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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 المجادلة ترجمه وتفسیر سورۀ
 .سورۀ ی مجادله در مدینه نازل شده ودارایی بیست ودو ایه وسه رکوع  می باشد

 

 تسمیه:  وجه
ُ »تعالی:   حق  با فرمودۀ  که  است  این«  مجادله»این سورۀ بنام   نامگذاری  سبب قَۡد َسِمَع ٱَّلله

ِدلَُك فِي َزۡوِجَها  .  است  آغاز شده  [1]المجادلة:  «قَۡوَل ٱلهتِي تَُجَٰ
 در این مورد  دحیه کلبی. صحابی جلیل القدر  است  ، مدنی صحیح  بنا بر قول  ۀسور  این

تعالی:   حق  فرموده  شد، بجز این  در مدینۀ منوره  نازل سوره   این  می فرماید که:  تمام
ثٍَة إَِّله ُهَو َرابِعُُهمۡ »

شد. اما عطا   نازل  در مکه  که [7]المجادلة:  «َما یَُكوُن ِمن نهۡجَوىَٰ ثَلََٰ
 «. است  مکی  آن و بقیه   مدنی  از آن  اول  آیۀ  ده»گوید:  می

 مجادله:  داد آیات، کلمات وحروف سورۀتع

از قرآن عظیم الشأن است، وطوریکه در فوق هم یاد آور شدیم،  58سورۀ  سورۀ  مجادله
آیه می باشد. تعداد کلمات این سورۀ با در نظر داشت اقوال علماء در عدد  آن   22دارای 

هزاروهفتصدونود و دو به چهارصدوهفتادوسه کلمه می رسد. تعداد حروف آن  به 
 حرف، البته با درنظرداشت اقوال اختالفی در این بابت.

طوریکه گفته آمدیم؛ این سوره در مدینه منوره نازل شده است وهمانند سایر سوره های 
مدنی محتوای آنرا  پیرامون احکام فقهی، زندگی اجتماعی و روابط مسلمانان با غیر 

 مسلمانان تشکیل می دهد.
 موضوعات:محتوا و 

 جمعبندی وخالصه نمود:عمده توان در سه بخش  مجموع بحثهاى سورۀ مجادله را مى
 مطرح بحث قرار گرفته است.  ِظِّهاراز حكم بحث در بخش اول 

شد، ولی به آمدن دین مقدس  در جاهلیت نوعى طالق و جدایى دائمى محسوب مى ِظِّهار
از جمله در آیات   .قرار دادآن اسالم این حالت وحکم را تعدیل كرد و در مسیر صحیح 

 : حکم رجوع مجدد مرد پس از ظهار را بیان میکند.4و3
میزش باید برده ای را کردند سپس برمی گردند، قبل از آ ِظِّهارمردانی که همسرانشان را 

به گرفتن روزه  درآزاد کنند. اگر برده ای نیافتند دو ماه روزه متوالی بگیرند و اگر قا
متعال طعام کنند. این از حدود تشریعی خداوند ا  مسکین ر 60دوماه نباشد، در بدل آن 

 .است و هر کس آنرا انکار کند یا زیر پا گذارد عذابی دردناک دارد
 ِظِّهاراوالً برای اینکه ترک  این حکم در شرع اسالمی همین است که:حکمت تشریع 

ضمانت اجرایی داشته باشد جریمه ای قرار داده تا گفتن آن برای مردان مسلمان و معتقد 
زندگی مطلوب زن ۀ پاشیدن خانواده و امکان ادامنه ثانیا بخاطر از هم  ،سخت شود

ای باشد که امکان ادای آن توسط مرد وجود داشته باشد و بتواند در  وشوهر، جریمه
صورت تمایل به برقراری رابطه با زنش، با پرداخت این کفاره  به زندگی سابق خویش 

 .ادامه دهد
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درباره آداب مجالست از جمله  ساتیری یك سلسله داین سوره مبارکه ؛ در بخش دیگرى 
گفتگوی   ،یرلب  یک به دیگر گوشه کانی کردنو ز انی  )راز گوییکمنع ازگوشه 
 شوند؛ ( و همچنین جا دادن به كسانى كه جدیداً وارد مجلس مىمحرمانه کرد

دم  اى درباره منافقان، و آنها كه ظاهراً، در آخرین بخش، بحث گویا و مشروح و كوبنده
سروپس می کند، زدند اما در خفا با دشمنان اسالم سر و  وداد  از اسالم ومسلمانی مى

  مطرح كرده، مسلمانان راستین را از ورود در حزب شیاطین و منافقین منع ودر حذر مى
دارد و آنها را به رعایت حب فى َّللاه و بغض فى َّللاه و ملحق شدن به حزب َّللاه دعوت 

 كند. مى

 سورۀ مجادله:ۀ ارشادات آیات متبرک
 عا را اجابت می کند.ـ خداوند متعال دعای شاکی صادق ومخلص در د

 (، جایز نیست.ِظِّهاراز محرمات ابدی خود) ـ تشبیه همسر خویش به یکی 
  ـ مقاربت با همسر خویش  قبل از پرداخت  کفاره ی ظهار جایز نیست. 

ـ اعمال انجام شونده کفاره، ترتیبی است وقبل از عجز از موارد اول، نمی تواند بعدی را 
 انجام داد.
 حدود الهی، واجب است، تعدی وتجاوز از آن ها جایز نیست.ـ التزام به 

 

 

حیمِ  ِن الره حمَٰ ِ الره  بِسِم َّللاه
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 

هُ  ِه َواللـه هُ قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى اللـه قَْد َسِمَع اللـه
هَ َسِمیٌع بَِصیٌر ﴿یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما ۚ ِإنه  ﴾١اللـه  

كرد و به خداوند  میـبه راستى كه خداوند سخن زنى را كه با تو درباره همسرش گفتگو 
شنود، چرا كه  گفت، شنید، و خداوند گفت و گوى شما دو تن را مى شكایت حال خود مى
(١)  خداوند شنواى بیناست  

هُ »  از صفات خالق  حیات واراده بوده،سمع وبصر به مانند علم وقدرت و «َسِمَع اللـه
 تعالی هستند.

ها و تنّوع نیازهاوخواهشات  ذاتی است که تمامی صداها را با وجود تفاوت زبان سمیع:
ۡن أََسره ٱۡلقَۡوَل  نُكم مه می شنود و صدای بلند و آهسته برای او تعالی یکسان است: »َسَواٞٓء مِِّ
َوَمن َجَهَر بِِهۦ َوَمۡن ُهَو ُمۡستَۡخِفِۢ بِٱلهۡیِل َوَساِرُبِۢ ِبٱلنهَهارِ «)سورۀ الّرعد: 10(»)برای هللا( 

که آن را آشکار سازد، و  یکسان است که کسی از شما پنهانی سخن بگوید و کسی 
«رود. شود یا در )روشنایی( روز )آشکارا( راه می که در )تاریکی( شب پنهان می کسی   

کند که چه نوع صدایی باشد.  شنود؛ فرقی نمی اها را میتمامی صد تعالی   بنابراین هللا
شود و شنیدن یک صدا، او تعالی را از شنیدن صدای دیگری  صداها بر او مشتبه نمی

  اندازد و فراوانی درخواست ها و مسائل، اورا به اشتباه نمی کند. تنّوع درخواست غافل نمی
 کند. کنندگان، او را خسته نمی

معنای سمع خدای متعالی نسبت به قول آن زن، اجابت در خواست  :ابو السعودمی گوید
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 زن است نه صرف علم وی به آن، هم چنان که این قول الهی هم همان معنی رادارد.
هُ یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما»  یعنی خداوند به گفتگوی شما علم دارد ومی پذیرد. )ابو  «َواللـه

 ( 150ـ 2السعود :
یعنی در مورد همسرش با تو بحث ومجادله می کرد . مجادله به معنای  «:تَُجاِدلُكَ » 

 مناظره ومخاصمه است .
و تقاضای حل شکوی به معنای اظهار نگرانی وغم واندوه درون است .) «تَۡشتَِكيٓ »

 .( کند مشکل می
 .بدل کردن سخت با هم ( رد و و گفتگو)محاوره به معنای مراجعه در کالم )«ُكَماتََحاُور»

 اثبات شنیدن و دیدن برای هللا سبحانه و تعالی:
اهل سنت و جماعت بدین عقیده است که  خداوند متعال دارای ساق، ید، عین، سمع، قدم، 
و وجه )صورت( می باشد ، زیرا هللا تعالی خود در کتاب خویش و پیامبر صلی هللا علیه 

 اثبات رسانیده است:وسلم در احادیث صحیح خود آن صفات را برای هللا تعالی به 
سورۀ شوری (   11بطور مثال در مورد اثبات شنیدن ودیدن هللا سبحان وتعالی در )آیۀ  

به تأکید هیچ چیز همانند او نیست » «لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر »آمده است: 
ا یعظکم به إن هللا کان سمیعاً بص»و می فرماید:« و او شنوا و بیناست « یراً إن هللا نِِعمه

نیکو چیزی است که خداوند شما را به آن پند می دهد همانا خداوند ( »58نساء )سورۀ 
 «.شنوای بیناست

قد سمع هللا قول التی تجادلک » خواندیم :طوریکه در ) آیۀ اول سورۀ مجادله ( همچنان 
 خداوند سخنان» «یسمع تحاورکما إن هللا سمیع بصیر فی زوجها وتشتکی إلی هللا، وهللا

ی شوهرش با تو)پیامبر( گفتگو و به خداوند شکایت می کرد، شنید؛  )زنی( را که در باره
لقد سمع »و می فرماید:« و خداوند گفتگوی شما را می شنود زیرا خداوند شنوای بیناست

همانا خداوند ( »181آل عمران )سورۀ « هللا فقیر ونحن أغنیاء هللا قول الذین قالوا إن
أَْم یَْحَسبُوَن أَنها ََّل ( »گفتند خداوند نیازمند است و ما بی نیازیم را شنیدسخن کسانی که 

ُهْم َونَْجَواُهمۚ  بَلَىَٰ َوُرُسلُنَا لََدْیِهْم یَْكتُبُونَ  آیا گمان )( 80زخرف )سورۀ  « نَْسَمُع ِسره
یم( و شنویم؟! بلی! )می شنو کنند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی می

  نویسند. (  فرشتگان ما نزد آنها )همه چیز را( می
من همراه شما هستم می ( »46طه  )سورۀ « إننی معکما أسمع وأری: »و می فرماید

آیا ندانست که ( »14علق )سورۀ « یری ألم یعلم بأن هللا» و می فرماید« شنوم و می بینم
« الساجدین إنه هو السمیع العلیمالذی یراک حین تقوم وتقلبک فی ( »خداوند می بیند

کسی که تو را هنگامی که برمی خیزی می بیند و حرکت تو را )( 220 -218شعراء )
ُ َعَملَُكْم (»در میان سجده کنندگان )می بیند( همانا او شنوای داناست َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى َّللاه

بگو )هر چه می خواهید( انجام دهید  و( »105توبه  )سوره  «  ۖ   َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ 
 «.که به زودی خدا، پیامبر و مؤمنان عمل شما را می بینند

اما چنانچه بارها گفته ایم هللا تعالی دین واعتقادات اسالمی را برای فهم بشر زمینی ساخته 
و از دست و پا و زبان و چشم بحث دارد اما این همه بالکیف اند. از کیفیت دست، چشم، 

 اهی نداریم. گاو ... هللا تعالی ما آ پای

 اثبات دو چشم برای هللا تعالی:

واصبر لحکم ربک :»سورۀ طور ( می فرماید ،  48ن در )آیۀ أطوریکه قرآن عظیم الش
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در برابر دستور پروردگارت شکیبا باش به راستی که تو در برابر » «فإنک بأعیننا 
تجری بأعیننا جزاء لمن کان  ألواح ودسروحملناه علی ذات »«چشمان ما قرار داری

او را بر تختۀ دار و میخ آجین)کشتی( سوار کردیم که در ( »14 -13قمر  )سورۀ  «کفر
وألقیت علیک »«مقابل چشمان ما روان بود این کیفر کسانی است که کافر شده بودند

تا در  و بر تو محبتی از خود افکندم( »39طه  )سورۀ  «محبة منی ولتصنع علی عینی
 «.برابر چشمان من پرورش یابی

 در سورۀ مجادله: (ِظِّهار) مبحث 
  :ِظِّهارتعریف 

ِهُرونَ » عبارت است از اینکه،  ِظِّهار مشتق از ظهر به معنای پشت است(. ِظِّهار« )یَُظَٰ
ى  »گوید:  شخص به همسرخویش مى تو براى من مانند پشت مادرم » «أنت  َعلَىه َكَظْهر  أُّم 

 وآمیزش با تو برایم حالل نیست. .«هستى
این کلمه سپس در تحریم زوجه با قرار دادن وی به عنوان پشت مادر خود استعمال شده 

ىِ »ودر جاهلیت به گفتن این کلمه:  است زن طالق میشود ، ولی دین  «أنِت َعلَىه َكَظْهِر أُمِِّ
 مقدس اسالم ظهاررا باطل اعالن داشت.

