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ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 سورۀ الحدٌد

 73جزء 
 .مٌباشدسورۀ حدٌد در مدٌنۀ منوره نازل شده و دارای بٌست ونه آٌه و چهار رکوع 

 تسمٌه6  وجه
(کهحدٌد)آهنمنافعبه(ازآن25درآٌۀ)شدکهنامٌده«حدٌد»جهتبدانسورهاٌن

تعٌٌنکنندهایدرشکلگٌری،رشدوگسترشتمدنپٌشرفتهبشریدارد،نمشمهمو
لرطبیاستشدهدادهتوجه امام وطورٌکه اٌناستگفته. سوره؛ نظر جمهوراز

لولضعٌؾمیباشد.،کهبرمکیبودناٌنسورۀآمدهاستولولیاستمدنیمفسران

 تعداد آٌات، کلمات وحروف6
وچهارکلمهونهآٌهمیباشد،وتعدادکلماتآنبهپانصدوچهلبٌستحدٌددارایۀسور

میرسد.)بادرنظرداشتالوالاختالفیعلماءدراٌنبابت(.
 درتعداد )با دوهزاروچهارصدوهفتادوششحرؾبالػمٌگردد. به حروؾاٌنسورۀ

نظرداشتالوالمختلفهعلمادراٌنبابت(
 ٌادداشت6
معلوماتدرموردتعداد)آٌات،کلماتوحروؾلرآنعظٌمالشأن(رامیتوانٌدتفصٌل

درسورۀطورمطالعهفرماٌد.
 مهمترٌن و اساسی ترٌن اهداف سورۀ حدٌد6

ٌادآورىهللاتعالیوصفاتاو؛
خروى؛ا تشوٌكبهنٌكوكارىباوعدههاى
فراخوانعمومىبهاٌمان.
 6 به سورۀ لبلی« حدٌد»رتباط سورۀ اِ 

تسبٌحپاٌانداد،سور به والعهرا متعالسورۀ تسبٌحافتتاحۀچونخداوند به را حدٌد
نمودوآنرابهدالئلىكهموجبتسبٌحاستتعمٌبنمود.

دروجوداٌمانحمٌمتتثبٌتسویازمجتمعاسالمیبهدعوتسورهمحوراساسیاٌن
.استوبااٌثارواخالصمظاهرآنخودباهمه

بحثدرباره با مسوره تمام استکه شده ازىخالكشروع اعم هستى وجوداتعالم
ثناخوانوستاٌش گوهستند،ودرختوسنگوخاکوانسانوحٌوانوجماداورا

گوٌاىعظمتاومٌباشندوبرٌگانگٌشگواهند.ا عموم
بعدازآن،صفاتنٌکوىخداراٌادآورشدهواسماءواالىاوراذکرکردهاست.

آخر و است، آؼاز بدون سرآؼاز نهاٌتمىپسهمو مخلولاتشبدون آثار در و باشد
نماٌانومتجلىاست.وباطنونهانوحمٌمتوماهٌتششناختهنشده،خالكانسانو

مّدبرامورکائناتاست.
 

آن6  فضٌلت
صلیهللااکرمرسولکهاست)رض(آمدهسارٌهبنعرباضرواٌتبهشرٌؾدرحدٌث

لبل وسلم آنعلٌه سورهکهاز بخوابند، مسبحات»های فرمودند:« و مٌخواندند را
مسبحاتگمانبی» آٌهکهاستایآٌهدر هزار از استبهتر آن«. اٌنعبارتو از

تعالیحكفرموده ٍء َعِلٌم  »است: ًۡ  َوُهَو بُِكّلِ َش
ُۖ
ِهُر َوٱلبَاِطُن

ُل َوٱألِٓخُر َوٱلظهَّٰ «ُهَو ٱألَوه
.(3دٌد:الح)سورۀ



 3 

محترم! ۀخوانند
آؼازمٌباشد.«ِِلّ  َسبِحْ »استکهبا«حاتُمسهبِ »سورۀحدٌدازجملهسورههای

فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّن »سورهلبل)سورۀوالعه(دربارهتسبٌحخداوندمتعالبود:ۀآخرٌنآٌ
واولٌنآٌهاٌنسورهنٌزتسبٌحپروردگارباعظمتاست.«اْلعَِظٌمِ 

ِ ما فًِ السهماواِت َو اأْلَْرِض » «َسبهَح ِِله
وآن اند. پنجسورهدراحادٌثبهمسبحاتتعبٌرشده همچنانلابلٌادآوریاستکه:

یهمآمدهاست،ازآنجملهٌک«ٌسبح»ٌا«حَسبِّ »سورههایاندکهدرابتدایآنهالفظ
است.سوم«َحَشرْ »استکهاولٌنسورۀ،ازآنهااست.دومسورهی«حدٌد»سورهی
است.«تؽابن»وپنجمسورهی«جمعه»،چهارمسورۀ«صؾ»سوره

ی درسهسوره حدٌد،حشروصؾآن)ازمٌاناٌنپنجسوره بهصٌؽه«سبح»لفظ(
سور ودردو است، آمده ماضی هاییه سوره در ٌعنی آن وتؽابن ٌسبح»جمعه به«

وتسبٌحهللاتعالی ذکر که باشد اٌن به اشاره تواند ومی است، آمده یمضارع صٌؽه
همٌشهودرهمهیزمانهایماضیومستمبلوحالباٌدجاریوبرلرارباشد.)تفسٌرابن

.کثٌر(
 سماء هللا در عبادت6أتؤثٌر 

یباارزشومهموبلکهازجملهفمههایحسنایهللاتعالی،دانشبدونتردٌدشناختنام
وبنٌاندٌنهم، پاٌه همانگونهکههربناٌیپاٌهواساسیدارد، اکبربشمارمٌرود،
اٌمانبههللاواسماءوصفاتاوست.وهراندازهکهاٌنپاٌهواساسمحکمواستوار

داردوازتخرٌبومیبناباشد،بههماناندازهبنایدٌنرابالّوتوثباتبٌشترینگه
ماند.سموطدرامانمی

دارد،باٌدکه»)رح(مٌفرماٌد:ابنلٌّم هرکسکهلصدبلندکردنوباالبردنبناٌشرا
پاٌهواساسشرامحکمواستوارسازدوبهآنتوّجهزٌادیکند،زٌراکهبلندیوبرتری

بنابهاندازۀاستحکامپاٌهواساسآناست.
هااٌماناستوهراندازهکهپاٌهواساسدرجاتهمچونبناهستندواساسآناعمالو

کندواگربخشیداردومحافظتمیمحکمواستوارباشد،بههماناندازهبنارانگهمی
نباشد، واساسمحکم اگرپاٌه اّما تخرٌبشود،اصالحوتعمٌرشآساناست، ازبنا

ماندودرصورتیکهبخشیازباالبردوثابتوپابرجانمیتوانبناوساختمانرانمی
می تخرٌب ساختمان کّل شود، تخرٌب لرارآن معرضنابودی در اٌنکه ٌا و گردد

می )رساله: تألٌؾ:گٌرد. الحسنى( األسماء )فمه هللا اسماء معانی شرح و شناخت
در»)رح(میفرماٌد:نتٌمٌّههمچنانشٌخاإلسالمابعبدالّرّزاقبنعبدالمحسنالبدر(

لرآنکرٌم،اسماءوصفاتوافعالالهیبٌشترازموضوعخوردنونوشٌدنوازدواج
تردربهشتبٌانوتکرارشدهاست.آٌاتمشتملبربٌاناسماءوصفاتاوتعالیمهم

هشاملترٌنآٌهدرلرآنکرٌم،آٌةالکرسیاستکازآٌاتمربوطبهمعادهستندومهم
مسلم چنانچه است، الهی صفات و کهاسماء است آورده صحٌحی حدٌث در )رح(

آٌا»؛«أَْعَظُم؟ ِکتَاِب هللاِ  فً أَتَْدِری أَیُّ آٌَةٍ »)رح(فرمودند:ملسو هیلع هللا یلصبهأبّیبنکعبپٌامبر
ُ ََلٓ »أبیجوابفرمود:«تر]بهتر[است؟مٌدانیکهکدامآٌهدرلرآنکرٌم،بزرگ ٱِله

ًُّ ٱلمٌَُّوُم   هَ إَِله ُهَو ٱلَح
هللا)معبودبرحكاست(هٌچمعبودیبهحك»[255]البمرة:« إِلََّٰ

ِلٌَْهنَِن اْلِعْلُم »ملسو هیلع هللا یلصبادستخوٌشبهسٌنۀاوزدندوفرمودند:رسولهللا«جزاونٌست.
ب»؛«أَبَا اْلُمْنِذرِ  اٌنعلم منذر! باد.ایابا ]ومبارک[ نٌز«راٌتگوارا برترٌنسوره

صلیهللاسورۀأّمالمرآن]فاتحه[است،چنانکهدرصحٌحبخاریآمدهاستکهرسولهللا
بنمعلی ابوسعٌد به وسلم علٌه فرمودند: إنّه لَم ٌنزْل فً التّوراِة، وَل فً »)رض(

ًَ السهبُع المثانً واْلمُْرآن العظٌُم  اإلنجٌِل، وَل فً الّزبوِر، وَل فً اْلمُْرآن مثلُها، َوه
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«. الهذي أوتٌتُهُ  حدٌث: شمارۀ بخاری، بن4474)درصحٌح سعٌد ابو استکه آمده
می )رض( فرمودند:معلی من به پٌامبرملسو هیلع هللا یلص گوٌد:

از»؛«المسجدِ  منَ  أنتخرجَ  لبل اْلمُْرَءان، فً السَورِ  أعظمُ  هً ألُعلِّمنهَن ورة  » پٌش
ترٌن]بهترٌن[سورۀایبهتوخواهمآموختکهبزرگاٌنکهازمسجدخارجشوی،سوره

است. لرآن مگر« پرسٌدم: شوند، بٌرون خواستند که زمانی و گرفتند را سپسدستم
ترٌن[سورۀلرآنرابهتوخواهمآموخت؟اٌشانفرمودند:ترٌن]مهمنفرمودٌدکهبزرگ

« ًَ وآنسبعمثانیولرآنبزرگی»؛«أوتٌتُهُ  الهذي العظٌمُ  واْلمُْرآن مثانًال السهبعُ  َوه
«استکهبهمندادهشدهاست.

علم به اسماء و صفات الهی6
ترٌنوبدونتردٌدشناختاسماءوصفاتهللامتعالبهترٌنعلمشرعیوازپاک

متعالاست.ٌعنیهللابرترٌنمماصدواهداؾاست،زٌرامرتبطبابهترٌنمعلوم؛
بنابراٌنشناختهللاتعالیازطرٌكعلمبهاسماءوصفاتوافعالاو،برترٌنعلم،و
کسبرضاٌتهللامتعالبرترٌنهدؾ،وعبادتاوبهترٌنعمل،ودرودوثنایهللابا
اسماءوصفاتوتوصٌؾوتمجٌداوتعالی،بهترٌنسخناست،واٌنموارداساسو

علٌهالسالماست؛ٌعنیهماندٌنیکهتمامیپٌامبرانۀحنٌفٌّت؛ملّتودٌنابراهٌمپاٌ
علٌهمالسالمبرآناجماعوتوافكداشتندوسخنوتوصٌۀهمۀآنانبرهمٌنمطلببود،

بلکهاٌنٌکیازمحورهایبزرگیاستکهدعوتتمامیپٌامبران؛ازابتداتاخاتم
متمرکزبرآنبود.ملسو هیلع هللا یلصپٌامبران؛محّمد

آنانمبعوثشدندتامردمرابهسویهللافراخوانندوراهرسٌدنبهاوواحوال
شدگانراپسازرسٌدنبههللابٌانکنند،واٌنسهلانونومعٌارباٌددرهردادهدعوت

دٌنیوجودداشتهباشدوبازبانهرپٌامبریبٌانگردد.
دعوتپٌامبرانمتّکیبرسهمحوراست:»گوٌد:)رح(دراٌنزمٌنهمیلٌّمعاّلمهابن

معّرفیپروردگاربااسماءوصفاتوافعالش.-1
رساند؛ٌعنیذکروشکروعبادتهللامتعالکهشناختراهیکهانسانرابههللامی-2

جامعکمالمحبّتوکمالتواضعدربرابراوتعالیاست.
هاٌیکهپسازرسٌدنبههللا،دربهشتآمادهشدهاستوبهترٌنوینعمتمعّرف-3
گفتنباهارضاٌتالهی،تجلّیپروردگاروسالماوتعالیبربهشتٌانوسخنترٌنآنمهم

.(1489،صفحه4)الّصواعكالمرسلة،جلد«آناناست..
ملسو هیلع هللا یلصپروردگارورسولهللا»میفرماٌد:ملسو هیلع هللا یلصویدربارۀبٌاناٌنمطلبمهمتوّسطپٌامبر

هامعّرفیکرد،واٌنمطلبرامعبودمردمراتاحّدیکهآنانتوانشناختداشتند،بهآن
آشکاروتکرارنمودواسماءوصفاتوافعالالهیرابهطورمختصروطوالنیبٌان

هایبندگانمؤمنشپدٌداروآشکارگشتوفرمودتاجاٌیکهشناختاوتعالیدردل
هازدودهشد،همانگونهکهماهشبچهاردهروشنوهاوموانعشّکوتردٌدازآنپرده

درخشاناست،وبرایاّمتشهٌچنٌازیبهگذشتگانوآٌندگانبالینگذاشت،بلکهاٌن
کهدراٌنزمٌنهسخنمطلبرابهطورکافیوکاملبٌانفرمودوآنانراازهرکسی

َ ِمۡن ِعبَاِدِه »درتفسٌرآٌۀ:نٌازساخت:حافظابنکثٌربگوٌد،بی إِنهَما ٌَخَشى ٱِله
 
ُإاْ  شناسند،بهدرستیازهللاٌعنیعالمانیکههللارامی»گوٌد:می[28]فاطر:« ٱلعُلََمَّٰ

اناومتّصؾبهصفاتترسند،زٌراهراندازهکهشناختوعلمآدمینسبتبهذاتدمی
)تفسٌرابن«گردد.ترباشد،ترسازاونٌزبٌشترمیکمالوصاحباسمایحسناکامل

.(553،ص3کثٌر،ج
تموٌتمی وامٌدوآرامشدلرا کندوبراٌمانبندهبنابراٌنشناختهللا،ترسوتموا

تللببهسویپروردگارگرددوباوجودآن،حرکافزاٌدومنجربهانواععبادتمیمی
سرٌع دروزٌدنوتالشآنبرایدستٌابیبهرضاٌتاوتعالی، هاگاهترازوزٌدنباد
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نگرد،وتوفٌكبهدستهللاٌگانهاستوهرخواهدبود،کهبهسمتراستوچپشنمی
نوعتؽٌٌروتوانیدراختٌاراوست.

 فضٌلت علم به اسماء و صفات الهی6
شناختهللاوشناختاسمایحسناوصفاتواالیاونهاٌتمماصدمردموبدونتردٌد

رود.هدفیکهافرادباهّمتبرایرسٌدنبهآنترٌنعلومبهشمارمیبرترٌنوشرٌؾ
هایکنندوافکاروللبکنندگانبرایکسبآن،باٌکدٌگررلابتمیدرتالشندورلابت

ندگیخوبوخوش،باوجودآنبرایبندهحاصلسلٌمومشتاق،متوّجهآناستوز
بودنللبوروحشاستوفمطباشناختزٌراحٌاتانسانوابستهبهزنده»شود،می

خالكومحبّتوعبادتذاتٌگانۀاووبازگشتوتوبهبهدرگاهپروردگاروآرامشبا
ردد.وکسیکهاٌننوعگٌادالهیوانسباتمّرببهاوتعالی،للبشزندهوسرخوشمی

هاراازدستخواهددادهرچندتمامدنٌارابهدستحٌاتراازدستبدهد،همۀخوبی
آورد،چراکههرچٌزیعوضیدارد،ولیکسیکهشناختورضاٌتهللاراازدست

هرگزچٌزدٌگرینمی جبرانکند..بدهد، اٌننوعنمصشرا )الجوابالکافً،«تواند
.(133-132م،ابنلٌّ
 گان محترم !  خوانند

هاوصفاتالهیممتضیعبودٌّتخاّصیاستکهازآثارونتاٌجعلموهرٌکازنام
هاستواٌنمورددرتمامیانواععباداتللبیوجسمیصادقاست.درمعرفتبهآن

رومنفعتوتوضٌحاٌنمطلبباٌدگفت:هرگاهبندهبداندکهتنهاهللاتعالیمالکضر
شودکهدرللبگردانٌدنومٌراندناست،باعثمیبخششومنعوخلكورزقوزنده

وباطنخوٌش،برهللاتوّکلکندودرظاهرنٌز،آثارونتاٌجتوّکلبراٌشپدٌدارگردد.
می تعالی هللا ِ ٱلهِذي ََل ٌَُموُت َوَسبِّۡح بِحَ »فرماٌد: ًّ مِدِهۦ  َوَكفَىَّٰ بِِهۦ َوتََوكهۡل َعلَى ٱلَح

ا « بِذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخبٌِر  )سوره توّکلایکههرگزنمیوبرزنده»[58الفرلان: مٌرد،
«.کن،وبهستاٌشاوتسبٌحگوی،وهمٌنبسکهاوبهگناهانبندگانشآگاهاست.

هاوزمٌن،ازآسمانایدرشنواوبٌناوداناستوذّرهتعالیوهرگاهبندهبداندکههللا
کهدراوپنهاننمٌماندواٌنکهازاسرارونهانآگاهاستوخٌانتچشم هاوآنچهرا

داندوازداندوازهرچٌزیمّطلعاستوتعدادهمهچٌزرامیماند،میهاپنهانمیدل
اعضاوشودکهزبانوبٌند،سببمیهارامیتمامیجوانبزندگیاوآگاهاستوآن

هایذهنیوروانیخودراازهرآنچههللاراناخشنودسازد،بازداردواعضاٌشاندٌشه
رادرآنچهباعثمحبّتورضاٌتالهیگردد،بهکاربرد.

 استکه: ونً، »همچنٌندرحدٌثیلدسیآمده ي فَتَُضرُّ ٌَا ِعبَاِدي إِنهُكْم لَْن تَْبلُغُوا ُضّرِ
،اٌنبخشیازحدٌثی2577صحٌحمسلم،شمارۀحدٌث:)«ْفِعً فَتَْنفَعُونًَولَْن تَْبلُغُوا نَ 
ابوذر استکه است.( رواٌتکرده آنرا هرگز»)رض( شما بدونتردٌد ایبندگانم!

رساندنلدرتضرررساندنبهمنراندارٌدکهبهمنضرررسانٌد،وهرگزلدرتفاٌده
«.بهمنراندارٌدکهبهمنفاٌدهرسانٌد.

