهاده ،و در اٌن سفر
فتحى آشكار نصٌبش فرموده .و نٌز منتى كه بر مإمنٌن همراه وى نهاده و مدح شاٌانى
است كه از آنان كرده ،و وعدۀ جمٌلى است كه به همه كسانى از اٌشان داده كه اٌمان
آورده و عمل صالح كرده اند.

خصوصٌات استثناٌی اٌن سوره :
خصوصٌت بی نهاٌت زٌبا اٌن سوره همانا خوشحالی و در جنب مژده و بشارت است و
ماٌه دلگرمی و امٌدواری مسلمٌن مٌباشد.
همچنٌن پٌشگوٌی و اخبار غٌبی لرآن را بازگو مٌکند .و در پاٌان اٌن سوره (آٌۀ )29
اوصاف و نشا نه های ٌاران با اٌمان هللا متعال و چگونگی رشد و نموی اسالم را خٌلی
زٌبا ترسٌم مٌکند.
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محتوی سورۀ فتح:
طورٌکه در فوق ٌاد آور شدٌم ،اٌن سوره در مدٌنۀ منوره شرف نزول ٌافته است و مانند
دٌگر سوره هاى مدنى موضوع معامالت و عبادات و اخالق و راهنماٌىهاى اجتماعى را
مورد بحث و بررسى لرار مىدهد.
اما محتوی کلی و اساسی اٌن سوره اساسا ً از بخش های ذٌل تشكٌل ٌافته است.
اٌن سورۀ مبارکه با مسالۀ بشارت فتح مکه آغاز مىشود ،و آٌات پاٌانی آن نٌز به همٌن
مساله مربوط است ،و تاكٌد بر تحمك خواب پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مربوط به وارد شدن به مكه و
انجام مناسن عمره است؛
ـ در اٌن سورۀ مبارکه از «صلح حدٌبٌه بحث بعمل آمد ه است ،که در سال ششم هجرى
َّللا علٌه و سلم و مشرکٌن صورت گرفت ،و سرآغاز فتح و پٌروزى
در بٌن پٌامبر صلّى ّ
اعظم ٌعنى «فتح مکه» شد ،و با اٌن صلح پربار سرافرازى و پٌروزى و استمرار
ک فَتْحا ً
مإمنان تکمٌل شد ،و مردم گروه گروه به دٌن هللا جذب شدندِ « .إنّٰا فَتَحْ ٰنا لَ َ

ُم ِبٌناً».

ـ همچنان در اٌن سورۀ دربارۀ «بٌعة الرضوان» بحث بعمل آمده،که در آن ٌاران بر سر
َّللا علٌه و سلم بٌعت کردند.
جهاد در راه هللا ،تا آخرٌن لحظهى حٌات با پٌامبر صلّى ّ
بٌعتى گرانمدر بود ،که در تارٌخ اسالم بنام بٌعت مبارک معروف می باشد .لرآن عظٌم
َّللاُ ع َِن ا َ ْل ُم ْإ ِمنِ َ
ک
الشؤن با زٌبای خاصی در مورد مٌفرماٌد« :لَمَ ْد َر ِض َی َ ّٰ
ٌن إِ ْذ ٌُ ٰباٌِعُونَ َ
ش َج َر ِة( »...آٌۀ  ،18سورۀ فتح)
تَحْ تَ اَل ه
در لسمت دٌگرى اٌن سورۀ از كارشكنً هاى منافمان و نمونههاٌى از عذرهاى واهً
شان در مورد عدم شركت در مٌدان جهاد پرده برمىدارد.
همچنان دربخش دٌگری سوره ،تماضاهاى نابجاى منافمان را منعكس مٌسازد.
ـ سورۀ فتح در مورد مذمت و افشاى اعرابى که للبشان مرٌض بود و منافمٌنى که در
َّللا علٌه و سلم و مإمنان گمان ناپسند بردند و با آنان براى جهاد بٌرون
مورد پٌامبر صلّى ّ
نرفتند ،به بحث پرداخته است و آٌاتى در مورد افشا و بر مال ساختن نهادشان نازل شد:
شغَلَتْ ٰنا أ َ ْم ٰوالُ ٰنا َو أ َ ْهلُ ٰ
ک ا َ ْل ُم َخلهفُ َ
ونا( »...آٌۀ  ،11سورۀ فتح)
ب َ
« َ
سٌَمُو ُل لَ َ
ون ِم َن ا َ ْْلَع ْٰرا ِ
َّللا علٌه وسلم که در مدٌنۀ منوره در خواب
ـ در اٌن سورۀ دربارۀ رإٌاى پٌامبر صلّى ّ
دٌده بود و آن را براى ٌاران بازگفت و در نتٌجه بس شاد و مسرور گشتند ،بحث به مٌان
ص َد َ
آمده است« :لَمَ ْد َ
ك لَت َ ْد ُخلُ هن ا َ ْل َم ْ
َّللاُ َر ُ
س ِج َد ا َ ْل َح ٰرا َم ِإ ْن ٰشا َء َ ّٰ
ق َ ّٰ
سولَهُ ا َ ُّ
َّللاُ
لر ْإ ٌٰا ِبا ْل َح ّ ِ
ص ِر َ
ٌن ُم َح ِلّ ِم َ
آمنِ َ
ٌن( ».آٌۀ  27سورۀ فتح)
س ُ
ک ْم َو ُممَ ِ ّ
ِ
ٌن ُر ُإ َ
و در لسمتی دٌگر سوره كسانى را كه از شركت در مٌدان جهاد معذورند معرفى مىكند.
و باآلخره در بخشى نٌز از خصوصٌات پٌروان خط مكتبى پٌامبر اسالم دمحم صلیهللا علٌه
وسلم و صفات مخصوص آنها سخن مىگوٌد.روٌهمرفته آٌات اٌن سوره فوقالعاده حساس
و سرنوشت ساز و مخصوصا ً براى مسلمانان امروز در برابر حوادث گوناگونى كه
جوامع اسالمى با آن درگٌر هستند الهام بخش و الهام آفرٌن است.
َّللا علٌه و سلم و ٌاران نٌک و
ـ سورۀ مبارکۀ فتح با تعرٌف و تمجٌد از پٌامبر صلّى ّ
َّللا َو اَلهذ َ
کفّٰ ِار ُر َح ٰما ُء
شدّٰا ُء َ
علَى ا َ ْل ُ
سو ُل َ ّٰ ِ
ٌِن َمعَهُ أ َ ِ
پاکش خاتمه ٌافته استُ « :م َح هم ٌد َر ُ
بَ ٌْنَ ُه ْم( .»...بنمل ازتفسٌر صفوة التفاسٌر :تؤلٌف دمحم علی صابونی)
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ترجمه و تفسٌر سورۀ الفتح
الر ِح ٌِم
س ِم ه ِ
بِ ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

ِإنها فَتَحْ نَا لَنَ فَتْ ًحا ُم ِبٌنًا ﴿ٔ﴾

به راستی ما برای تو پٌروزی آشکاری فراهم ساختٌم)ٔ(.
«فَت َ ْحنَا» :گشودهاٌم و پٌش آوردهاٌم .ذکر فعل به صورت ماضی ،به خاطر تحمك ٌا
لطعٌت موضوع است .در آٌه مبارکه خطاب به رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌد :ای پٌامبر!
پروردگار با عظمت کامٌابی و پٌروزی آشکار و بزرگی را براٌت عطا نمود؛ آن
پٌروزٌی که به وسٌله آن تو را بر دشمنانت نصرت داد ،در روی زمٌن لدرتمندت
ساخت ،عزت و غلبه بخشٌد و لدر و منزلت تو را باال برد.
«فَتْحا ً ُّم ِبٌنا ً» :هدف از آن صلح حدٌبٌه است که به خاطر خٌرات و برکات و فتوحات
مترتب بر آن ،فتح آشکار نامٌده شده استٌ .ا مراد فتح مکه است که دو سال بعد از صلح
حدٌبٌه بولوع پٌوست و انتشار اسالم ،شکوه وجالل مسلمانان را بدنبال داشت.
باٌد ٌاد اور شد که هدف از فتح در شرع ممدس اسالمی ،حکمرانی نمٌباشد ،بلکه هدف
از آن غلبه دٌن ممدس اسالم می باشد ،وبا فتح مکه اٌن هدف وممصود با ممٌاس وسٌعی
بر آورده شد؛ زٌرا تمام لباٌل عرب منتظر بودند که اگر آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص ،بر لوم
خودغالب آٌد ،ما نٌز ازاواطاعت خواهٌم کرد چون مکه فتح شد ،لباٌل از اطراف
چهارگانه به سوی اسالم هجوم آوردند ،و مستمٌما ً و ٌا با واسطه به دٌن اسالم مشرف
شدند( .رواه البخاری عن عمر بن سلمه)
ـ صلح حدٌبٌّه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح م ّکه و پٌروزی های مهم پس از آن
بوده است،عالوه بر آنکه تا آن روز مشرکان تنها به نابودی مسلمانان می اندٌشٌدند و
برای آنان جاٌگاهی لائل نبودند،ا ّما با پذٌرش صلح ،در حمٌمت مسلمانان را پذٌرفتند که
اٌن در والع پٌروزی بزرگی در صحنه سٌاسی اجتماعی بود.
ـ فتح مبٌن از آن جهت بود که در سال ششم ،تنها ٌک هزار و چهارصد نفر رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص را همراهی مٌکردند ولی بعد از دو سال ،الحمد هللا اٌن عدد به ده هزار نفر رسٌد که
پٌامبر اسالم را در فتح م ّکه همراهی مٌکردند.
خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه ( 1الی  ) 7در باره فضاٌل صلح حدٌبٌه و آثار آن در مردان و زنان
مإمن و منافمان و مشرکان  ،مورد بحث لرار گرفته است .

صلح حدٌبٌه ٌا فتح ُمبٌن :

صلح حدٌبٌه حدود سه سال لبل از نزول سوره فتح صورت گرفته است .در مدت اٌن سه
سال تغٌٌرات و تحوالت متعدد و مه ّمی در احوال و اوضاع مسلمانان مدٌنه پٌش آمد .اٌن
تحوالت و دگرگونی ها در مولعٌت دشمنان شان ،و دگرگونی های مه ّمی در حالت روانی
و صفت اٌمانی مسلمانان و استمرار درک و فهم کامل آنان بر برنامه اٌمانی ،صورت
گرفت.
لبل از اٌنکه در بارۀ اٌن سوره بحث تفصٌلی بعمل آٌد ،بهتر خواهد بود تا مختصری در
مورد اٌن سوره و فضا و معنای آن اشاره نماٌم:
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طورٌکه در فوق هم اشاره نمودٌم کهُ « :حدٌَبٌه» نام منطمهای است که در (حدود 24
کٌلومتر) حرم شرٌف مولعٌت دارد.
نام «حدٌبٌه» از چاه حدٌبٌه ٌا درختی به نام « َحدْباء» گرفته شده است که در آن منطمه
وجود داردٌ(.الوت حموی ،معجم البلدان ،ذٌل مادّه «حدٌبٌه»).
از مهمترٌن حوادث صلح حدٌبٌه که بٌن پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص و مشرکٌن در سال ششم هجری به
امضاء رسٌد همانا بٌعت رضوان بود.
مإرخٌن در مورد علت بٌعت رضوان می نوٌسند که اٌن بٌعت؛ چٌزی جز اطاعت و
حماٌت از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در برابر کفار نبود ،بعد از اٌنکه به رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص خبر رسٌد که
عثمان رضی هللا عنه (که نماٌندۀ اعزامی پٌامبر به سوی لرٌش بود) توسط مشرکان مکه
کشته شده است ،اٌشان ٌاران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ
بٌعت گرفت (بخاری (.)4169
«اصحاب نٌز بی درنگ با او بٌعت کردند و آماده کارزار شدند ،به جز فردی از منافمان
به نام جد بن لٌس که از بٌعت خود داری نمود»( .السٌرة النبوٌه فی ضوء المصادر

االصلٌه ،صفحه ).682
در رواٌت دٌگری از امام بخاری آمده است که« :پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص از آنها بٌعت بر صبر و
استمامت گرفت» بخاری (.)4196
ودر رواٌت مسلم آمده است که« :بٌعت برفرار ننمودن از جنگ گرفت» مسلم (.)1856
که اٌن سه مورد با همدٌگر تعارضی ندارند؛ زٌرا بٌعت گرفتن بر مرگ ،مستلزم صبر و
استمامت است.
خوانندۀ محترم!
طورٌکه ٌاد آور شدٌم که :صلح نامۀ حدٌبٌه ،در سال ششم هجرى مٌان پٌامبر اسالم دمحم
ملسو هیلع هللا یلص و نماٌندۀ مشرکان به امضا رسٌد .اٌن پٌمان ،با توجه به آثار و نتاٌج درخشانش،
پٌروزى بی شماری را برای مسلمانان در بر داشت:
ک فَتْحا ً ُمبٌِنا ً» وهللا تعالی ،اٌن صلح را
در بداٌت اٌن سوره ،می خوانٌم« :إِنّا فَتَحْ نا لَ َ
بمثابه فتح آشکار اعالم داشت ،و در ادامۀ ،با ابراز رضاٌت از بٌعتکنندگان با پٌامبر در
حدٌبٌه (که به بٌعت رضوان شهرت ٌافت) ،پاداش آنان را«فتح لرٌب» دانسته است.
بنابر اٌن ،می توان مجموعۀ تحوالت مربوط به صلح حدٌبٌه تا فتح مکه را فتح لرٌب بر
شمرد.
ـ والعا ً هم :صلح حدٌبٌهٌ ،ک فتح بدون جنگ بود؛ مفسرٌن می نوٌسند بعد از اٌنکه
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از حدٌبٌه دوباره به سوی مدٌنه باز مٌگشت ،وسورۀ فتح نازل شدٌ .کى از
اصحاب حضور رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص عرض داشت :اٌن چه فتحى است که مشرکٌن ما را از
زٌارت خانۀ خدا باز داشتند و مانع لربانی ما هم شدند؟
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود :بد سخنى گفتى؛ بلکه اٌن بزرگترٌن پٌروزى ما بود که مشرکان راضى
شدند بدون برخورد خشونتآمٌز ،شما را از سرزمٌن خود دور کنند و به شما پٌشنهاد
صلح دهند و با آن همه ناراحتى که لبالً دٌدهاند ،تماٌل به ترک تعرض نشان دادهاند.
سپس پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ،مشکالتی که مسلمانان در بدر و احزاب تحمل کردند ،به آنها ٌادآور شد
و مسلمانان تصدٌك کردند که اٌن ،اعظم فتوح بوده است و آنها از روى نا آگاهى
لضاوت کردند.
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لرٌش براى اولٌن بار ،اسالم مسلمانان را به رسمٌت شناخت و اٌن امر ،نشان دهنده
تثبٌت مولعٌت مسلمانان در (جزٌرة العرب) بود.
درنهاٌت باٌد به عرض رسانٌد که بشارات فتح مکه «انا فتحنا لن فتحا مبٌنا» برای
رسول هللا صلی اله علٌه وسلم محبوبتر وشرٌنتر ازفتح تمام جهان بود.

امتٌازات صلح حدٌبٌه :
در پٌمان صلح حدٌبٌه ،موارد متعددی دائر بر امنٌت جانی و مالی مسلمانانٌكه از مدٌنه
وارد مكه مٌشدند ،همچنٌن  10سال متاركۀ جنگ مٌان مسلمٌن و مشركٌن و آزادی
مسلمانان مكه در انجام فرائض مذهبی گنجانٌده شده بود و ....در حمٌمت اٌن پٌمانٌ ،ن
پٌمان عدم تعرض همه جانبه بود كه به جنگهاي مداوم و مكرر بٌن مسلمانان و مشركان
مولتا ً پاٌان مً داد.
ٌن مماٌسه اجمالً مٌان وضع مسلمانان در سال  6هجری (هنگام صلح حدٌبٌه) و دو سال
بعد از آن ،كه با نمض پٌمان صلح توسط مشركان ،لشكر اسالم با ده هزار سرباز مجهز
براي فتح مكه حركت كرد تا به اٌن نمض پٌمان ،پاسخ دندان شكنی دهند و سر انجام
با كمترٌن برخورد نظامی مكه را فتح كردند ،نشان می دهد كه بازتاب صلح حدٌبٌه تا چه
اندازه گسترده بود .به طور خالصه مسلمانان از اٌن صلح چند امتٌاز و پٌروزی مهم به
شرح ذٌل به دست آوردند:
1ـ عمالً به فرٌب خوردگان مكه نشان دادند كه آنها لصد كشتار ندارند و براي شهر
ممدس مكه و خانه كعبه احترام فراوان لائل اند ،همٌن امر سبب جلب للوب جمع كثٌری
به سوی اسالم شد.
2ـ لرٌش برای اولٌن بار اسالم و مسلمٌن را به رسمٌت شناختند ،مطلبی كه دلٌل بر
تثبٌت مولعٌت اٌشان در جزٌرة العرب بود.
3ـ بعد از صلح حدٌبٌه ،مسلمانان به راحتی می توانستند همه جا رفت و آمد كنند و جان
و مالشان محفوظ بماند و عمالً با مشركان از نزدٌن تماس پٌدا كردند ،تماسی كه نتٌجه
اش شناخت بٌشتر اسالم از سوی مشركان و جلب توجه آنها به اسالم بود.
 4ـ بعد از صلح حدٌبٌه راه براي نشر اسالم در سراسر جزٌرۀ عرب گشوده شده و آوازه
صلح طلبی پٌامبر(ص) الوام مختلفی را كه برداشت غلطی از اسالم و شخص
پٌامبرملسو هیلع هللا یلص داشتند به تجدٌد نظر وادار كرد و امكانات وسٌعی از نظر تبلٌغاتی به دست
مسلمانان افتاده.
 5ـ صلح حدٌبٌه راه را برای گشودن خٌبر و برچٌدن اٌن غده سرطانی ٌهود كه بالفعل و
بالموه خطر مهمی برای اسالم و مسلمٌن محسوب مً شد را هموار ساخت.
6ـ اصوالً وحشت لرٌش از درگٌری با سپاه هزار و چهارصد نفری پٌامبرصلی هللا علٌه
وسلم كه هٌچ سالح مهم جنگً با خود نداشتند و پذٌرفتن شرائط صلح ،خود عامل مهمی
براي تموٌت روحٌه طرفداران اسالم و شكست مخالفان بود كه تا اٌن اندازه از مسلمانان
حساب بردند.
 7ـ بعد از ماجرای حدٌبٌه پٌامبرملسو هیلع هللا یلص ،از جهت سٌاسی فرصت ٌافت نامه های متعددی به
سران كشورهای بزرگ اٌران و روم و حبشه و پادشاهان بزرگ جهان نوشته و آنها را
به سوی اسالم دعوت كند.
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8ـ اٌن صلح ،زمٌنه را در مراحل بعدى براى فتح م ّكه كه مهم ترٌن مركز و دژ بت
پرستى در آن روزگار به شمار مى آمد مهٌا ساخت.