،  4و آیۀ  « مجادله»سورۀ  ،  3از قرآن عظیم الشأن اوالً در: )آیۀ  ۀدر دو آی«  ِظِّهار »
ئِی « احزاب» ۀ سور )ما َجعََل هللاُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلَبْیِن فِی َجْوفِِه َو ما َجعََل أَْزواَجُکُم الّلِّ

هاتُِکْم َو ما َجعََل أَْدِعیاَءُکْم أَْبناَءُکْم ذاِلُکم قَ  ْولُُکْم بِأَْفواِهُکْم َو هللاُ َیقُوُل تُظاِهُروَن ِمْنُهنه أُمه
؛ )خداوند براى هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز «اْلَحقه َو ُهَو یَْهِدی السهبِیلَ 
قرار مى دهید مادران شما قرار نداده؛ و )نیز( پسر « ظهار»همسرانتان را که مورد 

ین سخن شماست که با دهان خود خوانده هاى شما را پسر )واقعى( شماقرارنداده است؛ ا
مى گویید )سخنى که واقعیت ندارد(؛ اّما خداوند حق را مى گوید و او به راه راست 

 اشاره بعمل آمده است. .هدایت مى کند(
نیست، « پشت» اند، به معنى  در عبارت فوق چنان كه بعضى از مفسران گفته«  ِظِّهر »

شود، بنابراین معنى جمله  زوجیت حاصل مى  اى است كه از ناحیه بلكه كنایه از رابطه 
، «لسان العرب»به « ) باشد همسرى با تو همچون همسرى مادرم مى »شود:  چنین مى 

 .مراجعه شود(« كبیر فخر رازى»و تفسیر « ظهر»ماده 
خفه از کارهاى قبیح عصر جاهلیت بود، که مرد هنگامى که از همسرش «   ِظِّهار »
أَْنت  َعلَىه »ین که او را در مضیقه و فشار قرار دهد مى گفت: ناراحت مى شد، براى او

ى  ؛ )تو نسبت به من همچون مادرم هستى(«َکَظْهر  أُّم 
وبدینترتیب  معتقد بودند: آن زن براى همیشه بر همسرش حرام مى شود و حتى نمى 

 تواند همسر دیگرى انتخاب کند! و همچنان بالتکلیف مى ماند. 
ن مقدس اسالم  این موضوع را محکوم مى کند و دستور کفاره را درباره ولی به آمدن دی

 .آن صادر نموده است
کند، همسرش مى تواند با مراجعه به «  ِظِّهار »بنابراین هرگاه کسى نسبت به همسرش 

حاکم شرع او را موظف سازد که یا رسماً از طریق طالق از او جدا شود و یا به زندگى 
زناشوئى بازگردد، اما پیش از بازگشت باید کفاره اى را که در آیات فوق بیان شده بدهد، 

پى در پى روزه  یعنى در صورت توانائى یک برده را آزاد کند و اگر نتوانست دو ماه
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طعام کند، یعنى این کفاره جنبه اِ بگیرد، و اگر آن هم مقدور نبود، شصت مسکین را 
 .ندارد بلکه جنبه ترتیبى دارداختیاری 

 خواننده محترم !
و   ظهار نمود  زنش با  مردی  هرگاهبصورت کل گفته می توانیم که :

بلکه  نیست  طالق  بود،  طالق  مقصودش
است  طالق  بود  ظهار  مقصودش  و  داد  طالق  را  زنش  مردی  وهرگاه است ِظِّهار

 ظهار.   نه  
ىِ »:  اگرگفت  بنابراین ش از آن مقصد و «أنِت َعلَىه َكَظْهِر أُمِِّ
 شود.  ینم  او واقع  طالق  و  نیست  طالق  و  است  ظهار  این  باشد،  طالق
و   بود  طالق  جاهلیت  زمان  در  ِظِّهار  گوید: چون می  القیم  ابنشیخ 

 باشد.  طالق  ِظِّهار  و  برگردد  اول  بحال  دوباره  جایز نیست  پس  گشت منسوخ 
دربارۀ   هارظ    حکم  و  نمود  ظهار  خود  زن  با  طالق  بقصد  الصامت  بن  اوس  و 
.  طالق  حکم  نه  شد،  اجرا  او

از   را کنایه  آن  جایزنیست  پس  دارد  راحتص  خود  حکم  دربارۀ   ِظِّهار بعالوه
.  است  ساخته  باطل  را  هللا تعالی  آن  شرع  که بگیریم   حکمی
آن ذات  قضای   و  هللا تعالی   حکم  مراعات  که است  بدیهی
 . واجبتر است  و  تر شایسته  متعال 
سورۀ  2طوریکه در) آیه  .نیست  جایز  بدان  اقدام  و است  حرام ِظِّهارء  علما  باجماع

گویند: شما  کنند )و بدیشان می کسانی که زنان خود را ظهار میمجادله ( می فرماید : )
گردند، و بلکه مادرانشان تنها  برای ما همسان مادرانمان هستید(، آنان مادرانشان نمی

ند گوی اند. چنین کسانی سخن زشت  و دروغی را می زنانی هستند که ایشان را زائیده
)چرا که مادر و فرزند بودن، چیزی نیست که با سخن درست شود(. خداوند بسیار 

 باگذشت و آمرزگار است(  

 :1شأن نزول آیۀ 
حاکم به قسم صحیح از عایشه )رض( روایت کرده است: پاک و منزه است  -1044

علبه شنود، من بعضی از سخنان خوله   دختر ث کبریایی که با توانایی همه صداها را می
رسید، او در نزد نبی اکرم از شوهر خود اوس بن  شنیدم و بعضی به گوشم نمی را می

 گفت: صامت شکوه و شکایت داشت و می
ها گرفت و فرزندان زیاد برایش تربیت کردم.  ام بهره ای رسول خدا! اوس از جوانی

بر سن عقیم زنی را گویند که به جهت ام،)  اینک که سن و سالم باال رفته وعقیم  شده ک 
از من بیزار شده است. پروردگارا ! من به دربارت به ناله و زاری  (مفسر - نزاید دیگر

هُ  »ها دارم. اندک زمانی سپری نشده بود که جبرئیل امین با آیۀ:  از او شکوه قَْد َسِمَع اللـه
  «الکبری»، در 67/  6شد. )صحیح است، نسائی  نازل «قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها...

، عبدالرزاق در 46/  6، احمد 2063و  188، ابن ماجه 590« تفسیر»و  11570
اسباب »، واحدی در 33726و  33725، طبری 481/  2، حاکم 1118« تفسیر»

از چند طریق از کاکاش از تمیم بن سلمه از عروه از  382/  7و بیهقی  788« نزول
هایش راوی بخاری و مسلم و ثقه  صحیح، راویحدیث وایت کرده اند، اسناد این عایشه ر

را صحیح  حدیث   های مسلم است. حاکم و ذهبی این هستند غیر از تمیم زیرا او از راوی
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 2045« احکام القرآن»و  5838« جامع احکام القرآن»، 1135« الکشاف»شمرده اند.
کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد تفسیر وبیان  به تخریج محقق.()مؤاخذ:

 .مخلوف واسباب نزول  تألیف عالمه جالل الدین سیوطی(
همچنان ابن عباس )رض(می فرماید: در زمان جاهلیت وقتی که مردی به زنش می گفت: 

ىِ »  زن بر او حرام می شد و« تو براى من مانند پشت مادرم هستى» «أنِت َعلَىه َكَظْهِر أُمِِّ
بود وسپس پیشمان شد وبه زنش گفت: نزد   نمود، اوس ِظِّهاردر اسالم، اولین کسی که 

زن نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد  پیامبر صلی هللا علیه وسلم برو واز ایشان بپرس و
. ) به روایت بیهقی درالسنن وسیوطی آن را به ابن مردویه ونحاس  واین ایات نازل شد
 نسبت داده است.(

بنت مالک بن ثعلبه روایت شده) درمورد اسم این زن اختالف وجود  مچنان از خولهه
همسرم اوس بن صامت مرا ظهار  دارد وصحیح ترین آن، همین اسم است (  که گفت:

کرد، پس برای شکایت نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمدم وایشان در مورد وی به 
( من هم .از خدا بترس ! او پسر کاکای تو است مجادله وگفتگو بامن پرداختند وفرمودند:

قَْد َسِمَع  :»چنان با یشان بحث وگفتگو کردم ودست بر نداشتم تا این که این آیه نازل شد
هُ قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها  تا آن جا که می فرماید : «اللـه

ن قَْبِل أَن یَتََماسها»  یک برده آزاد » امبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند:پی «فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمِّ
« .دوماه روزه  بگیرد» گفتم: پولش را ندارد، پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند: .«کند

او پیر شده ونمی تواندروزه بگیرد، پیامبر صلی هللا علیه وسلم  گفتم : ای پیامبر خدا!
، گفتم : ای پیامبر خدا ! من  «پس من شصت  صاع خرما به وی می دهم » فرمودند: 

کار نیکویی می » هم شصت  صاع به او می دهم ، پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند : 
 کنی ، بر و با آن دو مقدار خرما ، به شصت نفر غذا بده ونزد پسر کاکایت بر گردد . 

د علی )تفسیر آیات احکام جلد دوم مؤلف شیخ محم) به رویت ابو داود وامام احمد( 
 صابونی ،مبحث ظهار ( 

همچنان 
ظهار   زنش  با  رمضان  ماه  در  بیاضي  صخر  پسر  سلمه  که است  آمده  سنن  در

پیامبر صلي  همبستر شد   وي  با  رمضان  ماه  شدن  ازتمام  پیش  شب  یک  و  نمود
 اي را کرده  اريک چنین   تو  آیا  ؟ سلمه  یا  بذاک  نت : ا گفت وي  به هللا علیه و سلم

تکرار   را  آن  بار  دو )ام شده  مرتکبرا کاري چنین   من هللا   رسول  : اي گفت  ؟  سلمه
را   هر حکمي  و  هستم  شکیبا امرخداوند صابر و  برابر  در  من  و(  کرد
پیامبر صلي هللا علیه و   کن  اجرا  من  باره در  است  داده  نشان  بتو  خداوند  که
پیامبر   ترا  بحق  که  بدانکس  : سوگند گفت  . سلمه کن  آزادفرمودند : بندۀ را    سلم

  نیستم  مالک  را  یدیگر  خود گردن  جز گردن  ، است  صلي هللا علیه و سلم کرده
:  گفت   . پیامبر صلي هللا علیه و سلم آزاد کنم  را  آن  که
:  او گفت بگیر،  روزه  هم  سر  پشت  ماه  دو  پس
 ی... پیامبر صل ؟ ام شده  کار  این  مرتکب  آن  اثر  در  و  روزه  در  که اینست   نه  مگر

.  بده  نفر مسکین  شصت  به  خرما  صاع  شصت  =  وسق  : یک گفت   هللا علیه و سلم
پیامبر   بحق  ترا  که کس  بدان   : سوگند گفتم گوید:  سلمه
. پیامبر صلي هللا  نداریم  طعامي  و  آوردیم  بروز  را  شب  طعام  بدون  دیشب  کرد،
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و   بدهند  بتو  را  خود  صدقه  تا  رزیق  بني  پیش  : برو گفت   علیه و سلم
بتو بدهند   را  رزیق بنی زکات  . یعني کن  مسکین  نفر  شصت  طعاما    را  آن
و   کن نفر مسکین   شصت  طعاما    را  آن  صاع  شصت  که
:  و گفتم  رفتم  خود  قوم  بخورید. گوید: پیش  عیالت  و  خودت  را  بقیه
 أی ر  من  هب  نسبت  و  بودم  و مضیقه  تنگنا  در  شما نزد

پیامبر،   پیش  لیکن  نبود  خوب من   درباره  نظرتان  و نداشتید  خوب
 . است  داده  من  به  را  شما  و زکات  و صدقه  یافتم  را  راي  حسن  و  گشایش

َهاتُُهْم إَِّله  َهاِتِهْم   ِإْن أُمه ا ُهنه أُمه ن نَِِّسائِِهم مه ئِي  الهِذیَن یَُظاِهُروَن ِمنُكم ِمِّ الّله
َه لَعَفُوٌّ َغفُوٌر  َن اْلقَْوِل َوُزوًرا ۚ َوإِنه اللـه َولَْدنَُهْمۚ  َوإِنهُهْم لَیَقُولُوَن ُمنَكًرا ِمِّ

﴿٢﴾ 

گویند: شما برای ما همسان  کنند )و بدیشان می کسانی که زنان خود را ظهار می
مادرانشان تنها زنانی هستند که گردند، و بلکه  مادرانمان هستید(، آنان مادرانشان نمی

گویند )چرا که مادر و  اند. چنین کسانی سخن زشت  و دروغی را می ایشان را زائیده
فرزند بودن، چیزی نیست که با سخن درست شود(. خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار 

 (٢است )
ر كارى راهى شرعى و قانونى باید گفت که: براى ه« لَیَقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً »

وراه  جدا شدن زن و مرد از یكدیگر در صورتیکه همه تدابیر موثر واقع  وجود دارد،
، ولى جدا شدن جانب حقوق هر دوحفظ نگردد،  طالق است، آن هم با مراعات قوانین و 

نامشروع دیگر، درشرع اسالمی بصورت مطلق یا سایر راه های از طریق ظهار و 
 .«لَیَقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً » طل می باشد.منكر و با

ن قَْبِل  َوالهِذیَن یَُظاِهُروَن ِمن نَِِّسائِِهْم ثُمه یَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمِّ
هُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبیٌر ﴿ ِلُكْم تُوَعُظوَن ِبِه ۚ َواللـه

َٰ
 ﴾٣أَن یَتََماسها ۚ َذ

گردند، پیش از آن  میاند پشیمان  کنند، سپس از آنچه گفته می ِظِّهارکسانی که زنان خود را 
این درس و پندی است که به شما  که با یکدیگر نزدیکی کنند باید برده ای را آزاد کنند.