باعثمی فوقباشد، امور به آگاه بنده اواگر احسان و فضل هللاو به بٌشتر که شود
تمامینٌازهاٌشراازاوبخواهدوبٌشترخودرامحتاجبهشدنامٌدوارشودوبرآورده

هللابداندوآنراآشکارسازد.
سببمی کمالوجمالالهیباشد، به دانا کهعاللهاگربنده اشتٌالیگردد ایخاصو
ِ أحبه َّللاه  َمْن أَحبه ِلماءَ »فرماٌد:فراوانبهلمایهللاتعالیداشتهباشد.پٌامبرملسو هیلع هللا یلصمی َّللاه

دوست»«ِلمَاَءه را او با هللامتعالدٌدار باشد، دوستداشته هللارا با هرکسدٌدار
شودکهبندهانواعبسٌاریازعباداتراانجامدهد.بدونتردٌداٌنامرباعثمی«دارد.

،بهرواٌت2686؛صحٌحمسلم،شمارۀحدٌث:6508صحٌحبخاری،شمارۀحدٌث:)
)رض(.ابوموسیاشعری
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باتوّجهبهمطالبفوق،دانستٌمکهتمامیانواععبادات،وابستهبهلوازموضرورٌات
ایالزماستکهپروردگارخوٌشواسماءوصفاتالهیهستندوازاٌنرو،برهربنده

اسماءوصفاتاوتعالیرابهخوبیبشناسد.
هایزٌباوصفاتواالیالهیکهداللتٌمٌنشبهاسمانسانمؤمنوموّحدبراثراٌمانو

شودٌابدکهباعثمیکند،لذّتیمیبرعظمتوکبرٌاوٌگانگیاودرجاللوجمالمی
تمامیتالششرابرایکسبمحبّتهللاوتواضعوفروتنیدربرابراوومٌلوامٌدبه

نٌزکوششمی و کارگٌرد تعالیبه پسااو که نوافل،کند انجام با زتکمٌلفراٌض،
خودشرابههللامتعالنزدٌکگرداندورضاٌتاورابهدستآورد.توفٌكوهداٌتبه

ایدربرابرایدربرابرآنچهببخشدوهٌچدهندهاستوهٌچبازدارندهتعالیدستهللا
كاوتعالیاست.آنچهبازدارد،نٌستوهرنوعتؽٌٌروبازگشتازگناه،فمطبهتوفٌ

هدف کلی سورۀ حدٌد6

پاٌهۀسور تحكٌم بر عالوه زمٌنهحدٌد، دستوراتىدر به هاىاجتماعىوهاىعمٌدتى،
مطرحنموده بٌستصفتازصفاتالهىرا حكومتىمٌپردازدودرآٌاتاول،حدود

است.
الوامپٌشٌن،عظمتلرآنعظٌمالشأن،اوضاعمؤمنانومنافماندرلٌامت،سرنوشت

انفاقدرراههللاوبراىرسٌدنبهعدالتاجتماعى،انتمادازرهبانٌّتوانزواىاجتماعى،
 موضوعاتىاستكهاٌنسورهبهآنهابهبحثپرداختهاست.

اگربهمحتوایکلیآٌاتمتبرکاتسورۀحدٌد،نظربهاندازٌمبهوضاحتدرخواهٌم
ههللا،تحرٌک،وتشوٌكشدهاند.طورٌکهاٌنفهمدرآٌاتٌافتکهمؤمنٌنبهانفاقدررا

 ازجملهمیفرماٌد: صراحتتکرارمیمیٌابد با ِ َو َرُسوِلِه َو »متبرکه آِمنُوا بِاِله
ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفٌَن فٌِه َمْن َذا الهِذي »وبازدرجایدٌگریمیفرماٌد:« ...أَْنِفمُوا ِممه

 َ درجایدٌگریمیفرماٌد: «لَْرضا  َحَسنا ... ٌُْمِرُض َّللاه بازهم ِدّلٌَِن َو » و إِنه اْلُمصه
َ لَْرضا  َحَسنا   ِدّلاِت َو أَْلَرُضوا َّللاه ودرتشوٌكمؤمنانبهاٌنعملهمٌنبسكه «اْلُمصه

انفاقمردمرالرضدادنآنانبهپروردگارباعظمتدانسته،ومعلوماستکههللاتعالی
شانترٌنوبهترٌنمطلوبست،اوهرگزخلؾوعدهنمٌكند،واووعدهعالٌترٌنوممدس

دادهكهاگربهوىلرضبدهندمضاعؾوچندبرابربرمٌگرداند،ونٌزوعدهدادهكه
درعوضانفالشاناجرىكرٌموبسٌارزٌادبدهد.
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 ترجمه و تفسٌر سورۀ حدٌد
ِحٌمِ بِْسِم  ْحَمِن الره ِ الره  َّللاه

بهنامخدایبخشاٌندۀومهربان
 

ِ َما فًِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم﴿  ﴾َٔسبهَح ِِله
 (ٔ)واوستعزٌزحکٌمکنندهاوزمٌناست،هللارابهپاکیٌادمیآنچهدرآسمان

ِ ما فًِ السهماواِت َو اأْلَْرِض »حدٌدباجملهبینهاٌتزٌباۀسور آؼازمیٌابد «َسبهَح ِِله
کههللاتعالیازهر میدارد ٌکوالعٌتانکارناپذٌرياشاره به اٌنامربٌانگر، که

 دهند.گونهعٌبونمصوعجزمنّزهاستوطورٌکههمههستىبراٌنامرشهادتمى
مٌرس مبارکه آٌه آٌن عالی فحوای ضمن که:تسبٌحدر برتسبٌحاند ممّدم آسمان، گوٌان

گوٌانزمٌنیمیباشند.
، لَِدٌر   ، لَهُ ُمْلنُ  اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ »فرمانرواىحمٌمىآسمانوزمٌن،بدستهللاتعالیاست،

خداٌىكهصاحبعّزت،حكمت،حاكمٌّتولدرتومرگوزندگى«ٌُْحًٌِ َو ٌُِمٌتُ 
زاوارتسبٌحوتمدٌساست.موجوداتبهدستاوست،س

صاوىگفتهاست:تسبٌحٌعنىمنزهداشتنخدابالولوعملوباورازهرناشاٌستو
آمدهاست؛ٌعنىتااعماقزمٌنوژرفاىآب«سبح فى األرض و المآء»نارواٌى.از

زبان تسبٌحعالالنبا رفت. زبانحالصورتمى«لال»فرو با تسبٌحجماد و گٌرد
عدهمىصورت و نمصىداللتدارد. هر از بودنصانع منزه بر ذاتا و اىنٌزگٌرد

گوٌند:تسبٌحجماداتنٌزازطرٌكزبانوگفتارحاصلمًشود.مى
باردرلرآنعظٌمالشانتذکر100درحدودتمرٌبا «اْلعَِزٌزُ »کلمه6«اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ »

.ٌافتهاست
ٌعنیذاتیکهصاحبتمامیمفاهٌموخصوصٌاتعّزتاست،طورٌکهدر«6َعِزٌزُ »

 ۀسور65)آٌه: است: آمده ِ َجِمٌع ا  »ٌونس( ةَ ِِله )و)«إِنه ٱلِعزه عّزت تمام همانا
پٌروزمندی(ازآِنهللااست.(

 به مربوط که دارد، تمامیخصوصٌاتهایعّزترا که پروردگاری مورد3ٌعنی
هرسهموردبهطورکاملبرایهللامتعالثابتاست:شودومی

لدرتمخلولاتهرچندمفهوم اول6 کهصفتبزرگپروردگاراستو عّزتلدرت،
اُق ذُو »زٌادباشد،بهاوتعالینسبتدادهنمٌشود.طورٌکهمٌفرماٌد: زه َ ُهَو ٱلره إِنه ٱِله

ِة ٱلَمتٌِنُ  « ٱلمُوه )سورۀ )58الذّارٌات: است)واو(گمانهللااستکهروزیبی( دهنده
لدرتمنداستواراست.(

عّزتامتناع،کههللامتعالدرذاتخودؼنیبودهونٌازبههٌچکسنداردمفهوم دوم6
وبندگانمالکضرروفاٌدۀهللانٌستندکهبهاوضررٌافاٌدهبرسانند،بلکهاوتعالی

ه،بازدارندهوازاٌنکهکسیبراومسلّطوچٌرهشودوبخش،بخشندضرررساننده،فاٌده
نٌزاز و باشد کمالشمنافاتداشته با و نباشد ازهرآنچهشاٌستۀعظمتوجاللاو

َن َربَِّن »داشتنشرٌک،منّزهومبّراست.طورٌکهپروردگارباعظمتمامٌفرماٌد: ُسبَحَّٰ
ا ٌَِصفُونَ  ِة َعمه ِ َرّبِ  ﴾040﴿م  َعَلى ٱلُمۡرَسِلٌنَ َوَسلََّٰ  ﴾041﴿َرّبِ ٱلِعزه َوٱلَحمُد ِِله

لَِمٌنَ  [182-180]الّصافات:«﴾047﴿ٱلعََّٰ
کنندوپاکومنّزهاستپروردگارتو؛پروردگارعّزتازآنچه)مشرکان(توصٌؾمی»

«.سالمبررسوالنوسپاسوستاٌشمخصوصهللااستکهپروردگارجهانٌاناست.
هاتحتلدرتلهروؼلبهبرتمامیموجودات،بهشکلیکهتمامیآن:عّزتمفهوم سوم

و حرکت هر اوست، دست به مخلولات تمامی افعال هستند، الهی ارادۀ و عظمت و
می انجامتؽٌٌریکه بخواهد، هللامتعال که را آنچه هللااست، اجازۀ لدرتو با کنند،
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کهنخواهد،صورتنمیمی هٌچتوانوتؽٌٌریبدوناجازهوپذٌردوشودوآنچهرا
ِلَن ٱلُملِن تُإتًِ ٱلُملَن َمن تََشاُء َوتَنِزُع ٱلُملَن ِممهن » ارادۀاوممکننٌست: لُِل ٱللهُهمه َمَّٰ

 إِنهَن َعلَىَّٰ ُكّلِ َشًٖء لَِدٌر
تُوِلُج  ﴾72﴿تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُءُۖ بٌَِِدَن ٱلَخٌُرُۖ

ًه ِمَن ٱلَمٌِِّت َوتُخِرُج ٱلَمٌَِّت ِمَن  ِلُۖ َوتُخِرُج ٱلَح َل فًِ ٱلنهَهاِر َوتُوِلُج ٱلنهَهاَر فًِ ٱلٌه ٱلٌه
ُِۖ َوتَرُزُق َمن تََشاُء بِغٌَِر ِحَسابٖ  ًّ آل)سورۀ«﴾73﴿ٱلَح ای)(27-26عمران: بگو:

دشاهیرابههرکسیکهپروردگار!تومتصرؾوصاحببادشاهی)جهان(هستی،با
کنی،وکسیراکهتوبخواهیمٌدهی،وبادشاهیراازهرکسیکهبخواهیسلبمی

توبخواهیذلٌلمیبخواهیعزتمی که تمامینٌکیدهی،وکسیرا بهکنی، تنها ها
گمانتوبرهرچٌزلدرتکاملداری.دستتواست،بی

کنی،وروزراکه(شبرادرروزداخلمی()ٌکیازعالماتلدرتتواٌناست27)
بٌرونمیدرشبداخلمی ازمرده را زنده و بٌرونکنی، اززنده را مرده و کنی،

آوری،وهرکسیراکهبخواهیبٌشمارروزیمٌدهی.(.می
فمطدربرابرهللاتعالیفروتن بنده اٌناستکه مذکور، اسم نتاٌجاٌمانبه ازآثارو

گٌردوعّزتشرافمطازاوبرد،تحتحماٌتالهیلرارمیگردد،فمطبهاوپناهمیمی
ةُ َجِمٌع ا  »خواهد:تعالیمی ِ ٱلِعزه ه ةَ لِلََفِ کهکسی»(10فاطر:)سوره« َمن َكاَن ٌُِرٌُد ٱلِعزه

.خواهانعّزتاست،پس)بداندکه(عّزتهمگیازآِنهللااست.(
6«اْلَحِكٌمُ »
باردرلرآنعظٌمالشأنتذکررفتهاست.اٌننامبزرگداللت100تمرٌبا «حکٌم»نام

کند.میتعالیرابرثبوتکمالحکموکمالحکمتبرایهللا
کمالحکمٌعنیاٌنکهحکموفٌصلهفمطازآِنهللااست،هرگونهکهبخواهد،مٌان

تواندکند،هٌچمانعیدربرابرحکمشنٌستوهٌچچٌزنمیبندگانشحکمولضاوتمی
ِكِمٌنَ »حکمشرابهتأخٌراندازد. ُ بِؤَحَكِم ٱلَحَّٰ آٌاهللا»(8التٌّن:)سوره« أَلٌََس ٱِله

َوََل ٌُشِرُن فًِ ُحكِمِهۦٓ »همچنانمٌفرماٌد:«بهترٌنداوران)وحاکممطلك(نٌست؟!
و]اوتعالی[هٌچکسرادرحکمخودشرٌک»(26الكهؾ:)سورۀ«أََحدا
شودکهتواندحکمالهیرابرگرداند،اّمادربرابراحکامبندگانمیکسینمی«کند.نمی

هارانپذٌرفت.اعتراضکردوآن
ثبوتحکمبرایاوتعالی،متضّمنثبوتتمامیاسماءوصفاتالهیاست،چونذاتی

حاکماستکهسمٌع،بصٌر،علٌم،خبٌر،متکلّم،مدبّرودارایساٌراسماءوصفاتواال
تواندحاکموالعیباشد،چونحکموفٌصلهکندکهؼٌرهللانمیباشد.اٌنمطلباثباتمی

ٌمیازذاتیاستکهدارایصفاتکاملاست،پروردگاریکهصاحبامربودهوحم
ِ ٱلَكبٌِرِ »متصّرؾدرتمامیاموراست. ًّ ِ ٱلعَِل پس»[12ؼافر:)سورۀ« فَٱلُحكُم ِِله
)برایتفصٌلموضوعمراجعهشودبهرساله:«داوریازآِنهللابلندمرتبهاست.

نوٌسنده:عبدالّرّزاقبنعبدالمحسنالبدر:)مٌزان(یاسماءهللاوشرحمعانشناخت
.(..له1440صفر-.شه1397
گانگرامی!خوانند

ستاٌشدرهمهیاولاتازآنخداست(درمورداٌنکه:6الی1درآٌاتمتبرکه)
 بحثبعملمیآٌد:

 سماء تسبٌح کنندگان در لرآن6أبرخی از 
تسبٌحكنندگانرابهشرحلذٌلمعرفیداشتهاست:لرآنعظٌمالشأنبرخیاز

اول6 فرشتگان6
باحمدوستاٌشتو،ترا30)آٌه«نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدنَ » سورهبمره()درحالىكهما

كنٌم.(تنزٌهوتمدٌسمى
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 دوم6 رعد آسمانى6
ْعُد بَِحْمِدهِ » سورۀالرعد()رعدباستاٌشاووفرشتگانازبٌماو13)آٌه«ٌَُسبُِّح الره

كنند...(تسبٌحمى
 سوم6 پرندگان6

ٌُْر َصافهاٍت ُكلٌّ لَْد َعِلَم » َ ٌَُسبُِّح لَهُ َمْن فًِ السهماواِت َو اأْلَْرِض َو الطه أَ لَْم تََر أَنه َّللاه
ُ َعِلٌم  بِما  ندٌدیکههر41)سوره«ٌَْفعَلُونَ َصالتَهُ َو تَْسبٌَِحهُ َو َّللاه سورۀنور()آٌا

کسدرآسمانهاوزمٌناستتامرؼهاٌیکهدرهواپرگشاٌندهمهبهتسبٌحوثنایخدا
مشؽولند؟وهمهآنانصالةوتسبٌحخودبدانند،وخدابههرچهکنندآگاهاست.(.

 چهارم6 كوهها6
ْرنا َمَع داُوَد »...  ٌَْر َو ُكنها فاِعِلٌنَ َو َسخه سورۀانبٌاء(79)آٌه«اْلِجباَل ٌَُسبِّْحَن َو الطه

گفتند،وما)وكوههارارامداودساختٌم)بطورىكهآنها(وپرندگان)بااو(تسبٌحمى
.ىاٌنكارهابودٌم.(انجامدهنده

﴿لَهُ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت َوهَُو  ٍء لَِدٌر  ًْ  ﴾َٕعلَى ُكّلِ َش
مٌراندواوکندومیهاوزمٌنخاصازاوستواوزندهمیآسمانمالكٌت)وحاكمٌت(

(.ٕبرهرچٌزتواناست.)
 لبلازهمهباٌدگفتکهتسبٌحخداوند،وسٌلهنجاتازگرفتارىاست.

144و143)آٌات« ٌَْوِم ٌُْبعَثُونَ   فَلَْو َل أَنههُ كاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن. لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلى»
سورهصافات(

نبود، اهلتسبٌح السالم( روزیکه)پساگر)ٌونسعلٌه تا )ماهی( ٌمٌندرشکم به
شوندبالیمیماند.)مردم(برانگٌختهمی
حمٌمتتسبٌح،نوشتهاند،مٌگوٌندکهتسبٌحنفًهرگونهندرموردفهمکلیراکهمفسرٌ

عٌبونمصوشهادتموجوداتجهانبهپاكًوٌکتاًٌذاتالدسپروردگارباعظمت
است.