علَ ٌْنَ َوٌَ ْه ِدٌَنَ ِص َرا ً
طا
َّللاُ َما تَمَ هد َم ِم ْن َذ ْن ِبنَ َو َما تَؤ َ هخ َر َوٌُتِ هم نِ ْع َمتَهُ َ
ِلٌَ ْغ ِف َر لَنَ ه
ست َ ِمٌ ًما ﴿ٕ﴾
ُم ْ

تا (سر انجام) هللا همه گناهان گذشته و آٌندۀ تو را درگذرد و نعمتش را بر تو تمام سازد و
تو را به راه راست هداٌت کند)ٕ(.
ابو سعود گفته است :با توجه به منصب و ممام واالى حضرت« ،ترک اولى» به گناه
موسوم است( .ابو سعود ).٠ٓ/۵
و ابن کثٌر گفته است :اٌن از خصوصٌات حضرت رسول است و هٌچ کس را درآن
َّللا
سهمى نٌست ،ونٌز متضمن تمجٌد و تحسٌن عظٌمى است براى حضرت رسول صلّى ّ
علٌه وسلم؛ زٌرا حضرتش به طور مطلك کاملترٌن انسان و سرور دنٌا و آخرت بشرٌت
است .و تمام امور و اعمالش عبارت بود از طاعت و نٌکى و استمامت و پاٌدارى ،به
طورى که هٌچ کس نه در اولٌن و نه در آخرٌن جز او به آن ممام ناٌل نمىآٌد .و چون
مطٌعترٌن خلك خدا بود ،خدا مژدهى فتح را به او داد و از گناهان اول و آخرش
صرفنظر فرمود( .مختصر ٖ.).ٖ۴ٓ/
در اٌن آٌه مبارکه می فرماٌد ای پٌامبر! هللا تعالی اٌن پٌروزی بزرگ را براٌت عطا
فرمود تا سبب آمرزش گناهان گذشته و آٌنده ات باشد .اٌن بدٌن معنا است که بعد از صلح
ح دٌبٌه تعداد کثٌری از مشرکٌن ولرٌش به دٌن اسالم مشرف شدند ،جهاد کردند و به
عبادت حك تعالی پرداختند و از اثر آن برای تونٌز پاداش وآمرزش به دست آمد؛ زٌرا
توآنان رابه سوی خٌر واٌمان داللت نمودی و حك تعالی به اندازه مزدهای پٌروانت برای
توهم پاداش بخشٌد.
همچنان تو در برابر مشمت اذٌت کافران و جهاد ودعوت ،صبر و استمامت ورزٌدی که
اٌن عمل کفاره همه گناهانت گردٌد .هللا با اٌن پٌروزی نعمتش را بر تو کامل ساخت؛
بدٌن گونه که نصرتش را براٌت ارزانی داشت ،دٌنت را غلبه بخشٌد ،دشمنانت را
سرکوب کرد و تو را برای رفتن در راه مستمٌم که به رضای الهی و بهشتش وصل می
گرداند توفٌك بخشٌد( .تفسٌر مسٌر :عاٌض بن عبد هللا المرآنی).

َّللاُ نَص ًْرا ع َِز ً
ٌزا﴿ٖ﴾
َوٌَ ْن ُ
ص َرنَ ه

وهللا تو را به نصرتی توانمندانه و شکست ناپذٌر ٌاری دهد)ٖ( .
ع ِزٌزا ً» :چٌزی که نادر است و کمتر به دست مٌآٌد .نٌرومند .ماٌه عزت.
« َ
بدون شکستٌ.عنی اٌنکه :به طور محکم و استوار شما را بر دشمنانت چٌره و پٌروز
نماٌد ،نصرتى متضمن عزت و غلبه و سرفرازى دنٌا و آخرت باشد.
خوانندۀ محترم!
والعٌت امر همٌن است که لرار داد صلح حدٌبٌه ٌکی از نصرت و پٌروزی های بزرگ
است که نصٌب رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ،نصٌب دٌن اسالم و در نهاٌت کافه مسلمانان گردٌد،
ببرکت همٌن صلح حدٌبٌه بود که در نهاٌت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص با برلراری صلح با مشرکٌن
واٌنکه در سال آٌنده برای ادای عمره تشرٌف بٌاورد ،دست ٌافت.
بر اساس همٌن پٌمان تؤرٌخی بود ،که لرٌشٌان اجازه آنرا ٌافتند که مٌتوانند بطور آزادانه
وبدون خوف در پٌمان رسول هللا صلی اله علٌه وسلم داخل شوند ،وحتی براثر مفاد اٌن
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پٌمان بود که؛ مسلمانان اگر مٌخواستند بطور آزادانه مٌتوانستند در پٌمان لرٌشٌان داخل
شوند.
بر اثر همٌن لرارداد حدٌبٌه بود که فضای کامل امنٌت و آساٌش در بٌن مردم اٌجاد کرد،
داٌره و شعاع فراخوانی به سوی دٌن ممدس اسالم گسترش پٌدا کرد ،و هر مإمنی که در
هر مکانی از آن منطمه لرار داشت حك داشت که ساٌرٌن به دٌن ممدس اسالم دعوت
نماٌد.
صلح حدٌبٌه زمٌنه را فراهم کرد تا هرکس که می خواهد درباره ی حمٌمت اسالم تحمٌك
کند ،به طور آ زادنه می توانند ،تحمٌك نماٌند ،بنابر همٌن حکمت بود که تعداد زٌاد از
مشرکٌن در اٌن مدت ،گروه گروه به صفوف دٌن ممدس اسالم جذب شدند .بنابر همٌن
حکمت بود که لرار داد صلح حدٌبٌه فتح و پٌروی نامٌد و آن را به پٌروزی و فتح آشکار
لوت گرفتن دٌن خدا و
توصٌف کرد ،چون هدف از گشودن و فتح شرهای مشرکٌن ّ
پٌروز شدن مسلمان هاست ،که اٌن هدف با آن فتح و ظفر تحمك پٌدا کرد.
َّللاُ َما
ک ه
و به دنبال اٌن فتح خداوند متعال چند چٌز را پٌش آورد ،و فرمودِ « :ل ٌَ ْغ ِف َر لَ َ
ک َو َما تَؤ َ هخ َر» تا سرانجام خداوند متعال همه ی گناهان گذشته و آٌنده ی تو
تَمَ هد َم ِمن ذَنبِ َ
را ببخشاٌد و هللا اعلم اٌن بدان جهت است که به سبب فتح وگروٌدن زٌاد مردم به دٌن،
عبادات ،و طاعات زٌادی انجام گرفته است.
و پٌامبر شراٌطی را در عالم اسباب در اٌن صلح ت َ َح ّمل کرد که جز پٌامبران اولوالعزم
کسی نمی تواند برآن شکٌباٌی ورزد ،واٌن از بزرگترٌن فضٌلت ها و کرامت های اوست
که خداوند گناهان گذشته و آٌنده ی او را بخشٌد.
در اٌن هٌچ جای شک نٌست که :لشکرٌان آسمان ها و زمٌن تحت فرمان وامر پروردگار
هستند و او تعالی از دوستانش هر که را بخواهد نصرت می بخشد ،از دشمنانش هر که
را بخواهد خوار وذلٌل می سازد و در اٌن امر به ٌاری کسی از مردم نٌازی نٌست .ا ّما
جهاد در برابر کافران را فرض کرده تا مإمنان را امتحان کند ،شهٌدانی را برگزٌند و
دل های پرهٌزگاران را در هنگام روبرو شدن با دشمنان بٌازماٌد .خداوند به مصلحت
بندگان داناست و به اموری که در دنٌا و آخرت ممدر کرده با حکمت است.
لوت دادن به دٌن تو و ٌاری کردنت در ممابل دشمنانت و
« َوٌُتِ هم نِ ْع َمتَهُ َ
ک» و تا با ّ
علَ ٌْ َ
ک ِص َرا ً
طا
وسٌع تر شدن داٌره ی پٌام و سخن تو نعمت خود را بر تو تمام نماٌدَ « ،وٌَ ْه ِدٌَ َ
ست َ ِمٌ ًما» و تا تو را به راه راست رهنماي كند که به وسٌله ی آن به سعادت همٌشگی و
ُّم ْ
رستگاری جاودانی دست ٌابی.
ٌزا» و خداوند به پٌروزی و نصرتی لوی تو را ٌاری دهد که
َّللاُ نَص ًْرا ع َِز ً
« َوٌَن ُ
ک ه
ص َر َ
اسالم در آن سست و ضعٌف نمی گردد بلکه پٌروزی کامل را به دست می آورد و
کافران رٌشه کن و خوار می گردند و کم مٌشوند و مومنان بٌش تر مٌگردند و خودشان و
مالهاٌشان رشد می نماٌند.
سپس آثار و پٌامدهای اٌن فتح را برای مومنان بٌان کرد و فرمود:

ب ا ْل ُم ْإ ِم ِن َ
ّلِل ُجنُو ُد
ٌن ِل ٌَ ْزدَادُوا إٌِ َمانًا َم َع ِإٌ َما ِن ِه ْم َو ِ ه ِ
ُه َو اله ِذي أ َ ْن َز َل ال ه
س ِكٌنَةَ ِفً لُلُو ِ
ض َوك َ
ع ِلٌ ًما َح ِكٌ ًما ﴿﴾۴
َّللاُ َ
اوا ِ
ال ه
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
َان ه

اوست ذاتی که در دل مإمنان سکون و اطمٌنان را نازل کرد تا اٌمانی بر اٌمان خود
بافزاٌند .ولشکرهای آسمان وزمٌن از هللا است وهللا دانا وحكٌم است)۴(.
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ابن کثٌر گفته است :اگر تنها ٌک فرشته علٌه آنان بگمارد ،رٌشه وبنٌاد آنان را نابود
مى کند .اما خدا جهاد را بر بندگان مشروع و ممرر فرموده است؛ چون در اٌن امر دلٌل
لطعى و حکمت فراوان ممرر است(.مختصر ٖ.).ٖ۴ٔ/

تشرٌح لغات :

س ِكٌنَةَِ ...لٌُد ِْخ َل ...فَ ْوزا ً ع َِظٌما ً» سعادت و رستگارى والعی وبزرگ ٌک نفر
«أ َ ْن َز َل ال ه
مإمن درآن است كه در دنٌا دلى آرام داشته باشد و در آخرت هم جنتی باشد.
س ِکٌنَةَ»ٌ :عنی آرامش و ثبات ،ولوت للب.
«اَل ه
س ْو ِء» :غم و اندوه درد .جوهرى مىگوٌد« :ساءة سواء» به فتح سٌن ،متضاد
«اَل ه
« ِس ّره» مٌباشد .و«اإلسم السوء» و «دائرة السوء» به ضم سٌن به معنى شر و شکست
مى باشد.
«طمؤنٌنه» :مراد اطمٌنان خاطری است که هرگونه شک و تردٌد و وحشت را از انسان
زائل میکند و او را در طوفان حوادث ثابت لدم می دارد (مالحظه شود سورۀ توبه آٌۀ
.)26
«جنود» :جمع ج ْند ،لشکرها .سپاهها .مراد همه چٌزهائی است که وسٌله تنفٌذ أوامر
الهی اند ،از لبٌل :فرشتگان ،انسان ها ،سنگ ها ،زلزله ها ،رعد و برق ها ،و...
(مالحظه شود :سورۀ :احزاب آٌۀ  ،9مدثر آٌۀ ( )31تفسٌر نور :مصطفی خرمدل).
ع ِلٌ ًما َح ِكٌ ًما» :خدا به احوال مخلولاتش آگاه است و در تعٌٌن و تدبٌر امور
« َوك َ
َّللاُ َ
َان ه
حکٌم است .مفسران گفته اند :منظور از نازل کردن آرامش بر للوب مإمنان« ،اهل
َّللا علٌه و سلم در مورد شرکت در جنگ با
حدٌبٌه» مىباشند که ولتى به پٌامبر صلّى ّ
ساکنان مکه بٌعت کردند ،از کفار اعمالى سرزد که نفس را آزار و للب را دردمند
َّللا علٌه و اله و سلم به مکه ممانعت به
مىکرد ،از جمله از ورود ٌاران پٌامبر صلّى ّ
َّللا علٌه و سلم بدون رسٌدن به ممصود خود برگشتند،
عمل آوردند و ٌاران پٌامبر صلّى ّ
اما با اٌن که مردم شورٌدند حتى ٌک نفر از آنان از اٌمان برنگشت .هٌجان زده و آشفته
َّللا عنه نزد پٌامبر آمد و اظهار داشت :مگر تو
شدند ،تا جاٌى که عمر بن الخطاب رضى ّ
پٌامبر بر حك خدا نٌستى؟ فرمود :بله هستم ،و حضرت عمر گفت :آٌا ما بر حك نٌستٌم و
دشمنان بر باطل نٌستند؟ فرمود :چرا هستند .گفت :پس چرا در دٌن خود ضعف و سستى
َّللا علٌه و سلم فرمود :من پٌامبر خدا مىباشم و از فرمانش
را بپذٌرٌم؟ پٌامبر صلّى ّ
سرپٌچى نمى کنم و همو ٌاور من است(.تفاصٌل اٌن موضوع در صحٌح بخارى و سٌرهى
ابن هشام وجود دارد.).

ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاْل َ ْن َها ُر َخا ِلد َ
ِلٌُد ِْخ َل ا ْل ُم ْإ ِمنِ َ
ٌِن فٌِ َها َوٌُ َك ِفّ َر
ت َجنها ٍ
ٌن َوا ْل ُم ْإ ِمنَا ِ
س ٌِّئَاتِ ِه ْم َوك َ
َّللا فَ ْو ًزا ع َِظٌ ًما﴿﴾۵
َ
َان َذ ِلنَ ِع ْن َد ه ِ
ع ْن ُه ْم َ

تا سرانجام مردان مإمن و زنان مإمن را در باغهای در آورد که در زٌر (درختان و
لصرهای) آن نهرها جاری است و همٌشه در آن خواهند بود ،و اٌنکه بدیهاٌشان را محو
سازد و اٌن در نزد هللا رستگارى بزرگى است)۵( .

شؤن نزول آٌۀ : 5
 -971بخاری ،مسلم ،ترمذی و حاکم از انس (رض) رواٌت میکنند :ولت بازگشت از
َّللاُ َما تَمَ هد َم ِم ْن َذ ْنبِنَ َو َما تَؤ َ هخ َر» (فتح )2 :به رسول
حدٌبٌه اٌن کالم عزٌز « ِلٌَ ْغ ِف َر لَنَ ه
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هللا صلی علٌه وسلم نازل گشت .پٌامبر گفت :براٌم آٌهای نازل شده است که در نزد من
از همه داراٌی و ثروت روی زمٌن محبوبتر است و آٌه را برای مسلمانان لراءت کرد.
گفتند :مبارکت وگواراٌت باد ای محبوب خدا! خدا گفته است که به تو چه عطا خواهد
کرد .پس به ما چه خواهد داد؟ آنگاه آٌۀ « ِلٌُد ِْخ َل ا ْل ُم ْإ ِمنِ َ
َّللا فَ ْو ًزا
ٌن َوا ْل ُم ْإ ِمنَاتِ ...تا ...ه ِ
ع َِظٌ ًما» نازل شد( .صحٌح است ،بخاری  ،4177ترمذی  ،3262نسائً در «تفسٌر»
 519و احمد  31 / 1رواٌت کرده اند .تفسٌر ابن کثٌر ).6122
در حدٌث شرٌف به رواٌت مغٌره بن شعبه (رض) آمده است که فرمود :رسول هللا صلی
هللا علٌه وسلم بسٌار نماز میگزاردند تا بدانجا که پاهاٌشان متورم میشد پس به اٌشان
گفته شد :آٌا جز اٌن است که هللا تعالی گناهان نخستٌن و واپسٌن را بر شما آمرزٌدهاست؟
ٌعنی چرا اٌن لدر بر خود فشار مٌآورٌد؟ فرمودند« :أفال أكون عبدا شكورا» :آٌا بنده
شکرگزاری نباشم؟».

ت ال ه
ظا ِنّ َ
ت َوا ْل ُمش ِْر ِك َ
ِب ا ْل ُمنَافِ ِم َ
س ْو ِء
ٌن َوا ْل ُمش ِْركَا ِ
ٌن َوا ْل ُمنَافِمَا ِ
ٌن بِ ه ِ
اّلِل َظ هن ال ه
َوٌُعَذّ َ
س ْو ِء َو َ
سا َءتْ
علٌَ ِْه ْم َولَعَنَ ُه ْم َوأ َ َ
َّللاُ َ
َ
ع هد لَ ُه ْم َج َهنه َم َو َ
علٌَ ِْه ْم دَائِ َرةُ ال ه
غ ِض َ
ب ه
ٌرا﴿﴾۶
َم ِص ً

و تا مردان منافك و زنان منافك و مردان مشرن و زنان مشرن را عذاب دهد که به هللا
گمان بد دارند ،بدٌها و بالها تنها بر اٌشان است و هللا بر آنان غضب کرده و آنان را
لعنت کرده است و دوزخ را برای آنان آماده نموده که دوزخ بد جاٌگاه است)۶( .
«سوء »:اٌن كلمه به فتح اول مصدر است به معنى بدى و به ض ّم آن اسم است به معنى
بد .اما به فتح سٌن نوعا ً به معنى فاعل آمده است ٌعنى پٌشامد ناراحت كننده.
«ال ه
س ْو ِء» :سوء ّ
ظن ،به هللا كار منافمان و مشركان است ورنه
ظا ِنّ َ
ٌن ِب ه ِ
اّلِل َظ هن ال ه
مإمنان ،امٌد و عشك و تو ّكل به هللا را دارند .لابل ٌاد آوری است که :منافك و مشرن،
در دنٌا و آخرت از رحمت الهى به دور هستندَ « .
ع هد لَ ُه ْم
علٌَ ِْه ْم َو لَعَنَ ُه ْم َو أ َ َ
َّللاُ َ
غ ِض َ
ب ه
صٌرا ً» هللا تعالی بر آنان غضب كرده واز رحمت خود دورشان ساخته
َج َهنه َم َو سا َءتْ َم ِ
و براٌشان جهنّم را آماده كرده است كه نهاٌت بدی است.
لرطبى گفته است :آنها گمان مىبردند ولتى پٌامبر به لصد حدٌبٌه بٌرون آمد ،پٌامبر و
هٌچ ٌک از ٌارانش به مدٌنه برنمىگردند(.تفسٌر لرطبى .).ٕ۶۵/ٔ۶

َّللاُ ع َِز ً
ض َوك َ
ٌزا َح ِكٌ ًما﴿﴾۷
اوا ِ
َو ِ ه ِ
ّلِل ُجنُو ُد ال ه
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
َان ه

لشكرٌان آسمانها و زمٌن تنها از آن خدا است ،و خداوند شكست ناپذٌر و حكٌم است)۷(.
هللا تعالی ،كار خود را از طرٌك اسباب و علل انجام مٌدهد .و نباٌد فراموش کرد که
پروردگار با عظمت ما هم براى لطف به مإمنان لشكرٌان فراوان دارد و هم براى نزول
ض» امام فخر رازى گفته است:
اوا ِ
لهر بر غضب شدگانَ « .و ِ ه ِ
ّلِل ُجنُو ُد ال ه
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
لفظ را تکرار کرده است؛ چون گاهى نزول سربازان او براى رحمت است ،و گاهى
براى عذاب ،پس ذکر آنان در مرحلهى اول براى نازل کردن رحمت بر مإمنٌن است و
در مرحلهى دوم براى نازل کردن عذاب بر کافران است( .تفسٌر کبٌر ).٠۴/ٕ٠
شٌخ احمد بن دمحم صاوى گفته است :اٌن آٌه را در مرحلهى اول براى به نماٌش گذاشتن
ع ِلٌما ً َح ِکٌما ً را آورده است .و در مرحلهى دوم
خلك و تدبٌر خود آورده ،و به دنبال آن َ
آن را براى به نماٌش گذاشتن انتمام از کافران آورده است ،پس به دنبال آن فرموده است:
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ع ِزٌزا ً َح ِکٌما ً (حاشٌه صاوی علی تفسٌر الجاللٌن  ).۱ٕ/۴و اٌن بى نهاٌت نٌکو به نظر
َ
مى رسد؛ زٌرا خداى متعال سربازان رحمت را براى ٌارى نمودن مإمنان نازل مىکند ،و
سربازان عذاب را براى نابودى کافران اعزام مى دارد.
خوانندۀ محترم !
در اٌات متبرکه (  8الی  ) 10در باره پٌامبر گرامی ،برگزٌدن او و بٌعت ٌاران
بزرگوارش در حدٌبٌه  ،را مورد بحث لرار می دهد .