 (٣) .کنید شود، و خدا آگاه از آن چیزی است که می داده می
در  «َرقَبٍَة » یعنی به خاطر رضای هللا او را آزاد ساختم.  «ْحررته«» فَتَْحِریُر َرقَبٍَة » 

بر  اصل به معنای گردن است وسپس از باب نام گذاری یک چیزبه اسم بعضی از آن،
 است برده باشد  یا کنیز. «مملوک » ذات انسان اطالق شد ومنظور از

  : ِظِّهارحکم 
آن را منکر و سخن دروغ دانسته است، حرام است.  متعال ظهار بدلیل اینکه خداوند

َن ٱۡلقَۡوِل َوُزوٗرا»فرماید:  ظهارکنندگان مى ۀ دربار متعال خداوند  «َوإِنهُهۡم لَیَقُولُوَن ُمنَكٗرا مِِّ
 .«گویند آنان سخن نا زیبا و دروغ مى». [2]الـمجادلة: 

اگر مردی به همسر خود بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم )یا خواهرم(هستی، به این 
لفظ ظهار گویند. و ظهار حرام است چون خداوند آنرا به سخن قبیح و دروغ وصف کرده 

 کننده را ناپسند دانسته است. ِظِّهارو کار 

 مختص به مادر است؟ ِظِّهارآیا 
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جمهورعلماء معتقدند که آن چنان که در قرآن عظیم الشأن وسنت رسول هللا صلی هللا 
مختص به مادر  ) یعنی در آن زن فقط به مادر تشبیه می  ِظِّهارعلیه وسلم وارد شده، 

ىِ »شود ( پس اگر مرد به زنش بگوید:  تو براى من مانند پشت » «أنِت َعلَىه َكَظْهِر أُمِِّ
 یا « أنِت َعلَىه َكَظْهِر اختی »ار کننده است ، اما اگر بگوید : وی ظه« مادرم هستى

 نیست.  ِظِّهارخواهرم ویا دخترم ( این قول وی « )  بنتی» 
از دو قول خویش معتقد اند که   در یکیرحمه هللا علیهما( ( حنیفه وامام  شافعیامام ابو 

ت به یکی مَ رحُ تشبیه کردن زن در  ِظِّهارهمه محارم بر مادر قیاس می شوند ونزد آنها، 
نسبی  یا  ۀاز محارمی است که ازدواج با آن ها به صورت ابدی وبه خاطر رابط

خوشو(  بر  که به طریق ازدواج حاصل می شود ، مانند ۀویا مصاهرتی ) رابط یعرضا
 ابدی است. آن مرد حرام می شود، زیرا علت ، تحریم 

وقارقایل شدن به زن خود بگوید: ای خواهرم! ای  وشرف ، اما اگر کسی به عنوان تکریم
هجیمی  ۀمادرم ! این کار وی  ظهار نیست، لکن مکروه است، زیرا ابو داود ازابن تمیم

یا » روایت کرده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم شنیدند که مردی به زن خود می گوید: 
آن نهی کردند .) البته قابل  را از او واز کار وی بدشان آمد و!« خواهر جان »« آختیه 

تذکر است که این حدیث مرسل  ومنذری در مورد آن سکوت کرده است ونیز تخریج 
 .( 620ـ1وجمع الفوائد   136ـ3السنن :

 :ِظِّهار ۀکفار
ر( قصد رجوع به همسرش) پیش ازهر گونه تماس جنسى و انجام ـهرگاه شوهر، )مظاه

گردد.  بر وى واجب مى ِظِّهار ۀفارک  کرده داشته باشد،  ِظِّهارمقدمات آن(  که با وى 
ِهُروَن ِمن نَِِّسآئِِهۡم ثُمه » طوریکه حکم آن در )آیۀ  سوم مجادله ( بیان یافت: 

َوٱلهِذیَن یَُظَٰ
ن قَۡبِل أَن یَتََمآسها  ِظِّهارو کسانى که با زنانشان »«یَعُوُدوَن ِلَما قَالُواْ فَتَۡحِریُر َرقَبَٖة مِِّ

گردند، باید پیش از آنکه به هم دست رسانند  اند باز مى کنند، سپس از آنچه گفته  مى
 و بعد از آن مراجعه نمایند. «آزاد کننداى  برده

 طوریکه در آیۀ  متبرکه آمده است عبارت از: ِظِّهارکفارۀ 
 آزاد کردن غالم یا کنیز مسلمان. اگر برده نیافت: -1
 متوالى بدون وقفه. واگر نتوانست ،روزه گرفتن دو ماه  -2
ن »مسکین. طوریکه پروردگار با عظمت ما فرموده است : 60طعام ا   -3 فَتَۡحِریُر َرقَبَٖة مِِّ

ُ ِبَما تَۡعَملُوَن َخبِیٞر ، فََمن لهۡم یَِجۡد فَِصیَاُم َشۡهرَ  ِلُكۡم تُوَعُظوَن بِِهۦۚ َوٱَّلله
َٰ
ۡیِن قَۡبِل أَن یَتََمآسهۚا َذ

. (4-3الـمجادلة: ) «ابِعَۡیِن ِمن قَۡبِل أَن یَتََمآسها  فََمن لهۡم َیۡستَِطۡع فَِإۡطَعاُم ِستِِّیَن ِمۡسِكیٗناُمتَتَ 
آزاد کردن یک گردن مؤمن قبل از برقرارى تماس جنسى، با این حکم به شما نصیحت »
، دو ماه شود و خداوند نسبت به اعمالتان آگاه است، اگر کسى غالم یا کنیز ندارد مى

متوالى پیش از ایجاد و ارتباط جنسى روزه گیرد. هرکس توان این را ندارد شصت 
 .«طعام کندا  مسکین را 

 قابل توجه ودقت:
وردیم باید داده شود. و آکه در فوق از آن تذکر بعمل یکفاره بصورت یکى از سه چیز

 مگر اینکه قادر به اولى نباشد. ،انتقال از اولى به دومى از دومى به سومى جایز نیست

 یادداشت ضروری:

اگر قبل از دادن کفاره تماس جنسى برقرار شود، بسیار گناه است، با ندامت و استغفار 
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َّللّا صلی هللا  اى دیگر ندارد. رسول  باید توبه کرد و کفاره داد. و بجز کفاره و توبه جریمه
 ِظِّهارکردم و قبل از اینکه کفاره  هارِظِّ علیه وسلم  خطاب به شخصى که گفت: با همسرم 

ُ »بدهم با وى جماع کردم، فرمود:  َما َحَملََك َعلَى َذِلَك فََّل تَْقَرْبَها َحتهى تَْفَعَل َما أََمَرك َّللاه
چه عاملى موجب شد که چنین کنى؟ پس » )ترمذى و آن را صحیح گفته است(. «بِهِ 

. رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم  در «جنسى نکناى، با وى آمیزش  اکنون تا کفاره نداده
 مجامعت کرده بود، چیزى جز کفاره واجب نکرد.  این حدیث بر شوهر که پیش از کفاره

 اول: آزاد کردن برده:
)برده ( در آیه به صورت مطلق وارده شده است، پس آیا آزاد کردن هر برده « قیة رُ » 

 کفایت می کند؟، ای اگرچه کافر هم باشد
که در کفاره ، آزاد کردن برده ی کافر ومؤمن ومذکر ومونث وکبیر  حنفی ها معتقد ند

آن ها ۀ برا هم« رقیه » وصغیر اگرچه شیر خواره هم باشد، کفایت می کند ، زیرا اسم
 اطالق می شود .

)برده ( هستند وبا حمل مطلق  « هرقی» قابل به شرط ایمان در  اما شافعی ها ومالکی ها
در آیه ی قتل ، آزاد ساختن غیر مؤمن را جایز نمی دانند ، چه خدای متعال می  بر مقید
 ( ) پس باید برده ی مؤمنی آزاد 92)سوره النساء آیه «  فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ  »فرماید:

 وقتل ( می باشد. ِظِّهارکند ( وقدر مشترک این دو، عدم جواز  در سبب عمل )یعنی 
فقط در یک حکم واحد  در یک حادثه ی واحد است که مطلق بر  گویند:حنفی ها می 

مقید حمل می شود، چون که در این حالت، این حمل کردن لزوم عقلی دارد ، زیرا این 
که خود یک چیز، به صورت مطلق یا مقید به عرصه ی وجود آورده شود، مطلوب 

شده  ولی مقید به تتابع وتولی نیست، مانند روزه در کفاره ی سوگند که مطلق وارد شده 
است، بنابر قرائت مشهوری که از گونه ی قرائت های جایز است. )روح المعانی 

له  دو روایت وجود دارد  ) برای مزید معلومات ئ( اما از امام احمد  در این مس11ـ28
 .( 185ـ8مراجعه شود به زادالمسیر 

 دوم: روزه ی متوالی:

برده عاجز باشد ، بر او واجب است که دو ماه متوالى هر گاه شخص از آزاد کردن 
روزه گیرد یا از روى حساب شصت روز را روزه  روزه بگیرد. یعنی  دو ماه قمرى را

ولی اگر شخص با غیر هالل روزه بگیرد، حنفی ها معتقد اند که  گیرد، فرق نمی کند.
 الزم است شصت روز، روزه بگیرد.

کننده، ابتدا ، از زمان شروع کفاره  ِظِّهارتقد ند که ) فرد افعی ها ومالکی ها  معش ولی 
که ممکن است آغاز، وسط  یا پایان ماه باشد ( روزه می گیرد وپس از ) این یک ماه ( 
تعداد  ) روز های  باقی مانده از ماه شروع ( را کامل می کند. )تفصیل موضوع را 

 .ه فرماید.(مطالع 234ـ8ویا رازی   14ـ28میتوان در  آلوسی : 
هاى کفاره را تفریق  بدون عذر مریضی  روزه ِظِّهارهمچنان قابل تذکر است که شخص 
هاى قبلى فاقد اعتبار شده از سر نو باید روزه گیرد،  کرد، یعنى جدا، جدا گرفت روزه

 «.فَِصیَاُم َشۡهَرۡیِن ُمتَتَابِعَۡینِ »زیرا حکم آیه همین است :

 مسکین:سوم : غذا دادن به شصت 

اگر کسی نتوانست دوماه متوالی روزه بگیرد ، یعنی نتوانست اصل روزه را بگیرد یا 
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متوالی بودن آن را نتوانست ، مثالً به خاطر پیری یا مریضی ای که عادتاً  به زوال آن 
آمیدی نبود یا طبیب بگوید که به زوال آن  آمیدی نمی باشد  بر وی واجب است که 

 ( . 14ـ28ذا دهد. )روح المعانی شصت نفر مسکین را غ
طعام، یک صاع گندم )دو کیلو و دویست گرم( یا دو صاع ا  مقدار کفاره در صورت 

خرما یا جو )چهار کیلو و چهار صد گرم( است. این مقدار به یک مسکین داده شود. اگر 
 تمام مقدار کفاره را به کمتر از شصت نفر داد، جایز نیست.

 مقدار غذا: در مورد ءاختّلف فقها
ابو حبان می گوید: ظاهر، بیانگر مطلق غذا دادن است وچگونگی آن ؛ بر اساس عرف 

یافته وآن ، مقدار غذایی است که   () تخصیص عام در وقت نزول حکم، تخصصا ط
 د معلوم داشته باشد .َمـو) مقدار(  وزن  شخص را سیر می کند، بدون این که اندازه و

 (   234ـ8) البحر المحیط :
این را کافی نمی دانند که کم تر از شصت رحمت هللا علیهما، امام مالک وامام شافعی  

 مسکین را غذا بدهد.
معتقدند که اگر هم هر روز نصف یک ، رحمه هللا علیهما، امام ابو حنیفه واصحاب وی

د ( تا عدد آن کامل شود، پیمانه را به یک نفر بدهد ) یعنی فقط یک مسکین در میان باش
  ( 185ـ8ـ رازی : 234ـ8ـ البحر المحیط : 287ـ 17)قرطبی :  برای او کفایت می کند.

 احکام ظهار:
به معنی مشابهت کردن منکوحۀ ) زوجۀ خود(   ِظِّهار ور شدیم که:آطوریکه در فوق یاد 
  ؤقت  ویا دایمی حرام است( ) کسیکه بروی مخود .خود را به محرمۀ 

 ِظِّهاروقتی که مرد به زوجه خود بگوید: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، این را 
و  تواند با او مقاربت نماید و نه او را مساس شود، نمی نامند و این زن بر او حرام می می
 ِظِّهارکند و نه او را بوسه زند تا وقتی که کفاره بدهد، ولی صبحت کردن با زن  لمس
 .ممانعتی ندارد ،شده

 :ِظِّهارکفارۀ 
شصت روز پیاپی روزه گرفتن است، یا شصت مسکین را صبح و شام طعام  ِظِّهارکفارۀ 

را آزاد کردن است. قابل تذکر است که: کفاره قبل از  ای ) غالم (   دادن است، یا بنده
توبه و استغفار  کننده باید ِظِّهارفته، و باید انجام گر، شده ِظِّهارمجامعت  ومقاربت با 

شکالی ندارد، ولی اگر چند ا  نماید. اگر در وسط غذا خوردن مساکین مجامعت نمود 
 از سر گیرد.روزه گرفته را روزی روزه گرفته و مجامعت نمود باید 

شت مادر من هستی، و به این پُ اگر کسی به زوجۀ  خود گفت: تو بر من مثل  باید گفت:
 شود. شود بلکه ظهار واقع می معتبر گرفته نمیگفته نیت طالق را داشت، طالق 

فرج مادر من  یا  ران  همچنان اگر کسی برای زوجه خود گفت: تو بر من مثل شکم یا 
شود، و همچنین اگر این تشبیهات را به خواهر یا  واقع می ِظِّهارها  هستی، به این گفته

 شود. ظهار واقع می ،خود داد ) شیری(  عمه یا خاله یا مادر رضاعی
اگر احیاناً مردی به زوجۀ  خود گفت: تو بر من مثل مادر من هستی، باید از نیتش سوال 
شود. اگر گفت، نظر کرامت و محبت را داشتم یعنی مثل که مادر من به من محبت و 

 شود.  کرامت دارد تو هم داری اشکالی ندارد و طالقی واقع نمی
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حیوان خوک یا خود مرده هستی، اگر به  اگر کسی برای زوجۀ خود گفت: تو بر من مثل
داشت یا هیچ نیتی  ِظِّهارشود، و اگر نیت  این گفته نیت طالق را داشت طالق واقع می

 شود. نداشت چیزی واقع نمی
همچنان اگر کسی به عیال ) خانم(  خود گفت: اگر تو را نگهدارم مادر خود را نگداشته 

مقاربت جنسی کنم گویا با مادر خود جماع کرده ام، در ام، یا گفت: اگر با تو را جماع  و 
 شود. ها هیچ چیز واقع نمی این گفته

واگر احیاناً کسی بدون اینکه لفظ )مثل( را بگوید به زوجه خود گفت: تو مادر من هستی، 
 ها برای زن، موجب گناه است. شود، ولی این گفته یا خواهر منی، هیچ واقع نمی

 زن داشت و با همه ظهار کرد، باید برای هر یک یک کفاره بدهد.همچنان اگر کسی چند 
اگر احیاناً شخصی کلمات ظهار را نسبت به زن تکرار کرد، مثال چند مرتبه برای زوجه 

کید باشد یک کفاره الزم أشت مادر من هستی، اگر مقصودش تپُ خود گفت: تو بر من مثل 
بود برای هر ر، مادر و ... من هستی( ) مانند خواهمتعدد  ِظِّهاراست، و اگر مقصودش 
 گردد. الزم می مرتبه گفتن یک کفاره

قابل یاد دهانی است که اگر کسی در ظهار مدت تعیین کرد مثال برای زوجه خود گفت: 
)مدت دو ماه تو بر من مثل پشت مادر من هستی( در این مدت ظهار است، اگر قبل از 

شود، و باید کفاره ظهار بدهد، و اگر بعد از  یگذشتن دو ماه مجامعت نمود ظهار واقع م
 شود. دو ماه مجامعت نمود کفاره الزم نمی

شود،  گفت ظهار واقع نمی  را متصالً  «إن شاء هللا»کلمه  ِظِّهارباید متذکر شد که: اگر در 
 مثال گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی إن شاء هللا.