توجهفرماٌدٌكًازعواملنجاتحضرتٌونسعلٌهالسالمازلعربحرهمٌنعظمت
نكهسابمهبديداشتازهللامتعالمنكرتسبٌحبودكهازلعربحرنجاتٌافتولًفرعو

بودوهمچنانبهتسبٌحوتمجٌدهللامتعالاعتناًٌنمٌكردبناَءدرآبؼرقگردٌد.
 ازجمله: السالم اگرٌونسعلٌه که: فرماٌد می الشأن عظٌم فَلَْوََل أَنههُ َكاَن ِمَن »لرآن

صافات143)« اْلُمَسبِِّحٌنَ  :( هٌچصورت« به او نبود( گوٌان تسبٌح از او پساگر
نجاتنمیٌافت،واٌنهمازحکمتهایپروردگارباعظمتاستکهانسانتوانمندی

 تواند می ٌافته را اٌن بماند. لٌامتزنده تا ماهى شكم ٌَْوِم   لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلى»در
.«ٌُْبعَثُونَ 

 ر6لدٌر، لادر و ممتد
پ روردگاردرلرآنعظٌمالشأنتذکرٌافتهاستولینسبتبههمه،لدٌر،هرسهاسم

 است. شده بٌان ممتدر آن، از بعد و ٖء لَِدٌر  »سپسلادر ًۡ ُ َعلَىَّٰ ُكّلِ َش ]البمرة:﴾ َوٱِله
.«وهللابرهرچٌزیتواناست.»[284

واٌنکهلدرتکنندهرسهاسمپروردگارداللتبرثبوتصفتلدرتبرایهللامتعالمی
هاراالهیکاملاستوهللابالدرتخود،موجوداترابهوجودآورده،بالدرتخودآن

هارابرابرواستوارنمودهوبالدرتخودزندهکند،بالدرتخوٌشآنتدبٌروادارهمی
وپاداشبرمیکندومیمی برایجزا بندگانرا بهسمٌراند، نٌکوکاررا ببانگٌزاند؛

کند.ذاتیکههرهاٌشمجازاتمیدهدوگنهکاررابهسبببدیهاٌشپاداشمیخوبی
بهآنمی بکند، اٌجادچٌزیرا ارادۀ بهوجودمیگاه باشوفورا همچنٌنباگوٌد آٌد.
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دهد،هرکسراکهبخواهدهارابرآنچهبخواهدوارادهکندتؽٌٌرمیلدرتخود،دل
هر و کافر،هداٌتمٌکند کافررا مؤمن، مؤمنرا مٌنماٌد، گمراه بخواهد که کسرا

نٌکوکاررانٌکوکاروگنهکارراگنهکارمٌگرداند.
تواندبهچٌزیازعلمشاحاطهٌابدمگرآنچهراکههللابهسببکماللدرتش،کسینمی

نآندووجودهاوزمٌنوآنچهراکهمٌابهویتعلٌمدهد.براثرکماللدرتش،آسمان
تواننداوراناتوانروزآفرٌدوهرگزخستهنشد.هٌچٌکازمخلولاتنمی6دارد،در

شودوهرجاکهباشند،تحتمرالبتهللالراردارند.هاؼافلنمیسازند،هرگزهللاازآن
پروردگاریکهلدرتشخالیوسالمازرنج،خستگیوناتوانیدربرابرآنچهبخواهد

بخواهداس آنچه هر اوست، تدبٌر چٌزیتحتفرمانو هر سببکماللدرتش، به ت.
شودوهرآنچهنخواهد،صورتنمیپذٌرد.انجاممی

صلیکند:روزیپشتسرپٌامبر)رض(رواٌتمیترمذیدرجامعخود،ازابنعبّاس
 فرمودند: من به که بودم وسلم علٌه َ  ٌَا ُغالُم إِنًِّ أُعلِّمنَ »هللا َكِلَمات6 اْحفَِظ َّللاه

،  ٌَْحفَْظَن، ، َوإَِذا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاِله َ تَِجْدهُ تَُجاَهن، إَِذا َسؤَْلَت فَاْسؤَل َّللاه اْحفَِظ َّللاه
ٍء لَد َكتَبَ  ًْ ء، لَْم ٌَْنفعُوَن إَِله بَِش ًْ ةَ لَو اجتَمعْت َعلَى أَْن ٌْنفعُوَن بِش ُ واعلَم6 أَنه األُمه هُ َّللاه

ٌْن،  ٍء لد َكتَبَهُ َّللاه عل ًْ وَن إَِله بََش ء، لَْم ٌَُضرُّ ًْ ون بَِش لَن، وإِِن اْجتََمعُوا َعلَى أَْن ٌَُضرُّ
،ترمذیاٌنرواٌتراحسنو2516شمارۀحدٌث:)؛«ُرفِعَِت األْلالم، وَجفهِت الصُُّحفُ 

.صحٌحمٌداند.(
دهم:]حدود[هللاراحفظتوآموزشوتعلٌممیایپسر!چندسخن]ونکتۀمهم[رابه»

دربرابرخودبٌابی]که اورا حفظکنتا کنتاهللاازتوحفاظتکند.]حدود[هللارا
هموارهبهتوکمکخواهدکرد[.هرگاهدرطلبیودرخواستیداشتی،ازهللابخواه.هر

ایّمتجمعشوندبراٌنکهفاٌدهگاهکمکیخواستی،ازهللاکمکبخواهوبدان:اگرهمۀا
ایبهتونخواهندرساندمگرآنچهکههللابراٌتممّدرکردهبهتوبرسانند،هرگزفاٌده

است.واگرمتّفكشوندبراٌنکهضرریبهتوبرسانند،هرگزضرریبهتونخواهند
«.رساندمگرآنچهکههللابراٌتممّدرکردهباشد.

)رح(جآن،تکمٌلصبرورضاٌتکاملازهللامتعالاست.ابنلٌّمازدٌگرآثارونتاٌ
اشراسٌنهأهرکسکهدلشسرشارازرضاٌتبهلضاولدرباشد،هللا»فرماٌد:می

بهنٌازی،امنٌتولناعتمیلبرٌزازبی برایمحبّتورجوعوتوکّل کندودلشرا
می خالی و فارغ کهللا، کسی اّما بهرهگرداند، چنٌن خالؾموارده دلشبر نبرد، ای

مدارجگردد.(.)مذکورپرمٌشودوازآنچهباعثسعادتورستگاریاوست،ؼافلمی
.(.202،صفحه2الّسالکٌن،جلد

همچنٌناٌمانبهلدرتالهیانسانراازامراضللبی؛مانندکٌنه،حسادتوامثالآن
تمامیاموربراساستمدٌرالهیاستواوتعالیبهکند،زٌرامعتمداستکهحفاظتمی

بخشدشانراممّدرکرده،بههرکسکهبخواهد،میدهد،رزقوروزیبندگاننعمتمی
گٌرد.بنابراٌنفضل،فضِلاووبخشش،بخششاوستوبهوازهرکسکهبخواهدمی

بربندگانشاست.همٌنسبب،گفتهمٌشودکه:فردحسوددشمننعمتهللامتعال
ازدٌگرآثارشاٌناستکهعزموارادۀبندهرابرایکسبخٌرودوریازشرتموٌت

صلیهللارواٌتشدهاستکهرسولهللا)رض(کند.درصحٌحمسلم،ازابوهرٌرهمی
 فرمودند: وسلم ِ َوَلَ تَْعَجْز، و»علٌه إْن أصابََن اْحِرْص َعلَى َما ٌْنفَعَُن، واْستَِعْن بِاِله

ُ، وَما َشاَء فَعََل، فَِإنه لَْو  شًء  فالَ تمْل6 لَْو أَنًِّ فَعْلُت كاَن َكَذا َوكَذا، َوَلِكْن لُْل6 لدهَر َّللاه
ٌَْطان رساندحرٌصبرآنچهبراٌتفاٌدهمی.()2664شمارۀحدٌث:)«تَْفتَُح َعَمَل الشه

اهبهتوچٌزی]مصٌبتی[برسد،نگواگرکمکبخواهوناتوانمشو.هرگباشوازهللا
شد،بلکهبگو:هللاتعالی]چنٌن[ممّدرساختهبودوآنچهکردم،چنٌنوچنانمیچنٌنمی
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دهد،چون]گفتنکلمۀ[اگر،]راه[عملشٌطان]وسوسه[راهللامتعالبخواهد،انجاممی
 کند.(.بازمی

می باعث همچنٌن نٌکو امٌد انسان که تعالیشود ازاو همواره و باشد داشته هللا به
درخواستکندوبسٌاردعانماٌد،چونتمامیاموربهدستهللااست.اماماحمددرکتاب

)« الّزهد» 1346شمارۀ: چنٌنرواٌتمی.( عبدهللابنشّخٌر مطّرؾبن از با»کند:
فراواناست؛مانندهاچٌستونتٌجهگرفتمکهخٌر،خوداندٌشٌدمکهجامعهمۀخوبی
هابهدستهللامتعالاستوفمطبادرخواستودعاروزهونمازوفهمٌدمکهتمامیآن

.«ها،دعاست.هارابهدستآوری.بنابراٌنجامعتمامخوبیتوانیآنمی
اللّهّم ٌا ُمملَّب »کردند،اٌندعابود:ٌکیازدعاهاٌیکهپٌامبرملسو هیلع هللا یلصآنرابسٌارتکرارمی

ها!دلمرابردٌنتثابتو)پروردگارا!ایگردانندۀدل؛«المُلوِب ثَبِّْت لْلبً علَى ِدٌنِنَ 
استواربدار.(

ملسو هیلع هللا یلصبسٌاراٌندعارابرکنندکه:رسولهللارواٌتمی)رض(ترمذیوابنماجهازانس
ها!دلمراایگردانندۀدل»؛«ثَبِّْت لْلبً علَى ِدٌنِنَ  ٌا ُمملَّب المُلوبِ » زبانمیآوردند:

«بردٌنتثابتواستواربدار.
ترسیپرسٌدم:ایرسولهللا!مابهتووبهآنچهآوردی،اٌمانآوردٌم،پسآٌابرمامی

ٌِْن »]کهمنحرؾوگمراهشوٌم[؟اٌشانفرمودند: ٌَْن أُْصبُعَ ِمْن أََصابِعِ نَعَْم إِنه اْلمُلُوَب بَ
دل»؛«هللا ٌُمَلِّبَُها َکٌَف ٌَشاءُ  همانا کهبله، انگشتانهللااست، انگشتاز دو مٌان ها
عبارت–2140جامعالتّرمذی،شمارۀحدٌث:«)گرداند.هارامیهرگونهبخواهد،آن

؛آلبانیرواٌتمذکور3834شمارۀحدٌث:فوقراترمذیآوردهاست؛سننابنماجه،
.داند.(رادرصحٌحترمذیوصحٌحابنماجه،صحٌحمی

ٍء َعِلٌم   ًْ ُل َواْْلِخُر َوالظهاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو بُِكّلِ َش  ﴾ٖ﴿ ُهَو اأْلَوه
(ٖاولوآخروظاهروباطناواست،ازهرچٌزآگاهاست.)

لُ » آؼاز.آنکهبودنشپٌشازبودنهمهموجوداتاست.پٌشٌن.بی«6األوه

بی«6اْلِخرُ » برجایاست.پسٌن. بالیو موجودات، نابودیهمه پساز آنکه انتها.

دارند،وبروجودپٌداونمودار.آنکههمهچٌزجهان،بودناورافرٌادمی«6الظهاِهرُ »
اوداللتدارند.

نمیناپٌ«6اْلبَاِطنُ » احاطه را او حواس، که آن نهان. درکدا. را او عمول و سازد،
کند.نمی
 شود.وبادالٌلدالبروجودشبراىعملمتجلىمى«َوالظهاِهُر َواْلبَاِطُن ُۖ»

شود.آٌد،وعملوخردومعرفتبهحمٌمتذاتشراهٌابنمىنهانىاستکهبهچشمنمى
ترٌنالوالاستوابوسعودوآلوسىآنرااٌنراجح«الباطن»و«الظاهر»)درتفسٌر

اند.(.پذٌرفته
تو،آناولىهستىکهلبلازتوهٌچچٌزىوجودنداشته،وآن»درحدٌثآمدهاست:

آخرىهستىکهبعدازتوچٌزىنخواهدبود.آنظاهرىهستىکهظاهرتروباالتراز
ترازتوچٌزىنٌستهانتوچٌزىوجودندارد،وآنباطنىهستىکهن )لسمتىاز«.
.اند.(حدٌثىاستکهمسلمواماماحمدآنرانملکرده

 اّول، آخر، ظاهر و باطن6
ذکربهعملآمدهاستکههمهآندرٌکآٌهچهاراسمازاسماءحسنا،درآٌۀمتبرکهاز

 معانی تبٌٌن در توضٌح و تفسٌر بهترٌن اند. شده جمع هم با اسممبارکه چهار اٌن
پروردگارباعظمتما،مناجاتیاستکهازرسولهللاملسو هیلع هللا یلصثابتشدهاست.

اماممسلمدرصحٌحخودازابوهرٌره)رض(رواٌتمیکندکه:پٌامبرصلیهللاعلٌه
اللّهم ربه الّسموات الّسبعِ و ربه »وسلمبهماهداٌتفرمودکه:پٌشازخواببگوٌٌم:

العرِش العظٌِم، ربهنا و ربه کّلِ شیٍء، فاِلَك الَحّبِ و النّوی، و ُمنِزَل التّوراِة و اإلنجٌِل 
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و الفرلاِن، أعوذُ بَن ِمن شّرِ کّلِ شیٍء أنَت آِخذ  بِناِصٌَتِِه. اللّهم أنَت األّوُل فلٌَس لبلََن 
فوَلَن شیء ، و أنت  شیء ، و أنَت اْلِخُر فلٌس بعَدَن شیء ، و أنت الّظاِهُر فلٌسَ 

شماره:؛«الباِطُن فلٌس ُدونَن شیء ، ألِض عنّا الدهٌَن و أغنِنا َعِن الفمرِ  )حدٌث
2713.).

چٌز،» همه و ما پروردگار عرشبزرگ، پروردگار و هفتآسمان پروردگار الهی!
اشدرکنندۀتوراتوانجٌلوفرلان!ازشّرهرآنچهپٌشانیشکافندۀدانهوهسته،نازل
برم.الهی!توئیاول،لبلازتوچٌزینبوده.وتوئیآخر،دستتوست،بهتوپناهمی

بعدازتوچٌزینٌست.توآشکاریوهٌچچٌزآشکارترازتونٌست،توپنهانیوچٌزی
ترازتونٌست.الهی!لرضمارااداکنوماراازتنگدستیبهتوانگریوؼناپنهان

«.برسان.
هایفوقرابٌانفرمودندوضّدلهللاملسو هیلع هللا یلصدراٌندعایجامع،مفهومهرٌکازنامرسو
هایچهارگانه،هارانفیکردند،کهاٌنبرترٌننوعودرجۀبٌاناست.محوراٌناسمآن

شود.بٌاناحاطۀپروردگاربرمخلولاتاست،کهبردونوعزمانیومکانیتمسٌممی
بودنهللاهللالبلازهرچٌزیبودهوپسازهرچٌزیخواهدبود،بنابراٌناولٌعنی

بودنهرچٌزیاستوآخربودناوٌعنیاٌنکهپسازهرچٌزیبالیاستممّدمبراول
وازاٌنرو،لبلوبعدازتمامیمخلولاتوموجوداتبودهوخواهدبود؛هٌچاولی

پٌشازآنبودهوهٌچآخریوجودنخواهدداشتمگراٌنکهوجودنداردمگراٌنکههللا
هللاپسازآنخواهدبود.درنتٌجه،هللاتعالیاّولاستولبلازاوچٌزینبودهوآخر

استوبعدازاوچٌزینخواهدبود،کهاٌنهماناحاطۀزمانیاست.
رهرظاهروباطنیاحاطهبودنهللابدربارۀاحاطۀزمانیباٌدگفتکهظاهروباطن

دارد؛ٌعنیهٌچظاهروآشکارینٌستمگراٌنکههللاباالتروبرترازآناستوهٌچ
مگراٌنکههللاپنهان ندارد پٌامبرباطنیوجود چنانکه ترازآناست، و »ملسو هیلع هللا یلصفرمودند:

پسهللاتعالیبا«نَن شیء .أنت الّظاِهُر فلٌَس فولََن شیء ، و أنت الباِطُن فلٌس ُدو
بلندمرتبه و ذاتواال استو چٌزیبرتر ازهر خود، چٌزیظهور هٌچ ایاستکه

باالترازاووجودندارد،بنابراٌنظاهربودنهللابهمعنایبرتریوعلّوبرهرچٌزی
ایکهبودنهللاٌعنیاٌنکهبههرچٌزینزدٌکاستواحاطهدارد،بهگونهاست.باطن

نزدٌک موجود آن خود از موجودی، هر اّطالعبه کمال بٌانگر مطلب اٌن است. تر
پروردگارازاسرارونهانوجزئٌّاتاموراستعالوهبراٌنکهداللتبرکماللربو

پسبهمخلولاتشبسٌارنزدٌکاستوآننزدٌکیاوتعالیمی داردکند. احاطه را ها
زمٌنوهٌچظاهروباطنیمانعاونٌستند،بلکهباطنوپنهانهاووهٌچٌکازآسمان

نهان و دورهمچوننزدٌکوسّر حاضر، مانند وؼٌببه برایهللاهمچونآشکار،
همانندآشکاراست.

مسلماناٌننام پروردگارهرگاه هایبزرگواٌنکهداللتبرکمال،عظمتواحاطۀ
خاضعوعابدتعالیهاعملنماٌدودربرابرهللاضٌاتآنکنندرابداند،باٌدکهبهممتمی

گردد.
شناختاٌنکههللاپٌشازهرچٌزیبودهوبافضلواحسانخودممّدمبرتمامیاسباب

طلبدکهانسانفمطبرایاوتعالیخاضعباشدوبهاوپناهببردوبهدٌگراناست،می
همچنٌنمی توّکلنکند. و توّجه وبهطلبد شود اسبابرها به توّجه ازوابستگیو که

ذاتیوابستهومتوّجهگرددکهامدادواحسانازجانباوستوفضلوکرمشممّدمبر
وساٌلواسباباست.
طلبدکههللانهاٌتاهداؾبندهباشد؛ٌعنیپسازهرچٌزیاست،میوشناختاٌنکههللا

هایانسانبهآنختمکارنباشد،تمامیتالشهدفیکهبعدازآنهدؾوممصدیدر
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شودوآخرٌنمطلوبآدمیگردد.وممتضیآناستکهانسانبهاسبابدلنبندد،زٌرا
به پسوابستگی ماند، بالیخواهد پروردگار فمط رفتو خواهند بٌن اسباباز حتما

بستنبهآخر]هللا[دلبستنبهشوند،اّمادلاسبابوابستگیبهموجوداتیاستکهفنامی
رود.مٌردوذاتیبالیکههرگزازبٌننمیایاستکههرگزنمیذاتهمٌشهزنده

کندشناختظاهربودنهللاواٌنکهاوتعالیبربندگانشمسلّطاست،امورشانراتدبٌرمی
نٌکللببهسویهللاوخضوعواعمالآنانبهسویاوباالمی ممتضیتوّجه رود،

َ ُهَو » کاملدربرابرعظمتوجاللالهیوتضّرعفمطبهدرگاهاوست: ِلَن بِؤَنه ٱِله
َّٰ
َذ
ًُّ ٱلَكبٌِرُ  َ ُهَو ٱلعَِل ِطُل َوأَنه ٱِله « ٱلَحكُّ َوأَنه َما ٌَدُعوَن ِمن ُدونِِهۦ ُهَو ٱلبََّٰ الحج:)سوره

62.)
خوانندباطلاستوبهراستیکهمیاٌنبدانسبببودهکههللاحكاستوآنچهجزاو»

«.هللابلندمرتبۀبزرگاست.
هرکسبهظاهربودنوبرتریهللااٌماننٌاورد،لطعا دلشپراکندهومضطربخواهد

اینداردکهبهآنرویآوردومعبودینخواهدداشتکهآنرابهعنوانهدؾبودولبله
وممصدخوٌشانتخابکند.