ٌِرا﴿﴾۸
س ْلنَانَ شَا ِهدًا َو ُمبَ ِ ّ
ِإنها أ َ ْر َ
ش ًرا َونَذ ً

ما تو را گواه [بر اعمال امت] و مژده رسان و بٌم دهنده فرستادٌم)٠( .
وظٌفه پٌامبر ،نظارت بر اعمال و بٌم و بشارت است.
«شا ِهدا ً َو مبَ ِ ّ
شرا ً َو نَذٌِرا ً» و ووظٌفه مردم ،دفاع از حرٌم الهى و پٌامبر خدا و تكرٌم
سو ِل ِه َو تُعَ ِ ّز ُروهُ َو ت ُ َولِّ ُروهُ».
اوستِ « .لت ُ ْإ ِمنُوا بِ ه ِ
اّلِل َو َر ُ

س ِبّ ُحوهُ بُ ْك َرةً َوأ َ ِص ً
ٌال﴿﴾۹
ِلت ُ ْإ ِمنُوا بِ ه ِ
سو ِل ِه َوتُعَ ِ ّز ُروهُ َوت ُ َولِّ ُروهُ َوت ُ َ
اّلِل َو َر ُ

تا به هللا ورسولش اٌمان بٌاورٌد و و از او دفاع كنٌد ،و او را بزرگ بدارٌد .و صبح و
شام هللا را به پاکی ٌاد کنٌد)۱( .
«ت َع ِ ّزروه» :تا خدا را ٌاری کنٌدٌ .اری دادن خدا هم با ٌاری دادن دٌن او مٌسر است.
«ت َو ِلّروه» :تا خدا را بزرگ دارٌد و تعظٌمش کنٌد.
صٌالً»( :مالحظه فرماٌد سورۀ :فرلان آٌه  ،5احزاب آٌه .)42
«ب ْك َرة ً َوأ َ ِ
الزمهى اٌمان ،حماٌت و حراست از حرٌم دٌن و رسول هللا است.
«ت ُ َع ِ ّز ُرو ُه» ٌارى و حراست از پٌامبر ،باٌد همراه تعظٌم و تكرٌم و برخاسته از عشك و
معرفت اٌمان به پٌامبر و نصرت و تكرٌم او باٌد به صورت ٌن تع ّهد و جرٌان همٌشگى
باشد ،نه برنامهاى مولّت و موسمى.

ٌِه ْم فَ َم ْن نَك َ
َث فَ ِإنه َما ٌَ ْنك ُ
إِ هن الهذ َ
علَى
ُث َ
َّللاَ ٌَ ُد ه ِ
ٌِن ٌُبَاٌِعُونَنَ إِنه َما ٌُبَاٌِعُو َن ه
َّللا فَ ْوقَ أ َ ٌْد ِ
سٌُ ْإتٌِ ِه أَجْ ًرا ع َِظٌ ًما﴿ٓٔ﴾
س ِه َو َم ْن أ َ ْوفَى بِ َما عَا َه َد َ
نَ ْف ِ
َّللا فَ َ
علَ ٌْهُ ه َ

به ٌمٌن کسانی که با تو بٌعت مٌکنند ،جز اٌن نٌست که با هللا بٌعت میکردند .دست هللا
باالی دست های آنان است ،پس هرکس پٌمان شکنی کند پس به زٌان خود پٌمان شکنی
مٌکند و هر کس به آنچه که بر آن با هللا عهد بسته است وفاکند ،پس(هللا) به زودی پاداش
بزرگی به اوخواهد داد)ٔٓ(.
«بٌعت» :به معناى پٌمان و تع ّهد است .كسى كه با دٌگرى بٌعت مىكند .ونباٌد فراموش
َّللاَ« بٌعت با پٌامبرملسو هیلع هللا یلص ،بٌعت با پروردگار با عظمت
کرد کهٌُ« :باٌِعُونَنَ ٌُ ...باٌِعُ َ
ون ه
است.
«ٌَد هللاِ فَ ْوقَ أ َ ٌْدٌِ ِه ْم» :اٌن تعبٌر کناٌه از آن است که بٌعت با پٌغمبر ٌک بٌعت الهی
استٌ .عنی اٌنکه دست خدا باالی دست آنان لرار گرفته است و دردست اٌشان گذارده
شده استٌ .عنی اٌن تعبٌر طوری است کسٌکه با پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بٌعت مٌکند به مفهوم بٌعت
باپروردگار با عظمت است.
امام ابن کثٌر گفته است :هللا متعال حاضر است و در کنار آنها مٌباشد و گفتار آنان را
مٌشنود و جاى آنان را مً بٌند ،و از نهان و ظاهر آنها باخبر است.
پس بٌعت با خدا توسط پٌامبرش انجام مى پذٌرد( .مختصر ٖ).ٖ۴ٕ/
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َّللا علٌه و سلم که
زمخشرى مٌفرماٌد :گفته است :منظور اٌن است دست پٌامبر صلّى ّ
َّللا علٌه و
روى دست آنها لرار دارد همانند دست خداست؛ ٌعنى هر کس با پٌامبر صلّى ّ
اله و سلم بٌعت کند ،با خدا بٌعت کرده است .مانند فرمودهى من ٌطع الرسول فمط أطاع
َّللا( .تفسٌر کشاف ).ٕ۶۵/۴
ّ
ث» :پٌمان شکنی کرد( .تفسٌر نور :مرحوم خرمدل)
«نَ َك َ
از لرائن وشؤن نزول آٌۀ مبارکه طوری درس گرفته مٌتوانٌم که :ز َعما و رهبران جوامع
اسالمی ،باٌد در شراٌط بحرانى واضطراری بر وفادارى مردم ،الدام تجدٌد پٌمان می
نماٌند ،طورٌکه از سٌرت رسول هللا صلی اله علٌه وسلم معلوم شد که :آنحضرت در
شراٌط بحرانى لبل از صلح حدٌبٌّه ،از مردم بٌعت گرفت .در ضمن لابل ٌاد آوری است
که :بٌعتٌ ،ن تعهد شرعى است كه وفاى به آن الزم و شكستن آن حرام است و عماب
دارد.
«فَ َم ْن نَك َ
َث فَ ِإنه َما ٌَ ْنك ُ
س ِه» پس هرکس پٌمان شکنی کند پس به زٌان خود پٌمان
ُث َ
علَى نَ ْف ِ
شکنی می کند ،و هر کس به آنچه که بر آن با هللا عهد بسته است وفا کند ،پس (هللا) به
زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد .در اٌن آٌۀ مبارکه اشاره به «بٌعة الرضوان» است
که در آن اصحاب كرام با پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بٌعت کردند و با او پٌمان بستند که از جنگ فرار
نکنند.
همچنان هللا تعالی در اٌن مبارکه با تمام صراحت بٌان داشته است که« :فَ َمن نهک َ
َث» پس
هرکس پٌمان شکنی کند و به عهدی که با هللا تعالی بسته است وفا ننماٌد« ،فَ ِإنه َما ٌَنک ُ
ُث
س ِه» پٌمان شکنی او به زٌان خودش است ،چون سر انجام ب ِد آن به خودش بر
َ
علَى نَ ْف ِ
می گردد و کٌفر آن به او خواهد رسٌد.
َّللا» و هرکس به عهدی که با خداوند بسته است وفا نماٌد
« َو َم ْن أ َ ْوفَى بِ َما عَا َه َد َ
علَ ٌْهُ ه َ
سٌُ ْإ ِتٌ ِه أَجْ ًرا ع َِظٌ ًما» خداوند به او پاداش بزرگی
وآن را به طور کامل انجام دهد« ،فَ َ
می دهد و اندازه آن را جز خداٌی که آن را بخشٌده و داده است کسی نمی داند.
«أَجْ ًرا ع َِظٌ ًما» کلمۀ «اجر» در لغت به معنی مزد ،ثواب و پاداشی دنٌوی ٌا أخروی که
در ممابل عمل نٌک ،به انسان می رسد ،آمده است( .لاموس لرآن ،ج  ،1ص  ،25دار
الکتب اإلسالمٌة)
اٌن کلمه در لرآن عظٌم الشؤن به «اجر کبٌر» و «اجر عظٌم» و «اجر کرٌم» در چندٌن
آٌات متبرکه تکرار شده است ،و در همه آٌات صفت برای اجر لرار گرفتهاند .و مفسرٌن
آنرا به معنی ثواب وپا داش بزرگ وفروان تفسٌر نموده اند .و برخی از مفسرٌن «اجر
کبٌر»« ،اجر عظٌم» و «اجر کرٌم» را بهشت دانسته اند.
«کرٌم» :از رٌشۀ «ک ََرم» به معنای «سخی»« ،نفٌس» و «عزٌز» است.
«ک ََرم» اگر وصف خدا والع شود ،مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر
وصف انسان باشد ن ام اخالق و افعال پسندٌده اوست که از وى ظاهر می شود به کسى
کرٌم نگوٌند مگر بعد از آن که آن اخالق و افعالى از وى ظاهر شود و هر چٌزی که در
نوع خود شرٌف است با کرم توصٌف می شود(.لاموس لرآن ،ج  ،6ص ).103
«کبٌر» به معنای عظٌم المدر(لدرومنزلت بزرگ) است .در ضمن باٌد گفت که «کبٌر»،
از أسماء و صفات حسناى االهی به معنای بزرگ و صاحب کبرٌاٌی است(.ابن منظور،
دمحم بن مکرم ،لسان العرب ،جلد  ،5صفحه  125و  ،126دار صادر ،بٌروت).
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فرق بٌن «کبٌر» و «عظٌم»:
«عظٌم» در ممابل «حمٌر» بوده و تمابلشان به تضاد است ،اما «کبٌر» در ممابل
«صغٌر» است .تمابل کبٌر و صغٌر نسبی است؛ ٌعنی ٌک چٌز نسبت به چٌز دٌگر
مٌتواند کبٌر باشد ،ولی به تناسب چٌز بزرگ تر مٌتواند صغٌر محسوب شود به خالف
«عظٌم» که هٌچ ولت برآن اطالق حمٌر ،نمٌشود(.مصطفوى ،حسن ،التحمٌك فی کلمات
المرآن الکرٌم ،جلد  ،10صفحه )17
ـ عظٌم ،لوی ترٌن مرتبه و باالترٌن درجه از کبٌر است و داللت می کند بر مرتبۀ
رفٌعه ،ا ّما کبٌر ،داللت می کند بر مطلك رفعت(.مصطفوى ،حسن ،التحمٌك فی کلمات
المرآن الکرٌم ،ج  ،10ص .)17
خوانندۀ محترم !
نشٌنان (اعراب) بازپسمانده ی
در آٌات متبرکه (  11الی  ) 17در رابطه به بادٌه
ِ
جهادگرٌز ،بحث بعمل آمده است .

سٌَمُو ُل لَنَ ا ْل ُم َخلهفُ َ
ست َ ْغ ِف ْر لَنَا ٌَمُولُو َن
ب َ
شغَلَتْنَا أ َ ْم َوالُنَا َوأ َ ْهلُو َنا فَا ْ
َ
ون ِم َن ْاْلَع َْرا ِ
ش ٌْئ ًا ِإ ْن أ َ َرا َد ِب ُك ْم َ
ض ًّرا أ َ ْو
َّللا َ
ْس ِفً لُلُو ِب ِه ْم لُ ْل فَ َم ْن ٌَ ْم ِلنُ لَ ُك ْم ِم َن ه ِ
ِبؤ َ ْل ِ
سنَ ِت ِه ْم َما لٌَ َ
َّللاُ ِب َما ت َ ْع َملُ َ
أ َ َرا َد ِب ُك ْم نَ ْفعًا بَ ْل ك َ
ٌرا﴿ٔٔ﴾
َان ه
ون َخ ِب ً

زود است که پس ماندگان عربهای بادٌه نشٌن به تو بگوٌند :اموال و خانواده ،ما را به
خود مشغول ساخت ،پس برای ما آمرزش بخواه ،با زبان های شان چٌزی را مٌگوٌند که
در دل هاٌشان نٌست ،بگو :چه کسی مٌتواند براٌتان در برابر هللا اگر در حك شما زٌانی
بخواهد و ٌا در حك شما نفعی را اراده کند اختٌاری دارد ،بلکه هللا به آنچه میکنٌد آگاه
است.)ٔٔ( .
«المخلفون» بازپس ماندگان .واپس زدگان.
شر و
هٌچکس توان ندارد خٌر و خوبٌی را که هللا براٌش ممدّر کرده از خود بگرداندٌ ،ا ّ
ناخوشاٌندٌی را که بر او ممدّر کرده باشد از خود دفع نماٌد.
والعٌت مطابك پندار شما نٌست که خداوند به رازهای دل های شما آگاه نباشد ،بلکه او به
چٌزهای پنهان و آشکار داناست ،هٌچ امر پوشٌدهای از او مخفی نمی باشد و لطعا ً شما را
به اعمالی که انجام دادٌد مورد محاسبه لرار مٌدهد.
َ
َ
ک ْم َ
ک ْم نَ ْفعا ً» به آنها بگو:
ض ًّرا أ ْو أ ٰرا َد ِب ُ
شٌْئا ً ِإ ْن أ َ ٰرا َد بِ ُ
َّللا َ
ک لَ ُ
ک ْم ِم َن َ ّٰ ِ
«لُ ْل فَ َم ْن ٌَ ْم ِل ُ
چه کسى شما را از خواست خدا حفظ مىکند اگر بخواهد به شما زٌانى همچون شکست ٌا
نفعى از لبٌل پٌروزى و غنٌمت به شما برساند؟
امام لرطبى گفته است :بدٌن وسٌله گمان آنها را رد مىکند که گمان مىبردند تخلف از
َّللا علٌه و اله و سلم زٌان آنان را دفع و نفع را براى آنان جلب
همراهى پٌامبر صلّى ّ
مىکند(.تفسٌر لرطبی).

سو ُل َوا ْل ُم ْإ ِمنُ َ
ٌه ْم أَبَدًا َو ُز ٌِّ َن َذ ِلنَ فًِ لُلُو ِب ُك ْم
الر ُ
بَ ْل َظنَ ْنت ُ ْم أ َ ْن لَ ْن ٌَ ْنمَ ِل َ
ب ه
ون ِإلَى أ َ ْه ِل ِ
ورا﴿ٕٔ﴾
َو َظنَ ْنت ُ ْم َظ هن ال ه
س ْو ِء َو ُك ْنت ُ ْم لَ ْو ًما بُ ً

بلکه شما گمان کردٌد که رسول و مإمنان هرگز بهسوی خانوادههاٌشان باز نخواهند
گشت و اٌن در دلهاٌتان آراسته شد و گمان بد کردٌد و شما مردمى در خور هالكت
بودٌد.)ٕٔ( .
ب» :هرگز برنمیگردد.
«لَن ٌَنمَ ِل َ
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سو ِل ِه فَ ِإنها أ َ ْعت َ ْدنَا ِل ْلكَافِ ِر َ
ٌرا﴿ٖٔ﴾
َو َم ْن لَ ْم ٌُ ْإ ِم ْن ِب ه ِ
ٌن َ
اّلِل َو َر ُ
س ِع ً

و هر كس به خداوند و پٌامبر او اٌمان نٌاورد [بداند كه] ما براى كافران آتشى افروخته
آماده ساختهاٌم)ٖٔ(.

َّللاُ َ
ِب َم ْن ٌَشَا ُء َوك َ
ورا
اوا ِ
َو ِ ه ِ
ّلِل ُم ْلنُ ال ه
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
ض ٌَ ْغ ِف ُر ِل َم ْن ٌَشَا ُء َوٌُ َعذّ ُ
َان ه
غف ُ ً
َر ِحٌ ًما﴿﴾ٔ۴

و مالکٌّت و فرمانرواٌی آسمان ها و زمٌن فمط در سٌطره هللا است ،هر کس را بخواهد
می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند؛ و هللا همواره بسٌار آمرزنده و مهربان
است.)ٔ۴( .