 کننده: ِظِّهارشرایط 
ّهار  کننده باید:  ظ 
 شود. بالغ باشد. لذا ظهار کودک و دیوانه واقع نمی -2عاقل،  -1

 ظهار: ۀكفار
قرآن مجید وحدیث نبوى به دو ماه  متواتر  روزه گرفتن حكم مى نماید واگر  نتواند باید 
 شصت مسكین را  غذاى كافى از اوسط آنچه به خانواده خود میدهد ، بدهد.وتا زمانیکه 

 ندهد  براى زن خود حرام است.مرد كفاره  
وطالق  هردو  حالل بودن  زن  وشوهر  را براى یك دیگر  از میان میبرد  با   ِظِّهار

این تفاوت  كه ظهار  در عدد طالق ها حساب نشده  بلكه  سوگند  یمین  میباشد كه زن  
ید كفاره را بر شوهرش  حرام  مى سازد  وبراى  آنكه  به یكدیگر  حالل شوند  شوهر  با

 بدهد.

  ؟ است  صحیح  کسی چه  از ِظِّهار
ب  خطاب  را  تشبیه  این  مسلمان  بالغ  عاقل  شوهر  که است  صحیح  وقتی  تنها  ِظِّهار
 باشد.  درآمده  یو  عقده ب  ءاجرا  قابل  و  صحیح  ازدواج  با  کهـ زنی  گوید، ه زنش

   :قتؤم ِظِّهار
أنِت َعلَىه »: وبگوید  ظهارکند  زنش  با  معلوم  ی مدت  شوهرتا  که آنست  قتؤظهارم

ىِ   (. هستي  مادرم  پشت  مانند  من  بر  شب  تا  تو «) اِلی اللیل َكَظْهِر أُمِِّ
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 ِظِّهار  کرد. اینهم  ینزدیک  و  همبستر شد  یو  با  مدت  پایان  از  پیش  سپس 

  دارد.  مطلق رِظِّها  حکم  و  است

در ظهار   : هرگاه است  گفتهی حطاب
دربارۀ    ءعلما ،نگردید  همبستر  یو  با  مدت  پایان  تا  و  نشد  گناه مرتکب   قتؤم

  دارند:  اختالف  آن  حکم
انت  : »  گفت بزنش  کسي  اند: هرگاه گفته  لیلي رحمه هللا علیهما  ابي  ابن  و  مالکامام 

اگر   ظهار بپردازد  کفاره که   است  الزم  بروی  «علي كظهر أمي إلى اللیل
اند: اگر  گفته  علم  باشد. و بیشتر اهل  نشده  هم  همبستر  وی  با  چه
بر وی   نکند  نزدیکي  وی  با  مدت  و در این  نشکند  را  خود  عهد
: گوید خطابی   سپس  ، نیست  الزم  ای کفاره
دارد   قول  دو  تؤقم  ظهار  دربارۀ   شافعی  امام
  . ظهار نیست  قتؤم  ظهار  ازآنها  ییک  بموجب  که

 زن واقع می شود؟ ِظِّهارآیا 
بطور مثال اگر زنی به شوهر خویش بگوید: تو مانند پشت مادرم یا برادرم یا پدرم 

ّهاهستی، این سخن او حکم  امام  ) امام ابو حنیفه، فقه  گانه سه  پیشوایان را ندارد. رظ 

) رح(    احمد  از  روایتی  ( ورحمه هللا علیهما جمیعا مالک و امام شافعی
ى  » : گفت به شوهرخویش   زن  اگر  هستندکه  آن  بر   «أنت  َعلَىه َكَظْهر  أُّم 
)رح(   امام احمد  ولی  نیست  ای او کفاره  بر  ، هستی  مادرم  پشت  مانند  من  بر  تو
اس  واجب  زن  آن  بر  شود  همبستر  وی  با  شوهر  اگر  که گفته  دیگری   روایت  در
و شیخ االسالم ابن تیمیه  خرقی  و  بپردازد  را  کفاره که  ت 
)الفقه علی المذاهب االربعه ـ آحکام القرآن ـ ابن العربی  ـ  . اند  برگزیده  را  رای  این

ارجح و  ءی را دارند. ولی قول جمهور علماأعلمای حنابله نیز همین ر. جصاص (
حیح تر است زیرا این حرمت فقط هنگامی است که مرد پشت همسر خود را به یکی ص

و لذا سخن او حرمتی ) معیوب است (  از محارمش تشبیه نماید و زن مالک پشت نیست 
 ندارد و کفاره ای نیز بر آن تعلق نمی گیرد.

ن یَتََماسها   َفَمن لهْم یَْستَِطْع فََمن لهْم یَِجْد فَِصیَاُم َشْهَرْیِن ُمتَتَاِبعَْیِن ِمن قَْبِل أَ 
ِه ۗ  ِه َوَرُسوِلِه ۚ َوتِْلَك ُحُدوُد اللـه ِلَك ِلتُْؤِمنُوا ِباللـه

َٰ
ِّیَن ِمْسِكینًا ۚ َذ فَِإْطعَاُم ِستِ
 ﴾٤َوِلْلَكافِِریَن َعَذاٌب أَِلیٌم ﴿

یاپی و بدون ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد باید دو ماه پ اگر برده
فاصله روزه بگیرد، پیش از آنکه شوهر و همسر باهم همبستر شوند، اگر هم نتوانست 

این برای آن است که به هللا و پیغمبرش ایمان  باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد.
 (٤) اینها قوانین و حدود مقررات هللا  است و کافران عذاب دردناکی دارند. بیاورید.

 .«دوماه» «َشۡهَرۡینِ »
 .«پی درپی» «ُمتَتَابَِعۡینِ »
 .«به هم نزدیک شوند، آمیزش جنسی انجام دهند» «یَتََمآسها»
 .«شصت» «ِستِِّین»
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می گوید: کسی است که  وبه قولی دیگری  : کسی است که چیزی ندارد.«ِمْسِكینًا »
است. « خاضع » او را بکند ومسکین در اصل  به معنای  چیزی ندارد که کفایت عیال

وضع  در این جا منظور معنایی است که فقیر را هم شامل می شود. ومسکین، حال و
بهتری از فقیر دارد وگفته شده که: دو کلمه ی مسکین وفقیر، اگر با هم بیایند، معنی آن 
ها فرق می کند واگر جدا از هم ذکر شوند، معنا یشان یکی است. )لسان العرب ـ روح 

  ( 18ـ  28المعانی : 
به معنای فاصله انداختن میان دو چیزی است برای آنکه با هم مختلط «حد»«ُحُدودُ »

 می باشد .« حدود »نشوند یا یکی از آن ها از دیگری تجاوز نکند وجمع آن 
هِ »  چیزی های است که خداوند تحریم وتحلیل آن ها را بیان کرده وامر  «ُحُدوُد اللـه

آن چه که به آن امر شده یا از آن نهی شده تجاوز  فرموده که از چیزی از آن ها به غیر
 نگردد ومردم را از مخالفت با آن ها منع کرده است .

حدود میان معصیت وطاعت هللا است،  «َوتِْلَك ُحُدوُد اللهـهِ » دراین جا منظوراز قول الهی 
 ( 288ـ  17معصیت او ، ظهار وطاعت وی ، کفاره است .) لسان عرب ـ قرطبی :

 د:نجاری می شو ِظِّهارحکامی بر چه ا

ّهاردو چیز بر کسیکه زن خویش را   کند، جاری می شود: ظ 
ّهارحرمت جماع با زن  تا هنگامی پرداخت کفاره ی  اول: ؛ زیرا هللا تعالی فرموده  ظ 
ن قَْبِل أَن یَتََماسها » است:   «قَالُوا فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمِّ
َوالهِذیَن » زیر خداوند متعالی فرموده است  «ُعوُد » وجوب کفاره در صورت  دوم:

و كسانى كه نسبت )سورۀ مجادله (  3)آیه  «.یَُظاِهُروَن ِمن نَِِّسائِِهْم ثُمه یَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا
 (گردند اند )پشیمان شده( و برمى كنند، سپس از آنچه گفته به همسران خود ظهار مى

ّهارهمان طوریکه با  ور شد:آباید یاد  جماع حرام می شود، مقدمات آن از قبیل  ظ 
نیز حرام ) لذت گرفتن از نزدیکی به زن خویش ( بوسیدن، معانقه وسایر وجوه استمتاع 

ولی امام  ، یعنی حنفی ها ، مالکی ها وحنبلی ها ست.ءمی شود، این مذهب جمهور فقها
  ی از دو قول خود می گویند: فقط جماعدر یک رحمه هللا علیهما، ثوری وامام  شافعی 
کنایه از جماع می باشد .)مراجعه شود : « مس» حرام است زیرا  ) مقاربت جنسی(

ـ   156ـ 8ـ رازی :  233ـ8ـ البحر المحیط : 423ـ  3ت جصاص : 274ـ 17قرطبی 
  . ( 6ـ28آلوسی : 

  ؟ چیست  ِظِّهار  اثر  و  نتیجه
دو   بود  صحیح  ظهارش  و  کرد ِظِّهار  زنش  با  یکس هرگاه 

 گردد: ـ می  مترتب  برآن  اثر
 : اول اثر
بپردازد.   ِظِّهار  کفاره  اینکه  مگر  ، همبسترگردد  زنش  با  که  است  حرام  او  بر

ن قَْبِل أَن یَتََماسها » فرماید: مي متعال خداوند  چون  «ِمِّ
گردد(.  پرداخت  کفاره باشند  داشته  تماس هم  با  آنکه  از  پیش  باید )
  است  حرام  یهمبستر که  همانگونه  است  جماع  و  یهمبستر  تماس  از مقصود  و

حرام   آن  امثال  و  معانقه و  بوسه  قبیل  از  نیز  آن  مقدمات
  .ءعلما جمهور  مذهب  اینست  و  است
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ی شافع  امام  قول  دو  از  ییک  و  ثوري  جمله  از  -  علم  اهل  از  بعضي
اند:  گفته  )رح(
ج  از  کنایه  درآیه  تماس  چون  ، است  حرام  یهمبستر  و  جماع  تنها  ، ازکفاره  پیش
 .  است  ماع

 . است  برگشتن  و  عودت  با  کفاره  وجوب : اثر دوم

 ؟ چیست ِظِّهار در  عودت
ّهاردر   دربارۀ  عودت  ءعلما جبیر   بن  سعید  و  دارند: قتاده  اختالف  ظ 
  جماع  قصد و   اند: اراده گفته (او) رحمه هللا علیهما جمیعا  یاران  و  ابوحنیفه  و
و   باشد مي  عودت  ، است  شده  حرام  باظهار  که

رود.  مي  بشمار  ظهار  تصمیم  از  برگشتن
ا  قبلي  متصمی  و  عزم  از  شدن  پشیمان  یبمعن  کرد آن  اراده  شخص  همینکه  چون
برقرار   تماس  عمال  خواه  .باشد  داشته  تماس  زنش  با  خواهد مي  و  ست
   .شود مي  واجب  کفاره بنابر این ، خیر یا   کند
 یمدت  در  ظهار  از  بعد  زن  داشتن  گوید: نگه )رح(  شافعي  امام
مادر   به  زن  تشبیه  زیرا  است  عودت  و  برگشتن  دهد  طالق  را  او  تواندـ می  که

 از او  یجدائ  مقتضي
  نگه  را  او  همینکه  پس  ،است  آن  خالف  ندادنش  طالق  و  داشتنش  نگه  و  است
شد  پشیمان  چون باشد، مي  خود  قول  از  شدن  پشیمان  بمنزلۀ  نداد  طالق  و  داشت

  مي باشد.  آن  با  مخالف  قول  از  ن
از   شدن  پشیمان  و  اند: برگشتن احمد گفته  امام و  مالک  امام
اگر   ، است  جماع  بر  تصمیم  تنها  ظهار
  باشد.  نگرفته  صورت  هم  جماعی  عمال  چه
اند:  ظاهرگفته  اهل  و  شعبه  و  دداوو

به   کفاره  گویند: مي  آنان  است.  کفاره  موجب  ظهار  لفظ  عادۀا  
ّهار  عادها   ّهار  باگفتن  نه  ،گردد مي  واجب  ظ   . اول  ظ 

 کفاره: دادن  از  پیش  ی ) جماع(همبستر

ّهار  کفاره  دادن  از  پیش  یکس  هرگاه  یهمبستر  زنش  با ظ 
و   کفاره  سقوط  موجب  عمل  و این  است  حرام  شد  گفته  قبال  که  همانگونه  کرد،
 یم  کفایت کفاره   یک  و  ماند مي  خود  بحال  بلکه  ،گرددی نم  آن  برابرشدن  چند
 .کند

دربارۀ   دینار گوید: من  بن  صلت
  نفر  ده  از  باشد،  شده  همبستر  زنش  با  کفاره دادن  از  پیش  و  ظهارکرده  کهـ کسی
 . است  واجب  یو  بر  کفاره  یک  اند: تنها  گفتهی . همگ ام کرده  سوال  فقیه

  مغفرت از درگاه ایزد متعالی  به جای خود باقی است.مطمئنا توبه و استغفار و 

 : ِظِّهارعلت سخت گیری درکفاره 
اگر احکام وقوانین جاری در دین مقدس اسالم بطور صادقانه وانصافانه مورد تدقیق، 