بودنبهبندگانوآگاهیاوبودنهللاومشاهدۀاحاطۀاوبرجهانٌانونزدٌکفهمباطن
کردنللبوآبادکردنهاواسرار،ممتضیتزکٌۀنفس،اصالحباطن،پاکتعالیازنهان

آنبااٌمانوتمواست.
هایچهارگانه،جامعشناختهللاوبندگیبرایاوستعالوهبراٌنکهباعثپساٌننام

بٌنا وسوسهز میرفتن تردٌدهاٌی و مهلک وهای گمراهی لصد به شٌطان که شود
اندازد.هارادردلشمیبازداشتنانسانازاٌمان،آن

مٌلسّماکبنولٌدرواٌتمی کندکهگفت:ابوداوددرسننخود،بااسنادیجٌّدازابوز 
کنم؟اوپرسٌد:چٌست؟میپرسٌدم:اٌنچٌستکهدردلماحساس)رض(ازابنعبّاس

نوعیشّکوتردٌداست؟سپس آٌا پرسٌد: نخواهمگفت. گفتم:سوگندبههللاکهآنرا
ا » خندٌدوگفت:هٌچکسازاٌننجاتنٌافتهاستوهللامٌفرماٌد: مه فَِإن ُكنَت فًِ َشّنٖ ّمِ

َب ِمن لَ  پساگردرآنچه»(94)سورهٌونس:« بِلَن  أَنَزلنَا إِلٌََن فََسِل ٱلهِذٌَن ٌَمَرُءوَن ٱلِكتََّٰ
کرده نازل تو بر کسانی از هستی، تردٌد در تواٌم از پٌش را )آسمانی( کتاب که

هَُو » سپسبهمنگفت:هرگاهدردلتچٌزیاحساسکردی،بگو:«خوانند،بپرس.می
ءٍ  ًۡ  َوُهَو بُِكّلِ َش

ُۖ
ِهُر َوٱلبَاِطُن

ُل َوٱألِخُر َوٱلظهَّٰ اواّولوآخرو»[3]الحدٌد:« َعِلٌم   ٱألَوه
«ظاهروباطناستواوبههرچٌزیداناست.

بردنتردٌدها،توصٌهکردکهآٌۀهاوازبٌنویرابرایدفعوسوسه)رض(ابنعبّاس
فوقراتالوتکند.

 6علٌم

ٌعنیذاتیکهازظواهروبواطن،امورآشکاروپنهان،جهانباالوپاٌٌن،از«6علٌم»
داندکهچهچٌزیماند،میگذشتهوحالوآٌندهآگاهاستوهٌچچٌزیازاوپنهاننمی

اتّفاقافتادهوچهرویخواهدداد،ازهرچٌزیمّطلعاستوشمارهمهچٌزرادارد.
آٌهازلرآنعظٌمالشانبٌانشدهاست؛درلرآنکرٌم،150دربٌشاز«علٌم»نام

نسبتبههرچٌزی،بهطورفراوانوگستردهبٌانشدهاست.علموآگاهیهللا
ازجمله: ازوسعتوشمولعلمشسخنگفتهاست؛ َوِسَع » هللامتعالدرچندٌنآٌه،

ا  أَفَاَل تَتََذكهُرونَ  ٍء ِعلم  ًۡ األنعام: «َربًِّ ُكله َش علمودانشپروردگارمهر»(80)سوره
.«گٌرٌد؟!چٌزیرادربرگرفتهاست،آٌاپندنمی
َ »سورۀبمره(میفرماٌد:،235همچنانپروردگارباعظمتمادر)آٌۀ َوٱعلَُمواْ أَنه ٱِله

داند،ایشماستمیهوبدانٌدکههللاآنچهراکهدردل)«ٌَعلَُم َما فًِ أَنفُِسُكۡم َفٱحَذُروهُ  
.«پساز)مخالفتبا(اوبترسٌد.
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َوَما تَُكوُن فًِ َشؤٖن َوَما تَتلُواْ ِمنهُ ِمن لُۡرَءاٖن َوََل تَعَملُوَن ِمن َعَمٍل »وبازمٌفرماٌد:
ا إِۡذ تُِفٌُضوَن فٌِِه   ودرهٌچکار)وحالی()(61ٌونس:)سوره «إَِله ُكنها َعلٌَُكۡم ُشُهود 

خوانیوهٌچعملیراانجامنمٌدهٌدمگراٌنکهماهٌچبخشیازلرآنرانمینباشیو
.«کهدرآن)عمل(واردمٌشوٌد.)حاضرو(گواهبرشماهستٌم،هنگامی

مردیزنیرا»هجری(مٌفرماٌد:795هجری736)عالمشهٌرجهاناسالمابنرجب
وبهاودستورداد ویهمبسترشود کهبا سپسمجبورکرد ببندد. را تمامیدرها که

پرسٌد:آٌادریبالیماندهاستکهبستهنشدهباشد؟زنجوابداد:بلی؛دریکهمٌانما
وهللااست.درنتٌجه،آنمردبهزنتجاوزنکرد.

بٌند،زد،ویبهآنانگفت:هماناهللاشمارامیٌکنفرمردیرادٌدکهبازنیحرؾمی
بپوشاندوماراببخشاٌد.هللامتعالعٌب شرحکلمةاإلخالص،صفحه«)منوشمارا

49).
( الشأندرآٌه 19لرآنعظٌم مٌفرماٌد: ؼافر( ٌَعلَُم َخائِنَةَ ٱألَعٌُِن َوَما تُخِفً »سوره

ُدورُ  .کنند،مٌداند.(هاپنهانمیهاوآنچهراکهسٌنه)هللا(خٌانتچشم«. ٱلصُّ
هللامتعالخبرازعلم»مفسرکبٌرجهاناسالمابنکثٌردرتفسٌرآٌۀمبارکهمیفرماٌد:

کندکهباارزشٌابیارزش،دهد؛فرلینمیوآگاهیتاموکاملخودبهتمامیاشٌامی
بزرگٌاکوچکوٌاظرٌؾوخٌلیرٌزباشد؛تامردمبرحذرباشند،بهطورشاٌسته

بٌندوالزماستکهٌند،تمواپٌشهکنندوبدانندکههللاهموارهآنانرامیازهللاشرمنما
تفسٌرابن«)هاباخبراست.هاوازاسراردلمرالبباشند،زٌرااوتعالیازخٌانتچشم

.(.127،ص7کثٌر،ج
 نام موالع، بسٌاری علٌم»در عموبت« و پاداش و اعمال از سخن که عباراتی در

میآٌدتاللوببٌدارگردندوبندگانازاهّمٌتتکمٌلواصالحاعمالباخبرهاست،آن
بدونتردٌدفمطهللاٌگانهانسانرا تشوٌكوترهٌبنماٌد. شوندوبرایاٌنکهآنانرا

دهدوهٌچمعبودیؼٌرازاوشاٌستۀعبادتنٌست.توفٌكمی

فًِ ِستهِة أٌَهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَْعلَُم َما ُهَو الهِذي َخلََك السهَماَواِت َواأْلَْرَض 
ٌَِلُج فًِ اأْلَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَْنِزُل ِمَن السهَماِء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها َوُهَو َمعَُكْم 

﴿ ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌر  ٌَْن َما ُكْنتُْم َوَّللاه  ﴾۴أَ
تختلدرتلرار سپسبر آفرٌد، درششروز را زمٌن و آسمانها ذاتیاستكه او

وگردد،شودوآنچهراکهازآنخارجمیداندآنچهراکهدرزمٌنداخلمیمیگرفت،
 (۴دهٌدبٌناست.)اوباشماستهرجاكهباشٌدوهللانسبتبهآنچهانجاممً

 خلمت آسمان و زمٌن6
اننداٌاموروزهایما.اولاٌنروزهاٌکشنبهوآخرآنجمعهاست.درششروزهم

لُْل »کهازآنچهارروزبرایزمٌنودوروزبرایآسمان،همانگونهکهمٌفرماٌد:
ٌِْن َوتَْجعَلُوَن لَهُ أَْنَداد ا َذِلَک َربُّ  أَئِنهُکْم لَتَْکفُُروَن بِالهِذی َخلََك اأْلَْرَض فِی ٌَْوَم

َوَجعََل فٌَِها َرَواِسَی ِمْن فَْولَِها َوبَاَرَک فٌَِها َولَدهَر فٌَِها أَْلَواتََها فِی أَْربَعَِة  ﴾5﴿عَالَِمٌنَ الْ 
بگوآٌااٌنشماٌٌدکهوالعا بهآن(.)10-9فصلت)سورۀ«﴾01﴿أٌَهاٍم َسَواء  ِللسهائِِلٌنَ 

برایاوهمتاٌانیلرارمٌدهٌد؟اٌنکسیکهزمٌنرادردوروزآفرٌدکفرمٌورزٌدو
استپروردگارجهانٌان.ودرآنازباالیآنکوههارالراردادودرآنخٌرفراوان

«.پدٌدآوردوموادخوراکیآنرادرچهارروزبرایخواهندگاندرستآفرٌد
پسچهارروزشد.

ٌْنَا ثُمه اْستََوی إِلَی السهَماِء َوِهَی ُدَخان  فَمَاَل لَ » َ َها َوِلْْلَْرِض اِئْتٌَِا َطْوع ا أَْو َکْره ا لَالَتَا أَت
ٌْنِ  ﴾00﴿َطائِِعٌنَ  فصلت«فَمََضاُهنه َسْبَع َسَمَواٍت فِی ٌَْوَم سپسلصدآسمانرا.»سوره
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نموددرحالٌکهبخاریبودپسبهآنوزمٌنفرمودپسندٌدهٌاناپسندبٌاٌٌدآندوگفتند
«.م.پسهفتآسمانرادردوروزممررداشتفرمانپذٌرآمدٌ

توجه:هللاعزوجلحتیلبلازلرارگرفتنباالبودهاستوزوالنمیپذٌرد.
شرحی ضبط الواسطٌة(، العمٌدة علی واألجوبة األسئلة )مختصر کتاب از: )برگرفته

تهٌهوتنظٌم:مضحیبنعبٌد،الهراسوابنعثٌمٌنللعمٌدةالواسطٌةبالسؤالوالجواب
معثمشمری(

ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر﴿  ﴾۵لَهُ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَى َّللاه
مالکٌّتوفرمانرواٌیآسمانهاوزمٌنفمطدرسٌطرهاوست،وهمهاموربهخداباز

(.۵گرداندهمیشود.)
ٌَْل فًِ النهَهاِر  ُدوِر﴿ٌُوِلُج الله ٌِْل َوُهَو َعِلٌم  بَِذاِت الصُّ  ﴾۶َوٌُوِلُج النهَهاَر فًِ الله
آوردواوبهرازسٌنههاآوردوروزرا]نٌز[درشبدرمىشبرادرروزدرمى

 (۶خوبداناست.)
 است، آگاه بهكردارما نٌّاتما.«بِما تَْعَملُوَن بَِصٌر  »هللاتعالیهم افكارو به وهم

«.َعِلٌم  بِذاِت الصُُّدورِ »
ُدورِ » آٌه(اٌنجملهعٌنا ،10درآٌاتبسٌارىازلرآنمجٌد)بٌشاز«َعِلٌم  بِذَاِت الصُّ

 ٌاباتفاوتمختصرىتکرارشدهاست.
آمدهاست،هر«صاحب»باشد،دراصلبهمعنىمى«ذو»کهمذکرآن«ذات»کلمه

وحمٌمتوگوهراشٌاءبهکارمًرود،امابهگفتهچنددرتعبٌراتفالسفهبهمعنىعٌن
اٌناصطالحىاستکهدرکالمعربوجودندارد.«مفردات»در«راؼب»

ُدورِ »بنابراٌن،جمله شود:)هللاازصاحبومفهومشاٌنمى «إِنه َّللّاَ َعِلٌم  بِذاِت الصُّ
ونٌاتانسانهااست،چراکهمالکدلهاباخبراست(،اٌنجمله،کناٌهلطٌفىازعمائد

گردند،وبراعتماداتونٌاتهنگامىکهدردلمستمرشوند،گوئىمالکللبانسانمى
کنند،وبههمٌندلٌل،اٌنعمائدونٌاتصاحبومالکدلانسانى،آنحکومتمى
ىاوداراىاٌناوصاؾباشد،پرستشتنهاشاٌستهٌمٌنا ذاتیکه شود.محسوبمى

باشد.ىم
گانگرامی!خوانند

تکالٌؾدٌنی،تشوٌكدرجهتاٌمانوانفاقازبرخی(بر12الی7درآٌاتمتبرکه)
بحثبعملمیآٌد.

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفٌَن فٌِِه فَالهِذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَمُوا  ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفمُوا ِممه آِمنُوا بِاِله
﴿لَُهْم   ﴾۷أَْجر  َكبٌِر 

بهخداوپٌامبرشاٌمانآورٌد،وازاموالیکهخداشمارادراستفادهآنجانشٌنخود
لرارداده،انفاقکنٌد؛پسبرایکسانیازشماکهاٌمانآوردهوانفاقکردهاند،پاداش

(۷بزرگیخواهدبود.)
ستَخلَِفٌنَ » .«جانشٌنان»«مُّ

بودنانساندرجمله ازخلٌفه خداوند،«َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفٌَن فٌِهِ »مراد آناستكه ٌا
إِنًِّ جاِعل  فًِ اأْلَْرِض »ۀانسانراجانشٌنخوددرزمٌنلراردادهاست،طورٌکهدرآٌ

اىسورۀبمره(بداناشارهشده،کهدراٌنصورتمعنایآٌهمیشود:30)آٌه«َخِلٌفَة  
جانشٌنخداونددرزمٌنهستٌدوآنچهدراختٌاردارٌد،ملنخداستدر مؤمنان!شما

نزدشما،پسازآنچهخدابهشماعطاكرده،بهدٌگراننٌزانفاقكنٌد.

امروز، مردماِن شما که نوٌسد: می مبارکه آٌه اٌن هدؾکلی در مفسرٌن از برخی
دردستآنهابودهاست،جانشٌنپٌشٌنٌانخودهستٌدواموالىك هدردستشماست،لبال 
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پسازاٌناموالانفاقكنٌدكهروزىشمانٌزنخواهٌدبودواٌناموالدردسِتوارثان
شماخواهدبود.

ازمفاسد ها کلیسببنجاتجامعه طور انفاقبه اٌنهٌچجایشکینٌستکه: در
 طورٌکههللاتعالیدر)آٌه میباشد. 195کشنده مٌفرماٌد: بمره( َوأَنِفمُواْ فِی »سورۀ

ٌِْدٌُکْم إِلَی التهْهلَُکِة َوأَْحِسنَُواْ إِنه َّللّاَ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ  َ )ودرراه؛«َسبٌِِل َّللّاِ َوَلَ تُْلمُواْ بِؤ
هللا،انفاقکنٌدو)باترکانفاق(خودرابهدستخود،بههالکتنٌفکنٌدونٌکیکنٌدکه
هرگاهمسئلهانفاقبهفراموشیسپردهشود خداوند،نٌکوکارانرادوستمیدارد.(بناء 
اکثرٌتی آنها برابر در و شود جمع انسانها ایمحدودیاز دستعده در ثروتها و

موبٌنواوجودداشتهباشد،هرگزآنجامعهبهسعادتوالعیدستنخواهدٌافت،محرو
ودٌرینخواهدگذشتکهانفجارعظٌمیدرجامعهبهوجودخواهدآمدوهمهاٌنثروت
هابهآتشخواهدسوخت.اٌناٌۀمبارکهاٌنفهمعالیراباماانسانهامٌرسندکه:انفاق،

مانمفٌدباشد،بهنفعخودثروتمندانمفٌدوموثراست.لبلازآنکهبهحالمحرو

ُسوُل ٌَْدُعوُكْم ِلتُْإِمنُوا بَِربُِّكْم َولَْد أََخَذ ِمٌثَالَُكْم إِْن  ِ َوالره َوَما لَُكْم ََل تُْإِمنُوَن بِاِله
 ﴾۸ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن﴿

وشماراچهشدهکهبههللااٌماننمیآورٌد؟درحالٌکهپٌامبر،شمارادعوتمیکندتا
(.۸)ٌمٌنا هللاازشماپٌمانگرفتهاستاگرباوردارٌد.بهپروردگارتاناٌمانآورٌد،

ُل َعلَى َعْبِدِه آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت ِلٌُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماتِ  َ بُِكْم  ُهَو الهِذي ٌُنَّزِ إِلَى النُّوِر َوإِنه َّللاه
 ﴾۹لََرُءوف  َرِحٌم ﴿

تاشماراازتارٌکیكند،اش)دمحم(نازلمًاوكسًاستكهآٌاتواضحبٌناتبربنده
.(۹.)سوینوربٌرونکندوهماناهللانسبتبهشمامشفكومهرباناستهابه

ِ ِمٌَراُث السهَماَواِت َواأْلَْرِض ََل ٌَْستَِوي ِمْنُكْم َمْن  َوَما لَُكْم أََله تُْنِفمُوا فًِ َسبٌِلِ  ِ َوِِله َّللاه
 أَْنفََك ِمْن لَْبِل اْلفَتْحِ َولَاتََل أُولَئَِن أَْعَظُم َدَرَجة  ِمَن الهِذٌَن أَْنفَمُوا ِمْن بَْعُد َولَاتَلُوا َوُكالً 

ُ بَِما تَعْ  ُ اْلُحْسنَى َوَّللاه ﴿َوَعَد َّللاه  ﴾َٓٔملُوَن َخبٌِر 
وشماراچهشدهکهدرراههللاانفاقنمیکنٌد؟درحالٌکهمٌراثآسمانهاوزمٌن

مخصوصخداست.کسانیازشماکهپٌشازفتح]مکه[انفاقکردندوجهادنمودند]با
دٌگران[ٌکساننٌستند،آنانازجهتدرجهازکسانیکهپسازفتح]مکه[انفاقکردند

جهادنمودند،بلندپاٌهترند.وهللابههرٌکوعدهنٌکودادهاستوخدابهآنچهانجامو
.(ٓٔمیدهٌد،آگاهاست.)