ون إِ َذا ا ْن َطلَ ْمت ُ ْم إِلَى َمغَانِ َم ِلتَؤ ْ ُخذُو َها َذ ُرونَا نَتهبِ ْع ُك ْم ٌُ ِرٌد َ
سٌَمُو ُل ا ْل ُم َخلهفُ َ
ُون أ َ ْن ٌُبَ ِ ّدلُوا
َ
سٌَمُولُ َ
سدُونَنَا بَ ْل كَانُوا َال
ك ََال َم ه ِ
َّللاُ ِم ْن لَ ْب ُل فَ َ
ون بَ ْل تَحْ ُ
َّللا لُ ْل لَ ْن تَتهبِعُونَا َك َذ ِل ُك ْم لَا َل ه
ون ِإ هال لَ ِل ً
ٌَ ْفمَ ُه َ
ٌال﴿﴾ٔ۵

زود است همان پس ماندگان (غزوۀ حدٌبٌه) بگوٌند ،ولتی که شما برای به دست آوردن
غنٌمتهای (خٌبر) روان شوٌد ،بگذارٌد که همراه شما بروٌم ،مٌخواهند سخن هللا را تغٌٌر
دهند .بگو :هرگز با ما نخواهٌد رفت ،هللا از پٌش اٌن چنٌن (در بارۀ شما) فرموده است،
پس خواهند گفت( :هللا نگفته است) بلکه شما نسبت به ما حسد می ورزٌد( .مسلمانان حسد
نمی ورزند) ولی آنان جز اندکی نمی فهمند.)ٔ۵( .

لُ ْل ِل ْل ُم َخله ِف َ
شدٌِ ٍد تُمَاتِلُونَ ُه ْم أ َ ْو
ست ُ ْدع َْو َن ِإلَى لَ ْو ٍم أُو ِلً بَؤ ْ ٍس َ
ب َ
ٌن ِم َن ْاْل َ ْع َرا ِ
س ِل ُم َ
سنًا َو ِإ ْن تَت َ َوله ْوا َك َما ت َ َوله ٌْت ُ ْم ِم ْن لَ ْب ُل ٌُ َع ِذّ ْب ُك ْم
ٌُ ْ
َّللاُ أَجْ ًرا َح َ
ون فَ ِإ ْن ت ُ ِطٌعُوا ٌُ ْإ ِت ُك ُم ه
ع َذابًا أ َ ِلٌ ًما﴿﴾ٔ۶
َ

به پس ماندگان بادٌه نشٌن بگو :به زودی از شما دعوت خواهد شد که بهسوی لوم جنگ
جو و لدرتمند بروٌد ،تا با آنان بجنگٌدٌ ،ا آنکه اسالم آورند .پس اگر اطاعت کنٌد ،هللا
پاداش نٌک به شما خواهد داد .و اگر روی بگردانٌد ،طورٌکه پٌش از اٌن روی
گرداندٌد ،شما را به عذاب دردناک شکنجه خواهد کرد)ٔ۶( .
سٌلمه کذّابٌ ،عنی اهل ِردّه است که چهار سال بعد از
«لَ ْوم» :مراد بنوحنٌفه ،لوم م َ
نزول اٌن آٌات در زمان ابوبکر مٌان اٌشان و مإمنان جنگ سختی درگرفت( .نگا:
التفسٌر المرآنی للمرآن).
س ِلمونَ » :با آنان می جنگٌد ٌا مسلمان می شوندٌ .عنی باٌد با آنان بجنگٌد
«تمَاتِلونَه ْم أ َ ْو ٌ ْ
تا اسالم را می پذٌرند .راه دٌگری از اٌشان پذٌرفته نمٌشود.
شان نزول آٌۀ :62
حضرت ابن عباس(رض) در شؤن نزول آٌه مبارکه مٌفرماٌد :چون آٌهَ « :و ِإن تَت َ َولهواْ
َك َما ت َ َولهٌتُم ِ ّمن لَب ُل» (سورۀ الفتح )16 :نازل شد ،مرٌضان و اشخاص زمٌنگٌر گفتند:
ٌا رسولهللا! تکلٌف ما چه میشود؟ پس اٌن آٌۀ نازل شد.

ج َو َم ْن
ج َو َال َ
ج َو َال َ
ْس َ
ٌض َح َر ٌ
علَى ْاْلَع َْرجِ َح َر ٌ
علَى ْاْل َ ْع َمى َح َر ٌ
علَى ا ْل َم ِر ِ
لٌَ َ
ع َذابًا
ار َو َم ْن ٌَت َ َو هل ٌُعَ ِذّ ْبهُ َ
سولَهُ ٌُد ِْخ ْلهُ َجنها ٍ
َّللا َو َر ُ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاْل َ ْن َه ُ
ٌُ ِط ِع ه َ
أ َ ِلٌ ًما﴿﴾ٔ۷

بر نابٌنا گناهی نٌست و بر لنگ گناهی نٌست و بر مرٌض گناهی نٌست (اگر در مٌدان
جهاد شركت نكند) و هرکس از هللا و پٌغمبرش اطاعت کند ،هللا او را به باغ هاٌی وارد
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مٌسازد که از زٌر (درختان و لصرهای) آن نهر ها روان است .وهرکس روی بگرداند،
اورا به عذاب دردناک ،عذاب خواهدداد)ٔ۷(.
« َح َرج» :گناه (مالحظه شود سورۀ :توبه ،آٌۀ ،91سورۀ نور ،آٌۀ .)61
لبل از همه باٌد گفت که :با داشتن معلولٌت کرامت ممام ومنزلت انسانی پاٌٌن نمی آٌد و
نباٌد به آنانی که ٌکی از اعضای بدن خود را بنابر دالٌل مختلف از دست داده اند به چشم
حمارت دٌده شود.
ملَمَبْ لرار دادن به عٌب معٌن از جمله گناهان کبٌره بشمار می رود ،لرآن عظٌم الشؤن
نسبت دادن اصطالحات معٌوبٌت به مسلمانان را از جمله (کر ،کور و شل و امثال آن)
ناروا دانسته و آنر منع نموده است.
خداوند تبارک و تعالی عادل است .ولی دانست که الزمه عدل الهی اٌن نٌست که همه را
بر ٌک وضعٌت مشابه خلك نماٌد! بلکه عدل الهی آنست که اگر انسانها را بر اوضاع و
شراٌط مختلف خلك نمود ،مسئولٌت پذٌری آنها در دنٌا و جواب دهی آنها در آخرت نٌز
در پی شراٌط شان متفاوت باشدٌ .عنی خداوند کسی را که مثالً معلول کرده در دنٌا به
انجام هر کاری مكلف نکرده و در لٌامت نٌز از چٌزٌكه او را به آن چٌز مكلف ننموده
بازخواست نمٌكند.
بطور مثال ما اٌن امر را در شرع می بٌنٌم؛ ٌعنی شخصی که ثروتمند وپولدار است،
مطمئنا ً از شخصی که فمٌر است مسئولٌت بٌشتری نٌز برگردن دارد ،و کسی که علم
دارد با کسی که علم اندک دارد متفاوت است و هللا تعالی از شخص عالم تر بازخواست
بٌشتری خواهد کرد .و همٌنطور کسی که سالم است به نسبت معلول هم در دنٌا و در
آخرت مسئولٌتش بٌشتر است و همه ی اٌنها به دلٌل وجود آزماٌش بٌن خالٌك است.
ابن ام مکتوم «عبدهللا بن لٌس لرشی عامری» از جمله ٌکی از صحابه جلٌل المدری در
اسالم است که به هردو چشم نابٌنا بود .وی از جمله اولٌن کسانی بود ،که اسالم آورد
وهجرت کرد .هجرت وی پس از مصعب بن عمٌر(رضی هللا عنه) و پٌش از رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص بود .وی در مدٌنه منوره به تعلٌم لرآن عظٌم الشان مصروف بود.
مإرخٌن می نوٌسند که :ابن ام مکتوم نابٌنا بود و به همراه بالل و سعد و المرظ و ابو
محذورة (که مإذن مکه بود) به دستور رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آذان می گفت.
همچنٌن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در غزوات و هنگامی که خود در مدٌنه نبود وی را به جانشٌنی
خود انتخاب می کرد تا برای مردمی که در مدٌنه بودند امامت کند .گفته شده است پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص سٌزده بار وی را بجای خود امٌر مدٌنه لرار داده است.
عروة میگوٌد :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص با تعدادی از مردان لرٌش نشسته بود که در مٌانشان عتبة
بن ربٌعه نٌز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد در حالی که سوالی داشت .پس رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص (به دلٌل مشغول بودن به سران لرٌش) از وی روی گرداند که اٌن آٌه نازل
گردٌد« :عبس وتولى .أن جاءه األعمى»( .چهره درهم کشٌد و روی گرداند آنگاه نابٌنا به
نزد وی آمد).
از براء رضی هللا عنه رواٌت است که گفت :ولتی آٌۀ «مإمنان خانه نشٌن با مجاهدانی
كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد مٌكنند ٌكسان نمىباشند» نازل گردٌد ،رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص ،زٌد را صدا زد و او را دستور داد که آن را بنوٌسد .زٌد استخوان کتف شتری را
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آورد و آن را نوشت .پس در اٌن هنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابٌاٌی خود شکاٌت برد
پس اٌن بخش از آٌه نازل شد« :غٌر أولً الضرر» (آنانی كه زٌان دٌده نٌستند).
از ابو لٌلی رواٌت است که ابن ام مکتوم گفت :ای پروردگارم! عذر من را نازل کن .پس
اٌن آٌه نازل شد که« :غٌر أولً الضرر» اما وی بعد ها نٌز به جهاد می رفت و
میگفت :بٌرق را به من بدهٌد که من کورم و نمی توانم فرار کنم! و مرا مٌان دو صف
لرار دهٌد.
وی در دوران عمر بن خطاب به همراه سعد بن ابی ولاص در نبرد لادسٌه شرکت جست
و گفته شده است در همان نبرد به شهادت رسٌده است و گفته شده که پس از بازگشت از
اٌن نبرد در مدٌنه وفات ٌافته است .وهللا اعلم(.نزهة الفضالء  - 1/62البداٌة والنهاٌة
)7/49
برخی از مفسرٌن می نوٌسند که :وی روزی به نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد وگفتٌ :ا رسول هللا
من از فٌض جهاد محروم شدم و از جمله لاعدٌن هستم ،در اٌن زمان از فوق عرش الهی
برای تسلی خاطر اٌن مرد نابٌنا خطاب رسٌد که «ای رسول من ،به اٌن مرد بگـو :بر
نابٌنا و لنگ ومرٌض گناهی نٌست(اگر درمٌدان جهاد شرکت نکنند) .هرکس از خدا و
فرستادهاش فرانبرداری کند ،خدا او را به باغ های بهشتی وارد می سازد که رودبارها
در زٌر (کاخ ها و درختان) آن روان است ،و هر کس که سرپٌچی کند ،خدا او را به
عذاب دردناکی گرفتار میسازد.
در رواٌتی آمده است که حضرت ابن عباس گفته است :آنها عبارتند از باز اٌستادگان از
غزوه بدر و آنان که به جهاد رفتند .ولتى آٌه نازل شد «ابن ام مکتوم» برخاست و گفت:
َّللا! آٌا براى من رخصتى هست؟ به خدا لسم اگر مٌتوانستم به جهاد مى رفتم.
ٌا رسول ّ
ضرر) را نازل کرد.
آنگاه خدا آٌه ى (غٌر أولى ال َ
أهل َ
ضرر :اهل معاذٌراند که عذرهاٌی چون مرٌضی ،معلولٌت ،نابٌناٌی ،لنگی و غٌره
به آنان ضرر وارد نموده ،تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته است ،پس اگر نٌت و عزم
مإمنان معذور فمط اٌن باشد که در صورت نبود عذر ،لطعا ً به جهاد میرفتند ،در اٌن
صورت  ،آن معذوران نٌز در درجه مجاهدان لرار داشته وهمانند پاداش اٌشان را دارند،
چنانکه درحدٌث شرٌف آمده است :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص درٌکی از غزوات خطاب به مجاهدان
فرمودند« :لطعا ً در مدٌنه مردمی هستند که شما هٌچ مسٌری را نپٌموده و هٌچ وادیای
را پشت سر نگذاشته اٌد ،مگر اٌنکه با شما در آن همراهند .اصحاب گفتندٌ :ارسول هللا!
درحالیکه در مدٌنه هستند با ما همراهند؟ فرمودند :آری! وجود عذراٌشان را بازداشته
است».
خوانندۀ محترم !
از فحوی آٌۀ متبرکه اٌن حمٌمت واضح می شود که :تكالٌف الهى ،به ممدار لدرت و توان
است .همچنان اٌن والعٌت وعدل الهی که اشخاص معذور ،از بهشت محروم نمىشوند،
به شرط آنكه در ح ّد توان ،مطٌع باشند.
ٌادداشت :
در آٌات متبرکه (  18الی  ) 26در باره بٌعت رضوان و خٌر فراوان آن ،نکوهش مشر
كان  ،بحث بعمل می اٌد .
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َّللاُ ع َِن ا ْل ُم ْإ ِم ِن َ
ش َج َر ِة فَ َع ِل َم َما ِفً لُلُوبِ ِه ْم فَؤ َ ْن َز َل
ٌن ِإ ْذ ٌُ َبا ٌِعُونَنَ تَحْ تَ ال ه
ً ه
لَمَ ْد َر ِض َ
علٌَ ِْه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَتْ ًحا لَ ِرٌبًا﴿﴾ٔ۸
س ِكٌنَةَ َ
ال ه

هر آئٌنه که هللا از مإمنان ،چون با تو در زٌر آن درخت بٌعت كردند ،راضی شد ،پس
آنچه را که در دل هاٌشان بود دانست ،در نتٌجه بر آنان سکون و آرامش نازل کرد و به
آنان فتح نزدٌک را پاداش داد)ٔ٠( .
« ِإ ْذ» :آن دم .بدانگاه.
«ال ه
ش َج َرةِ» :مراد درخت بزرگ وضخٌم است که در حدٌبٌه بود و مإمنان در زٌر ساٌه
آن با پٌغمبر تجدٌد بٌعت کردند و اٌن پٌمان به سبب خوشنودی خدا از آن مإمنان
الرضْوان» نام گرفت.
«بَ ٌْعَة ِ ّ
«فَتْحا ً لَ ِرٌبا ً» :مراد صلح حدٌبٌه است که منشؤ آزادی دعوت اسالم وفتوحات بٌشمار
گردٌد .وبرخی از مفسرٌن آنرا به فتح خٌبر در هنگام بازگشت مسلمانان از حدٌبٌه رخ
داد و برخی آنرا به فتح مکه تفسٌر نموده اند.
خٌبر :منطمه سرسبزی در ( )160کٌلومتری مدٌنه بر سر راه شام است که در عهد
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ،محل سکونت ٌهودٌان بود و در سال ( )7هجری لمری پس از ( )6هفته
محاصره از سوی پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص و نبردهاٌی که رخ داد ،به تصرف مسلمانان درآمد.

شؤن نزول آٌۀ :68
چنانکه مفسران در بٌان شؤن نزول اٌن آٌه از سلمه بن اکوع (رض) رواٌت کردهاند که
فرمود« :در اثناٌی که ما به خواب چاشتگاه (لٌلوله) رفته بودٌم ،ناگهان منادی رسول
اکرم ملسو هیلع هللا یلص ندا سر داد که :أٌها الناس! روحالمدس (جبرئٌل) فرود آمد ،بٌعت کنٌد! بٌعت کنٌد!
پس نزد اٌشان رفتٌم و درحالیکه اٌشان در زٌر درخت طلح (آکاسٌا) بودند ،با اٌشان
بٌعت کردٌم و آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص با زدن ٌک دست خوٌش بر دست دٌگر خود ،از جای
عثمان (رض) که او را نزد لرٌش فرستاده بودند ،بٌعت کردند .در اٌن اثنا مردم گفتند:
گوارا باد بر تو ای فرزند عفان! تو هم اکنون به کعبه طواف میکنی ولی ما در اٌنجا
محروم هستٌم! اما رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :اگر او ،اٌن و اٌن ممدارسال در مکه بماند؛
َّللاُ ع َِن
ً ه
تا من به کعبه طواف نکنم ،طواف نمیکند» .آنگاه اٌن آٌه نازل شدَ « .لمَ ْد َر ِض َ
ا ْل ُم ْإ ِمنِ َ
ش َج َر ِة »...را نازل کرد( .ابن ابوحاتم چنانچه در «تفسٌر
ٌن إِ ْذ ٌُبَا ٌِعُونَنَ تَحْ تَ ال ه
ابن کثٌر»  225/4آمده رواٌت کرده است .تفسٌر «زاد المسٌر» .).1291

لطع درخت بٌعت الرضوان:
درختی که در اٌن آٌه ذکر شده درخت «مغٌالن» است ،و مشهور است که بعد از وفات
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ،بعضی از مردم زٌرا آن درخت مٌرفتند و برای کسب ثواب در آنجا نماز
می خواندند.
ابن سعد با سند صحٌح در حدٌثی از نافع رواٌت فرموده است که :در ٌکی از روز ها به
حضرت عمر(رض) خبر رسٌد که تعدادی از مسلمانان به پٌش درخت بٌعت الرضوان
می روند و در آنجا به ظن اٌنکه محل متبرک است ،نماز بجا می آورند .بعد از اٌنکه
حضرت عمر اٌن داستان را شنٌد ،هداٌت فرمود تا آن درخت را لطع کنند( .التارٌخ
االسالمی  ،260/19طبمات ابن سعد ()100/2
مإرخٌن در مورد اٌنکه :چرا حضرت عمر درختی بٌعتالرضوان را که پٌامبر صلی هللا
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علٌه وسلم و ٌارانش زٌر آن بٌعت کرده بودند ،لطع کرد ،مٌنوٌسند :اٌن عمل در زمانی
صورت گرفت که :حضرت عمر رضی هللا عنه متوجه شد بعضی از مردم به آنجا
میروند علت را از آنها جوٌا شد .گفتند :مردم در آنجا نماز میخوانند ،چون پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص در مسٌر حج در آن جا نماز خوانده است عمر رضی هللا عنه خشمگٌن شد و فرمود:
همانا پٌشٌنٌان به سبب تمدس آثار پٌامبران شان به هالکت رسٌدند( .مجموع الفتاوی
)171/27
شٌخ االسالم ابن تٌمٌه در اٌن بابت می فرماٌد :صحابه و تابعٌن بر آثار پٌامبران و
صالحان (مانند نشستن پٌامبر در جای مخصوص و ٌا ،نماز خواندن اٌشان در ٌک مکان
مشخص و غٌره )...بناء ٌا مسجدی نساختند ،حتی بزرگان صحابه از جمله عمر بن
خطاب رضی هللا عنه و ...مردم را از نماز خواندن در مکانی که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص اتفالی در
آنجا نماز خوانده نهی کردهاند .مجموع الفتاوی (.)466/17

َّللاُ ع َِز ً
ٌرةً ٌَؤ ْ ُخذُونَ َها َوك َ
ٌزا َح ِكٌ ًما﴿﴾ٔ۹
َان ه
َو َمغَانِ َم َكثِ َ

و غنائم بسٌاري كه آنرا به دست مًآورند ،و هللا غالب باحکمت است)ٔ۱( .
ٌرةً ٌَؤ ْ ُخذُونَ ٰها و غناٌم» هدف از آن همه غنٌمتهائی است که تا روز
« َو َم ٰغانِ َم َکثِ َ
آخرت مسلمانان بدست می آورند .ابن کثٌر گفته است :اٌن «خٌر کثٌر» عبارت است از
اجراى صلح در بٌن آنها و دشمنانشان که خدا آن را به وسٌلهى آنها اجرا کرد و از طرٌك
خٌر و برکت فراوانى با فتح خٌبر به دست آمد .و بعد از آن ،فتح و گشودن دٌگر
سرزمٌنها و والٌات ،و عزت و پٌروزى و رفعت ممام دنٌا و آخرت را نصٌب آنها
نمود(مختصر َٖ « ).ٖ۴۵/و ٰک َ
َّللاُ ع َِزٌزا ً َح ِکٌما ً» خدا در کار خود ممتدر و در تدبٌر
ان َ ّٰ
و صنعش حکٌم است .از اٌن جهت است که شما را بر آنان غالب کرد و سرزمٌن و
اموال و دٌار آنها را به غنٌمت شما درآورد.