یابد که  تعلیمات و قوانین اسالم برای   روشنی درمی مطالعه وپژوهش قرار دهیم به 
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. مسلمانان را به هرمناسب تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم داردگیری بر مردم و  آسان
به دست گیری و مساندت یکدیگرو رسیدگی به فقرا، تعاون و سخاوت استقامت میدهد و 

در هر مناسب به رفع بردگی وغالمی و ساختن اجتماع سالم با معنویت هدایت و رهنمایی 
در شود  نزدیک می وارد خاص ر درمگی سخت میکند، مسلماً این هدف بدون جدیت و 

گیرد و مصلحت نه ایمان و اخالق جامعه در معرض تباهی قرار موارد جدیت دارد که 
به جدیت و  سازی نکند  نرمی و مالیمت چاره . در حاالتیکه افتدنه عمومی به خطر 

سخت گیری میرود و در آن موارد هم تمام امکانات تسامح و سهل گرفتن به کار گرفته 
تساهل و تخفیف و  همین ها و دستورهای اسالمی به روح غالب در آموزش . اما میشود

 است. جلب قلوب معطوف
ّین   » من جمله آی و احکام الهی  و    در بسیاری از آیات قرآنی َو ما َجَعَل َعلَْیُكْم ف ي الد 

ْن َحَرجٍ  روا  در اجرای این دین، سختی و زحمتی بر شما(» سورۀ حج ،  78:ۀ )آی« م 
یُد ب ُكُم اْلعُْسرَ  »یا « نشده است ُ ب ُكُم اْلیُْسَر َو ال یُر  یُد َّللاه (، به 185ۀ ، آی)سورۀ بقره «یُر 

خمیر مایۀ  جوهرو روشنی نمودار این امر است؛ پس تساهل و تسامح چیزی است که 
 دهد. دین مقدس اسالم را تشکیل می

مبغوض ترین » ایم تشریع کرده که جز دین مقدس اسالم ، ازدواج را به عنوان عقدی د
مرگ یا طالق (، چیزی آن را برهم نمی زند وبا ازدواج ، « ) حالل ها در نزد خداوند 

انجام هرعملی با زن درحدودی که خداوند متعال مباح کرده ، برای مرد حالل می شود، 
وبخواهد پس اگر کسی قصد تغییر چیزی را بکند که خداوند متعال برایش مباح نموده 
جل  که هللا د  حالل را حرام کند ، قطعاً مرتکب گناه کبیره شده است وبا این کار از حدو

برایش تشریع کرده ، تجاوز نموده است وبه همین دلیل هم مجازات وی بزرگ  جالله
 است .

ّهار  وکفاره  تاوان  در این هیچ جای شک نیست که در پرداخت  ظ 
و بر   شود  سعی  هری زناشو  پیوند  مراعات  و  حفظ  در  تا  شده  گیری سخت
ظهار   دهد کفاره  تشخیص  که  شوهر وقتی  چون  نرود  و ستم  ظلم  زن

  زنش  بر  ستم  و  ظلم  از  و  شمارد می  محترم  را  هریزناشو  پیوند  است  سنگین
ّهاراما با  کند. می  خودداری نکاح فسخ نمی  شرایع و عادات قبل از اسالم،  در تفاوت ظ 

 شود.
در ضمن این جزای شخصی است که حالل را حرام می گرداند ، پس باید که مؤمنان از 

  این مجازات قاطع وزجر دهنده پند وعبرت بگیرد.

هَ َوَرُسولَهُ ُكِبتُوا َكَما ُكبَِت الهِذیَن ِمن  قَْبِلِهْم ۚ َوقَْد إِنه الهِذیَن یَُحادُّوَن اللـه
ِهیٌن ﴿  ﴾٥أَنَزْلنَا آیَاٍت بَِیِّنَاٍت ۚ َوِلْلَكافِِریَن َعَذاٌب مُّ

شوند، همان گونه که پیش  کنند، خوار و ذلیل می کسانی که با خدا و پیغمبرش دشمنی می
های واضح نازل کردیم و برای کافران  و البته نشانه از ایشان پیشینیان خوار و ذلیل شدند.

 (٥) رسواکننده است. عذاب
 .«کنند دشمنی می» «یَُحآدُّونَ »
 .«شوند خواروذلیل می» «ُكبِتُواْ »
 .«خواروذلیل شدند» «ُكبِتَ »
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هُ  هُ َوَنُسوهُ ۚ َواللـه هُ َجِمیعًا فَیُنَبِِّئُُهم بَِما َعِملُوا ۚ أَْحَصاهُ اللـه یَْوَم یَْبَعثُُهُم اللـه
 ﴾٦َعلَىَٰ ُكِلِّ َشْيٍء َشِهیٌد ﴿

 سازد. اند آگاه می گرداند و آنان را از کارهائی که کرده روزی هللا همگان را زنده می
حاضر و ناظر بر هر چیزی اند و هللا  هللا آن )اعمال( را شماریده و آنان فراموش کرده 

 (٦) .است
 .«شمارش کرد» «أَۡحصَ »

َه یَْعلَُم َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض   َما َیُكوُن ِمن  أَلَْم تََر أَنه اللـه
ِلَك 

َٰ
نهْجَوىَٰ ثََّلثٍَة إَِّله ُهَو َرابِعُُهْم َوََّل َخْمَسٍة ِإَّله ُهَو َساِدُسُهْم َوََّل أَْدنَىَٰ ِمن َذ
إِنه َوََّل أَْكثََر إَِّله ُهَو َمَعُهْم أَْیَن َما َكانُوا   ثُمه یُنَبِِّئُُهم بَِما َعِملُوا َیْوَم اْلِقیَاَمِة ۚ 

هَ بُِكِلِّ َشْيٍء َعِلیٌم ﴿  ﴾٧اللـه

داند چیزی را که در آسمانها و چیزی را که در زمین است؟ هیچ  ای که هللا می مگر ندیده
سه نفری نیست که با همدیگر رازگوئی کنند، مگر این که خدا چهارمین ایشان است، و 

کمتر از این و نه  ( )رازگویانینه پنج نفری مگر این که او ششمین ایشان است، و نه
داند(.  بیشتر از این، مگر این که هللا با ایشان است در هر کجا که باشند )و رازشان را می

سازد. چرا که خدا از هر  اند آگاه می بعداً خدا در روز قیامت آنان را از چیزهائی که کرده
 (٧) .چیزی باخبر و آگاه است

 ه کانی ویا مخفی صحبت کردن. رازگوئی. درگوش وبه اصطالح گوش «:نَْجوی»

أَلَْم تََر إِلَى الهِذیَن نُُهوا َعِن النهْجَوىَٰ ثُمه َیعُوُدوَن ِلَما نُُهوا َعْنهُ َویَتََناَجْوَن 
ُسوِل َوإَِذا َجاُءوَك َحیهْوَك بَِما لَْم یَُحِیَِّك بِِه  ثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصیَِت الره بِاْْلِ

هُ َویَقُولُو هُ بَِما نَقُوُلۚ  َحْسبُُهْم َجَهنهُم اللـه َن فِي أَنفُِسِهْم لَْوََّل یُعَِذِّبُنَا اللـه
 ﴾٨یَْصلَْونََها   فَِبئَْس اْلَمِصیُر ﴿

 اند، ولی آنان به سوی چیزی بر ای کسانی را که از نجوا )رازگویی ( منع شده آیا ندیده
و دشمنانگی و نافرمانی ازپیامبر  اند، و برای انجام گناه گردند که از آن نهی گشته می

آیند  پردازند، و هنگامی که به پیش تو می صلی هللا علیه وسلم ، با همدیگر به نجوا می
گویند که خدا تو را بدانگونه سالم نگفته است. در دل به  ای تو را سالم وتحیت می بگونه

هایمان  ا به خاطر گفتهداند( پس چرا ما ر گویند: )اگر اعمال ما بد است و خدا می خود می
شوند و )دوزخ( چه بد جای و  دوزخ برای آنان کافی است، وارد آن میدهد؟!  عذاب نمی

 (٨) سر انجامی است.
 .«نافرمانی» «َمۡعِصیَتِ »
 .«کنند تحیت گویند، سالم می» «َحیهو»

 :8شأن نزول آیۀ 
ابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: بین نبی کریم صلی هللا علیه  -1045

وسلم  و یهود صلح و سازش وجود داشت، هرگاه یکی از یاران رسول هللا صلی هللا علیه 
کرد  کردند. آن مسلمانان گمان می  گذشت. آنها در بین خود نجوا می ها می وسلم از کنار آن

گویند. نبی کریم صلی  انگیز می کنند یا مطالبی نفرت او صحبت میکه آنان در بارۀ قتل 
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ها دست نکشیدند. بنابراین  هللا علیه وسلم  یهودان را از این عمل ناپسند منع کرد، اما آن
 را نازل کرد. ...« أَلَْم تََر إِلَى الهِذیَن نُُهوا َعِن النهْجَوىَٰ  »آیۀ:

وی از عبدهللا بن عمرو روایت کرده اند: یهود به احمد، بزار و طبرانی به سند ق -1046
یعنی مرگ بر شما و درمیان خود  سام علیکمگفت:  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می

کند. پس خدای پاک  گفتند: چرا خدا ما را به سبب این گفتار عذاب و شکنجه نمی می 
 2را تا آخر آیه نازل کرد.)حسن است. احمد  «ـهُ َوإَِذا َجاُءوَك َحیهْوَك بَِما لَْم یَُحیَِِّك ِبِه الله :»
از عبدهللا بن عمرو بن عاص روایت کرده اند. هیثمی « کشف»، 2271، بزار 170/ 

اسناد این جید است، زیرا حماد از عطاء بن سائب در حالت صحت »گوید:  می 11405
در »ی در یعنی قبل از این که عطاء شوریده خرد و خرف شود. سیوط« او شنیده است

 2622« تفسیر شوکانی»این را جید شمرده است. به حدیث بعدی و  269/  6« المنثور
 به تخریج محقق نگاه کنید.(

 وهمچنین انس )رض( و ام المؤمنین عایشه )رض( نیز این روایت را نقل کرده اند.
از انس  794و واحدی  33768، طبری 3301، ترمذی 144و  140/  3)احمد 

بدون ذکر نزول آیه آورده است.  6926اند. اسناد آن جید است. بخاری روایت کرده 
 2623« تفسیر شوکانی»ها مدرج است.  ظاهراً ذکر نزول آیه از گفتار یکی از راوی

 تخریج محقق.(
، نسائی در 3698، ابن ماجه 592، ترمذی 2165، مسلم 6927)صحیح است، بخاری 

« تفسیر شوکانی»ه روایت کرده اند. از عایش 793و واحدی  592و  591« تفسیر»
 تخریج محقق.( 2624

)مؤاخذ: تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول  
 تألیف عالمه جالل الدین سیوطی (. 

 : دوستى و دشمنى بخاطر هللا
 انسان مسلمان به مقتضاى ایمان خود مؤظف است که دوستى و دشمنى را بخاطر خداوند 

کند و هرآنچه را که  پسندد، پسند مى متعال انجام دهد. او آنچه را که خداوند متعال مى
بدین ترتیب مسلمان بخاطر محبت خدا و رسولش محبت   کند. نمىپسندد، پسند  خداوند نمى

ورزد و در این شیوه عمل، به این حدیث  غض مىبُ رسولش،  کند و بخاطر خدا و مى
ِ، »کند:  مى استناد صلی هللا علیه وسلّم رسول اکرم ِ، َوأَْعَطى َّلِله ِ، َوأَْبغََض َّلِله َمْن أََحبه َّلِله

ِ فَقَِد اْستَْكَمَل اِْلیَمانَ  هرکس بخاطر خداوند دوستى کند و بخاطر او دشمنى » «َوَمنََع َّلِله
ورزد و براى خشنودى او چیزى یا از دادن چیزى خوددارى کند، ایمان در او تکمیل شده 

 . )ابوداود(.«است
کند و با  محبت مى متعال  بنابر همین حدیث، مسلمان با تمام بندگان نیک و صالح خداوند

الهی تمام بندگان فاسق، فاجر، کافر و کلیه کسانى که پا را فراتر از حد و مرز قانون 
گذارند، عداوت و دشمنى دارد. البته این دوستى و محبت فراگیر مسلمان نسبت به  مى

شود که مسلمان با بعضى از آنان بخاطر ویژگیهاى و  بندگان نیک و شایسته مانع این نمى
خصوصیات اخالقى که دارند، اخوت و محبت بیشترى داشته باشد تابا دیگران، رسول 

 .براى برگزیدن چنین دوستان و برادران تشویق کرده استعلیه وسلّم،   لی هللاص اکرم
)احمد، طبرانى و حاکم(.  «الـمؤمن مألوف وَّل خیر فیمن َّل یَأِْلُف َوََّل یُؤلَفُ »فرماید:  مى
مؤمن محل الفت و دوستى است، کسى که با دیگران دوستى نکند و دیگران با وى »
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پیرامون عرش »فرماید:  و مى. «دوستى نکنند، خالى از هرگونه خیر و خوبى است
شان نورانى و  اند که لباسهاى الهى، منبرهایى از نور قرار دارند، افرادى روى آنان نشسته

شان درخشان است، آنان نه پیامبرانند و نه شهدا ولى پیامبران و شهیدان براى  هاى چهره
گرامى! آنان سوال شد، اى رسول . خورند مى ( رشک، آرزو)  رسیدن به مقام آنان غبطه
فرمودند: آنان کسانى هستند که بخاطر خدا  لی هللا وسلّم صهللا  چه کسانى هستند؟ رسول

نشینند، و بخاطر خدا به زیارت و دیدار  کنند و با یکدیگر مى  با یکدیگر محبت مى
 )نسائى و حدیث صحیح است(.«. روند همدیگر مى

فرماید: خداوند چنین  یه وسلم  مىدر حدیث دیگرى آمده است: رسول اکرم صلی هللا عل

روند و بخاطر خشنودى  آنانى که بخاطر خشنودى من به دیدار همدیگر مى»اند:  فرموده

«. ها محبت کنم کنند، بر من واجب است که با آن من همدیگر را مساعدت و یارى مى

 )احمد و حاکم(.