درلرآنعظٌمالشأنصدهاآٌهوجودداردکهبهکمکبهمحرومانحکمفرمودهاست
زکات،صدله،انفاق،لرضالحسنه،اطعام،اٌثارو...مطرحشدهاست.کهبهمفاهٌم:

أَْنِفمُوا ِمّما َجعَلَُکْم »طورٌکهدرآٌههفتمهمٌنسورهدربارهحکمتانفاقخواندٌم:
شمامٌراثبرگذشتگانهستٌد،ازآنچهبهارثبردهاٌدانفاقکنٌد.«ُمْستَْخلَِفٌَن فٌِهِ 

ِ مِ »ودرجمله سبمتوسابمهدربمامیرساندکه:«ٌراُث السهماواِت َو اأْلَْرِض َو ِِلّ

کارهاینٌک،ٌکیازمالکهایارزشٌابیاست.توجهباٌدکردکه:انفاقدرشراٌط
سختودشواربهانفاقدرشراٌطعادیٌکسانودرٌکممامنٌست.اٌنآٌهاٌنفهمعالی

ترک«َو ما َلُکْم َل تُْإِمنُونَ »نیتوبٌخدارد،رابمامیرساندکه:همانطورٌکهبیاٌما
ولینباٌدفراموشکردکه:اخالص،شرط«ما لَُکْم أََلّ تُْنِفمُوا» انفاقنٌزتوبٌخدارد.

درراههللااست.«فِی َسبٌِِل َّللّاِ »لبولیاعمال

ا َحَسن ا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ َولَ  َ لَْرض   ﴾ٔٔهُ أَْجر  َكِرٌم ﴿َمْن َذا الهِذي ٌُْمِرُض َّللاه
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اشرا[براىوىدوچندانگرداندواوكٌستآنكسكهبهخدالرضنٌكودهدتا]نتٌجه
(.ٔٔ)ارزشمنداست.راپاداشى

 لرض حسنه چٌست؟
فرماٌدکههرکسلرضالحسنهبدهد،حداللدهبرابرآنخٌربهآنشخصهللاتعالیمی

الحسنهبدهد،خٌردنٌاوآخرتراکسبکردهاست.شودوکسیکهلرضاعطامی
 6 اهمٌت و جاٌگاه لرض حسنه

ٌکیازاعمالکهنزدپروردگارپسندٌدهونٌکوهمانالرضدادناست.اهتمامبدٌنامر
مهم؛طوریاستكههللاتعالی،لرضدادنبهؼٌررالرضدادنبهخودبهحسابمی

بعملآمد.آورد:طورٌکهدرآٌهاشارهبدان
خداوندمتعالازرضای،کسبانفاقازآنهدفشدهدٌعنیبههللاتعالیلرضنٌکومی

نٌزخاطرشدرحالٌکهاستوآزاریمنتهٌچبدونتمامللبیوبامٌلاخالصروی
.استخوشآندادنبه

دورابراٌشتاآن»باشدمیمعروؾ«الحسنهلرض»لابلتذکراستکهاٌنلرض،به
باشد؟دوچندانمیهمانابهشتکه«وارجمندبزرگاستگرداندواوراپاداشیچندان
بنابراختالؾبرابرتاهفتصدبرابرآنازدهحسنهٌکدادندراٌنجاهماناپاداشکردن
.استواولات،اشخاصاحوال

آٌهاٌنچون»فرمود:کهاستمسعود)رض(آمدهعبدهللابنرواٌتشرٌؾبهدرحدٌث
ابوالدحداحنازل رسولانصاریشد، ٌا خدایگفت: والعا  آٌا لرضمتعالهللا! ما از
تانهللا!دسترسولای!گفت:پسابوالدحداحهللاملسو هیلع هللا یلصفرمودند:بلیایخواهد؟رسولمی
دادند.گفت:اٌنکویخودرابههللاصلیالهعلٌهوسلمدستبدهٌد.رسولمنابهر
«.دادملرضپروردگارمبهباغخوٌشرابهمن

است تذکر کهبزرگیباغابوالدحداحباغکهلابل درختبود داشتششصد وخرما
باعجلهآنباغزندگیبسرمیبرند،پسنٌزدرداخلاشوخانوادهالدحداحامهمسرش

وبهباغبه آمد ازباغالدحداحامای»خانمخوٌشگفت: منآیبٌرون! راآنزٌرا
«.دادملرضبهپروردگارمبرای

درآٌهمبارکهدرٌافتٌم:کهدراعطایلرضحسنهنفسعمل«لَْرضا  َحَسنا  »درکلمه
نعملمفٌدمیباشد،همچناناٌنفهمعالیرابرایمابهبٌانگرفتمهمنٌستبلکهحس

که:لرضدادنكاهشوتملٌلمالنٌست،بلکهبمثابهافزاٌشمالمیباشد.ودرنهاٌتباٌد
گفتکه:لرضدادن،نشانهكرامتوشخصٌتعالیانساناستوپروردگارباعظمت

وبرمااستتاهمچو«َو لَهُ أَْجر  َكِرٌم  »براىانسانكرٌم،اجركرٌملراردادهاست.
انسانهارامورداکراموتکرٌملرارداد.

ٌَْمانِِهْم بُْشَراُكُم اْلٌَْوَم  َ ٌِْدٌِهْم َوبِؤ ٌَْن أَ ٌَْوَم تََرى اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ٌَْسعَى نُوُرُهْم بَ
﴾ِٕٔدٌَن فٌَِها َذِلَن ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم﴿َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِ 

روزىكهمردانمؤمنوزنانمؤمنرابٌنىكهنورشانپٌشرویآنانودرسمت
شتابد،امروزبشارتشماباؼهاٌىاستكهدرزٌرلصرهاودرختانآنراستشانمى

(.ٕٔ.)بزرگاستنهرهاجارىاستوجاودانهدرآنهستٌد،اٌنهماناکامٌابی
گانگرامی!خوانند

منافماندرروزلٌامت،اندرزوراهنماٌیمبحث(19الی13درآٌاتمتبرکه)
مکافاتومجازاتموردبحثلراردادهمٌشود.و
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نُوِرُكْم لٌَِل ٌَْوَم ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت ِللهِذٌَن آَمنُوا اْنُظُرونَا نَْمتَبِْس ِمْن 
ْحَمةُ  ٌْنَُهْم بُِسوٍر لَهُ بَاب  بَاِطنُهُ فٌِِه الره ا فَُضِرَب بَ اْرِجعُوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُور 

 ﴾َٖٔوَظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعَذَاُب﴿
روزٌکهمردانوزنانمنافكبهکسانیکهاٌمانآوردهاند،میگوٌند:مارامهلتدهٌد

رتانسهمیحاصلکنٌم.بهآنانگوٌند:بهپشتسرتان]دنٌا[برگردٌدو]ازآنجاتاازنو
 میشود دٌواریزده آنان سپسمٌان نوریبجوٌٌد. آنبرایخود[ داخل دریکه با

(ٖٔ)رحمتوجانببٌرونآنروبهعذاباست.
.«مندشوٌمپرتویبرگٌرٌم،بهپرتویبهره»«نَمتَبِۡس »
.«بجوٌٌد»«ٱلتَِمُسواْ »
.«دٌوار»«ُسور»

اند:هللامتعالدرروزلٌامتبهمٌزاناعمالمؤمنانبهآنهانورعطامٌکندمفسرانگفته
نماٌد.پسکنند،وکفارومنافمانرابدوننوررهامىودرپرتوآنبرصراطعبورمى
روند،ناگهانخدابادومىگٌرند،امادرآنحالکهمنافمانازنورمؤمنانروشناٌىمى

نازلمى برآنها ماند،طورٌکهجاىپاىخودراتارٌکىرا کندودرتارٌکىخواهند
بهمؤمنانمىنمى آنگاه ازنورشمابٌنند، فرصتبدهٌدتا گوٌند:شتابنکنٌدوبهما

روشناٌىبگٌرٌم.

بهدنٌامؤمن-لٌَِل اْرِجعُوا َوَراَءُکْم فَاْلتَِمُسوا نُورا   مٌگوٌند: حالتتمسخربهآنها انبا
توانباشدوفمطازاٌنطرٌكمىبرگردٌدونوررابجوٌٌد،اٌننورهامتعلكبهآنجامى

..(ٕٕٔ/۸نورکسبکرد.)البحر
ٌْنَُهم بُِسوٍر لههُ بَاب  » شودکهآنگاهدربٌنمؤمنانومنافماندٌوارىزدهمى«فَُضِرَب بَ

شود.کندودربٌنآنهاحاٌلمىاست،واهلبهشتراازدوزخٌانجدامىآنرادرى
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمن لِبَِلِه اْلعَذَابُ » آن«بَاِطنُهُ فٌِِه الره داخل دارند،در لرار مؤمنان که

کهمحلکافراناست،آتشدوزخلراردارد.رحمتوبهشتممرراستودربٌرونآن
شود،تادربٌناست:حصارودٌوارىاستکهدرروزلٌامتبرپامىابنکثٌرگفته

مًشوند.رسندازدرشواردمؤمنانومنافمانحاٌلباشد.ولتىمؤمنانبهآنمى
شود.ومنافماندرکمالسرگردانىوحٌرتوآزدرولتىهمگىواردشدنددربستهمى

.(.۴۵ٓ/ٖپشتحصارودرتارٌکىمًمانند.)مختصر
 «6اْلُمنافِمُوَن َو اْلُمنافِماتُ »

درآٌۀمبارکهمالحظهنمودٌمکهدرآنهمازمنافمانوهممنافماتذکریبعملآمدهاست،
منافكومنافماتدراٌنبدٌنمعنایاستکهمرضمهلکنفاقمردوزنرانمیشناسد،

مانندهعادتداٌمیشاندنٌا،درظاهربامؤمناننشستوبرخاستمٌکنند،ولیدرباطن
باکافراندرددلورازونٌازدارند.

درروزلٌامتوضعزندگیمنافمٌنومنافماتنٌربههمٌنمنوالمیباشد،تابانزدٌک
دروازههایجنت،بامؤمنانمیآٌند،ولیدرنهاٌتٌکجاءباکافرانداخلدوزخمی

میشوند.
سورۀمنافمون(حالمنافمٌنرابهبٌانمیكند4لرآنعظٌمالشانباچهزٌبایدر)آٌه

 مٌفرماٌد: َوإَِذا َرأٌَتَُهْم تُْعِجبُک أَْجَساُمُهْم َوإِْن ٌمُولُوا تَْسَمْع ِلمَْوِلِهْم کؤَنهُهْم ُخُشب  »و
و)«.فَاْحَذْرُهْم لَاتَلَُهُم َّللّاُ أَنّی ٌْإفَکونَ  ُمَسنهَدْه ٌْحَسبُوَن کله َصٌَحْه َعلٌَِهْم ُهُم اْلعَُدوُّ 

اندازد!واگرسخنگوٌندشانتورادرتعجبمیبٌنیلدولامتهنگامیکهآنهارامی
اند.هرفرٌادیهائیهستندکهتكٌهدادهشدهدهی،آنانگوٌاتختهبهگفتهآنانگوشمی

آناندشمن مٌپندارند، علٌهخود ازارا بکشد هللااٌشانرا پسازآنانبرحذرباش! ند.
شوند؟(.)حك(بهکجاگردانٌدهمی
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تُْكُم ٌُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم لَالُوا بَلَى َولَِكنهُكْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسُكْم َوتََربهْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغره 
 ِ ًُّ َحتهى َجاَء أَْمُر َّللاه ِ اْلغَُروُر﴿اأْلََمانِ ُكْم بِاِله  ﴾۴َٔوَغره

 مً صدا را مًآنها نبودٌم؟! شما با ما مگر كه زنند راگوٌند: خوٌشتن لٌكن و بلی،
شک و)دردٌنحك( بودٌد برمؤمنان( )حوادثبد راه به وچشم کردٌد گرفتارفتنه

وشٌطانشماراوآرزوهايدورودرازشمارافرٌبدادتافرمانخدافرارسٌد،کردٌد
(.۴ٔدربرابرخداوندفرٌبداد.)

ًَ َمْوََلُكْم َوبِئَْس  فَاْلٌَْوَم ََل ٌُْإَخذُ ِمْنُكْم فِْدٌَة  َوََل ِمَن الهِذٌَن َكفَُروا َمؤَْواُكُم النهاُر ِه
 ﴾۵ٔ﴿ اْلَمِصٌرُ 

شده كافر كه كسانى از نه و شما از نه امروز پس نمى پذٌرفته عوضى شوداند
(.۵ٔاٌگاهتانآتشاستآنسزاوارشماستوچهبدسرانجامىاست.)ج

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ َوََل ٌَُكونُوا  أَلَْم ٌَؤِْن ِللهِذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاه
ٌِْهُم اأْلََمُد  فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌِر  ِمْنُهْم َكالهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبُل فََطاَل َعلَ

 ﴾۶ٔ﴿ فَاِسمُونَ 
آٌابرایاهلاٌمانولتآننرسٌدهکهدلهاٌشانبرایٌادهللاولرآنیکهنازلشدهنرم

ومتواضعشود؟ومانندکسانینباشندکهپٌشازاٌنکتابآسمانیبهآناندادهشدهبود،
ت،درنتٌجهدلهاٌشانسختوؼٌرلابلانعطاؾآنگاهروزگار]برآنانطوالنیگش

(۶ٔ)اند؟!شانفاسكوبسٌارشد،

آٌانزدٌک.«آٌاولتآننرسٌدهاست»گرفتهشده،)أَنی، ٌَؤْنی، أَْنٌا (. ازماده«أَلَم ٌَؤنِ »

تكانآٌاتازجمله«أَلَْم ٌَؤِْن ِللهِذٌَن آَمنُوا..»نشدهاست؟آٌاولتآنفرانرسٌدهاست؟

دهندهدرلرآنعظٌمالشأنمیباشدکهروحوللبآنسانرادرتسخٌرخودلرارمٌدهد،
پردههاىؼفلترامىدردوفرٌادمىزندآٌامولعآننرسٌدهاستكهللبهاىبااٌمان
دربرابرٌادهللاوازآنچهازحكنازلشدهخاشعومتواضعگردد؟وهمانندكسانى

ازآنهاآٌاتكتابآسمانىرادرٌافتداشتندامابراثرطولزمانللبهاىنباشندكهلبل
آنهابهلساوتگرائٌد؟

 .«درازشد،طوالنیگشت»«َطال»

هدؾازآنفاصلهزمانیاٌشانباپٌؽمبرانصلیهللا.«زمان،مدت،روزگار»«ٱألََمدُ »
علٌهوسلماست.

بصورتکلاگردرفحوایآٌهمبارکهتوجهنماٌممفهومعالیخشوعمطرحبحثلرار
-خشوعبهمعنایفروتنی«تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِرَّللاهِ »گرفتهاستطورٌکهمیفرماٌد:

خواریبهخرجدادندرممابلٌکبزرگی.دراصطالحاهلمعرفتبهمعنایتذللدر
درممابلپروردگارعالمٌاناست.بهعبارتدٌگرخشوعٌکدلوکوچکدٌدنخود

فروتنیللبیواعتمادیاست
هماندورشدناهلاٌمانازکتابهللادرمدتطوالنیاست مبحثسنگدلیکه وهم

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهمْ »طورٌکهبازٌبایخاصیفرمودهاست: «.فَطاَل َعلَ
اٌمانبدونخشوعللبلابلتوبٌخاست.ودراٌنهٌچجایشکی:والعٌتامراٌنستکه

نٌستکه؛براىدعوتبهخشوع،ازاهرماٌماناستفادهكنٌد.
وهدؾخشوعدرآٌههماناخشوعللبهااست،وذکرهللاوتالوتلرآنعظٌمالشأن

سازخشوعللباست.زمٌنه
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ىخشوعاست،ودرهاىاو،وسٌلههمچنانٌادالطاؾالهىوٌادعفوولهروسنّت
گناه فسكو زمٌنه وسنگدلى، سببسنگدلىولصیللبمٌگردد. ؼفلت، ممابلتداوم

است.
 6لسً الملب

مفهومکلیلسیالملبنزداکثرمفسرٌنعبارتازسنگدلً،وٌاهمسختشدندلوٌا
.همبهمعنايعدمپذٌرشحرؾحكواصراربرراهوروشباطلاستلساوت،وٌا

 الشان عظٌم لرآن را مفهوم اٌن / آٌه بمره )سوره در خاصی زٌبای چنٌن74با )
ًَ َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ لَْسَوة    »فورمولبندینمودهاست: ِلَن فَِه

َّٰ
ن بَْعِد َذ ثُمه لََسْت لُلُوبُُكم ّمِ

ُر ِمْنهُ اأْلَْنَهاُر   َوإِنه ِمْنَها لََما ٌَشهمهُك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء  َوإِنه مِ  َوإِنه   َن اْلِحَجاَرِة لََما ٌَتَفَجه
اتَْعَملُونَ  ُ بِغَافٍِل َعمه ِ  َوَما َّللاه )کسًکهگرفتارلساوتللب «ِمْنَها لََما ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة َّللاه

همچونسنگ،حتًبدترازسنگداردچراکهازطیدلبرخًسنگهاگشتهاستللبً
آبمًجوشدوازآنخارجمٌشودولًکسًکهلسًالملباست،ذرهايگراٌشبه

 حكدراووجودندارد(
عوامل لسی للب6

علماءعواملمتعدديراموجبسختدلًولسیالملبدرانسانهابرشمردهاندکهعمده
رتاستاز:ترٌنآنعبا

پسسورۀمائده(.)13)آٌه« فَبِما نَْمِضِهْم ِمٌثالَُهْم لَعَنهاُهْم َو َجَعْلنا لُلُوبَُهْم لاِسٌَة ...»
چونپٌمانشکستند،آنانرالعنتکردٌمودلهاٌشانسختگردانٌدٌم)کهموعظهدرآن

اثرنکرد(.
گناه6

بمبدلمٌگردد،وٌااٌنکهمرضعاملاساسیوعمدهکهشخصبهٌکانسانلسیالمل
مٌباشد. گناه مٌنماٌد، ونمو رشد اش وجود در المب لسی مهلک

 جمله: کلماتمختلفیاز با لاموسلرآن در ذنب، اثم، سٌئه، معصٌت، خطٌئه، گناه
ذکرگردٌدهاست.جرم، منکر، فاحشه، شر و... 