ع ْن ُك ْم َو ِلتَك َ
ُون
اس َ
َو َ
ِي النه ِ
ٌرةً تَؤ ْ ُخذُونَ َها فَعَ هج َل لَ ُك ْم َه ِذ ِه َوك ه
ع َد ُك ُم ه
َّللاُ َمغَانِ َم َكثِ َ
َف أ َ ٌْد َ
ٌن َوٌَ ْه ِدٌَ ُك ْم ِص َرا ً
آٌَةً ِل ْل ُم ْإ ِم ِن َ
ست َ ِمٌ ًما﴿ٕٓ﴾
طا ُم ْ

هللا غنٌمتهای فراوانی را به شما در آٌنده وعده کرده است که آنها را به دست میآورٌد
و اٌن (غنٌمت) را زودتر به شما داد و دست تجاوز مردم را از شما باز داشت .تا نشانه
ای (نصرت الهی) برای مإمنان باشد و شما را به راه راست هداٌت کند)ٕٓ(.
ابن عباس(رض) گفته استٌ :عنى غناٌمى که تا روز رستاخٌز برلرار مٌباشد( .تفسٌر
لرطبى ).ٕ۷٠/ٔ۶
در البحر آمده است :داٌرهى نفوذ اسالم گسترش ٌافت و مسلمانان به فتوحاتى بىشمار
دست ٌافتند و غنٌمت هاى فراوانى را در مشرق و مغرب و در هندوستان و سودان به
دست آوردندو وعدهى خدا به حمٌمت پٌوست و ٌکى از شاهان «غانه» بر سرزمٌن
«تکرور» حکومت مى کرد ،به اسالم در آمد و بٌش از پانزده والٌت از سودان را گشود
و با او به اسالم درآمدند و بعضى از شاهان آنها با او به حج رفتند( .تفسٌر کبٌر
).۱۶/ٕ٠
ک ْم ٰه ِذ ِه» غناٌم خٌبر را بدون تالش و زحمت و جنگ براٌتان فراهم آورد.
«فَعَ هج َل لَ ُ
ک ْم» و اجازه نداد مردم دست تجاوز و ستم به سوٌتان دراز
اس َ
ع ْن ُ
ِی اَلنّٰ ِ
« َو ک ه
َف أ َ ٌْد َ
کنند .مفسران گفتهاند :منظور اهل خبٌر و هم پٌمانان آنهاٌ ،عنى بنى اسد و عطفان است
که ولتى براى کمک به اهل خٌبر آمدند ،خدا بٌم و هراس را به دل آنها الماء کرد.
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امام فخر رازي گفته است :آٌه به اٌ ن مطلب اشاره دارد که فتح و غناٌم اعطا شده تمام
ثواب و پاداشى نٌست که خداوند به آنها عطا مىکند ،بلکه پاداش والعى را در آخرت
درٌافت مى کنند و اٌنها فمط چٌزى است که در اٌن دنٌا به آنها اعطا شده است تا از آن
سود ببرند و براى نسلهاى مإمن بعد از آنان دلٌل باشد و بر صدق وعدهى خدا داللت
کند و نسلهاى بعد از شما به ٌمٌن بدانند همانطور که شما به وعدهى ممرر ناٌل آمدهاٌد
آنها نٌز به وعدهى ممرر ناٌل مىآٌند(.راجح همان است که ابن کثٌر آورده است و طبرى
و ابو حٌان آن را پذٌرفتهاند .و اٌن مطلب از لتاده و حسن نٌز نمل شده است و آٌهى لَ ْم
علٌَْها آن را تؤٌٌد مٌکند و نشان مٌدهد که براى فتح آن تالش شده است و آن هم با
ت َ ْمد ُِروا َ
فتح «مکه» منطبك است .و گوٌا منظور فتح فارس و روم است و عدهاى نٌز مىگوٌند:
منظور تالش هوازن در حنٌن است .و لول ارجح همان است که ما نمل نمودٌم( ).تفسٌر
صفوة التفاسٌر :تؤلٌف دمحم علی صابونی)

َّللاُ بِ َها َوك َ
ٌِرا﴿ٕٔ﴾
علَى ُك ِ ّل َ
َّللاُ َ
َوأ ُ ْخ َرى لَ ْم ت َ ْمد ُِروا َ
َان ه
علَ ٌْ َها لَ ْد أ َ َحا َط ه
ش ًْ ٍء لَد ً

وهللا به شما باز وعده غنٌمتهای دٌگری فرموده که هنوز بر آن لادر نٌستٌد و علم خدا
محٌط بر آن است و خدا بر هر چٌز تواناست)ٕٔ( .
ابن کثٌر گفته استٌ :عنى غنٌمتى دٌگر و پٌروزى دٌگر را براٌتان فراهم کرد که لدرت
سر نمود؛ چون خدا بندگان پرهٌزگار
به دست آوردن آن را نداشتٌد و آن را براى شما مٌ ّ
را ازراهى روزى مٌدهد که حسابى براى آن نکردهاند.
همانا دراٌن آٌه منظور «فتح مکه» مٌباشد.نظر طبرى چنٌن است(.البحر .).۱۷/٠

ار ث ُ هم َال ٌَ ِجد َ
َولَ ْو لَاتَلَ ُك ُم الهذ َ
ٌرا﴿ٕٕ﴾
ٌِن َكفَ ُروا لَ َوله ُوا ْاْل َ ْد َب َ
ُون َو ِلًٌّا َو َال نَ ِص ً

واگر كافران (در سرزمٌن حدٌبٌه) با شما مٌجنگٌدند به زودی فرار مٌـنمودند ،سپس ولی
و ٌاوری نمی ٌافتٌد)ٕٕ( .

َّللا ت َ ْبد ً
ٌِال﴿ٖٕ﴾
سنه ِة ه ِ
سنهةَ ه ِ
َّللا اله ِتً لَ ْد َخلَتْ ِم ْن لَ ْب ُل َولَ ْن ت َ ِج َد ِل ُ
ُ

اٌن سنت الهی است که در گذشته نٌز بوده است ،و هرگز برای سنت الهی تغٌٌر و تبدٌلی
نخواهی ٌافت)ٕٖ( .
در البحر آمده است هللا تعالی براى پٌامبران خود روش و طرٌمهاى را ممرر فرموده است
س ِلی(.البحر ).۱۷/٠
َّللاُ َْل َ ْغ ِلبَ هن أَنَا َو ُر ُ
ب َ ّٰ
که عبارت است ازَ :کت َ َ
َّللا ت َ ْبدٌِالً» و روش و طرٌمهى خدا تغٌٌر پذٌر نٌست.
سنه ِة َ ّٰ ِ
« َو لَ ْن ت َ ِج َد ِل ُ

علٌَ ِْه ْم
ع ْن ُه ْم ِببَ ْط ِن َمكهةَ ِم ْن بَ ْع ِد أ َ ْن أ َ ْظفَ َر ُك ْم َ
ع ْن ُك ْم َوأ َ ٌْ ِدٌَ ُك ْم َ
َف أ َ ٌْ ِدٌَ ُه ْم َ
َو ُه َو الهذِي ك ه
َّللاُ ِب َما ت َ ْع َملُ َ
َوك َ
ٌرا﴿﴾ٕ۴
َان ه
ون َب ِص ً

او همان ذاتی است كه دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در داخل مكه كوتاه
كرد ،بعد از آنكه شما را بر آنها پٌروز ساخت ،و هللا به آنچه مٌکنٌد ،بٌناست)ٕ۴(.
« َب ْ
ط ِن َم هكةَ» :وسط مکه ،درون مکه .مراد سرزمٌن حدٌبٌه است که نزدٌک مکه است.
«أ َ ْ
ظفَ َرك ْم» :شما را پٌروز گرداند.
شؤن نزول آٌۀ :66
مفسران در تفاسٌر خوٌش می نوٌسند که هدف از« :بطن مکه» اشاره به همٌن والعه
حدٌبٌه است ،زٌرا درشؤن نزول اٌن می نوٌسند:
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 -973مسلم ،ترمذی و نسائی از انس (رض) رواٌت کرده اند :هنگام غزوه حدٌبٌه هشتاد
تن از مکٌان مسلحانه از کوه تنعٌم که موضعی در سرزمٌن حل در مٌان مکه و سرف
است ،بر رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص و ٌارانشان فِـرود آمدند و میخواستند تا غافلگٌرانه براٌشان
حمله نماٌند ،ولی ٌارانرسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص آنان را دستگٌر کردند و سپس آن حضرت صلی
هللا علٌه وسلم آنها را آزاد کردند.
در رواٌتی آمده است که خداوند متعال بر اثر دعای رسول خوٌش ملسو هیلع هللا یلص بٌناٌی آن مشرکان
را از آنان گرفت و در نتٌجه ،مسلمانان به سادگی آنان را دستگٌر نمودند ،سپس رسول
ع ْن ُك ْم
َف أ َ ٌْ ِد ٌَ ُه ْم َ
اکرم ملسو هیلع هللا یلص آنها را آزاد کردند .پس پروردگار متعال آٌۀَ « :و ُه َو الهذِي ك ه
ع ْن ُه ْم »...را نازل کرد( .صحٌح است ،مسلم  ،1808ابوداود  ،2688ترمذی
َوأ َ ٌْ ِدٌَ ُك ْم َ
 ،3264نسائی در «تفسٌر»  ،530واحدی  751از أنس رواٌت کرده اند«.تفسٌر
شوکانی» )2447
 -974ک :مسلم از حدٌث سلمه بن [عمرو] اکوع ،به همٌن معنی رواٌت کرده است.
(صحٌح است ،مسلم « .1807تفسٌر شوکانی» .)2448
 -975ک :احمد و نسائی از حدٌث عبدهللا بن مغفل مزنی به همٌن معنی رواٌت کرده
اند(.صحٌح است ،نسائی در «الکبری»  ،11511در «تفسٌر»  ،531حاکم ،460 / 2
احمد  86 / 4و  ]16198[ 87و بٌهمی  319 / 6از عبدهللا بن مغفل رواٌت کرده اند.
حاکم و ذهبی به شرط بخاری ومسلم صحٌح میدانند.
همچنان حافظ ابن حجر در «فتح الباری»  351 / 5اٌن را صحٌح میداند و هٌثمی در
«مجمع الزوائد»  145 / 6میگوٌد :راوی های احمد راوی صحٌح هستند« .تفسٌر
شوکانی» .)2449
 -976ک :ابن اسحاق از ابن عباس (رض) به همٌن معنی رواٌت کرده است( .تفسٌر
طبری ،همان منبع ،جلد  ،26صفحه .).96

ْي َم ْعكُوفًا أ َ ْن ٌَ ْبلُ َغ َم ِحلههُ
ُه ُم اله ِذ َ
ٌن َكفَ ُروا َو َ
صدُّو ُك ْم ع َِن ا ْل َم ْ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َوا ْل َهد َ
َولَ ْو َال ِر َجا ٌل ُم ْإ ِمنُ َ
سا ٌء ُم ْإ ِمنَاتٌ لَ ْم ت َ ْعلَ ُمو ُه ْم أ َ ْن ت َ َطئ ُو ُه ْم فَت ُ ِصٌ َب ُك ْم ِم ْن ُه ْم
ون َو ِن َ
َّللاُ فًِ َرحْ َم ِت ِه َم ْن ٌَشَا ُء لَ ْو ت َ َزٌهلُوا لَ َعذه ْبنَا الهذ َ
ٌِن َكفَ ُروا
َم َع هرةٌ ِبغٌَ ِْر ِع ْل ٍم ِلٌُد ِْخ َل ه
ع َذابًا أ َ ِلٌ ًما﴿﴾ٕ۵
ِم ْن ُه ْم َ

آنانند كه كفر ورزٌدند و شما را از مسجد الحرام منع کردند و نگذاشتند لربانىاى كه
مولوف داشته شده بود ،به جاٌگاهش برسد و اگر مردان و زنانى مإمن [و مستضعف در
م ّكه] نبودند كه آنان را نمى شناسٌد [و ممكن بود] پاٌمالشان كنٌد آن گاه نادانسته درباره
آنان رنجى وآسٌب به شما مىرسٌد.
(هللا هرگز مانع اٌن جنگ نمٌشد) تا هللا هرکسی را بخواهد در رحمت خود در آورد .اگر
(مإمنان و مشرکان) از هم جدا بودند حتما کافران را به عذاب دردناکی گرفتار میکردٌم.
()ٕ۵

تشرٌح لغات:

« َم ْعكوفا ً» :محبوس و ممنوع .در اٌنجا هدف نگاه داشته شده و اختصاص ٌافته به فمرای
بٌتهللا است.
« َم ِحلهه» :لربانگاه .محل ذبح (مالحظه شود :بمره  ،196 /حج .)33 /
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«أن تطووهم» :اگر بٌم آن نبود اٌنکه اٌشان را لگد مال و نابود کنٌد.
«معرة» :ننگ و عار .زٌان وضرر .در اٌنجا مراد کار ناپسندی است که موجب تؤسف
شود.
«ت َزَ ٌهلوا» :جدا شده بودندٌ .عنی اگر مإمنان و کافران جدا از هم میزٌستند و لابل
تشخٌص از هم بودند.

شؤن نزول آٌة :65
 -977طبرانی و ابوٌعلی از ابوجمعه جنبذ بن سبع رواٌت کرده اند :در اول ٌک روز در
حالی که کافر بودم با رسول هللا جنگٌدم و در آخر همان روز به دٌن اسالم مشرف شدم و
در صف مسلمانان با دشمنان شان می جنگٌدٌم .ما سه مرد وهفت زن بودٌم .اٌن کالم
حك« َولَ ْو َال ِر َجا ٌل ُم ْإ ِمنُ َ
سا ٌء ُم ْإ ِمنَاتٌ » در بارۀ ما نازل شده است( .ابو ٌعلی
ون َونِ َ
 ،1560طبرانی  2204از ابو جمعه رواٌت کرده اند .هٌثمی در «مجمع الزوائد»
 11346میگوٌد« :طبرانی به دو اسناد رواٌت کرده است راوی های ٌکی از اٌن دو
اسناد ثمه هستند» سٌوطی در «در المنثور»  76 / 6جٌد گفته است« .تفسٌر شوکانی»
.)2450

ِإ ْذ َج َع َل الهذ َ
ع َلى
س ِكٌنَتَهُ َ
َّللاُ َ
ٌِن َكفَ ُروا ِفً لُلُو ِب ِه ُم ا ْل َح ِمٌهةَ َح ِمٌهةَ ا ْل َجا ِه ِلٌه ِة فَؤ َ ْن َز َل ه
ك بِ َها َوأ َ ْهلَ َها َوك َ
علَى ا ْل ُم ْإ ِمنِ َ
سو ِل ِه َو َ
ٌن َوأ َ ْل َز َم ُه ْم َك ِل َمةَ الت ه ْم َوى َوكَانُوا أ َ َح ه
َر ُ
َان ه
َّللاُ
ع ِلٌ ًما﴿﴾ٕ۶
ش ًْ ٍء َ
بِ ُك ِ ّل َ

آنگاه که کافران تعصب و ننگ جاهلٌت را در دلهاٌشان جای دادند ،پس هللا سکون و
آرامش خود رابر رسول خوٌش و (نٌز) بر مإمنان نازل کرد و آنان را به کلمه تموا ملزم
ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و هللا به هر چٌز داناست)ٕ۶( .
«حمٌت» در اصل از ماده «حمى» به معنى حرارت است ،و سپس در معنى غضب ،و
بعدا ً به معنى نخوت و تعصب آمٌخته با غضب به کار رفته است.
مفسرٌن مٌفرماٌند که هدف از «حمٌّة الجاهلٌّة» تعصب عرب جاهلی به خداٌانشان بود
که موجب مٌشد از پرستش غٌر آنها خود داری ورزند؛ ٌعنی ،نوعی گردن فرازی که
مانع هر نوع تسلٌم و انمٌاد میگردٌد .هدف از حمٌت جاهلی را تن زدن مردم از اعتراف
به رسالت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نٌز دانسته اند.
امام فخر رازی مٌفرماٌد حمٌت خود صفتی مذموم است و اضافه شدن آن به جاهلٌت
برلبح آن افزوده است.
«غٌرت مذمومه» عبارت است از اٌن که انسان از کسی ٌا چٌزی که شرعا ً و عمالً
حماٌتش سزاوار نٌست ،چه به صورت گفتار و چه به صورت کردار حماٌت کند .اسم
اٌن را غٌرت مذمومه مٌگذارند.
« َك ِل َمةَ الت ه ْموي» :سخن پرهٌزگارانه .سخنی که با گفتن آن ،انسان خود را از عذاب می
رهاند که سخن توحٌد ٌعنی« :آل ِإلهَ ِإاله هللا» است .روحٌه پرهٌزگاری.
اما ظاهر اٌن است که منظور از کلمهى تموى عبارت است از اخالص و اطاعت آنان
َّللا علٌه و اله و سلم ،آنگاه که در مولع نوشتن مواد صلح
براى خدا و پٌامبر صلّى ّ
فرمانبردارى کردند ،هرچند که در ظاهر تضٌٌع حك مإمنان را در برداشت ،اما خدا
مإمنان را بر اطاعت از پٌامبر تثبٌت کرد و همٌن امر باعث شد که خٌر فراوانى به
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مسلمانان برسد(.اٌن چٌزى است که به هنگام تفسٌر آٌات مربوط به صلح حدٌبٌه خدا آن
را به من الهام کرد( ).تفسٌر صفوة التفاسٌر :تؤلٌف دمحم علی صابونی)
«أ َ َح هك» :سزاوارتر و شاٌستهتر.
«أ َ ْهلَ َها» :درخور و برازنده آن ،مستحك آن.
خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه (  27الی  ) 29موضوعات از لبٌلی تحمك بخشٌدن رإٌای پٌامبر،
اوصاف واال و ٌاران برگزٌدهاش  ،مورد بحث لرار داده مٌشود :