هفت گروه از بندگان پاک و شایسته َّللّا » فرماید: رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم مى

عرش او وجود ندارد،  ۀ اى جز سای هستند که خداوند روز قیامت روزى که هیچ سایه

جوانى که در سایه  -2پادشاه عادل،  -1دهد: )  ها را زیر سایه عرش خود جاى مى آن

سلمان دو م -4شخصى که دلش وابسته به مسجد است،  -3اطاعت خدا رشد کرده است، 

اند، مالک و معیار جدا شدن و جمع شدن  که بخاطر خشنودى خداوند با هم دوست شده

افتد و  شخصى که در تنهایى و خلوت بیاد خدا مى -5آنان فقط رضایت خداوند است، 

شخصى که زنى زیبا، و داراى پست و مقام او را دعوت به عمل بد  -6ریزد،  اشک مى

شخصى که  -7خدا دعوت آن زن را اجابت نکند، کند و آن شخص صرفا بخاطر خوف 

دانند که  کند که همراهان و نزدیکانش نیز نمى چنان با اخالص و بدور از ریا صدقه مى

 «.چقدر و به چه کسانى صدقه کره است

محبتى که براى خشنودى خداوند  متعال باشد، مشروط است به اینکه هیچگونه رنگ و 

ن وجود نداشته باشد، یگانه و عامل آن ایمان به خداى بوى دنیا و دلبستگى مادى در آ

بزرگ و برتر باشد، البته با کسانى این اخوت و دوستى اتخاذ شود که واجد شرایط زیر 

 باشند:

خرد نه اینکه  ـ شخص مورد نظر باید، عاقل باشد، زیرا اخوت و دوستى با جاهل بى

 خیرى ندارد، بسا اوقات با ضرر و زیان نیز دارد.

داراى اخالق حسنه باشد، زیرا بداخالق گرچه عاقل باشد، اما گاه وقتى مغلوب شهوت و  ـ

گردد، در نتیجه در حق برادر دینى و دوستش بجاى خوبى،  محکوم خشم و غضب مى

 کند. بدى مى

ـ صاف و پاکدامن باشد، زیرا کسى که خارج از اطاعت و بندگى خداوند باشد، از او 

رود و ممکن است، در حق دوستش مرتکب خیانت شود و  ر نمىهیچگونه امنیتى انتظا

ترین توجهى به آداب و سنن اخوت و دوستى نداشته باشد، چون کسى که از خدا ترس  کم

 ترسد. نداشته باشد، از هیچکس دیگر به هیچ وجه نمى

ـ  شخص  مورد نظر براى اخوت ایمانى باید ملزم به رعایت کتاب َّللّا و سنت رسول 

باشد، از هرگونه بدعت و خرافات بدور باشد، زیرا اهل بدعت گاه وقتى دوستش  صاللّه
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کند، شرعا نیز با این شخص مبتدع و اهل هوى باید قطع رابطه و  را گرفتار بدعت مى

 بایکوت شود، و نباید با چنین فردى اخوت و دوستى بر قرار نمود.

نن را طى وصیتى که براى فرزندش یکى از نیکان و بندگان شایسته َّللّا، این آداب و س

نوشته است، بطور مختصر و کوتاه چنین بیان کرده است: اى فرزندم! روزى اگر به 

دوستى با دیگران نیاز پیدا کردى، کسى را براى دوستى و رفاقت برگزین که اگر براى 

ر و اگر همراه او شدى، تو را زینت دهد، اگ ن بداردؤتو را مصاو خدمتى انجام دادى، 

تاوانى بگردن تو افتاد تو را یارى دهد، هرگاه دستت را براى طلب خیر بسوى او دراز 

کردى دست تو را بگیرد، اگر از تو نیکى بیند آن را فراموش نکند، اگر بدى بیند، جلو 

آن را بگیرد، صحبت کسى را اختیار کن که هرگاه از او سوال کنى، بدهد و اگر سکوت 

ال به سراغ نیازمندیهاى تو بیاید، اگر مصیبتى بر تو وارد شود، اختیار کنى او بدون سو

تو را غمخوارى کند، صحبت کسى را اختیار کن، هرگاه سخنى گفتى، سخنت را باور 

 کند اگر در مورد چیزى اختالف پیدا کردید تو را بر خود ترجیح دهد.

ثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصیَِت یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا إَِذا تَنَاَجْیتُْم فََّل تَتَ  نَاَجْوا بِاْْلِ

هَ الهِذي إَِلْیِه تُْحَشُروَن ﴿ ُسوِل َوتَنَاَجْوا بِاْلبِِرِّ َوالتهْقَوىَٰ   َواتهقُوا اللـه  ﴾٩الره

، برای انجام گناه و ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با همدیگر به رازگویی پرداختید

راز مگویید. و به نیکی و پرهیزگاری راز بگویید و از  از پیغمبر دشمنانگی و نافرمانی

 (٩) شوید. سوی او محشور می هللا بترسید که به

ِهْم َشْیئًا إَِّله  إِنهَما النهْجَوىَٰ ِمَن الشهْیَطاِن ِلیَْحُزَن الهِذیَن آَمنُوا َولَْیَس بَِضاِرِّ

ِه  ِه ۚ َوَعلَى اللـه  ﴾١٠فَْلیَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُوَن ﴿بِِإْذِن اللـه

واندوهگین  غمگینجز این نیست که راز گویی از کارهای شیطان است تا مؤمنان را 

تواند مگر به ارادۀ هللا و مؤمنان باید بر هللا توکل  سازد و هیچ ضرری به آنان رسانده نمی

 (١٠) کنند.

 :10 هشأن نزول آی
کردند و  کرده است: منافقان در بین خود نجوامی ر از قتاده روایتـک: ابن جری -1047

 «إِنهَما النهْجَوىَٰ ِمَن الشهْیَطاِن...:»ه شد. پس هللا تعالی آی ها می این کار باعث خشم مسلمان
تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم   این مرسل است.()مؤاخذ: 33770طبری را نازل کرد. )

 .تألیف عالمه جالل الدین سیوطی(  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول

 ُ یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا إَِذا قِیَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا یَْفَسحِ َّللاه
ُ الهِذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذیَن أُوتُوا  لَُكْم َوإَِذا قِیَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا یَْرفَعِ َّللاه

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبیرٌ  اْلِعْلمَ   ﴾١١﴿ َدَرَجاٍت َوَّللاه
جاى )برای دیگران( اید، چون به شما گفته شود در مجالس   اى كسانى كه ایمان آورده

و چون گفته تا هللا )رحمت خود را( برایتان فراخ گرداند. فراخ كنید پس جاى فراخ  كنید 
شما را كه ایمان اورده اند  و كسانى را شود برخیزید پس برخیزید خدا ]رتبه[ كسانى از 

 (١١) كنید آگاه است. كه دانشمندند ]بر حسب[ درجات بلند گرداند و خدا به آنچه مى 
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 .«بازکنیددر مجلس برای هم دیگر جای »  «تَفَسهُحواْ »
 .«بازکردن، گشودن» «ۡفَسح»
 زمین مرتفع است.به معنای « نشز »اصل آم از  .«برخیزید وبلند شوید » «ٱنُشُزواْ »
رفعت »به معنای « درجه »به معنای منازل وجایگاه های رفیع است وجمع « َدَرَجاتٍ  »

  به معنای زینه است.« درج » ومأخوذ از «  در منزلت 

 آداب مجالس در اسّلم :

رعایت آداب خاصی اجتماعی بوده که دین مقدس اسالم   تدویر وانعقاد مجالس دارای
حکم شرعی در آداب مجالس همین است که: ذکر  بدان توجه واهتمام خاصی نموده است.

در آن نباشد جل جالله  در مجالس زیاد کرده شود و از مجالسی که ذکر هللا  متعالخداوند
  واجتناب بعمل آید .ی دوراز آن باید 

َما ِمْن قَْوٍم یَقُوُموَن ِمْن »م محمد صلی هللا علیه وسلم می فرماید: پیامبربزرگوار اسال
َ فِیِه إَِّله قَاُموا َعْن ِمثِْل ِجیَفِة ِحَماٍر َوَكاَن َلُهْم َحْسَرةً  هر »یعنی:  .«َمْجِلٍس َّلَ یَْذُكُروَن َّللاه
ند آن است که قومی از مجلسی برخیزند بدون اینکه در آن ذکر خدا را کرده باشند، بمان

بر روی خر مرداری نشسته باشند که گندیده شده باشد، و برای آنان جز حسرت چیزی 
( این حدیث را نقل کرده وآلبانی آنرا صحیح دانسته 4855)ابوداود ) «.ماند باقی نمی
 .است.(

بود، زیرا عبودیت  صلی هللا علیه وسلم  خالی از ذکر هللا نمی همچنان مجالس رسول اکرم
کند که هرگز از ذکر هللا و یاد پروردگارش غافل نشود،  و بندگی و مقام رسالت ایجاب می

چه ذکر  زبانی، چه یاد قلبی و چه نحوه عمل که گویای توّجه به هللا متعال است. حسن بن 
 «ِإَّله َعلَى ِذْكِر هللاِ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعلَْیِه َوَسلهَم ََّل یَْجِلُس َوََّل یَقُوُم »گوید:  علی می

 پیامبر اکرم([. »1362( و شعب االیمان از بیهقی )414]المعجم الکبیر از طبرانی )
َمْن قَعََد » فرمود: و می«. نشست جز با یاد هللا برنمی خاست و نمیصلی هللا علیه وسلم 

َ تعَالَى فِیِه َكانَْت َعلَْیِه ِمَن َّللاهِ  َ َمْقعًَدا لَْم یَْذُكِر َّللاه  ِتَرةٌ، َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجعًا، ََّل یَْذُكُر َّللاه
ِ تَِرةٌ  آنکه در جایی بنشیند که ([. »4856]سنن ابو دادود ) «تعَالَى فِیِه َكاَنْت َعَلْیِه ِمَن َّللاه

در آن هللا را یاد نکرده باشد، از جانب هللا بر وی نقصی است و کسی که در جایی بخوابد 
 «. ر آن یاد نکرده باشد، از جانب هللا بر وی نقصی استو هللا را د

ردد تا اینکه درمجالس دلگیر و خسته گموعظه وقت معینى تعیین  برای صحبت ها و
اند که ابن مسعود هر پنج شنبه  ه نشوید، در صحیحین از ابن مسعود)رض( روایت کرد

شما را خیلی دوست  کرد، و شخصی به او گفت: یا اباعبدالرحمن، ما سخنان موعظه می
بریم، و دوست داریم هر روز برایمان صحبت کنی، در جواب  داریم و از آن لذت می

بزرګوار ترسم خسته شوید، زیرا پیامبر شود این است که می گفت: چیزی که مانع می
كرد، ترس از اینکه  صلی هللا علیه وسلم براى موعظه وقت معینى را انتخاب میاسالم 

 سته شویم.نکند دلگیر و خ
إَِذا »فرماید:  باید به اهل مجلس هنگام ورود و خروج سالم کرد، چون پیامبر ص می

فَلَْیَسِت  اْنتََهى أََحُدُكْم إِلَى َمْجِلٍس فَْلیَُسلِِّْم فَِإْن بََدا لَهُ أَْن َیْجِلَس فَْلیَْجِلْس ثُمه إَِذا قَاَم فَْلیَُسلِِّمْ 
نشیند.  اگر به مجلسی رفتید سالم کنید، اگر خواست می»یعنی:  « اْلُولَى بِأََحقه ِمَن اآلِخَرةِ 

 «.تر نیست سپس اگر خواست برخیزد باید سالم کند، چون سالم اولی از آخری مستحق
( و آلبانی آنرا 2706ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است حدیث حسن است ))
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 )حسن صحیح( دانسته.(
برخیزانیم  تا دیگرى جا او بنشیند، بدلیل این حدیث  مکروه است شخصی را از جای اش

صلی هللا علیه وسلم نهی کرده است از اینکه  بزرګوار اسالم محّمد  فرماید: پیامبر که می
کسی از مجلس خود برخیزد و دیگران در آن بنشینند، ولی بهنگام نشستن جاباز کنید و به 

روایت کرده، و لفظ از بخاری ( این حدیث را 6270بخاری )). مجلس وسعت دهید
 است. (

دانست کسی از مجلس و اقامتگاه خویش برخیزد و  و عبدهللا بن عمر )رض( مکروه می
 سپس خود در جای او بنشیند.

ُكنها إَِذا أَتَْینَا النهبِيه َصلهى هللاُ َعلَْیِه َوَسلهَم َجلََس أََحُدنَا َحْیُث »گوید:  )رض( می جابر بن سمره
آمدیم، هر کجا  ج می چون یکی از ما به خدمت پیامبر([. »4825]سنن ابو داود) «تَهيیَنْ 

 «.نشست دید، می را خالی می
ودرست نیست میان دو نفر جدایی انداخت مگر با اجازه خود آنها، بدلیل این حدیث که 

َق َبْیَن اثْنَْیِن إَِّله بِإِ »فرماید:  می ( این حدیث 4845.)ابوداود )«ْذنِِهَما َّلَ یَِحلُّ ِلَرُجٍل أَْن یُفَرِِّ
   را روایت کرده و آلبانی آنرا حسن صحیح دانسته است.(

بهترین مجلس وسیعترین آنها است، بدلیل روایتی که عبدالرحمن نقل کرده است و 
ای خبر کردند، مثل اینکه دیر آمد تا اینکه همه  گوید: ابوسعید خدری را برای جنازه می

د نشستند، و وقتی آمد، مردم جا خالی کردند و برخی کنار رفتند تا در مردم در جای خو
جای آنان بنشیند، ابوسعید گفت: نه، من از پیامبر صلی هللا علیه وسلم  شنیدم که گفت: 

سپس مردم جمع شدند تا اینکه جا باز شد و او در جایگاه  «خیر المجالس أوسعها»
   ( صحیح دانسته است.(832لسله صحیحه )آلبانی این حدیث را در س وسیعی نشست .)