امراض للب6
اند:وریتمسٌمنمودهگعلماءللبانسانرابهسهکت

للبمرٌض.وللبسلٌمللبمرده
 مرٌضی های للب دونوع است6

نوعیکهصاحبمرٌضیدردیازآندرحالحاضراحساسنمٌکندوآنمرضجهل
ونادانیوشبههوشکاست،واٌنازبزرگترٌننوعدردهابرایفساداستولیآنرا

احساسنمٌکند.
نوعدٌگر:

نرااحساسکردهومتألممٌشود،مانند:ؼموؼصه،مرضیاستکهدرحالحاضرآ
.اندوه،خشمواٌنمرٌضیبادواهایطبٌعیورفعاسبابآنازبٌنمٌرود

معالجه و تداوی للب6 هاراه
معالجهوتداویللبباچهارچٌزامکاندارد:وٌاراههایراه

الش لرآنعظٌم با بهنأاول: الشأنبدٌنمعنیاستکه: لرآنعظٌم معالجهوتداویبا
هایکفر لکه ازشرکو هرچه و است، شفا دارد ازشکوجود درسٌنه که آنچه

وامراضشبهاتوشهواتدرآناستراازبٌنمٌبرد.
لرآنعظٌمالشأنبرایکسیکهبهحكآنرابداندوبهآنعملنماٌد،هداٌتاستو

آنازثوابفوریوؼٌرفوریبرایآنانحاصلبرایم وسٌلة به که آنچه ؤمنٌنبا
ا ٌَْمِشی بِِه فِی النهاِس »مٌشودرحمتاست: ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُور  ٌْت ا فَؤَْحٌَ أََو َمن َکاَن َم

ْنَها ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمّ ثَلُهُ فِی الظُّلَُماِت لَ )122)انعام/«َکَمن مه کس( آن وآٌا جهل )با که
وبرایاونوری)اٌمانی( ساختٌم زنده هداٌتخود با اورا پسما بود، مرده شرک(
بخشٌدٌمتابهوسٌلهآندرمٌانمردمراهخودرابٌابد،مانندکسیاستکهبهتارٌکی
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نمی بٌرونشدنازآنرا درنظرشانگرفتاراستوراه اٌنچنٌناعمالکافران، داند؟
.وهدادهشدهبود.(مزٌنجل

 للبمیفرماٌد: أََلَ َوإِنه فِى اْلَجَسِد ُمْضغَة  إَِذا َصلََحْت َصلََح »رسولهللاملسو هیلع هللا یلصدرمورد
بدانٌدکهدرجسمعضوی». «اْلَجَسُد ُكلُّهُ، َوإَِذا فََسَدْت فََسَد اْلَجَسُد ُكلُّهُ، أََلَ َوِهَى اْلمَْلبُ 

شود،وهرگاهتباهشود،هرگاهاصالحگرددهمهوجودآدمیاصالحمیلرارداردکه
می تباه و فاسد انسان وجود للباستتمامی عضو آن که باشٌد متوجه رواه«.)شود،

(.1599(ومسلم)52البخاری)
تعرٌف للب نزد ابو هرٌره )رض(6

 فرماٌد: می للب تعرٌؾ در )رض( هرٌره ابو ا»حضرت و فرمانروا عضایللب
ظاهریوباطنیانسان،سربازاناوٌند،اگرفرمانرواپاکباشد،فرمانبرداراننٌزراه

گٌرند،امااگراوناپاکگردد،فرمانبردارانشنٌزراهناپاکیرادرپاکیرادرپٌشمی
.(16صفحه2مفتاحدارالسعادهجلد«)پٌشمیگٌرند.
026شؤن نزول آٌة 

ازعبدالعزٌزبنابوروادرواٌتکردهاست:دربٌن«مصنؾ»ابنابوشٌبهدر-1036
)اٌننازلشد.«أَلَْم ٌَؤِْن ِللهِذٌَن آَمنُوا...»ٌارانپٌامبرخندهومزاحرواجٌافت.پسآٌۀ

معضلاست،زٌراعبدالعزٌزدرشمارتبعاتباعاستوبسٌاریازعلماءاوراضعٌؾ
اکٌرزٌادیرواٌتکردهاست.(.دانند،منمی

ابنابوحاتمازمماتلبنحٌانرواٌتکردهاست:گروهیازٌارانپٌامبرصلی-1037
أَلَْم ٌَؤِْن ِللهِذٌَن آَمنُوا »خندٌدندآنگاههللاتعالیآٌه:هللاعلٌهوسلممشؽولمزاحبودندومی

)...ِ نازلکرد.راأَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاه
ای-1038 گفتند: و آمدند ستوه اصحابرسولهللابه است: ازسدیرواٌتکرده و

ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص »رسولهللا!ماراازاخبارآگاهبساز،هللاتعالیآٌه: نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
ٌَْن هَذا اْلمُْرآَن َو إِْن ُكْنَت ِمْن لَْبِلِه لَِمنَ  ٌْنا إِلَ (را3ٌوسؾ:)سورۀ «اْلغافِِلٌنَ  بِما أَْوَح

 نازلکرد.بازدلتنگوافسردهشدندوگفتند:ایرسولهللا!بهماخبریبگو،پسآٌة:
«...ِ )حدٌثمرسل:لاسمبننازلشد.«أَلَْم ٌَؤِْن ِللهِذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِرَّللاه

است.(.عبدالرحمنبنعبدهللابنمسعود
هنگامیکه«الزهد»ابنمبارکدر-1039 است: ازسفٌانازکاکاٌشرواٌتکرده

بودندبهآرامشرسٌدند.اصحابرسولهللابهمدٌنهآمدند،بعدازهمهرنج کهدٌده ها
دادندکوتاهیوسستیکردند.پسخداآٌةگوٌاآنانازبعضًچٌزٌکهباٌدانجاممی

ِ...أَلَْم ٌَؤِْن ِلله » رانازلکرد.«ِذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاه

َ ٌُْحًٌِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌَهنها لَُكُم اْْلٌَاِت لَعَلهُكْم تَْعِملُوَن﴿  ﴾۷ٔاْعلَُموا أَنه َّللاه
بٌان برايشما را آٌات)خود( ما میکند. پسازمرگشزنده کههللازمٌنرا بدانٌد

.(۷ٔ)تااٌنکهشماتعملکنٌد.كردٌم
مبارکهبرایاعجازیخاصیبرایاحٌایللبمردهوسنگمانندمثالمیۀدراٌناٌ

آبوعلؾرازندهوآورد.ومیفرماٌد:ٌعنىهمانطورکهبارانزمٌنخشکوبى
طورهمذکرولرائتلرآنللبهایتٌرهوتاروسختراگرداند،همانسرسبزمى
 کند.زندهمى

هابعدازاٌنکهتٌرهوسختبودند،بهنىللبحضرتابنعباس)رض(گفتهاست:ٌع
دارد،همانوسٌلۀلرآننرمشدند.لرآنللبهارابهفروتنىوپشٌمانىوتوبهوامى

.(.۵ٖ/۴شوند.)خازنهاىمردهبهوسٌلهعلموحکمتزندهمىطورکهللب
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اٌنمطلبرابٌانخواهدآٌدکهخداوندمتعالمىدرالبحرآمدهاست:چنانبهنظرمى
اندوذکروٌادخدادرنرمشدنآنهاتأثٌربسزاٌىکندکهللبهایتٌرهلابلاصالح

طورکهباراندرزمٌنمؤثراستوآنرابعدازخشکى،سرسبزودارد.پسهمان
اندوآثارفروتنىوخشوعوطورهمللبهایسٌاهلابلمعالجهگرداند،همانخرممى
.(.ٖٕٕ/۸گردد.)البحرالمحٌطدرآنهانماٌانمىطاعت

ا َحَسن ا ٌَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجر   َ لَْرض  لَاِت َوأَْلَرُضوا َّللاه ّدِ لٌَِن َواْلُمصه ّدِ إِنه اْلُمصه
 ﴾۸ٔ﴿ َكِرٌم  

آنان))پاداش(بیتردٌدمردانوزنانانفاقکنندهوآنانکهبههللالرضنٌکودادهاند،
.(۸ٔ)شودوبرایآناناجرعزتمندانهاست.برابردادهمیدوچندان

اصلمفسرانگفته بهصورت«مصدلٌن»اند: و شده دؼم درصاد تاء متصدلٌنبود،
مّصّدلٌن» و« طٌبخاطر با صدله دادن لرضعبارتاستاز معنى است. درآمده

 خلوصنٌتبهفمرا.
نبادادناحسانبهفمرا،بهخدالرضدادهاست،لرضىاٌنبدٌنمعنیاستکه:انسا

)تفسٌرصفوةالتفاسٌردمحمعلینماٌد.دهدوادامىکهخداآنرادرآخرتبازپسمى
.صابونی(
 گان گرامی  ! خوانند

اساسیوانسانیجامعههمٌن ٌکیازوظاٌؾمهم میآموزاند، درآٌۀمبارکهبرایما
ازفمر فمرا ازطرٌكنجاتٌابند.استکه کهچه ازفرقنمیکند هم وٌا انفاقباشد

طرٌكلرض.
ومکلفٌت توانمندیخوٌشوظٌفه امکاناتو اندازه به اسالمی، هرشخصدرجامعه

دارندکه؛خالءهایموجوددرزندگانیاشخاصراجبرانکند.
وفمٌررابافمرنباٌدفراموشکردکهپروردگارباعظمتماهمانطورٌکهنٌازمند

وناداریموردآزماٌشوامتحانلرارمیدهد،ثروتمندانرانٌزبدٌنترتٌبمورد
ازماٌش،امتحانوابتالءلرارمیدهد.

ومساکٌنومحتاجانتوامباخلوصنٌتوبهخاطرءاگررساندنکمکودستگٌریفمرا
ثواباٌنگذاردشماریرادرجامعهبجامٌرضایپروردگارصورتگٌرد،تأثٌراتبی

مساعدتهاراانسانهاهمدراٌندنٌامشاهدهمٌفرماٌندوبرایشاندرجهاندٌگر،به
 گردد.خروی،ظاهرمیا مثابهپاداشهای
نهللاتعالیانفاقراوبخصوصهدؾآنرابهزٌبایخاصیچنٌندرلرآنعظٌمالشأ
ًْ » بٌانفرمودهاست: ا تُِحبُّوَن وما تُْنِفمُوا ِمْن َش ٍء فَِإنه  لَْن تَنالُوا اْلبِره َحتهى تُْنِفمُوا ِممه

َ بِِه َعِلٌم   زٌابٌد،مگرآنكهاشورۀآلعمران()هرگزبهنٌكىدستنمى92)آٌه« َّللاه
آنچهدوستدارٌد،)درراههللا(انفاقكنٌدوبدانٌدهرچهراانفاقكنٌد،لطعا هللاتعالی

 بهآنآگاهاست.
بمره(بهستاٌشکسانیپرداختهکهدرشبوۀسور،274ۀلرآنعظٌمالشأندر)آٌ

ٌِْل َو الهِذٌَن ٌُْنِفمُوَن »روزونهانوآشکارانفاقمیکنند،میفرماٌد: أَْموالَُهْم بِالله
ٌِْهْم َو َل ُهْم ٌَْحَزنُونَ  » النههاِر ِسًرا َو َعالنٌَِة  فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو َل َخْوف  َعلَ

كنند،اجروپاداشآنان)كسانىكهاموالخودرادرشبوروز،پنهانوآشكاراانفاقمى
شوند.راىآنهاستونهؼمگٌنمىنزدپروردگارشاناستونهترسىب

ا َحَسن ا6 َ لَْرض  َوأَْلَرُضوا َّللاه
همچناننباٌدفرامواشکردکهلرضبهبندگانهللا،کهدرآٌهمبارکهبداناشارهشدهبه

منزلهلرضدادنبههللامتعالمعرفیشدهاست.
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 لرض حسنه در لرآن6
درشرعٌتاسالمیاز لرضالحسنه( ( اهمٌتخاصیبرخورداراست،لرضحسنه

فمراأت برایکمکبه اسالم تالشیءکٌد نٌستبلکه فمر پذٌرفتن معنی به مستمندان و
 برایبرکندنفمراززندگیبشریاست.

درلرآنعظٌمالشأن،سٌزدهبارباکلمهگوناگون،بحثازلرضبهمٌانآمدهوباآن
کهکلمهلرض نٌزآمدهاست.تأکٌدشدهاست.درهرجا بهتعمٌبآنکلمهحسنا آمده

سورۀ17حدٌد،آٌۀۀسور،18ٌهآسورهمائده،12سورهبمره،آٌه245)ماننده:آٌه
مزمل(ۀسور،20تؽابن،وآٌۀ

وازمحتوای لرضحسنهخوانده، را لرضبیسود دٌناسالم استکه: بههمٌنفهم
لرضدادنباٌدبهصورتنٌکوانجامشود.ه:مجموعاٌنآٌاتمبارکهفهمٌدهمیشودک

نٌکوٌیآنرامیتوانازچندجهتتصورکرد:آبرومندانهباشد.،بیمنتباشد.،بدون
چشمداشتبهسودوبهرهباشد.،برایخشنودیهللاتعالیباشد.،وازرویمٌلوعالله

باشد.
 )درآٌۀ عظمتما با سور،17پروردگار مٌفرۀ إن تمرضوا هللا لرضا » ماٌد:تؽابن(

)اگربهخدالرضالحسنهدهٌد، «.حسنا ٌضاعفه لکم و ٌغفر لکم و هللا شکور حلٌم
بردبار و تشکرکننده خداوند و بخشد می را شما و سازد برابر چند برایشما را آن

است(.
فٌضاعفه من ذا الذی ٌمرض هللا لرضا حسنا »سورۀبمره(آمدهاست245ودر)آٌۀ

«.کٌستکهبههللالرضحسنادهدتاچندٌنبرابرشافزونکند؟ «له اضعافا کثٌرة
دراٌنآٌۀمبارکهدرپهلویاٌنکهبهارزشلرضاشارهبهعملآمدهاست،ازفحوای
آٌهمبارکهمعلوممیشودکه:لرضدادنبهمؤمنان،لرضدادنبههللااستومورد

پذٌرشحكاست.
نان:لرضدادنموجبافزاٌشنعمتبهچندٌنبرابرممدارلرضمیگردد.همچ

سوماٌنکه:موجبآمرزشگناهانازسویخدامیشود.چهارماٌنکه:خداوندازلرض
پاداشهایدنٌویواخروی بهنٌکیمیپذٌردوبا دهندهتشکرمیکند،ٌعنیآنرا

.جبرانمینماٌد
أَنه » رواٌتفرمودهاستکهرسولهللاملسو هیلع هللا یلصفرمودهاست:حضرتابیهرٌره)رض(در

 ُ ِ لَاَل6 لَاَل َّللاه ِ َمْْلَى، َلَ تَِغٌُضَها نَفَمَة ، أل6 َرُسوَل َّللاه ٌَْن، َولَاَل6 ٌَُد َّللاه أَْنِفْك أُْنِفْك َعلَ
ٌْتُْم َما أَْنفَ  ٌَْل َوالنهَهاَر، َولَاَل6 أََرأَ اُء الله َك ُمْنذُ َخلََك السهَماَء َواألَْرَض، فَِإنههُ لَْم ٌَِغْض َسحه

)پٌامبرملسو هیلع هللا یلصفرمودندکههللاتعالی. «َما فًِ ٌَِدِه، َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى الَماِء، َوبٌَِِدِه الِمٌَزانُ 
 انفاقکنم»]میفرماٌد: تو به انفاقکنتا من[ ٌهوسلموپٌامبرصلیهللاهعل«درراه
دستانخدا)خزاٌنرحمتونعمتاو(پراست.هٌچبخششوانفالیآنرا»فرمودند:

می فرو روز و شب وی( )بخشش و کرد نخواهد باردکم » فرمودند: نٌز مگر»و
هنوزآنچه«هاوزمٌن،چهچٌزهاٌیبخشٌدهاستبٌنٌدکهازابتدایآفرٌنشآسماننمی

شاوبرآبلرارداردومٌزانبهدستاوست)باعدالتدردستشاست،کمنشدهوعر
 .«کند(بابندگانشبرخوردمی

لَاَل6 لَاَل »همچنانحضرتأبیهرٌره)رض(میفرماٌدکهرسولهللاملسو هیلع هللا یلصفرمودهاست:
ٌْنَ  6ُ أَْنِفْك ٌَا آَدَم، أُْنِفْك َعلَ د:خداوندمٌفرماٌد:ایانسان!]درراه)پٌامبرملسو هیلع هللا یلصفرمودن. «َّللاه

.«من[بخششکنتابهتوبخششکنم
مٌفرماٌد: لَاَل6 لَاَل هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى6 ٌَا اْبَن آَدَم، أَْنِفْك » همچنانأبیهرٌره)رض(

ء  الله  ًْ اُء، ََل ٌَِغٌُضَها َش ٌَْن، َولَاَل6 ٌَِمٌُن هللِا َمْْلَى َسحه )ابوهرٌر.«ٌَْل َوالنهَهارَ أُْنِفْك َعلَ
گوٌد:پٌامبرصلیکندومیرساندوازوینملمی)رض(اٌنحدٌثرابهپٌامبرجمی

هللاعلٌهوسلمفرمودند:خداوندمتعالمٌفرماٌد:ایفرزندآدم)ایانسان(!ببخشتابهتو
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ببخشم پراستوشبوروزازآنانفاق«. دستخدا وبخششفروونٌزفرمودند:
.«کندباردوهٌچچٌزآنراکمونالصنمیمی

6 داستان لرض حضرت بالل از مشرک
داستانلرضگرفتنحضرتبالل)رض( مؤذندردر اولٌن المدرو صحابیجلٌل ،

)رض(اسالم، بالل حضرت از شخصی است: آمده ملسو هیلع هللا یلص پٌامبر ٌکمشرکبرای از
شد؟ویگفت:هٌچچٌزیپرسٌد:کهمصارؾزندگیرسولاکرمملسو هیلع هللا یلصچگونهتأمٌنمی

ماندواٌنوظٌفهبهمنمحولشدهبودوروشکارهمنزدرسولاکرمملسو هیلع هللا یلصبالینمی
آمد،آنحضرتملسو هیلع هللا یلصبهمنهداٌتمیفرمودوایازمسلمانمینٌنبودکهاگرگرسنهچ

کردمواٌنپروگرامهمٌشگیبود.گرفتموؼذایاوراتهٌهمیمنازجاٌیلرضمی
ٌکبار،ٌکیازمشرکانبامنماللاتکردوبهمنگفت:وسعوتوانمالیمنخوب

ٌگرانلرضمگٌر،بلکههرگاهضرورتکهبراٌتپٌشآمدبهتولرضاستوتوازد
دهم.می

گرفتم.گفتمخوباستوازآنپسازاو،لرضمی
بودم،ناگهانآنمشرکباتنیچندءدرٌکیازروزهابرایآذاندادنمصروؾوضو

بالیماندآآمدندوبهبدوردگفتن هاست؟گفتمؼازکردندوگفت:چندروزبهاخٌرماه
نزدٌکاستکهماهبهپاٌانرسد.ویگفت:چهارروزبهاخٌرماهبالیماندهاست،و
اگرتاپاٌانماهتماملرضهایمراپرداختنکنی،منتورابهؼالمیخواهمگرفتو

آنگاهبااٌنتهدٌدازآنجارفت.منتمامروزرا.مانندگذشتهگوسفندچرانیخواهیکرد
 ازنمازعشاءبهمحضررسولهللاصلیهللاعلٌهدرؼم بعد و وتشوٌشسپرینمودم

وسلمرسٌدموداستانراحضورشانتوضٌحنمودموعرضکردم:ٌارسولهللا!در
هاهستونهمنمٌتوانمکاریانجامدهمحالحاضرنهچٌزینزدشمابرایادایلرض

اگراجازهمٌفرماٌٌدتاچندروزیمخفیشوم.وآنمشرکهممراخوارخواهدکرد،لذا
هنگامیکهمالوچٌزینزدشماازجاٌیرسٌد،حضورخواهمٌافت.آنگاهبهخانهآمدم

شمشٌروبوتهایراآمادهساختمومنتظرصبحشدمتانزدٌکصبحبهسفربروم.
حضررسولصبحنزدٌکشدهبودکهناگهانشخصی،دواندوانآمدوگفت:زودبهم

هللاملسو هیلع هللا یلصحاضرشو،ولتیآنجارفتمدٌدمکهچهارشترباباردرآنجاهستند،آنحضرت
تومی به مژده اٌنملسو هیلع هللا یلصفرمودند: است. کرده لرضهایتورا کههللاتعالیانتظام دهم

شوند.سپاسوسپردهمیهابهتفرستادهاستواٌن«رئٌسفدک»هاشترهارابابارآن
کردموبهمحضرآنءهارابردموتماملرضهاراادارابجاآوردموآنهللا)ج(شکر

حضرتملسو هیلع هللا یلصبرگشتم.آنحضرتملسو هیلع هللا یلصدرمسجدمنتظرنشستهبودند،ولتیبهمحضراٌشان
کردوءاملروضشماراادارسٌدمعرضکردم:شکروسپاسخدایتعالیاستکهتم

ازآنوساٌلچٌزی آٌا بالینٌست.آنحضرتملسو هیلع هللا یلصفرمودند: حاالچٌزیبرگردنشما
آن بروو فرمودند: بلی! است؟عرضکردم: مستحكبالیمانده نٌزمٌانافراد را ها

اموالبالیباشدتمسٌمکنتامندرراحتوآرامشباشم،منتاولتیکهچٌزیازاٌن
بهخانهنخواهمرفت.