آمنِ َ
ٌن
لَمَ ْد َ
ك لَت َ ْد ُخلُ هن ا ْل َم ْ
َّللاُ ِ
َّللاُ َر ُ
س ِج َد ا ْل َح َرا َم إِ ْن شَا َء ه
ص َدقَ ه
سولَهُ ُّ
الر ْإٌَا بِا ْل َح ّ ِ
ٌن َال ت َ َخافُ َ
ص ِر َ
ُم َح ِلّ ِم َ
ُون َذ ِلنَ
س ُك ْم َو ُممَ ِ ّ
ٌن ُر ُءو َ
ون فَعَ ِل َم َما لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا فَ َجعَ َل ِم ْن د ِ
فَتْ ًحا لَ ِرٌبًا ﴿﴾ٕ۷

به راستى كه هللا رإٌاى پٌامبرخود را به حمٌمت پٌوست ،كه شما ان شاء هللا در امن و
امان در حالٌکه موی سرتان را تراشٌده و کوتاه کرده اٌد بدون ترس وارد مسجد الحرام
خواهٌد شد .ولی هللا چٌزهاٌی را می دانست که شما نمٌدانستٌد( .و در اٌن تاخٌر حكمتی
بود) و لبل از آن فتح نزدٌكی (برای شما) لرار داد.)ٕ۷( .
شؤن نزول آٌة :62
 -978فرٌابی ،عبد بن حمٌد و بٌهمی در «دالئل» از مجاهد رواٌت کرده اند :رسول
هللا(ص) در حدٌبٌه خواب دٌد که خودش و ٌاران اش در نهاٌت امن و امان به مکه داخل
می شوند و موی سرخوٌش را در آنجا میتراشند و ٌا کوتاه میکنند .چون آن بزرگوار
لربانیهای خود را در حدٌبٌه ذبح کردٌ .ارانش گفتند :ای رسول خدا! خواب و روٌای
ك »...نازل شد(.طبری
صد َ
شما کجا شد؟ پس آٌۀ «لَمَ ْد َ
َّللاُ َر ُ
َق ه
سولَهُ ُّ
الر ْإٌَا ِبا ْل َح ّ ِ
 31601از مجاهد رواٌت کرده مرسل و ضعٌف است).
الرإْ ٌَا» :خواب .هدف خوابی است که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مدٌنه دٌده بود .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ،در
« ُّ
خواب دٌد که او و اصحاب اش داخل مکه شدهاند و کعبه را طواف میکنند ،سپس سرها
را تراشٌده و موها را کوتاه نمودهاند.
امنٌِنَ » :جمع َء ِامن ،در امن و امان.
« َء ِ
«م َح ِلّ ِمٌنَ » :سرتراشٌدگان.
ص ِرٌنَ » :مو کوتاه کردگان.
«ممَ ِ ّ
حاجٌان پس از فراغت از انجام مناسک حج ،با تراشٌدن موی سر ٌا کوتاه کردن موی
سر ،از احرام بدر میآٌند.
« َما» :مراد مصلحت نهفته در صلح حدٌبٌه که ورود به مکه است.
ون ذ ِل َن» :پٌش از آنٌ ،عنی لبل از ورود شما به مکه.
« ِمن د ِ
«فَتْحا ً لَ ِرٌبا ً» :مراد فتح خٌبرٌ ،ا صلح حدٌبٌه ،و ٌا هردوی آنها است.
(مالحظه شود :صفوة البٌان ،لمعانی المرآن).

الرإْ ٌَا»:
خواب « ُّ

ت وأربعٌن جزءا ً
الرإْ ٌَا» مٌفرماٌد« :الرإٌا جزء من س ٍ
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در باره خواب « ُّ
من النبوة»« :خواب جزءی از چهل و شش جزء نبوت است».و دلٌل اٌنکه رإٌا جزئی
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از نبوت است ،اٌن است که در خواب حوادثی برای انسان رخ می دهد که دردنٌای
والعی از انجام آنها عاجز و ناتوان است.
اهل حك اتفاق نظر دارند بر اٌنکه رإٌای صادله حك و از جانب خداوند است .کسی آن
را انکار نمیکند مگر اهل الحاد و جمعی از معتزله[ .تفسٌر لرطبی.]124/9 ،
ّ
خطابی گفته است که در معنای رإٌای صادله گفته شده است :رإٌای صادله موافك با
نبوت می آٌد ،نه اٌنکه جزء بالی مانده از نبوت است .و برخی گفتهاند :رإٌای صادله
نبوت اگرچه به پاٌان رسٌده ،اما علم آن همچنان بالی
جزئی از علم نبوت است ،چون ّ
عبدالبر آن را نمل
است .خطابی کالم خود را به لول امام مالک خاتمه داده طورٌکه ابن
ّ
کرده و از امام مالک پرسٌده است :که آٌا هرکس مٌتواند خواب را تعبٌر کند؟ در جواب
گفته است :آٌا می شود نبوت را به بازی گرفت ،پس گفت :رإٌا جزئی از نبوت است ،و
نبوت را نمیتوان به بازی گرفت؟ خطابی جواب داده که منظور امام مالک اٌن نبوده که
ّ
نبوت بالی مانده است ،بلکه منظورش اٌن بوده چون رإٌای صادله از
رإٌای صادله ّ
جهت اطالع بر جزئی از غٌب مشابه نبوت است ،جاٌز نٌست که بدون علم و آگاهی در
مورد آن صحبت شود.
ابن بطال گفته است اٌنکه رإٌا جزئی از نبوت است بر شؤن و شکوه رإٌا میافزاٌد ،ولو
اٌنکه ٌک جزء از هزار جزء باشد .گفته میشود :که لفظ نبوت از لفظ «إنباء» گرفته
شده است و «إنباء» در لغت به معنای إعالم و پخش خبر است ،پس بر اٌن اساس ،معنا
نبوت خبری است
چنٌن می شود که رإٌا خبری صادق از جانب خداوند است ،همچنانکه ّ
صادق از طرف خداوند ،که هٌچ دروغی در آن روا نٌست[ .فتح الباری.]363/12 ،
نبوت مشابهت پٌدا میکند.
پس رإٌا در صدق خبر با ّ
ابودرداء (رض) از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مورد اٌن آٌه سإال کرد که خداوند مٌفرماٌد« :لَ ُه ُم

ٱّلِل ٰ َذ ِلنَ ُه َو ٱلفَ ُ
وز ٱلعَ ِظٌ ُم﴿﴾26
شر ٰى فًِ ٱل َحٌَ ٰو ِة ٱلدُّنٌَا َوفًِ ٱْلٓ ِخ َر ِۚ ِة َال تَبدٌِ َل ِل َك ِل ٰ َم ِ
ت ه ِۚ ِ
ٱلبُ َ

(سورۀ ٌونس( .)64 :در زندگى دنٌا و در آخرت ،شاد (و مسرور)ند؛ وعده هاى الهى
تخلف ناپذٌر است! اٌن است آن رستگارى بزرگ).
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :ما سؤلنً أح ٌد عنها غٌ ُرن منذ أنزلت ،هً الرإٌا الصالحة ٌراها
المسلم أو ترى له» « :از روزی که اٌن آٌه نازل شده کسی جز تو در مورد آن سإال
نکرده است «منظور از بشری در آٌه» رإٌای صالحهای است که ٌا مسلمان خودش آن
را می بٌند و ٌا دٌگری به او خواب می بٌند»( .سنن ترمذی ،2273 ،ترمذی مٌگوٌد:
حدٌث حسن است .و آلبانی میگوٌد :صحٌح است.مراجعه شود« :الصحٌحة (.»)1786
و اٌن حدٌث از عبادة بن الصامت (رض) نٌز با الفاظ دٌگر در سنن ترمذی)2275( ،
رواٌت شده است .تفسٌر لرطبی.)358 /8 ،

السام خواب ها:
بصورت کل خواب برسه نوع است:
اول :رإٌای صالحه ٌا خوابی نٌکو که مژدهای است از طرف خداوند برای بٌنندۀ آن است
الرإْ ٌَا» و ٌک لسمت از چهل و شش لسمت نبوت پٌامبران
وطورٌکه ٌاد اور شدٌم « ُّ
است( .بخاری و مسلم)
الرإْ ٌَا» ٌا خواب ناپسند و ناخوشاٌند که از طرف شٌطان است و برای مسخره
دومُّ « :
کردن و آزار دادن بٌنندۀ خواب می باشد.
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شٌطان از مسلمان در حالت خواب بهره برداری میکند .مخصوصا ً آنعده اشخاصٌکه در
حٌن خواب رفتن آداب خوابٌدن را مراعات نه نموده باشد از جمله:
بدون وضوء به بستر خواب رفته باشد ،اذکارناخوانده به بستر خواب رفته باشد ،و ٌا
ساٌر تعلٌمات و دساتٌر خواب را رعاٌت نه نموده باشد .بنا ًء شٌطان از اٌن فرصت ها
استفاده نموده ،وبه وسوسه شٌطانً خوٌش متوسل شده و به اصطالح ازاٌن فرصت،
جهت فرٌب انسان استفاده بعمل می آورد .واو را به وسوسه های شٌطانی آغشته می
سازد ،و به طرق مختلف او را فرٌب می دهد.
طورٌکه در حدٌثی صحٌح آمده است که مردی به پٌامبرص عرض کرد که در خواب
دٌدم سرم از تنم جدا شده است و من به دنبال سرم راه مٌروم .پٌامبر ص فرمود« :ال
تخبر بتلعّب الشٌطان بن فً المنام»[ .سٌر اعالم النبالء ذهبی )4/617( ،واسناد آن
صحٌح است .و نگاه به التمرٌب شماره ( ،)7289ص .]572
ـ شٌطان کوشش مٌکند :تا در خواب چٌزی های را به او نشان دهد که باعث حزن و اندوه
او شود.
بطور مثال در زٌادتر از موارد طوری اتفاق می افتد که :مسلمان خود را در حال
محرمات و گناه کبٌره می بٌندٌ .ا در مورد هللا و پٌامبران سخنانی مٌگوٌد که
ارتکاب
ّ
شاٌسته ساحت ممدس آنها نٌستٌ .ا چٌزی را از غٌبٌات انکار مٌکند وامثال آنها .لصد
شٌطان ازاٌن کار اٌن است که انسان مسلمان را نسبت به دٌنش مشکوک کند ،وتخم نفاق
وعدم اطمٌنان را در درون وی بکارد.
ـ چٌزی را به مسلمان نشان میدهد که باعث تفرله و آشفتگی بٌن مسلمانان میشود :مثل
اٌنکه می بٌند که بر خالف احکام ثابت شرعی نظر می دهدٌ .ا علٌه برخی مسلمانان
حکم کفر صادر میکند ٌا مالئکۀ می بٌند که او را به انجام معاصی دستور میدهد ٌا
ی زمان خود شده است و
خود را صالح ترٌن و بهترٌن مردم میداند ٌا میبٌند که مهد ّ
ام ثال آنها .بنابر اٌن هرگاه انسان چنٌن چٌزهای به خواب دٌد ،باٌد به طور ٌمٌن بداند که
اٌن ها وسوسه های شٌطان است که به منظور اٌجاد تفرله در بٌن مسلمانان و اٌجاد فساد
در دٌن صورت میگٌرد و به هنگام چنٌن خواب های ناخوشاٌندی باٌد از سنت پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص پٌروی بعمل ارد.
سوم :خوابی که ناشی از خٌاالت و تفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست .خوابهاٌی
که به علت عادت های روزمره می باشند ،در اٌن طبمه جای میگٌرند؛ مثالً ،شخص
عادت نموده است که در ساعت معٌنی از روز غذا بخورد ،اگر روزی برخالف عادت
در آن ساعت ،غذا نخورد و بخوابد ،ممکن است خواب غذا خوردن را ببٌند ٌا اگر در
حالت بٌداری غذای زٌاد خورده باشد ،ممکن است در خواب ببٌند که استفراغ میکند.
غٌر از اٌن سه نوع ،هر خوابی که دٌده شود ،خوابهای پرٌشان و باطل است و نمیتوان
آنها را تعبٌر نمود ،زٌرا براساس لاعدهی مشخصی لرار نگرفتهاند.
اول :اگر خواب خوشاٌند و نٌکو باشد ،شاٌسته است که بٌنندۀ آن ،چهار عمل زٌر را
انجام دهد:
1ـ خداوند را به خاطر دٌدن آن خواب ،سپاس گوٌد.
 2ـ به دٌگران در مورد آن ،مژده دهد .آن را فرخنده و مبارک شمارد.
 3ـ نزد هرکس که دوست دارد ،آن را بٌان کند .نه کسانی که دوستشان ندارد.
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 4ـ نزد خود ،آن را به امری نٌک و شاٌسته تعبٌر نماٌد ،زٌرا خواب براساس چگونگی
تعبٌر آن تحمّك میٌابد.
دوم :اگر خواب ناپسند و ناخوشاٌند باشد ،شاٌسته است که بٌنندهی آن اعمال ذٌل را انجام
دهد که در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب به ارادۀ پروردگار دچار ضرر و زٌان
شر اٌن خواب به خداوند پناه ببرد.
نمیگردد؛ واز ّ
شر شٌطان به خداوند پناه ببرد.
1ـ با سه بار گفتن «اعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم» از ّ
2ـ سه مرتبه ،به طرف چپ خود تف کند[ .بدون پرت کردن آب دهان].
3ـ پناه بردن به خدا از شر شٌطان.
4ـ تغٌٌر دادن جهتی که بر آن خوابٌده است به امٌد اٌنکه حالش به احسن حال تغٌٌر کند.
شر
 5ـ خواندن دو رکعت نماز ٌا بٌشتر تا للبش آرامش پٌدا کند و از خدا بخواهد که از ّ
اٌن خواب مصإنش دارد.
6ـ آن را برای هٌچ کس بازگو نکند ،و اگر مجبور شد آن را فمط برای شخصی عالمی ٌا
ناصحی تعرٌف کند.
دلٌل تمام موارد باال ،احادٌثی از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص میباشند.
امام بخاری از ابوسعٌد خدری ،رواٌت میکند که پٌامبر خداص فرموده است« :اذا رأی

احدكم رإٌا ٌحبها فانما هی من هللا فلٌحمدهللا علٌها ولٌحدث بها واذا رأی غٌر ذالن
مما ٌكره فانما هی من الشٌطان فلٌستعذ من شرها وال ٌذكرها الحد فانها ال تضره»؛
ٌعنی( ،هرگاهٌ ،کی از شما خوابی دٌد که از آن خوشش آمد ،آن از طرف خداست ،پس
خداوند را بر آن سپاس گوٌد و آن را برای دٌگران نٌز ،بٌان نماٌد و اگر خواب
شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را
ناخوشاٌندی ببٌند ،آن از طرف شٌطان است ،پس از ّ
نزد کسی بٌان نکند که در اٌن صورت ،از آن خواب دچار ضرر و زٌان نمیگردد).
ترمذی نٌز ،از ابو هرٌره رواٌت نموده است که پٌامبرملسو هیلع هللا یلص فرموده است« :اذا رأی احدكم

الرإٌا الحسنه فلٌفسرها ولٌخبر بها واذا رأی الرإٌا المبٌح فال ٌفسرها وال ٌخبر
بها»؛ ٌعنی ،اگر ٌکی از شما خواب خوبی دٌد آن را تعبٌر نموده و نزد دٌگران بازگو
نماٌد و اگر خواب بد و ناخوشاٌندی دٌد آن را تعبٌر نکند و نزد دٌگران نٌز،لصه ننماٌد).
بخاری و مسلم از ابوسلمه ،رواٌت نمودهاند که گفته است« :لمد كنت أری الرإٌا

فتمرضنی حتی سمعت ابا لتاده ٌمول وانا كنت أری الرإٌا تمرضنی حتی سمعت
النبٌص ٌمول الرإٌا الحسنه من هللا فذا أری احدكم فال ٌحدث به اال من ٌحب واذا
رأی ما ٌكره فلٌتعوذ باهلل من شرها ومن شرالشٌطان ولٌتفل ثالثا ً وال ٌحدث بها
احدا ً فانها لن تضره»؛ ٌعنی( ،من خواب میدٌدم و به علت آن مرٌض مٌشدم تا اٌنکه
شنٌدم که ابولتاده نٌز ،همانند من به واسطهی خواب هاٌش دچار بٌماری می شد ،وگفته
است که از پٌامبرص شنٌدم که فرمودند :خواب نٌکو از طرف خداوند است ،پس هرکس
ببٌند ،جز نزد آنکس که دوستش دارد ،آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشاٌند و
شر شٌطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماٌد و
شر آن و ّ
نامطلوبی را ببٌند پس از ّ
آن را نزد کسی بازگو ننماٌد که در اٌن صورت ،دچار زٌان نمیگردد) .در رواٌت مسلم
آمده است( :اگر کسی خوابی مطلوب و نٌک ببٌند آن را مژده دهد و نزد کسی بازگو
نماٌد که دوستش دارد).
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اما مسلم از جابر ،رواٌت میکند که پٌامبر(ص) فرمودند« :اذا رأی احدكم الرإٌا
ٌكرهها فلٌبصك عن ٌساره ثالثا ً ولٌتعذ باهلل من الشٌطان ثالثا ً ولٌتحول عن جنبه
الذي كان علٌه»؛ ٌعنی ،اگر ٌکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند را دٌد ،سه بار به
طرف چپ خود تف نماٌد و سه بار بگوٌد اعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم و از آن سمت که
خوابٌده است روی برگرداند و به سمت دٌگر بخوابد).
و نٌز ،امام مسلم از ابو هرٌره ،رواٌت نموده است که پٌامبر خدا (ص) فرمودند« :فان
رأی احدكم ما ٌكره فلٌمم فلٌصل وال ٌحدث بهاالناس»؛ ٌعنی( ،اگر ٌکی از شما
خواب ناخوشاٌندی دٌد پس برخٌزد و نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماٌد).

تعبٌر خواب:
برای دست ٌافتن به تعبٌری درست از خواب باٌد به مراحل زٌر ،توجه نمود:
اول :آن لسمت از خواب باٌد مورد تعبٌرلرار گٌرد که :دارای اهمٌت است ،به امری
والعی اشاره دارد ،برای تنبٌه بٌنندهی خواب است ،مژدهای برای او ٌا سودی دنٌوی و
اخروی در آن باشد .ولی آن بخشی از خواب که پرٌشان و نامفهومند و تعبٌر درستی
ندارند ،نباٌد توجه صورت گٌرد.
دوم :برای تعبٌرهمۀ بخش های مهم خواب باٌد اصطالحات لرآنی ،احادٌثی نبوی ،لٌاس،
تشبٌه ،واژهشناسی و معنی اسامی ،اصل ورٌشۀ آنرا ٌافت.