های دیگران بدون اجازه، نهی شده است، پیامبر صلی هللا علیه  از گوش دادن به صحبت
وَن ِمْنهُ، ُصبه فِى أُذُنِِه »فرماید:  وسلم  می َوَمِن اْستََمَع إِلَى قَْوٍم َوُهْم َلهُ َكاِرُهوَن أَْو یَِفرُّ

خواهند، یا از  هاى قومى گوش دهد كه آنان نمی كسى كه به صحبت. »«اآلنُُك یَْوَم اْلِقَیاَمِة 
 «.ریزند كنند تا گوش ندهد روز قیامت صرب ذوب شده در گوشش می او فرار می

 ( این حدیث را روایت کرده و لفظ از بخاری است.(7042بخاری ))
لیه وسلم فرمود: نباید در مجلس زیاد خندید، از ابوهریره روایت شده که پیامبرصلی هللا ع

ِحِك تُِمیُت اْلَقْلبَ » ِحَك فَِإنه َكثَْرةَ الضه زیاد نخندید زیرا خنده زیاد ». یعنی: «َّلَ تُْكثُِروا الضه
( این حدیث را روایت کرده و آلبانی آنرا صحیح 4193ابن ماجه ) «.)میراند قلب را می

 (.3400دانسته است )
 به نجوا بپردازند، در حدیثی متبرکه آمده است: نباید در اجتماع سه نفری، دو نفر آنان

نباید دو نفر با هم نجوا کنند و »یعنی:  «َّلَ یَتَنَاَجى اثْنَاِن ُدوَن الثهاِلِث فَِإنه َذِلَك یُْحِزنُهُ »
( و 6288بخاری )«. )سومی را تنها بگذارند، چون این کار، او را محزون خواهد کرد

 .اند.( کرده ( این حدیث را روایت2183مسلم )
 عبارت است از اینکه دو نفر با هم نجوا کنند و سومی را رها کنند. تناجی:

محبوب اسالم  زد،چون ثابت شده که یک نفر نزد پیامبروق نباید در حضور دیگران آر
ُكفه َعنها »صلی هللا علیه وسلم فرمود:  صلی هللا علیه وسلم  چنین کرد که پیامبر محّمد 

ْنیَا أَْطَولُُهْم ُجوًعا یَْوَم اْلِقَیاَمةِ ُجَشاَءَك فَإِ  خود را از  وق آر»یعنی:  «نه أَْكثََرُهْم ِشبَعًا فِى الدُّ
( 2478ترمذی ) «.)ترین است ما برگیر، زیرا سیرترین آنها در دنیا، در قیامت گرسنه
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 (.3413این حدیث را نقل نموده و آلبانی آنرا حسن دانسته است )

 نباید در حضور دیگران پاها را دراز کشید، مگر عذر داشته باشد.برای رعایت ادب 
یعنی موضوع آنچه بعد از «. باب ما یكره من السمر بعد العشاء»گوید:  بخاری / چنین می
را ذکر کرده است که  )رض(باشد. و در این باب، حدیث ابوبرزه أسلمی عشاء مکروه می

را قبل از عشاء و سخن گفتن بعد از عشاء را  گوید: پیامبر صلی هللا علیه وسلم  خواب می
 دانست. مکروه می
حرام هستند، وگرنه اموری که درترجمه مواردی است که مباح است، «السمر»منظور از

دلیلی وجود ندارد که بعد از عشاء مکروه باشد بلکه همیشه و در هر وقتی حرام هستند؛ 
گفت: آیا اول شب  زد و می می  مردم را بخاطر این کار شالق )رض( و عمر بن خطاب

 (.2/73فتح الباری، ابن حجر )سخن گفتن، وآخر شب خوابیدن است. )
)رض(  یافت، از ابو برزه مجالس رسول صلی هللا علیه وسلم به ذکر هللا تعالی پایان می

صلی هللا علیه وسلم در آخر عمر و در پایان جلسه خویش  روایت شده که گفت: رسول هللا
ُسْبَحانََك اللهُهمه وبََحْمِدَك أَْشَهُد أَْن ََّل إِلَهَ » گفت: واست که از مجلسی برخیزد، میخ چون می

 ([.4859]سنن ابو داود )« إَِّله أْنَت أَْستَْغِفُرَك وأتُوُب إِلَْیكَ 

 :11شأن نزول آیة 
ای نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  و همچنان از او روایت کرده است: عده -1048

هللا کردند. پس  آیند آنجا را ترک نمی دیدند که گروهی از اصحاب می نشستند وقتی می می
طبری ازل کرد. )را ن« َیا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا إَِذا قِیَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجاِلِس...»ۀ تعالی آی
 از قتاده روایت کرده مرسل است. ( 33778و  33776
ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: این آیه روز جمعه نازل شده است  -1049

جماعتی از اهل بدر خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شرفیاب شدند، جای تنگ بود 
جدیداً وارد مجلس شدند جای باقی نه مانده هایی که قبالً نشسته بودند برای کسانیکه  و آن

ها سرپا ایستادند و پیامبر به اندازۀ  تازه واردها افرادی را از مجلس بلند کرد و  بود، آن
هایی که پیامبر اسالم از مجلس بلندشان  ها نشاند. در چهرة آن گروه دوم را به جای آن

گردید.)مؤاخذ: تفسیر وبیان کرده بود آثار نارضایتی ظاهر شد. پس کالم الهی نازل 
کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول  تألیف عالمه جالل 

 الدین سیوطی(.

 جا دادن برای واردین به مجلس:

آیۀ کریمه بر وجوب جا باز کردن برای واردین به مجلس داللت دارد واین از مکارم 
نیست که انسان به کس دیگری که نشسته اخالقی مورد ارشاد اسالم است، لکن مباح 

است امر کند که بر خیز تا خود در جای وی بنشیند، زیر  پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
 «َّلیقیم الرجٌل الرجَل من مجلسه ثم یجلس فیه ولکن تفسحو وتوسعوا  »فرموده اند: 

)کسی که دیگری را که نشسته است ، بلند کند تا خودش در جای او بنشیند، بلکه برای 
کسانی که به مجلس می آیند ، جا باز کن ( )به روایت بخاری ومسلم از عمر بن خطاب 

 )رض( به صورت مرفوع (
حکم براین جاری است که هر کس در امر مباحی پیشی گیرد، نسبت به آن  اولی تر است 

نیز از مباحات است وکسی که به مجلس می آید، بر او الزم است که در جای  ومجلس
بنشیند که جا وجود دارد ) ونمی تواند دیگران از جای اش بلند کند ( اما البته آداب 
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اجتماعی  مقتضی این است که اشخاص صاحب فضل وصاحب علم مقدم داشته شوند و 
 براین جاری  بوده است.در زمان های گذشته وحال ، عرف وعادت مردم 

این ادب واال، حال وعادت اصحاب در مجالس پیامبر صلی هللا علیه وسلم هم بود 
وصحابه بر اساس هجرت ، علم وسن مقدم داشته می شدند وکاری که پیامبر صلی هللا 

علیه وسلم  در مورد جماعت ثابت بن قیس از اهل جنگ بدر انجام داد ، فقط برای تعلیم 
 قی به مردم وبه خصوص در برابر اهل فضل علم از مهاجران وانصار بود.مکارم اخال

ابن العربی با سند خود، از انس بن مالک )رض( روایت کرده که گفت: هنگامی که 
پیامبرصلی هللا علیه وسلم در مسجد حضور داشتند واصحاب گرد وی جمع شده بودند، 

وسپس نگاه کرد  تا جای مناسبی را علی  بن ابی طالب  )رض( آمد وایستاد وسالم کرد 
برای خود بیابد ، پیامبرصلی هللا علیه وسلم به اصحاب نگاه کرد تا ببیند که چه کسی 

برای وی جا باز می کند ، در آن وقت ابوبکر )رض( در سمت راست  پیامبر صلی هللا 
ی ابو علیه وسلم نشسته بود ، او کمی از جای خود کنار کشید وجا به جا شد وگفت: ا

الحسن ! بیا این جا ، پس علی )رض( میان  پیامبر صلی هللا علیه وسلم وابو بکر نشست 
وگفت: ای ابوبکر ! فضل اهل فضل را فقط صاحبان فضل می شناسند .)آحکام القرآن ، 

  ( 301ـ 17وقرطبی :  4ابن العربی ، جز ء 

سُ  ُموا بَْیَن یََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا إَِذا نَاَجْیتُُم الره وَل فَقَدِِّ
َ َغفُوٌر َرِحیمٌ   ﴾١٢﴿ َذِلَك َخْیٌر لَُكْم َوأَْطَهُر فَِإْن لَْم تَِجُدوا فَِإنه َّللاه

خواهید با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم   اید هنگامی كه مي  ای كسانی كه ایمان آورده
اي )در راه هللا( بدهید، این برای شما بهتر   كنید قبل از نجوایتان  صدقه)رازگویی( نجوی 

خداوند  غفور و )بدانید که( و پاكیزه تر است، و اگر توانائی )صدقه (  نداشته باشید 
 (١٢) رحیم است.

« )راز گویی وسخن مخفیانه  «تناجی » مصدر وبه معنای « نجوی »  «:نَْجَواُكْم  »

به معنای زمین مرتفع می باشد ، چراکه دو نفر که با هم نجوا « نجوة »است ومأخوذ از 
می کنند وبه خلوت می روند ودر آن جا راز گویی می کنند، مانند زمین مرتفع ، از چیز 

 ( 23ـ 28ـ آلوسی :  290ـ 17های اطراف خود جدا وتنها می شوند . )قرطبی: 

  :13 – 12شأن نزول آیۀ 
و از طریق ابن ابوطلحه از ابن عباس )رض( روایت کرده است: بعضی  -1050

کردند و آن  های زیادی می مسلمانان ]در گوشی[ از پیامبرصلی هللا علیه وسلم  پرسش
انداختند. هللا تعالی اراده کرد که زحمت پیامبر صلی هللا علیه  حضرت را در مشقت می

ُموا بَْیَن یََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً » وسلم را کم کند. بنابراین، هللا آیۀ ُسوَل فَقَدِِّ را  «إَِذا نَاَجْیتُُم الره
تا آخر نازل کرد. چون این آیه نازل گشت. بسیاری از مسلمانان از پرسیدن مسائل 

ُموا بَْیَن یََدْي :»خودداری کردند. پس هللا تعالی  آیه   .را نازل کرد   ..«أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِِّ
 از علی بن ابوطلحه روایت کرده بین علی و ابن عباس ارسال است.( 33795)طبری 
ترمذی به قسم حسن و دیگران از علی کرم هللا وجهه روایت کرده اند:  -1051  

ّمد مصطفی نازل شد. پیامبراسالم مح «یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا إَِذا نَاَجْیتُُم.. »هنگامی که آیۀ  
به من گفت: صلی هللا علیه وسلّم   

ها توان پرداخت آن را  آیا شخص نجواکننده یک دینار صدقه بدهد؟ گفتم: مسلمان
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 ندارند. گفت: نصف دینارچه؟ گفتم: توانش را ندارند. 
سیری هستی که اندک  گفت: پس چند؟ گفتم: یک دانه جو. پیامبر گفت: تو شخص چشم

ُموا بَْیَن یََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَاٍت...  »خدا آیۀ  کند. پس چیز قناعت می را  «أَأَْشفَْقتُْم أَْن تَُقدِِّ
 نازل کرد. و خدا به خاطر من بر این امت تخفیف نمود.

از  33796و طبری  243/  3« الضعفاء»، عقیلی در 3300)مراجعه شود :ترمذی 
هول و اسناد ضعیف است. علی بن علقمه از علی روایت کرده اند. علی بن علقمه مج

به همین سیاق از  331طبرانی « کند حدیث منکر را روایت می»گوید:  ابن حبان می
سعد بن وقاص روایت کرده نه از علی، این اسناد به خاطر سلمه بن فضل ضعیف 

ای دیگر سلمه  ابن معین وعده»گوید:  می 122/  7« مجمع الزوائد»هیثمی در   است.
احکام »به « شمارند ای دیگر او را ضعیف می اما بخاری و عدهدانند،  را ثقه می

به تخریج محقق نگاه کنید.( 2056« القرآن  
)مؤاخذ: تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول  

 تألیف عالمه جالل الدین سیوطی(.

ُموا بَْیَن یََدْي  ُ أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِِّ َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتَاَب َّللاه
ُ َخبِیٌر بَِما  َ َوَرُسولَهُ َوَّللاه َكاةَ َوأَِطیعُوا َّللاه َّلةَ َوآتُوا الزه َعلَْیُكْم فَأَقِیُموا الصه

 ﴾١٣﴿ تَْعَملُونَ 
د و هللا هم شما هایی را بدهید؟ پس اگر صدقه ندادی ترسید که پیش از نجوایتان صدقه آیا می

را بخشید، پس نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و هللا و پیغمبرش را اطاعت کنید و هللا 
 کنید آگاه است.  به آنچه می

پس اگر صدقه هایى تقدیم دارید؟  آیا ترسیدید كه پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه 
و ازهللا و د و زكات را بدهید پس نماز را برپا داریندادید و هللا هم شما را بخشید، 

 (.١٣كنید آگاه است) و خدا به آنچه مى پیغمبرش اطاعت کنید 

 

 درنجوا با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دادن صدقه واجب است؟
ُموا بَْیَن یََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً  »علماء در مورد قول  اختالف دارند که آیا امر برای « فَقَدِِّ

 ندب؟وجوب است یا 
فَِإْن لَْم تَِجُدوا  »بعضی معتقد ند که امر برای وجوب است وقول الهی در آخر آیه ، یعنی 

َ َغفُوٌر َرِحیمٌ  مؤید آن است ومثل چنین چیزی هم فقط در مورد امور واجبی گفته  « فَِإنه َّللاه

 می شود که ترک آن ها صحیح نیست.
است، زیرا خدای متعال در آیه می عده ای هم می گویند: امر برای ندب واستحباب 

وچنین قولی قرینه ای است که امر  را از ظاهر آن  « َذِلَك َخْیٌر لَُكْم َوأَْطَهرُ  »فرماید: 

دور می کند واین هم فقط در تطوع استعمال می شود ، نه در فرض ؛ از جهت دیگر ، 
ُموا بَْیَن یََدْي أَْشفَقْ  َ»خدای متعال در آیه ی بعد از آن بال فاصله می فرماید:  تُْم أَْن تَُقدِِّ

واین احتمال وجوب امر اول را زایل می کند وبدینترتیب، امر برای  «نَْجَواُكْم َصَدقَاتٍ 

 ( 302ـ17ـ قرطبی :  166ـ 8استحباب باقی می ماند. ) فخر رازی 
ُموا أَأَْشفَْقتُْم أَنْ » علماء اتفاق نظر دارند که آیه منسوخ است وآیۀ  بعدی یعنی  ، آن «تُقَدِِّ

را نسخ کرده است، اما در مورد مقدار تأخیر نسخ از منسوخ با هم اختالف دارند. قولی 
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می گوید: تکلیف به مدت ده روز باقی ماند وسپس نسخ شد ، اما قول دیگر می گوید: فقط 
 یک ساعتی از روز باقی بود وسپس نسخ شد.