ماندهآنروزسپریشدوبعدازنمازعشاءآنحضرتملسو هیلع هللا یلصازمنپرسٌد:کهآنمالبالی
راتمسٌمکردی؟بندهعرضکردم!ممداریبالیاستوتابهحالنٌازمندینٌامدهاست.

کردندوبهخانهنرفتند.روزبعدپسازنمازآنحضرتملسو هیلع هللا یلص،شبرادرمسجدسپری
تمسٌمکردی؟عرضکردم:بلی! عشاءدوبارهآنحضرتملسو هیلع هللا یلصپرسٌدند:آٌاآناموالرا

بجاهللاتعالیتوراراحتکردوهمهآن تمسٌمکردم،آنگاهحمدوثنایالهیرا هارا
اٌنبٌمداشتندکهمبادامرگفرارسدواٌناموالدرخانهبالیآوردند.رسولهللاملسو هیلع هللا یلصاز

کتاب: شود )مالحظه المجهود(. )بذل مطهراتتشرٌؾبرد ازواج خانه به آنگاه شد؛
ٌاحماسهر ترجمه:حکاٌاتصحابه دمحمزکرٌا/ شٌخالحدٌثموالنا سازانتارٌختألٌؾ:
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خاشی: مرادزهی عبدالمجٌد ابوالحسٌن 1394)جدی( األول ربٌع 1437شمسی،
هجری(.

ٌمُوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجُرهُْم  ّدِ ِ َوُرُسِلِه أُولَئَِن ُهُم الّصِ َوالهِذٌَن آَمنُوا بِاِله
 ﴾۹َٔونُوُرُهْم َوالهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم﴿

بههللاوپٌامبرشاٌمانآوردند،آنانندراستانکاملاند.وشهٌداننزدوکسانیکه
پروردگارشانهستند،]و[برایآناناستپاداش]اعمال[شانونور]اٌمان[شان،و

(.۹ٔکسانیکهکفرورزٌدندوآٌاتماراانکارکردند،آناناهلدوزخاند.)
بهکفاراختصاصدارد؛«خلوددرآتش»اٌنآٌهبٌانگرآناستکهبٌضاوى گفته است6

مشعراختصاصاست؛زٌراصحبتمستلزم«أولئک أصحاب الجحٌم»ىچونصٌؽه
(.۴۵ٖ/ٖمالزمتاست.)تفسٌربٌضاوى

گانگرامی!خوانند
 (درموردحمٌمتدنٌاوآخرتبحثبعملآمدهاست.21الی20درآٌاتمتبرکه)
ٌْنَُكْم َوتََكاثُر  فًِ اأْلَْمَواِل اْعلَُموا أَنهَما  ْنٌَا لَِعب  َولَْهو  َوِزٌنَة  َوتَفَاُخر  بَ اْلَحٌَاةُ الدُّ

ا  ٌٍْث أَْعَجَب اْلُكفهاَر نَبَاتُهُ ثُمه ٌَِهٌُج فَتََراهُ ُمْصفًَرا ثُمه ٌَُكوُن ُحَطام  َواأْلَْوََلِد َكَمثَِل َغ
ْنٌَا إَِله َمتَاعُ َوفًِ اْْلِخَرِة َعَذاب  َشِدٌد  َومَ  ِ َوِرْضَوان  َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ ْغِفَرة  ِمَن َّللاه

 ﴾ٕٓاْلغُُروِر﴿
و ٌکدٌگر، فخرفروشیتانبه فمطبازیوسرگرمیوزٌنتو زندگیدنٌا که بدانٌد

مانندبارانیکهگٌاه)روٌدۀ(آنکشاورزانرابهافزونخواهیدراموالواوالداست،
گردد.ودرآخرتبٌنی،بازکاهمیشودوآنرازردمیآوردبازخشکمیتعجبمی

عذابسختو)هم(مؽفرتورضامندیازجانبهللااست.وزندگانیدنٌانٌستمگر
(ٕٓ)سببووسٌلهؼروروفرٌب.

 .«فخرفروشی»«تَفَاُخُر  »

.«افزونطلبی»«تََكاثُر»

دِ » اِل َو اأَْلَْوَلَّٰ اثُر  فِی اأَْلَْموَّٰ اوالد.حضرتابنوفزون«َو تَکَّٰ جوٌىاستدرمالو

کندکهکٌنخدارابرمٌانگٌزد،وعباس)رض(گفتهاست:ازطرٌمىمالرااندوختهمى
کندکهلهرصرؾمىىآنبردوستدارانخدافخرمٌفروشدوآنرادرراهىمبهوسٌله

مى را مىخدا سٌاه بٌشتر را او سٌاه روز مالى چنان پس کبٌرآورد، )تفسٌر کند.
ٕ۹/ٕٖٖ اتُهُ ».( ٌٍْث أَْعَجَب اَْلُکفّٰاَر نَبَّٰ به«َکَمثَِل َغ که است شدٌدى باران همچون

 ازآندرشگفتشوند. برخاسته گٌاه وکشاورزازکشتو ثُمه سرزمٌنىاصابتکند
اهُ ُمْصفًَراٌَ  سپس،بعدازسرسبزىوخرمىخشکشود.سپسآنرازردرنگِهٌُج فَتَرَّٰ

اما  بٌنى.مى آنگاهتبدٌلبهخاشاکشودوبادآنرابههرطرؾببرد.دنٌا ثُمه ٌَُکوُن ُحطَّٰ

نٌزچنٌناست.لرطبىگفتهاست:دراٌنجامنظورازکفارهماناکشاورزاناست؛زٌرا
 مىآنها نهان را کهبذر است کشتزار مانند دنٌا زندگى است: چنٌن آٌه معنى سازند.

کشدکهبهصورتخاشاکوعلؾخشکٌدهکنداماطولىنمىکشاورزانرامتعجبمى
.(۵۵ٕ/۷ٔآٌدوانگارلبال چٌزىنبودهاست.)لرطبىدرمى

اب  َشِدٌد  َو َمْغِفَرة  ِمَن َّللَاِّٰ » ان  َو فِی اَْْلِخَرِة َعذَّٰ عذابى«  َو ِرْضوَّٰ وجزاىآخرتٌا

استسختبراىتبهکاران،وٌابخشودگىورضاٌتاستازجانبخدابراىنٌکان.
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اُع اَْلغُُرورِ » ا إَِلّٰ َمتَّٰ ٌَّٰ ْن اةُ اَلدُّ ٌَّٰ زندگىدنٌاازلحاظحمارتوناچٌزىوسرعت«َو َما اَْلَح

کهؼافلبدانفرٌبخوردونادانبدانزوالش،جزمتاعولذتىفناپذٌرچٌزىنٌست
گردد.مؽرورمى

سعٌدبنجبٌرگفتهاست:ولتىدنٌاتوراازطلبآخرتبازداردوبهآنمشؽولکند،
کاالولذتؼروراست،وامااگرتورابهسوىآخرتورضاٌتخدافراخواندکاالو

.(۴ٖٕ/۹ٕلذتىنٌکواست.)تفسٌرکبٌر
کهدنٌاراتحمٌرکردوآنراکوچکشمرد،وآخرترابزرگنشاندادوبعدازاٌن

آنراعظٌموگرامىمعرفىکرد،انسانرابراىکسبرضاٌتخداتحرٌکوتشوٌك
شود:کرد؛چراکهرضاٌتخدادرمنزلگاهابدىوجاودانىباعثنٌکبختىوسعادتمى

َوَجنهٍة َعْرُضَها َكعَْرِض السهَماِء َواأْلَْرِض أُِعدهْت ِللهِذٌَن  َسابِمُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكمْ 
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم﴿ ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه ِ َوُرُسِلِه َذِلَن فَْضُل َّللاه ﴾ٕٔآَمنُوا بِاِله

برٌكدٌگرسبمتگٌرٌدبرايرسٌدنبهمؽفرتپروردگارتانوبهشتًكهپهنهآنمانند
کهبههللاوپٌؽمبراناواٌمانآوردهپهنهآسمانوزمٌناست،وآمادهشدهبرايكسانً

اند،اٌنفضلالهًاستوآمادهشدهبرايكسانًكهبهخداورسوالنشاٌمانآوردهاند،
(.ٕٔدهد،وخداوندصاحبفضلعظٌماست.)واهدمًبههركسبخ

.«پهنا«»َعۡرض»
گانگرامی!خوانند

هرکارباهللامتعالاستبحثمٌکند.(درمورداٌنکه24الی22دراٌاتمتبرکه)

أَْن نَْبَرأََها َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌبٍَة فًِ اأْلَْرِض َوََل فًِ أَْنفُِسُكْم إَِله فًِ ِكتَاٍب ِمْن لَْبِل 
﴿ ِ ٌَِسٌر   ﴾ٕٕإِنه َذِلَن َعلَى َّللاه

[وبهجانهاىشمانرسدمگرآنكهپٌشازآنكهآنهٌچمصٌبتىدرزمٌن]بهجسمومال
بى است، ثبتونوشته كتابى)تمدٌر( در باشٌم آفرٌده آسانرا گماناٌنامربرخداوند

(ٕٕ.)است

«نَْبَرأَها» برء»از و« آورده پدٌد را زمٌن هللاتعالیكه است. آوردن پدٌد معنى به

انسانراآفرٌدهاست،براىآنهامشكالتومصائبىنٌزلراردادهاست،مانند:زلزله،
 لحطى،سٌل،امراض،جراحتومردنبراىانسانوساٌرمخلولات.

 محترم!ۀ خوانند
همه دار اختٌار ما عظمت با بٌافرٌندپروردگار را آنان آنكه پٌشاز او است، چٌز

شانواعمالشانواٌنكهرستگارخواهندبودوٌازٌانكار،همهچٌزرااجلشانوروزي
شود،وآنچهاونوشتهودرلوحمحفوظثبتگردانٌدهاست.آنچههللابخواهدهمانمً

وهرآنچهدرآٌندهانجامخواهدنخواهدانجامنخواهدشد،اوهرآنچهتاكنونانجامگرفته
داند،اوبودهمهرامًگرفتچگونهمًگرفتوآنچهكهانجامنگرفتهواگرانجاممً

مً گمراه بخواهد را كسً تواناستوهر چٌزي هر بخواهدبر كه را هركسً و كند
چهخداوندنماٌد.بااٌنوجودبندگانازخودارادهولدرتدارند،كههرآنراهنماًٌمً

ُكلُّ َشْىٍء بِمََدٍر َحتهى »توانندعملكنند.رسولهللاملسو هیلع هللا یلصمٌفرماٌد:بهآنانتواناًٌبخشٌدهمً
ٌُْس َواْلعَْجزُ  ٌُْس أَِو اْلَك )همهچٌزدرتمدٌرنوشتهشدهاستحتًزٌركًو «اْلعَْجُز َواْلَك

صحٌحمسلم.(ناتوانً(.)
ٌْاَل  ُ ََل ٌُِحبُّ ُكله ُمْختَاٍل ِلَك تَؤَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َوََل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َوَّللاه
 ﴾ٖٕفَُخوٍر﴿
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آنچهازدستشمارفتهاستافسوسنخورٌدوبرآنچهبهشمابخشداٌنبرایآنستتابر
(ٖٕندارد.)دلبستهوشادمانىمكنٌد،وخداوندهٌچمتكبرفخرفروشىرادوست

.«افسوسنخورٌد»«ََل تَۡؤَسۡواْ »
.«ازدسترفتهاست»«فَاتَ »

 گفتهاست: وفرحوسرور»حضرتابنعباس)رض( ؼمواندوه هٌچکسنٌستبا
گٌردروبرونشود.اماانسانمؤمندرحالمصٌبتواندوهصبروشکٌباٌىراپٌشمى

.(معنىآٌهچنٌناست:۵۸ٕ/۷ٔلرطبى«.)استودرحالنعمتوؼنٌمتسپاسگزار
نٌز درهالکتاندازٌد، وخودرا طورىؼمگٌننشوٌدکهازحالعادىخارجشوٌد
طورىشادومسرورنشوٌدکهؼرورومستىبرشماچٌرهشود.عمررضىّللّاعنه

اٌنکهمصٌبتدٌنىنبودهدرهرمصٌبتىسهنعمتٌافته»گفتهاست: اول، است.ام:
اشبزرگترنبود.سوم،اٌنکهخدادرممابلآنپاداشواجرکهازمصٌبتلبلىدوم،آن

و بشر الصابرٌن *الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة لالوا إنا هلل و إنا فرماٌد:بزرگعطامى
 .«إلٌه راجعون *أولئک علٌهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون.

ُ َلَّٰ » دوست« ٌُِحبُّ ُکله ُمْختاٍل فَُخورٍ َو َّللَاّ خودپسندىرا و متکبر آدم هللاتعالیهٌچ
کشدوبدانکهخدانصٌبىازدنٌابهاوعطافرمودهاماآنرابهرخمردممىندارد،آن

فخرومباهاتمٌفروشد.

ًُّ اْلَحِمٌُد﴿الهِذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النهاَس بِاْلبُْخِل َوَمْن ٌَتََوله  َ ُهَو اْلغَنِ  ﴾۴ٕفَِإنه َّللاه
کههموارهبخلمیورزندومردمرابهبخلوامیدارند،وهرکه]ازهمانکسانی

انفاق[رویبگرداند]زٌانیبههللانمیرساند[؛چراكهخداوندبٌنٌازوشاٌستهستاٌش
.(۴ٕاست.)
گانگرامی!خوانند

ارائهی-ٔهدؾازبرگزٌدنپٌامبرانخدا:(درباره29الی25درآٌاتمتبرکه)
آسمانیدراصولوآدٌانٌکپارچگی-ٕلانونجامعهیاسالمیوشٌوهیحکومت

بحثبعملآمدهاست.پٌشٌنالهیادٌانپٌونداسالمباشراٌعو
َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النهاُس بِاْلِمْسِط لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبٌَِّنَاِت 

ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ  َوأَْنَزْلنَا اْلَحِدٌَد فٌِِه بَؤْس  َشِدٌد  َوَمنَافُِع ِللنهاِس َوِلٌَْعلََم َّللاه
﴿ َ لَِويٌّ َعِزٌز  ٌِْب إِنه َّللاه  ﴾۵ٕبِاْلغَ

انخودرابادالٌلروشنفرستادٌموباآنانکتابوترازوتشخٌصحكهماناماپٌامبر
ازباطلنازلکردٌمتامردمبهراستیوعدالتگراٌند،وآهنراکهدرآنبرایمردم

تاهللابداندچهکسیاووپٌؽمبرانشرالوتونٌروٌیسختومنافعاست،فرودآوردٌم،
.(۵ٕ)لوی)و(ؼالباست.کند،زٌراهللانادٌدهٌاریمی

هللاصلیهللاعلٌهرسولکهاست)رض(آمدهخطابعمربنرواٌتبهشرٌؾدرحدٌث
األرضالحدٌد والنار والماء  السماء إلً  من  بركات  أربع  أنزل  هللا  إن»وسلمفرمودند:

و،آب،آتشاست:آهنفرودآوردهزمٌنبهراازآسمانخداوندچهاربرکت»«.والملح
آنچه«رانمک پسبا وجهگفتٌم. مٌزانکتابمٌانمناسبت، آهن، آٌهو مبارکهدر

 آشکارشد.

ٌهتِِهَما النُّبُوه  ا َوإِْبَراِهٌَم َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ ةَ َواْلِكتَاَب فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوح 
 ﴾۶َٕوَكثٌِر  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن﴿

مانوحوابراهٌمرافرستادٌمودرنسلهردونبوتوکتابرالراردادٌم،پسبعضی
.(۶ٕبسٌاريازآنهاگنهكارند.)ازآنانهداٌتٌافتندولی
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نوحعلٌهالّسالموپدرپٌامبرانٌعنىاعزامپٌامبراندراٌنجاپٌرپٌامبرانٌعنىحضرت
حضرتابراهٌمعلٌهالّسالمراٌادآورشدهوتوضٌحدادهاستکهنبوتوکتبآسمانى

 رادرنسلآنهالراردادهاست.
تورات»ىطورکهکتبچهارگانهٌعنىبهخدالسم!نوحوابراهٌمرافرستادٌم،وهمان

سلآنهانازلکردٌم،پٌامبرىرانٌزدرنسلآنهالراررابرن«وزبوروانجٌلولرآن
ىنوحوابراهٌم،آندورامخصوصا دادٌم.بهعنوانتشرٌؾ،وجاودانهکردنآثارپسندٌده

ذکرکردهاست.
اِسمُونَ » اىدربٌننسلنوحوابراهٌمافرادهداٌتشده«فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد َو َکثٌِر  ِمْنُهْم فَّٰ

اند.بسىازآنهانافرمانبودهوازاطاعتوتبعٌتازراهراستبازماندهلراردارندو
ْنِجٌَل َوَجعَْلنَا فًِ  ٌْنَاهُ اإْلِ ٌْنَا بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم َوآتَ ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهْم بُِرُسِلنَا َولَفه ثُمه لَفه

ٌِْهْم إَِله اْبتِغَاَء لُلُوِب الهِذٌَن اتهبَعُوهُ َرأْفَة  َوَرْحَمة   َوَرْهبَانٌِهة  اْبتََدُعوَها َما َكتَْبنَاَها َعلَ
ٌْنَا الهِذٌَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوَكثٌِر  ِمْنُهْم  ِ فََما َرَعْوَها َحكه ِرَعاٌَتَِها فَآتَ ِرْضَواِن َّللاه

 ﴾۷ٕفَاِسمُوَن﴿
 فرستادٌم را خود پٌؽمبران آنان تعمٌب به آنانسپس پی در را مرٌم پسر عٌسی و

ودرللبکسانیکهازاوپٌرویکردندمهربانیوعطاکردٌمفرستادٌموبهاوانجٌل
شفمترالراردادٌم.و)اما(رهبانٌت)ترکدنٌا(راکهخودشانآنرااختراعنمودند،

دیهللا)آنراماآنرابرآنانواجبنکردهبودٌم،بلکهآنانبرایبهدستآوردنخشنو
لذامابهآنهاكهاٌمانآوردنداٌجادکردهبودند(ولیچنانکهباٌدحمشرارعاٌتنکردند.