تعبٌر خواب دعائی است بٌمه شده از جانب فرشته:
اگر دعاء خٌر باشد عالبتش خٌر ،و اگر دعاء شر باشد عالبتش نٌز شر خواهد بود .و
هٌچ چٌز لضاء را ر ّد نمیکند جز دعاء.
بطور مثال :رواٌت شده که زنی با کودک شٌرخوارش به حلمهی درس ابن سٌرٌن در
مسجد آمد از او جوٌا شد ٌکی از شادگردان که به کم خردی مشهور بود به او گفت :برای
چه آمدهای؟ زن گفت :به خاطر خوابی که در مورد اٌن کودک دٌدهام .گفت :چه دٌدهای؟
زن گفت :در خواب دٌدم که درٌای نوشٌد .شاگرد فوری تعبٌر کرد و گفت :کٌسۀ
صفراٌش میترکد و مٌمٌرد .کودک در حال فرٌاد زد و آخرٌن نفسش را کشٌد و مرد .در
حالٌکه مادرش گرٌه می کرد ،ابن سٌرٌن آمد و گفت :اگر او را به حال خود رها
در و
مٌکردٌد به ٌکی از دانشمندان اٌن مملکت تبدٌل مٌشد ،چون در درٌا ٌالوت و ّ
مرجان هست.
باٌد معبّر تا آنجا که ممکن است ،خواب را به فال نٌک بگٌرد ،چون فرشته حرف خود را
بٌمه کرده است.

حدود رإٌا:
بهترٌن چٌزی که در اٌن مورد گفته شود ،لول امام شاطبی/است که میگوٌد :فائدۀ رإٌا
نوٌد و هشدار است ،نه تشرٌع و احکام و لضاوت .به خاطر آرامش و کسب علم ذکر
مٌشود ،نه بخاطر اٌنکه موضع استدالل والع گردد ،و شرط عمل به ممتضای رإٌا اٌن
است که هٌچ حکمی از احکام شرعی و ٌا هٌچ لاعدۀ ثابتی را نمض نکند ،و فمط در
صورتی اعتبار دارد که با شرٌعت موافمت داشته باشد ،و ٌا متضمن فائدهٌ ،ا بشارتی
باشد که انسان را به چٌزی آگاه کند ،و ٌا در برگٌرندۀ تحذٌر از شری باشد تا انسان خود
را برای روٌاروئی با آن ،آماده نماٌد .و اٌن همچنانكه در اٌن امت والع است در امت
های دٌگر نٌز والع بوده است( .الموافمات :للشاطبً ( .)457/2برای تفصٌل موضوع
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مراجعه شود به کتاب :تعبٌر خواب در پرتو لرآن و سنت مإلف :خالد بن علی
العنبری(جدی) 1394شمسی ،ربٌع األول  1437هجری) ،وکتاب( :لواعد ناب در تعبٌر
خواب ،المواعد الحسنى فً تؤوٌل الرإى مإلف :عبدهللا السدحان( ،عمرب) 1394شمسی،
 1436هجری)

فتح عظٌم مکّه:
شٌخ ابن لٌم الجوزٌه در مورد فتح مکه می فرماٌد :اٌن بزرگترٌن فتحی است که هللا
تعالی بوسٌله آن دٌن ،پٌامبر ،لشکر و حزب خود را که حامل امانت او بودند ،عزت
بخشٌد و با همٌن فتح بود که خداوند ،خانه خود و شهری را که مرکز هداٌت جهانٌان
لرار داده است ،از چنگال کفار و مشرکٌن نجات داد.
اٌن فتح ،چنان با عظمت بود که آسمانٌان آن را به ٌکدٌگر بشارت میدادند و خٌمههای
عزت آن را بر فراز جوزاء ،برافراشتند و درپرتو اٌن پٌروزی بزرگ بود که مردم گروه
گروه به دٌن خدا درآمدند و زمٌن ،غرق در نور و روشناٌی شد( .زادالمعاد ()160/2

انگٌزۀ فتح مکه:
در ٌکی از بندهای صلح حدٌبٌه نوشته شده بود هرکس دوست داشته باشد در عهد و
پٌمان دمحم درآٌد ،آزاد است و نٌز هرکس بخواهد میتواند هم پٌمان لرٌش گردد .براساس
اٌن لرار داد ،هم پٌمانان هر گروه ،به مثابه جزئی از همان گروه بحساب میآمد؛ لذا
تعدی و تجاوز به هم پٌمانان هر گروه ،به معنای تعدی و تجاوز به خود آن گروه للمداد
گردٌد.
براساس اٌن بند از صلحنامه حدٌبٌه ،طاٌفه خزاعه با پٌامبرملسو هیلع هللا یلص پٌمان دوستی بستند و بنی
بکر با لرٌش ،و بدٌن سان از ناحٌه ٌکدٌگر آسوده خاطر شدند؛ زٌرا بٌن اٌن دو لبٌله،
دشمنی دٌرٌنهای وجود داشت که با آمدن اسالم و بسته شدن لرارداد حدٌبٌه ،اٌن دو طاٌفه
از ناحٌه همدٌگر ،اٌمن شدند .اما بنوبکر تصمٌم گرفتند از اٌن فرصت استفاده کنند و
انتمام گذشته شان را بگٌرند .نوفل بن معاوٌه با جماعتی از بنی بکر در ماه شعبان سال
هشتم هجری شبانه به خزاعه حمله کرد .در آن شب افراد طاٌفه خزاعه در کنار چشمهای
بنام «وتٌر» اطراق کرده بودند .بنی بکر تعدادی از مردان خزاعه را کشتند و لرٌش نٌز
به بنی بکر اسلحه رسانٌدند و حتی تعدادی از مردان لرٌش با بنی بکر علٌه خزاعه
جنگٌدند؛ آن ها به گمان خودشان از تارٌکی شب استفاده کرده بودند .مردان خزاعه
مجبور شدند به حرم پناه ببرند .و چون به آنجا رسٌدند ،بنوبکر گفتند :ای نوفل! به زمٌن
حرم داخل شده اٌم؛ از خدا بترس .آن ولت بود که نوفل گفت :امروز خداٌی نٌست! ای
بنی بکر اٌنک انتمام عزٌزانتان را بگٌرٌد! شما که در حرم دزدی میکنٌد ،پس چرا
مٌخواهٌد دست از خونخواهی عزٌزان خود بردارٌد؟! مردان خزاعه وارد مکه شدند و به
خانه بدٌل بن ورلاء خزاعی و منزل ٌکی از موالی خود که رافِع نام داشت ،پناهنده شدند.
عمرو بن سالم خزاعی با سرعت به سوی مدٌنه حرکت کرد و همچنان رفت تا به مدٌنه
رسٌد .و ٌک راست به مسجد رفت و پٌامبرملسو هیلع هللا یلص را از موضوع مطلع وخواستار کمک شد.
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به اٌشان وعده کمک داد .سٌرت نوٌسان می نوٌسند بعد از اٌنکه به عمرو!
وعده کمک داد در هٌمن ولت ،ابری در آسمان ظاهر شد .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود :اٌن ابر نشانۀ
نصرت و پٌروزی بنی کعب است .گوٌند بدٌل بن ورلاء خزاعی هم با تنی چند از بنی
خزاعه از مکه نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد و او را در جرٌان کامل ماجرا لرار داد و گفت:
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لرٌش ،بنی بکر را پشتٌبانی کرده اند؛ و سپس به مکه بازگشت.

ماللات ابو سفٌان با پٌامبر اسالم :
لرٌش بعد از اٌنکه متوجه شدند که در مورد عهد مرتکب خٌانت شده اند ،ابوسفٌان رابه
نماٌندگی ازلرٌش به مدٌنه بفرستند تاپٌمان صلح راتجدٌد کند.
ابوسفٌان به مدٌنه آمد و راسا ً به خانه دخترش ام حبٌبه ،رفت .خواست روی تشک پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص بنشٌند ،اما ام حبٌبه تشک را جمع کرد! ابوسفٌان گفت :دخترم! نفهمٌدم من لابل آن
نٌستم که روی تشک بنشٌنم ٌا تشک لابل آن نبود که من روی آن بنشٌنم؟ ام حبٌبه گفت:
اٌن ،زٌرانداز رسول هللا است و تو ،مردی مشرک و نجس هستی! دوست ندارم که تو
روی زٌرانداز پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بنشٌنی.
ابوسفٌان گفت :به خدا لسم پس از اٌنکه از من جدا شدهای ،شری دامنگٌر تو شده است.
سپس از آن جا بٌرون شد و نزد پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص رفت و با اٌشان صحبت کرد.
اما پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص جوابی به او نداد .نزد ابوبکر(رض) رفت و از او خواست تا مٌانجٌگری
کند .ابوبکر گفت :من اٌن کار را نمیکنم ،نزد عمر(رض) رفت و از او خواست که با
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص حرف بزند .عمر گفت :آٌا من ،سفارش شما را نزد رسول خدا بکنم؟! به
خدا لسم اگر هٌچ همدستی جز مورچگان نٌابم با شما جهاد خواهم نمود! آنگاه به خانه
علی(رض) رفت.
علی(رض) گفت :وای برتو! چه میگوٌی ولتی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص تصمٌمی بگٌرد ،ما
نمیتوانٌم درباره آن حرفی بزنٌم!

آماده باش جنگی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص :
در رواٌت طبرانی آمده رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص سه روز پٌش از گزارش پٌمان شکنی لرٌش ،به
عاٌشه دستور داد که جهاز سفر اٌشان را آماده کند و کسی از اٌن موضوع با خبر نشود.
در اٌن حال بود که ابوبکر صدٌك (رض) بر عاٌشه وارد شد و گفت :دخترم!
اٌن آمادگی برای چٌست؟ عاٌشه گفت :سوگند به خدا نمیدانم!
ابوبکرصدٌك گفت :به خدا اکنون ولت جنگ با رومٌان نٌست ،پس پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص ،لصد کجا
را دارد؟!
عاٌشه گفت :به خدا خبر ندارم ،صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چهل سوار آمد
و آن شعرش را خواند .پس از آن مردم متوجه عهد شکنی لرٌش شدند؛ بعد از او بدٌل
آمد و سپس ابوسفٌان .در نتٌجه مردم از پٌمان شکنی لرٌش باخبر شدند .پٌامبرملسو هیلع هللا یلص دستور
داد مردم آماده شوند و به مردم اعالم کرد که عازم مکه است و چنٌن دعا کرد:
« پروردگارا! جاسوسان واخبار را ازلرٌش مخفی بدار تا ناگهانی وارد سرزمٌنشان شوٌم
و غافلگٌرشان سازٌم! همچنٌن به خاطر مخفی نگهداشتن لصد عزٌمت به مکه ،پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص سرٌهای متشکل از  80نفر به فرماندهی ابی لتاده بن ربعی به «بطن اضم» در بٌن
ذی خشب و ذی مروه فرستاد.».

حرکت سپاه اسالم به سوی مکه :
در دهم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری ،رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از مدٌنه به لصد مکه خارج
شد؛ در حالی که ده هزار تن از صحابه ،اٌشان را همراهی مٌکردند و ابو رهم غفاری را
در مدٌنه به عنوان جانشٌن خود تعٌٌن نمود.
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ورود سپاهٌان اسالم به مکه :
تمام دسته های سپاه اسالم ،مطابك مؤمورٌت خود وارد مکه شدند و تنها خالد بن ولٌد
مجبور به درگٌری با مشرکٌن شد و دو نفر به نام های کرز بن جابر فهری و خنٌس بن
خالد بن ربٌعه از گروه او دور مانده و از راه دٌگری رفته بودند؛ در نتٌجه کشته شدند.
اما سفٌهان لرٌش در خندمه با خالد روبرو شدند که پس از لحظاتی زد و خورد 12 ،نفر
از مشرکٌن کشته شدند و شکست خوردند و حماس بن لٌس که برای جنگ با مسلمٌن
اسلحه آماده میکرد ،شکست خورد و به خانهاش گرٌخت و به همسرش گفت :درب را
ببند .زنش ،پرسٌد :آن همه ادعاٌت چه شد؟! وی درجواب گفت« :اگر تو روز حادثه
خندمه را از نزدٌک می دٌدی که صفوان و عکرمه چگونه گرٌختند و مسلمانان با
شمشٌر هاٌشان به ممابله ما آمدند و دست و پاها و سرها را لطع میکردند و اگر مشاهده
مٌکردی آن زد و خوردی را که آنجا فمط صدای غرش لهرمانان از پشت سر به گوش
مٌرسٌد و تنها همهمۀ جنگجوٌان شنٌده میشدٌ ،ک کلمه هم برای سرزنش و نکوهش
من ،بر زبان نمی آوردی»! خالد (رض) پٌش رفت و وارد مکه شد و پس از پشت سر
نهادن کوچهها و خٌابان های مکه در کوه صفا به پٌامبرملسو هیلع هللا یلص پٌوست .زبٌر(رض) نٌز به
پٌش رفت تا روی تپۀ حجون پرچم رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص را در محل مسجد فتح نصب نمود و در
آنجا برای رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص خٌمه برپا کرد و همان جا ماند تا رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد.

ورود پٌامبر اسالم به مسجدالحرام :
پٌامبرملسو هیلع هللا یلص برخاست و در حالٌکه مهاجرٌن و انصار در چهار طرفش حرکت مٌکردند،
همچنان رفت تاوارد مسجدالحرام شد و حجراالسود را استالم نمود و پس از طواف خانه،
با کمانی که در دست داشت ،به  360بتی می زد که در اطراف کعبه وجود داشت.
ك ٱل ٰبَ ِط ِۚ ُل ِإ هن ٱل ٰبَ ِط َل ك َ
َان
ك َو َز َه َ
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص درآن أثنا مٌفرمودَ « :ولُل َجا َء ٱل َح ُّ
َز ُهولا﴿[ ﴾86اإلسراءٌ .]81 :عنی« :حك آمد و باطل رفت ،زٌرا باطل ،همٌشه از بٌن
ِئ ٱل ٰبَ ِط ُل َو َما ٌُ ِعٌ ُد﴿( ﴾64سورۀ سبؤٌ .)49 :عنی:
رفتنی است»« .لُل َجا َء ٱل َح ُّ
ك َو َما ٌُبد ُ
«حك آمد و باطل ،نه کار تازهای را میتواند انجام دهد و نه مٌتواند (نمش گذشتهاش) را
از سر بگٌرد».
بتهاٌ ،کی پس از دٌگری به زمٌن می افتاد .پٌامبرملسو هیلع هللا یلص سوار بر ناله خوٌش طواف میکرد
و در آ ن اثنا احرام نبسته بود و به طواف اکتفا نمود .آنگاه عثمان بن طلحه را به حضور
خواست و کلٌد کعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص واردکعبه
شد و در درون کعبه عکس ابراهٌم و اسماعٌل را مشاهده کرد که آنان را در حال
فالگٌری با چوبه های تٌر به تصوٌر کشٌده بودند .رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :خدا آنان را
بکشد؛ بخدا لسم که ابراهٌم و اسماعٌل ،هرگز با چوبه های تٌر فال نگرفته اند» .رسول
هللا ملسو هیلع هللا یلص در خانه خدا کبوتری را دٌد که از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست خود
شکست و دستور داد که تصوٌرها و مجسمهها را نابود کنند.

نمازگزاردن رسول هللا و اٌراد سخنرانی در برابر لرٌش :
آنگاه پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص دروازه خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بالل نٌز همراه اٌشان بودند .پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص به سمت دٌواری که روبروی دروازه بود رفت ،تا اٌن که به اندازه سه ذراع با دٌوار
فاصله داشت و طوری اٌستاد که از شش رکن خانه ،دو ستون در سمت چپ و ٌک ستون
در سمت راست و سه ستون در پشت سرشان لرار گرفت و همان جا نماز خواند و سپس
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در خانه لدم زد و در نماط مختلف آن« ،هللا اکبر و ال اله اال هللا» گفت .سپس دروازه را
باز کرد؛ مردم در بٌرون از خانه منتظر بودند .دو طرف چارچوب در خانه را گرفت و
خطاب به لرٌشٌان ،چنٌن فرمود« :معبود بر حمی جز هللا نٌست؛ ٌکتاست و شرٌک ،مثل
ومانند ندارد؛ به وعده خود وفا کرد و به بندهاش ٌاری رسانٌد ،و خود به تنهاٌی احزاب
را شکست داد .بدانٌد که هرگونه امتٌاز لبٌلهای ٌا طلب مال و خون خواهی ،زٌر اٌن دو
پای من است به جز ،پرده داری و سماٌت حاجٌان .هان ،بدانٌد که لتل خطا ،شبه عمد
است و دٌه مغلظه داردٌ :عنی ٌکصد شتر که چهل نفر آنها ،آبستن باشند».
«ای گروه لرٌش! خداوند نخوت جاهلٌت و افتخار به پدران را از شما دور ساخته است؛
همه مردم از آدمند و آدم از خاک» و سپس آٌه سٌزدهم سوره حجرات را تالوت نمود که
بدٌن مفهوم است( :ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) آفرٌدهاٌم و شما
را تٌره تٌره و لبٌله لبٌله نمودهاٌم تا ٌکدٌگر را بشناسٌد؛ همانا گرامیترٌن شما نزد خدا،
با تمواترٌن شماست؛ خداوند دانا و آگاه است).
سپس فرمود« :ای لرٌشٌان! فکر میکنٌد که من با شما چگونه رفتار میکنم؟» گفتند:
رفتار نٌک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ما هستی.
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :من ،همان جملهای را به شما مٌگوٌم که ٌوسف به برادرانش گفت:
«ال تثرٌب علٌكم الٌوم» :امروز سرزنش و انتمامی ،متوجه شما نٌست؛ بروٌد که شما
آزاد هستٌد».

بازگرداندن کلٌد خانه کعبه به کلٌددار سابك آن :
آنگاه پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلٌدهای کعبه را در دست داشت،
گفت :ای رسول هللا! درود بر شما :اٌن منصب و نٌز سماٌت حجاج را به ما بسپار! در
رواٌت دٌگری آمده که گوٌنده اٌن جمله ،عباس(رض) بوده است .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص پرسٌد:
عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به او گفت« :ای عثمان! بٌا و
کلٌدهاٌت را بگٌر؛ امروز روز نٌکوکاری و وفاست» .در رواٌت ابن سعد آمده که
فرمود « :کلٌد را برای همٌشه بگٌر و جز ظالمان ،کسی دٌگر منصب کلٌدداری را از
شما نخواهد گرفت .ای عثمان! خداوند ،شما را امٌن خانهاش گردانٌده است؛ لذا شما نٌز
از آنچه که از بابت اٌن خانه به شما میرسد ،درست و صحٌح استفاده کنٌد».