: یک آیه در قرآن وجود دارد که قبل از حضرت علی کرم هللا وجهه روایت شده که گفت
از من کسی به آن عمل نکرده وبعد از من هم کسی به آن عمل نمی کند ، من یک دینار 
داشتم وبا آن ده درهم خریدم وهر گاه با پیامبر صلی هللا علیه وسلم نجوا می کردم، یک 

ـ 17طبی : درهم را صدقه می دادم وسپس این آیه نسخ شد وکسی به آن عمل نکرد. )قر
 (  428ـ3ـ جصاص :    31ـ28ـ آلوسی :  302

قرطبی می گوید : این روایت، بر جواز نسخ حکم قبل از عمل به آن داللت دارد وحدیث 
 روایت شده از حضر ت علی کرم هللا وجهه ضعیف است، زیرا هللا  متعال می فرماید:

صدقه نداده است وهللا اعلم .)قرطبی واین داللت دارد بر آن که کسی «فَإ ْذ لَْم تَْفعَلُوا» 
 .( 303ـ17

 ارشادت آیات کریمه:

ـ تعظیم پیامبر صلی هللا علیه وسلم ومزاحمت ایجاد نکردن برای ایشان در نجوا، واجب 
 است.

 ـ صدقه دادن قبل از نجوا، نشا نه های تکریم پیامبر صلی هللا علیه وسلم است.
 تخفیفی از جانب خدای متعال به بندگان است.ـ نسخ احکام شرعی برای مصلحت بشر، 

ُ َعلَْیِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم َوََّل ِمْنُهْم  أَلَْم تََر إِلَى الهِذیَن تََولهْوا قَْوًما َغِضَب َّللاه
 ﴾١۴﴿ َویَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم یَْعلَُمونَ 

ر آنان غضب نموده است! آنها سوی کسانی که دوستی کردند با قومی که هللا ب آیا ندیدی به
خورند در حالیکه  اند و نه از آنان )یهود( و به دروغ سوگند می  )منافقان( نه از شما

 (١۴)دانند.  می
  

  :14شأن نزول  آیۀ 
 ...«أَلَْم تََر إِلَى الهِذیَن تََولهْوا قَْوًما »ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: آیۀ   -1052

در بارۀ عبدهللا بن نبتل نازل گردیده است. سدی و مقاتل گفته اند: هرگاه عبدهللا بن ابی و 
رساندند. زمانی پیامبر  نشستند سخنان او  را به یهود می عبدهللا بن نبتل نزد رسول هللا می

آید که قلب  های خود نشسته بود، گفت: همین دم کسی به نزد شما می در یکی از خانه
کند. در آن لحظه عبدهللا بن نبتل داخل شد او  دارد و با چشمان اهرمنی نگاه می ستمگرانه

چشمان کبود، قد کوتاه، ریش کم و رنگ اسمر داشت. پیامبر گفت: تو و رفقایت برای چه 
گویید، او قسم خورد که این کار را نکرده است، اما پیامبر گفت: این کار  به من ناسزا می

شان قسم کردند که به او ناسزا نگفته  و رفت و رفقای خود را آورد همهرا انجام داده اید، ا
در مورد  ...«َما ُهْم ِمْنُكْم َوََّل ِمْنُهْم َویَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم یَْعَلُمونَ  »اند. پس این آیه 

 .( )مؤاخذ دوم: تفسیر وبیان14این دو منافق نازل شد.) مؤاخذ: تفسیر قرطبی، مجادله: 
کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول  تألیف عالمه جالل 

 الدین سیوطی(.

ُ لَُهْم َعَذابًا َشِدیًدا إِنهُهْم َساَء َما َكانُوا یَْعَملُونَ   ﴾١۵﴿ أََعده َّللاه
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دهند بد است.  خداوند عذاب شدیدي براي آنها فراهم ساخته، زیرا اعمالي را كه انجام مي
(١۵) 

ِ فَلَُهْم َعَذاٌب ُمِهینٌ   ﴾١۶﴿ اتهَخذُوا أَْیَمانَُهْم ُجنهةً فََصدُّوا َعْن َسبِیِل َّللاه
و مردم را از راه خدا منع نمودند ، لذا براي آنها عذاب  اند  هایشان را سپر ساخته قسمآنها 

 (١۶ای است. )  خوار كننده
 .«سپر»«ُجنهةٗ »

ِ َشْیئًا أُولَِئَك أَْصَحاُب النهاِر ُهْم لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم  أَْمَوالُُهْم َوََّل أَْوََّلُدُهْم ِمَن َّللاه
 ﴾١٧﴿ فِیَها َخاِلُدونَ 

كند، آنها اصحاب آتشند و  اموال و اوالدشان به هیچوجه آنها را از عذاب الهی حفظ نمي
 (١٧مانند. ) جاودانه در آن مي

 ُ َجِمیعًا فَیَْحِلفُوَن لَهُ َكَما یَْحِلفُوَن لَُكْم َویَْحَسبُوَن أَنهُهْم َعلَى یَْوَم یَْبَعثُُهُم َّللاه
 ﴾١٨﴿ َشْيٍء أَََّل إِنهُهْم ُهُم اْلَكاِذبُونَ 

به خاطر بیاورید روزي را كه هللا  همه آنها را برمی انگیزد آنها برای خدا نیز سوگند 
كنند  خورند، و گمان مي ما سوگند ميكنند همانگونه كه )امروز( برای ش )دروغ( یاد مي

 (١٨توانند انجام دهند بدانید آنها دروغگویانند. ) )با این سوگندهاي دروغ( كاری مي

  :18شأن نزول آیۀ 
احمد و حاکم به نوع صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: رسول هللا  -1053

شدن. گفت:  سایه در حال جمع های خود نشسته بود و صلی هللا علیه وسلم  در سایۀ حجره
کند. چون نزدتان آمد  آید که با چشمان شیطانی به شما نگاه می اندکی بعد کسی نزد شما می

ها مردی کبودچشم که از یک  با او حرف نزنید. اندک زمانی نگذشته بود که به سوی آن
ت: چرا تو و چشم نابینا بود آمد. رسول هللا او را نزد خود خواست به او نگاه کرد و گف

ها را آورد  ها را بیاورم، رفت و آن دهید؟ گفت: بگذار تا آن رفقایت به من دشنام می
دهند.  شان سوگند خوردند که نه به پیامبر ناسزا گفته اند و نه این عمل را انجام می تمام

ُ َجِمیعًا فَیَْحِلفُوَن لَهُ »آنگاه خداوند متعالی آیۀ : را نازل  ...«َكَما یَْحِلفُوَن لَُكمْ  یَْوَم یَْبعَثُُهُم َّللاه
از ابن عباس  799، واحدی 33805، طبری 482/  2، حاکم 240/  1احمد کرد .)

روایت کرده اند. اسناد این حسن و رجالش ثقه اند. حاکم و ذهبی به شرط مسلم صحیح 
ح های این راویی صحی راوی»گوید:  می 122/  7« مجمع الزوائد»دانند. هیثمی در  می

 2635« تفسیر شوکانی»گوید: اسناد این جید است.  می 388/  4ابن کثیر « هستند
 تخریج محقق(.

)مؤاخذ دوم :تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب 
 نزول  تألیف عالمه جالل الدین سیوطی(.

ِ أُولَئَِك ِحْزُب الشهْیَطاِن أَََّل إِنه اْستَْحَوَذ َعلَْیِهُم الشهْیَطاُن فَأَْنَساُهْم ِذْكَر  َّللاه
 ﴾١٩﴿ ِحْزَب الشهْیَطاِن ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

شیطان بر )دل( آنها سخت احاطه کرده که فکر و ذکر هللا را به کلی از یادشان برده، آنان 
 حزب شیطانند، اال )ای اهل ایمان( بدانید که حزب شیطان به حقیقت زیانکاران عالمند.
مکارم شیرازی: شیطان بر آنها چیره شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است، آنها 
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 (١٩حزب شیطانند بدانید حزب شیطان زیانكارانند. )
 .«چیره شد» «ٱۡستَۡحَوذَ »

َ َوَرُسولَهُ أُولَِئَك فِي اْْلََذلِِّینَ   ﴾٢٠﴿ إِنه الهِذیَن یَُحادُّوَن َّللاه
و خوارترین مردمان كنند آنها در زمره ذلیل  كسانی كه با هللا و رسولش دشمنی مي

 (٢٠) خواهند بود.
 .«سرافکندگان، خوارترین افراد» «ٱْۡلََذلِِّینَ »

َ قَِويٌّ َعِزیزٌ  ُ َْلَْغِلبَنه أَنَا َوُرُسِلي إِنه َّللاه  ﴾٢١﴿ َكتََب َّللاه

شویم چرا كه هللا قوی و شكست  پیروز مي خداوند چنین مقرر داشته كه من و رسوالنم
 (٢١ناپذیر است. )

َ َوَرُسولَهُ َولَْو  ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحاده َّللاه ََّل تَِجُد قَْوًما یُْؤِمنُوَن بِاَّلله
تََب فِي قُلُوبِِهُم َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو ِإْخَوانَُهْم أَْو َعِشیَرتَُهْم أُوَلئَِك كَ 

یَماَن َوأَیهَدُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ َویُْدِخلُُهْم َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اْْلَْنَهاُر  اْْلِ
ِ أَََّل إِنه ِحْزَب  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُوَلئَِك ِحْزُب َّللاه َخاِلِدیَن فِیَها َرِضَي َّللاه

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   ﴾٢٢﴿ َّللاه
یابی كه با دشمنان خدا و رسولش  هیچ قومی را كه ایمان به هللا و روز قیامت دارد نمي

دوستی كنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند، آنها كساني 
هستند كه هللا ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را 

كند كه نهرها از زیر درختانش  آنها را در باغهای از بهشت داخل ميتقویت فرموده، 
مانند خدا از آنها خشنود و آنها نیز از خدا خشنودند آنها  جاری است، جاودانه در آن مي

 (٢٢) باشند. آگاه باشید! که تنها حزب هللا رستگار میحزب هللا اند. 
 .«دوستی کنند» «یَُوآدُّونَ »

 

 :22شأن نزول آیۀ  
نُوَن :»ابن ابوحاتم از ابن شوذب روایت کرده است: هللا تعالی آیه  -1054 ُد قَْوًما یُْؤم  اَل تَج 

ر   را در بارۀ ابوعبیده بن جراح که پدر خود را در جنگ بدر کشته ...« ب اَّلله  َواْلیَْوم  اْْلخ 
 بود نازل کرده است.

در روز بدر پدر ابوعبیده بن روایت کرده اند: « مستدرک»طبرانی و حاکم در  -1055
داد. چون این کار را  آورد و ابوعبیده مسیر خود را تغییر می جراح به سوی او هجوم می

/  3ور شد و به قتلش رساند. پس این آیه نازل شد.)حاکم  تکرار کرد ابوعبیده بر او حمله
ظ ابن حجر از عبدهللا بن شوذب به قسم مرسل روایت کرده است. این اسناد را حاف 265
بودنش است و صواب عموم آیه  جید گفته است. علت آن تنها مرسل 4400« اصابه»در 

 نگاه کنید. ( 2059« احکام القرآن»و  5868« جامع احکام القرآن»است. به 
ابن منذر از ابن جریج روایت کرده که فرموده به من گفته شده است: ابوقحافه به  -1056

لم  ناسزا گفت. ابوبکر صدیق او را به شدت بر زمین کوبید. نبی کریم صلی هللا علیه وس
جریان را به نبی اکرم گفتند. گفت: ای ابوبکر، آیا چنین کردی، ابوبکر صدیق گفت: به 
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ُد قَْوًما»زدم. پس آیة :  خدا اگر نزدیکم شمشیر وجود داشت گردنش را می نازل ...« اَل تَج 
ن جریج به قسم معلق روایت کرده است. از اب 800« اسباب نزول»واحدی در شد .)

اسناد واهی و ابن جریج مدلس است، کسی که به او بیان داشته ذکر نکرده با این وصف 
 .اسناد معضل و خبر شبه موضوع است

ی کند موضوع گوید: بعض احادیثی که ابن جریج به قسم مرسل روایت می امام احمد می
ابن جریج که نامش عبدالملک بن عبدالعزیز  به شرح حال« میزان االعتدال»هستند. در 

 تخریج محقق(. 1411« زاد المسیر»است رجوع کنید. 
)مؤاخذ دوم :تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب 

 نزول  تألیف عالمه جالل الدین سیوطی (

 

 پایان 

 
 

 

 منابع و مأخذ های عمده:
 

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم )تالیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول عالمه  -
 جالل الدین سیوطی ترجمه از عبد الکریم ارشد فاریابی

 هروی نوشته: عبدالرؤ ف مخلص -تفسیر انوار القرآن  -
 فیض الباری شرح صیح البخاری داکتر عبد الرحیم فیروز هروی-
  سرینامام المف -تفسیر طبری  -
 تفسیر المیزان -
 تفسیر پرتوی از قران -
 هـ( 774ابن کثیر )متوفی سال  -تفسیر القرآن الکریم  -
 مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
تفسیر معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم  -

  موالنا محمد یوسف حسین پور
 هـ( 1387سید قطب )متوفی سال  تفسیر فی ظالل القرآن، -
 تفسیر نور تألیف دکتر مصطفی خّرم دل -
 صحیح مسلم -
 صحیح البخاری -

 