اولٌن آذان بر بام کعبه :
ولت نماز فرا رسٌد .پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به حضرت بِالل دستور داد که بر بام کعبه آذان بگوٌد.
بالل آذان گفت :ابوسفٌان بن حرب و عتاب بن اسٌد و حارث بن هشام درجوار کعبه
نشسته بودند .عتاب بن اسٌد گفت :خداوند پدرم را گرامی داشت که زنده نماند تا اٌن صدا
را بشنود و از شنٌدن آن خشمگٌن شود .حارث گفت :به خدا لسم اگر میدانستم که او بر
حك است ،از او پٌروی میکردم .ابوسفٌان گفت :من چٌزی نمیگوٌم؛ زٌرا اگر حرفی
بزنم ،همٌن سنگرٌزهها سخن مرا به او خبر میدهند .پٌامبرملسو هیلع هللا یلص پٌش آمد و گفت :از آنچه
گفتٌد ،با خبر شدم و برای هر ٌک صحبتش را نمل کرد .حارث و عتاب گفتند ،گواهی
می دهٌم که تو ،رسول خداٌی؛ به خدا سوگند کسی نزد ما نبود که بگوٌٌم حرفهای ما را
به تو خبر داده است.
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نماز فتح ٌا نماز شکرانه :
مإرخٌن می نوٌسند؛ در آن روز پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به خانهام هانی دختر ابی طالب رفت و غسل
گرفت وهشت رکعت نماز خواند .و چون ولت چاشت بود برخی فکر کردند که نماز
ظهر را گزارده است؛ اماآنحضرت نماز فتح بجاء آورد .ام هانی در آن روز دو نفر از
الوام شوهرش را امان داد.
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص گفت :ای ام هانی آن کسی را که پناه دادی ما نٌز امان می دهٌم .برادرش علی
بن ابی طالب (رض) لصد داشت آنها را بکشد! اما ام هانی دروازه خانه را بست و از
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص برای آن ها اما ن خواست؛ پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص نٌز پذٌرفت و همان پاسخی را داد که
پٌشتر گذشت( .سٌرت رسول اکرم ،الرحٌك المختوم صفی الرحمن مبارک پوری1394
شمسی جمادی االول  1437هجری).

اّلِل
ك ِلٌُ ْظ ِه َرهُ َ
ٌِن ُك ِلّ ِه َو َكفَى بِ ه ِ
ُه َو الهذِي أ َ ْر َ
س َل َر ُ
علَى ال ّد ِ
سولَهُ بِا ْل ُهدَى َود ِ
ٌِن ا ْل َح ّ ِ
ش َِهٌدًا﴿﴾ٕ۸

اوست که پٌامبرش را با هداٌت و دٌن حك فرستاد تا آن را بر همه ادٌان پٌروز کند ،و
کافی است که خدا [بر ولوع اٌن حمٌمت] گواه باشد)ٕ٠(.
نباٌد فراموش کرد که :در شراٌط سخت ،و دشوار و اضطرار ،نوٌد و امٌد دادن به
ٌّن
زندگی ارام وخوشبخت ،حکمت حکٌمانۀ است .طورٌکه در جمله « ِلٌُ ْظ ِه َر ُه َ
علَى ال ِد ِ
ُك ِلّ ِه» اٌن فهم با زٌبای خاصی بٌان ٌافته است ،درزمانى كه كفّار م ّكه به مسلمانان اجازه
ورود به مسجد الحرام را نمىدادند ،هللا تعالی به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مژده و پٌروزى بر تمام جهان
را مٌدهد كه شما نه تنها بر مشركان م ّكه بلكه بر تمام ادٌان جهان ،غالب خواهٌد شد.
وعده پٌروزى اسالم بر همه ادٌان ،بارها در لرآن عظٌم الشؤن تكرار شده است .اٌن
پٌروزى ،هم مٌتواند از جهت علمى ،منطمى وغلبه در استدالل باشد ،كه همشٌه چنٌن
بوده ،و هم اشاره به آٌن ده تارٌخ باشد كه اسالم جهان را فراخواهد گرفت و وارثان زمٌن،
بندگان صالح خواهند بود .طورٌکه هللا تعالی در(آٌۀ  ،55سورۀ نور) مٌفرماٌد« :وعد

صلحت لٌستخلفنّهم فى اْلرض كما استخلف الّذٌن
َّللا الّذٌن ءامنوا منكم وعملوا ال ه
ّ
من لبلهم ...ولٌبدّلنّهم ّمن بعد خوفهم أمنا( »...خداوند به كسانً كه از شما اٌمان

آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده مًدهد كه آنها را لطعا خلٌفه روي زمٌن
خواهد كرد ،همانگونه كه پٌشٌنٌان را خالفت روي زمٌن بخشٌد ...و خوف و ترس آنها
را به امنٌت و آرامش مبدل مًكند )....بنا ًء اگرما به الوهٌّت او اٌمان دارٌم ،به وعدههاى
او نٌزباٌد اعتماد داشته باشٌم.

َّللا َوالهذ َ
س هجدًا
شدها ُء َ
سو ُل ه ِ
ٌِن َم َعهُ أ َ ِ
علَى ا ْل ُكفه ِار ُر َح َما ُء َب ٌْ َن ُه ْم ت َ َرا ُه ْم ُر هكعًا ُ
ُم َح هم ٌد َر ُ
َّللا َو ِر ْ
ون فَ ْ
ٌَ ْبتَغُ َ
س ُجو ِد َذ ِلنَ َمثَلُ ُه ْم
ض ًال ِم َن ه ِ
ض َوانًا ِ
سٌ َما ُه ْم فًِ ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أَث َ ِر ال ُّ
ش ْطؤَهُ فَ َ
علَى
ست َ َوى َ
اْل ْن ِجٌ ِل ك ََز ْرعٍ أ َ ْخ َر َج َ
ست َ ْغلَ َظ فَا ْ
آز َرهُ فَا ْ
فًِ الت ه ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُه ْم فًِ ْ ِ
ع ِلٌَ ِغٌ َ
ب ُّ
َّللاُ الهذ َ
ت
ار َو َ
الز هرا َ
صا ِل َحا ِ
ٌِن آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
ُ
سولِ ِه ٌُ ْع ِج ُ
ع َد ه
ظ ِب ِه ُم ا ْل ُكفه َ
ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َرةً َوأَجْ ًرا ع َِظٌ ًما﴿﴾ٕ۹

دمحم (ملسو هیلع هللا یلص) فرستاده هللا است و ٌاران و همراهانش بر کافران بسٌار لوی دل و سخت و با
ٌکدٌگر بسٌار مشفك و مهربانند ،آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسٌار بنگری که
فضل و رحمت خدا و خشنودی او را می طلبند ،بر رخسارشان از اثر سجده نشانه های
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نورانٌّت پدٌدار است.
اٌن وصف آنان در تورات است ،و اما توصٌف شان در انجٌل چنٌن است که مانند
کشتزاری هستند که جوانه هاٌش را بٌرون آورده و آنها را نٌرو داده و محکم نموده ،پس
بر ساله های خوٌش راست اٌستاده باشد ،طورٌکه کشاورزان را در تعجب می اندازد تا
کافران را به سبب آنان خشمگٌن کند .هللا به کسانی از آنان که اٌمان آورده و کارهای
شاٌسته انجام دادهاند آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است)ٕ۱( .
ابو سعود گفته استٌ :عنى :در ممابل مخالفٌن دٌنشان ،شدت و سختگٌرى و در ممابل
موافمان دٌن خود ،مهر و نرمش و عطوفت نشان مٌدهند( .ابو سعود )٠۶/۵
س ٰ
س ُجو ِد» نشانه و عالمتشان بر اثر کثرت سجود و نماز
« ِ
ٌما ُه ْم فِی ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أَث َ ِر اَل ُّ
در سٌماٌشان مشاهده مٌشود.
لرطبى گفته است :در سٌماٌشان نشانههاى نماز تهجد شبانه و آثار شب زنده دارى نماٌان
است .ابن جرٌج گفته است :اٌن عالمات عبارت است از ولار و برازندگى .و مجاهد گفته
است :عبارت است از خشوع و فروتنى.
س ٰ
ٌما ُه ْم فِی ُو ُجو ِه ِه ْم» پرسٌدم و
منصور گفته است :از مجاهد در مورد فرمودهى « ِ
گفتم :آٌا نشانه و اثرى هست که در مٌان دو چشم انسان دٌده شود؟ گفت :نه ،چه بسا در
پٌشانى انسان مانند سفٌدى پٌشانى بز دٌده شود در حالى که سنگدل ترٌن انسان است .اما
نورى است از خشوع و فروتنى که در سٌماٌشان مى درخشد( .تفسٌر لرطبى .)ٕ۱ٖ/ٔ۶

نشانهی اثر سجده در چهرهی مإمن چٌست؟
مفسٌر تفسٌر فرلان شٌخ بها الدٌن حسٌنی می نوٌسد  :آٌا اثری ظاهری است که سجده
کردن در پٌشانی آدمی پدٌد میآورد؟ حمٌمت آن است که اثر نٌک در چهره و پٌشانی اهل
سجدهٌ ،عنی ،آرامش درونی ،مالٌمت و درستکاری ،خشوع و تواضع و فروتنی  -با
بندگان خدا  -هر کس درونش را به نور اٌمان بٌاراٌد ،خداوند بٌرونش را میآراٌد و
سٌماٌی درخشان میٌابد .نشانهی اٌمان درست انگار لرآنی ناطك و متحرک ،صورتی
درست از اسالم و عنوانی کامل برای تهذٌب و تزکٌهی درون است که از هر گونه فسك
و فجور و پلٌد کاری ،دروغ ،خٌانت ،نٌرنگ و دغلکاری ،گمراه کردن و سنگدلی و
نادرستی ،به دور است؛ زٌرا بدترٌن مردم کسی است که دٌگران از شر و بدی او
بترسند .اٌن است برخی نشانهی اٌمان اهل سجده که در سٌمای والعی مإمن راستٌن
میدرخشد[ .با اندکی تصرف ،تفسٌر الواضح ،دمحم محمود حجازی]

تشرٌح لغات :

«أ َ ِشدهآء» :جمع شَدٌد ،تند و سرسخت .لوی و نٌرومند.
«ر َح َمآء» :جمع َرحٌم ،مهربان و دلسوز.
«ركع» جمع «راكع» به معناى ركوع كننده و؛
«سجد» جمع «ساجد» به معناى سجده كننده است .اٌن دو كلمه براى آنعده اشخاصی به
كار برده می شود :كه بسٌار اهل سجده و ركوع و نمازخوان باشند و بر آن مداومت كنند.
« ِسٌ َما» :نشانه .عالمت.
«ش ْ
َطؤ َ» :جوانه .مراد سنبل و خوشه است.
ستَوي» :راست اٌستاد و پابرجا گردٌد.
«إِ ْ
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ق» :جمع ساق ،تنه.
«سو ِ
« َءازَ َر»ٌ :اری داد .نٌرو داد.
«إ ْست َ ْغلَ َ
ظ» :سخت و محکم گردٌدٌ .عنی خوشههای نازک و ضعٌف سخت و سفت شد.
« ُّ
زارع ،برزگ.
الز هرا َ
ع» :جمع ِ

درسنامۀ تشبه زٌبا :

هللا تعالی در اٌن اٌۀ مبارکه ،شٌوهى ارتباطات ٌن مإمن مسلمان را به چه زٌبای مورد
ترسٌم وتعرٌف لرار داده است:
شدها ُء» اٌن مفهوم را به توضٌح می گٌرد که:رابطه با بٌگانگان ،شدت و
ـ درکلمه «أ َ ِ
سختى دارد.
ـ ودر کلمۀ «ر َحماء» اٌن فومرمول را توضٌح مٌدارد که رابطه با خوٌشاندان ،باٌد با
محبت و مهربانى باشد.
س هجدا ً» به حکمت اٌن امر می پردازد که :رابطه انسان با هللا تعالی
ـ در جملۀ « ُركهعا ً ُ
وپروردگار خوٌش باٌد درفضای کامل عبودٌت و بندگی صورت گٌرد
ـ همچنان در کلمۀْ ٌَ« :بتَغُ َ
ون» اٌن فهم را می رساند که رابطه انسان با خودش که انسان
در تالش وسعی داٌمی امٌد به فضل الهی باشد.

دروس حاصله از آٌۀ مبارکه:

علَى ا ْل ُكفه ِار ُر َحما ُء بَ ٌْنَ ُه ْم» همٌن است که؛
شدها ُء َ
ـ اولٌن درس حاصله در آٌۀ متبرکه «أ َ ِ
مسلمانان باٌد در برابر دشمن؛ خشونت ،لاطعٌّت ،صالبت و شدّت داشته و در برابر
دٌگر مإمنان؛ رأفت ،مودّت ،رحمت و عطوفت ،مهر و احساسات داشته باشند.
ـ دومٌن درس در اٌن آٌۀ متبرکه ،برای ما همٌن است که نباٌد بی تفاوت باشٌم ،طورٌکه
علَى ا ْل ُكفه ِار ُر َحما ُء بَ ٌْنَ ُه ْم» بىتفاوتى برای شخص
شدها ُء َ
در آٌۀ مبارکه می آٌد« :أ َ ِ
مسلمان ممنوع ،مسلمان باٌد مظهر حبّ و بغض باشد.
علَى ا ْل ُكفه ِار ُر َحما ُء بَ ٌْنَ ُه ْم» همٌن است که:
شدها ُء َ
ـ سومٌن درس حاصله اٌن آٌۀ مبارکه«أ َ ِ
مالن مهر و لهر ،اٌمان و كفر است ،نه لوم و لبٌله و مال و ثروت.
س هجدا ً»
ـ چهارمٌن درس حاصله از اٌن آٌه« :تَرا ُه ْم ُركهعا ً ُ
عبادت برای ٌک شخص مسلمانان باٌد بمثابه ٌک عادت داٌمی تبدٌل شود ،نه ٌک عمل
فصلی و موسمی.
ـ پنجمٌن درس حاصله :از اٌن آٌۀ مبارکه همٌن است که :عبادتى مورد ستاٌش پروردگار
است که :همراه با كثرت و مداومت باشد.
ـ ششمٌن درس حاصله :آن بخش های از :تورات و اِنجٌل فعلى ،دست نخورده و تحرٌف
نشده است ،لرآن عظٌم الشؤن به آنها استناد مىكند.

من هللا التوفٌك
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فهرست مطالب وموضوعات سوره فتح
سورۀ الفتح
وجه تسمٌه
شؤن نزول سورۀ فتح
فضٌلت سورۀ فتح
تعداد آٌات ،کلمات وحروف
والعۀ حدٌبٌه
ارتباط سورۀ فتح با سورۀ لبلی
معانی نام سور
دورنمای کلی سوره
هدف کلی سوره
خصوصٌات های استثناٌی اٌن سوره
محتوای سورۀ فتح
در آٌات متبرکه ( 1الی  ) 7در باره فضاٌل
صلح حدٌبٌه و آثار آن در مردان و زنان مإمن
و منافمان و مشرکان  ،بحث می اٌد .
صلح حدٌبٌه ٌا فتح مبٌن
امتٌازات صلح حدٌبٌه
خوانندۀ محترم !
در اٌات متبرکه (  8الی  ) 10در باره پٌامبر گرامی،
برگزٌدن او و بٌعت ٌاران بزرگوارش در حدٌبٌه ،
بحث بعمل می اٌد .
فرق بٌن «کبٌر» و «عظٌم»
نشٌنان (اعراب)
در آٌات متبرکه (  11الی  ) 17در رابطه به بادٌه
ِ
بازپسمانده ی جهادگرٌز ،بحث بعمل می اٌد .
ودر آٌات متبرکه (  18الی ) 26
در باره بٌعت رضوان و خٌر فراوان آن،
نکوهش مشر كان  ،بحث بعمل می اٌد .
لطع درخت بٌعت الرضوان
در آٌات متبرکه (  27الی  ) 29موضوعات از لبٌلی
تحمك بخشٌدن رإٌای پٌامبر ،اوصاف واال و ٌاران برگزٌدهاش ،
مورد بحث لرار داده مٌشود :
السام خواب ها
تعبٌر خواب
تعبٌر خواب دعائی است بٌمه شده از جانب فرشته
حدود رإٌا
فتح عظٌم م ّکه
انگٌزۀ فتح مکه
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ماللات ابو سفٌان با پٌامبر اسالم
آماده باش جنگی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص
حرکت سپاه اسالم به سوی مکه
ورود سپاهٌان اسالم به مکه
ورود پٌامبر اسالم به مسجدالحرام
نمازگزاردن رسول هللا و اٌراد سخنرانی در برابر لرٌش
بازگرداندن کلٌد خانه کعبه به کلٌددار سابك آن
اولٌن آذان بر بام کعبه
نماز فتح ٌا نماز شکرانه
نشانهی اثر سجده در چهرهی مإمن چٌست؟
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مکثی بربعضی از منابع و مؤخذها:
 -1تفسٌر انوار المرآن:
تؤلٌف عبدالرإ ف 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 أفغانستان
5ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر:
تؤلٌف :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.
8ـ تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری:
دمحمبه جریر طبری متىلد (  224وفات  310هجری قمری )
4ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل:
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌف دمحم بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جزَ ّ
61ـ تفسٌر صفوة التفاسٌر:
تؤلٌف 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 ّ
شاف ،لرطبى ،آلوسی ،ابن کثٌر ،البحر المحٌط و ...استفاده بعمل اورده است .
 66ـ تفسٌر ابو السعود:
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌف :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی )982
 -66تفسٌر فی ظالل المرآن:
تالٌف :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
63ـ تفسٌر الجامع الحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی:
نام مإلف:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
 -66تفسٌر معارف المران:
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مولف :حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث
حضرت موالنا دمحم ٌوسف حسٌن پور،سال نشر. 1379 :
 65ـ روح المعانی ( آلوسی ):
تفسٌر «روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم» اثر محمود أفندى آلوسی است – 1217(.
1270ق) .
62ـ تفسٌر لَتادة:
صری (ٔ ۶هـ ٔٔ٠ -هـ۷ٖ۶–۶٠ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر . ) 1980/01/01 (:
62ـ تفسٌر کشاف مشهوربه تفسٌر زمخشرى.
« تفسٌر الکشاف عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاف .مإلف :جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
 68مفسر صاوى المالکی :
«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلف  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
 -64فٌض الباری شرح صٌح البخاری:
داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع 26 Jan 2016 :
 -61صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری:
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 مغٌرة بن بردزبه بخاری ( 194ـ  256هجری )
66ـ تفسٌر کبٌر فخر رازی:
تفسٌر فخر رازی مشهور به تفسٌر کبٌر ،فخرالدٌن رازی (  544هـ  606هـ )
 66ـ تفسٌر فرلان
تؤلٌف :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی
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