(۷ٕپاداشدادٌم،وبسٌاريازآنهافاسكاند.)
.«گٌریرهبانٌت،گوشه»« َرْهبَانٌِهة   »

هاىرهبانٌتعبارتاستازدورىجستناززنانوترکهوسابو حٌان گفته است6
ٌعنىازخوددرآوردند.)البحر«ٱبتََدُعوَها»ها.ومعنىدنٌوىونشستندرکنجصومعه

۸/ٕٕ۸). 

.«رعاٌتنکردند»« فََما َرَعۡوَها»
.«رعاٌت»« ِرَعاٌَت»
اِن َّللَاِّٰ » اَء ِرْضوَّٰ دستورى«إَِله اِْبتِغَّٰ آنها استبه رضاٌتخدا مورد چٌزىکه به جز

به خود ولى نکردٌم، ممرر آنان بر رهبانٌترا ما ٌعنى است. منمطع استثناء ندادٌم.
.)تفسٌرصفوةالتفاسٌردمحمعلیصابونی(عنوانجلبرضاٌتخداآنراانجامدادند.

ا» اٌَتِهَّٰ ا َحكه ِرعَّٰ ا َرَعْوهَّٰ شاٌس«فَمَّٰ طور پاٌدارپسبه آن بر و ندادند انجام را آن ته
نماندند.

ابنکثٌرگفتهاست:ازدوجهتذمآنانرادربردارد:اول،اٌنکهبدعتىرادردٌن
خدابهوجودآوردندکهخدادستورآنراندادهبود.دوم،اٌنکهبهعهدخودوفانکردند؛

کند،اماکهآنهارابهخدانزدٌکمىبردندکهاٌناعماللربتىاستزٌراآنانگمانمى
..(۴۵۶/ٖآنانبرآنپاٌدارنماندند.)مختصر

رهبانٌت6
گوشهمنظورعبادتبهازمردمازبرٌدناستعبارترهبانٌت6 درکلٌساهایگٌری،
کوهشدهساخته آندر ؼٌر و ها دست کشٌدن، نوشٌدنی و ؼذاها وهایاز لذٌذ
«بودندگرفتهرادرپٌشآنالهیخشنودیدرطلبکهمگرآن.»ازازدواجگرفتنکناره

ازنزدخوداختراعالهیخشنودیمنظورطلبرابهرهبانٌتاٌنخودشانٌعنی:لٌکن
بودند.کرده
مابلکهنکردٌمرامشروعرهبانٌتنصاریمابرامت»گوٌد:میآنکثٌردرمعنیابن
آنانخوٌشرضایطلب بر »کردٌممشروعرا بود،رعاٌتشاٌستهکهچنانپس«.
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بودندوخودکردهازنزدخوداختراعراکهرهبانٌتاٌنٌعنی:آنان«کردندنرعاٌتش
 چنانشانساخته نٌز بود رعاٌتآنشاٌستهکه بلکهبود آنبسٌارینکردند هااز
ازوجزاندکیکاربردهبهٌافسادگریفسادافگنیبرایایوسٌلهعنوانرابهرهبانٌت

نماندند.عٌسیعلٌهالسالمبالیراستٌنبردٌنآنان
حدٌث استآمدهشرٌؾدر الجهاد   األمة  هذه  ، ورهبانٌة رهبانٌة  أمة  لكل  إن»:

برای»«. هللا سبٌل فً  جهاددرراهمنامتورهبانٌتاسترهبانٌتیهرامتیهمانا

بذل«خداست جهاد، زٌرا پستعالیاستهللابرایجان. عبادتگاهگٌریگوشه. ها،در
خانماهصومعه و دٌنها از همچنٌننٌستاسالمها حدٌث. استآمدهشرٌؾدر َل »:

  ، فتلن ، فشدد علٌه أنفسهم  لوما شددوا علً  فإن  ، فٌشدد علٌكم أنفسكم  تشددوا علً
َها َعلٌَِهمۡ  َوَرهبَانٌِهة  «  والدٌارات  الصوامع فً   بماٌاهم )سوره«ٱبتََدُعوَها َما َكتَبنََّٰ

شودزٌرامیگرفتهبرشماسختصورتدرآننگٌرٌد،کهبرخودسخت()27الحدٌد:
درهاستآنبماٌایشدواٌنگرفتهسختبرآنانگرفتندپسسختبرخوٌشتنلومی

خودآنانکهکردند:رهبانٌتیراتالوتآٌهخداصاٌنرسولهاودٌرها.سپسصومعه
.(بودٌمنساختهفرضرابرآنانبودند،ماآننهادهبدعتش

لبلازهمهباٌدگفتکهدردٌنممدساسالم،رهبانٌتوگوشهنشٌنیوجودندارد،و
دراختالطبا،ولینٌستاسالمهاازدٌنهاوخانماهها،صومعهدرعبادتگاهگٌریگوشه

مردموهمچنٌندرعزلتروٌاتیواردشدهاستکهداللتبرفضٌلتهرکدامدارد.
پٌامبرصلیهللا درفضٌلتاختالطورفتوآمدبامردمرواٌاتپاٌٌنواردشدهاست:

ا ِمْن اْلُمْإِمُن الهِذی ٌَُخاِلُط النهاَس َوٌَْصبُِر َعلَی أََذاهُْم »علٌهوسلمفرمودند: أَْعَظُم أَْجر 
و5207)صحٌحالبانیوترمذی«اْلُمْإِمِن الهِذی َل ٌَُخاِلُط النهاَس َوَل ٌَْصبُِر َعلَی أََذاُهمْ 

 اذٌتآنها4032ابنماجه بر و معاشرتکند مردم با اگر مسلمان )ٌکفرد ٌعنی: )
  .هاصبرنمٌکند(صبرکندبهتراستازکسیکهبامردممعاشرتنمٌکندوبراذٌتآن

 الباری کتابش)فتح در حجر ابن 13/42حافظ مٌنوٌسد: َواْلَخبَر َداّل َعلَی فَِضٌلَة »(
اٌنخبرداللتبرفضٌلتعزلتداردبرایکسیکهترس«اْلعُْزلَة ِلَمْن َخاَف َعلَی ِدٌنه
 .«ازفساددٌنشداشتهباشد
داللتبرجائزبودنعزلتاست،اٌنرواٌت»(گفت:8/124وسندیدرشرحنسائی)

 .«بلکهدرروزهایفتنهبهترٌنشهمٌناست
ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه َوٌَْجعَْل لَُكمْ  َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه ٌُْإتُِكْم ِكْفلَ  ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهمُوا َّللاه

ُ َغفُور   ا تَْمُشوَن بِِه َوٌَْغِفْر لَُكْم َوَّللاه  ﴾۸َٕرِحٌم ﴿نُور 
،تاهللادوپاداشوبهرسولشاٌمان،بٌاورٌدایکسانیکهاٌمانآوردهاٌد!ازهللابترسٌد

کهدرروشنیآنحرکتبرايشمانوريلراردهدازرحمتخودرابهشماببخشد،و
.(۸ٕوگناهانشماراببخشد،وخداوندؼفورورحٌماست.)کنٌد.
.«دوبهره»«ِكفلٌَنِ »

 746شؤن نزول آٌۀ 
بهسندیکهدراونامکسیاستکهشناختهنشدهاز«معجماوسط»طبرانیدر-1040

ابنعباس)رض(رواٌتکردهاست:چهلنفرازٌاراننجاشیخدمترسولهللاصلی
هامجروحشداماکسیهللاعلٌهوسلمآمدندودرجنگاحدشرکتکردند.تعدادیازآن

هن نشد. ماشهٌد ایرسولخدا! گفتند: کردند، مشاهده نٌازمندیمسلمانانرا گامیکه
توانگروثروتمندٌماجازهبدهاموالخودرابٌاورٌموبهمسلمانانکمکنماٌٌم.آنگاهخدا

ٌْناُهُم اْلِكتاَب ِمْن لَْبِلِه ُهْم بِِه ٌُْإِمنُونَ »هادربارۀآن كسانى»(52)لصص:«الهِذٌَن آتَ
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ومابعدرانازلکرد.«آورنداٌمبهآناٌمانمى[بهآنانكتابدادهپٌشازاٌن]لرآنكه
چوناٌنآٌاتنازلگشتگفتند:ایجماعتمسلمانان!هرکهازجمعمابهلرآناٌمان

شودوهرکهبهلرآناٌماننٌاوردبرایاومثلشمابٌاوردبرایاودوثوابنوشتهمی
َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه » رد.پسهللا)ج(آٌۀ:ٌکثوابوجوددا ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهمُوا َّللاه

ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه.. ازطرٌك7658«معجماوسط»طبرانیدررانازلکرد.) «ٌُْإتُِكْم ِكْفلَ
 در هٌثمی اٌنضعٌؾاست. اسناد است. ویرواٌتکرده از جبٌر بن مجمع»سعٌد

از33689گوٌد:دراٌناسنادرواٌیاستاورانشناختم.طبریمی11404«الزوائد
.تراست.(سعٌدبنجبٌربهلسممرسلرواٌتکردهاٌنصحٌح

ٌِْن »ابنابوحاتمازمماتلرواٌتکردهاست:چونآٌۀ-1041 تَ أُولئَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمره
ا َرَزْلناُهْم ٌُْنِفمُونَ بِما َصبَُروا َو ٌَْدَرُإَن بِ  اٌنانند(»54)لصص: «اْلَحَسنَِة السهٌِّئَةَ َو ِممه
آنكهبردبارىورزٌدند،دوبار]بهآنانكهپاداششانبه]جبران نازلشد.«[دادهشود[

ازدٌگر مسلمانانیکهلبلازظهوراسالمبهکتبآسمانیپٌشٌناٌمانداشتندخودرا
مملسو هیلع هللا یلصبرتردانستندوگفتند:برایمادوثوابوبرایشماٌکثواباست.ٌاراننبیاکر

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهمُوا »اٌنموضوعبرمسلمانانسختشدبنابراٌنخدایبزرگآٌة
ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه... َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه ٌُْإتُِكْم ِكْفلَ هارامثلپاداشوپاداشآنرانازل«َّللاه

مؤمنٌناهلکتابدوچندانکرد.
 ِ ِ َوأَنه اْلفَْضَل بٌَِِد َّللاه ٍء ِمْن فَْضِل َّللاه ًْ ِلئاَله ٌَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب أََله ٌَْمِدُروَن َعلَى َش

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم﴿  ﴾۹ٌُْٕإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه
بدانندكهصاحباختٌارچٌزىازبخششوبخشاٌشالهىنٌستند،وبخششتااهلكتاب

اشدارد،وخداوندداراىوبخشاٌشبهدستخداونداست،بههركسكهخواهدارزانى
(۹ٕفضلعظٌماست.)

گفتند:وحىورسالتبهمااختصاصداردوجزبراىمااند:اهلکتابمىمفسرانگفته
اختصاصهللادهوکتابوشرٌعتنٌام دربٌنتمامکائناتبهما اٌنفضٌلتعظٌمرا

وسٌله به خدا آنگاه است. داده کرد. رد را آنها زعم ِ »ىاٌنآٌه َو أَنه اَْلفَْضَل بٌَِِد َّللَاّٰ
اءُ  باشدوآنرامىهللاىلدرتوهمانانبوتوهداٌتواٌماندرلبضه«ٌُْإتٌِِه َمْن ٌَشَّٰ

)تفسٌرصفوةالتفاسٌردمحمعلیصابونی(.کند.بههرکسکهبخواهدعطامى
 756شؤن نزول آٌۀ 

چونآٌۀ:-1042 است: رواٌتکرده لتاده ٌِْن ِمْن َرْحَمتِهِ » ابنجرٌراز «ٌُْإتُِكْم ِكْفلَ
(تاآخرنازلشد.اهلکتاببرمسلمانانحسادتکردند.28)حدٌد:

ِ َوأَنه اْلفَْضَل بٌَِِد »هللاآٌۀپس ٍء ِمْن فَْضِل َّللاه ًْ ِلئاَله ٌَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب أََله ٌَْمِدُروَن َعلَى َش
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ  ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه اٌنمرسل33709رانازلکرد.)طبری«َّللاه

وضعٌؾاست.(.
گفت:بهزودیازمٌانمامنذرازمجاهدرواٌتکردهاست:ٌهودمیک:ابن-1043

هاوپاهارالطعخواهدکرد.چونپٌامبرآخرزمانگرددکهدستپٌؽمبریمبعوثمی
«ِلئاَله ٌَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب...» ازمٌانعرببرانگٌختهشد.ٌهودکفرورزٌد.پسخداآٌۀ:

ضٌلتنبوت.رانازلکرد.ٌعنیبهف


 و من هللا التوفٌك
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 سورۀ الحدٌدفهرست موضعات ومطالب 

تسمٌهوجه
تعدادآٌات،کلماتوحروؾ
مهمترٌنواساسیترٌناهداؾسورۀحدٌد
بهسورۀلبلی«حدٌد»رتباطسورۀاِ

سورهحدٌدفضٌلت
سماءهللادرعبادتأتأثٌر

فضٌلتعلمبهاسماءوصفاتالهی
فضٌلتعلمبهاسماءوصفاتالهی

دـدٌـهدؾکلیسورۀح
«اْلَحِكٌم »

سماءتسبٌحکندگاندرلرآنأبرخیاز
رلدٌر،لادروممتد

اّول،آخر،ظاهروباطن
مـٌـعل

خلمتآسمانوزمٌن
لرضحسنهچٌست؟

اهمٌتوجاٌگاهلرضحسنه
لسًالملب

عواللسیللب
اهـنـگ

امراضللب
معالجهوتداویللبهاراه

تعرٌؾللبنزدابوهرٌره)رض(
 لرضحسنهدرلرآن

داستانلرضحضرتباللازمشرک
رهبانٌت
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 منابع و مؤخذها6 بربعضی ازمکثی 
تفسٌر انوار المرآن6 -1

:گزٌدهایازسهتفسٌر«تفسٌرانوارالمرآن».هرویتألٌؾعبدالرؤؾمخلص
 .المدٌرشوکانی،تفسٌرابنکثٌروتفسٌرالمنٌروهبهالزحٌلیمیباشدفتح

 6تفسٌر نور دکتر مصطفی خّرم دل -2
تألٌؾ:دکترمصطفیخرمدلازکردستان:«ترجمۀمعانیلرآن»نامکاملتفسٌرنور:

هجری(.1399هجری،وفات1315)متولدسال
تفسٌر المٌّسر6ـ  3

هجری(1379ممطابك1959)اولجنوریعبدهللاالمرنًتألٌؾ:دکترعاٌضبن
هـ.1395انتشارات:شٌخاالسالماحمدجامسالچاپ:

ـ تفسٌر کابلی 4
مفسر:شٌخاإلسالمحضرتموالناشبٌراحمدعثمانیرحمههللاعلٌه

مترجم:شٌخالهندحضرتموالنامحمودالحسنرحمههللاعلٌه
جمعیازعلمایأفؽانستانترجمه:

ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر56
12مٌالدیـ1116هجری/510تألٌؾ:ابنجوزىابوالفرجعبدالرحمنبنعلى)

هجری(592رمضان
 66 ابو حٌان األندلسیالبحر المحٌط فً التفسٌر المرآنـ 6

ق(مشهوربه745-654تألٌؾ:دمحمبنٌوسؾبنعلیبنحٌاننفریؼرناطی)
بهزبانعربىمیباشد.«البحرالمحٌط»ابوحٌانؼرناطى.تفسٌر

6ـ تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم ـ ابن کثٌر7
ق(مشهوربهابنکثٌر.774تألٌؾعمادالدٌناسماعٌلبنعمربنکثٌردمشمی)متوفى

6تفسٌر جامع البٌان فی تفسٌر المرآن ـ تفسٌر طبری ـ4
 هجریلمری(310وفات224طبریمتولد)دمحمبنجرٌر

 ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل56
َزّى)متوفى  ق(741تألٌؾدمحمبناحمدبنجزیؼرناطیالکلبیمشهوربهج 

 6تفسٌر صفوة التفاسٌرـ 01
قنوشتهشده1399اٌنتفسٌردرسالم(1930تألٌؾدمحمعلیصابونی)مولود

ترٌنومعتبرترٌنكتبتفسٌرازجمله:تفسٌرنوٌسندهدرتدوٌناٌنتفسٌرازمهم.است
 .البحرالمحٌطو...استفادهبعملاوردهاست،طبرى،كّشاؾ،لرطبى،آلوسی،ابنکثٌر

ـ تفسٌر ابو السعود6 00
بنتألٌؾ:مفسرشٌخابوالسعوددمحم«تفسٌرإرشادالعملالسلٌمإلیمزاٌاالکتابالکرٌم»

(982)متوفیدمحمبنمصطفیعمادی
 تفسٌر فی ظالل المرآن6 -07

هـ(.1387)متوفیسال تالٌؾ:سٌدبنلطببنابراهٌمشاذلی
ـ تفسٌر الجامع َلحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی016

هجری(671ناممؤلؾ:االمابوعبدهللادمحمبناحمداالنصاریالمرطبی)متوفیسال
6تفسٌر معارف المران -01
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مولؾ:حضرتعالمهمفتیدمحمشفٌععثمانیدٌوبندیمترجمموالناشٌخالحدٌث
.1379حضرتموالنادمحمٌوسؾحسٌنپور،سالنشر:

ـ روح المعانی ) آلوسی (6 01
–1217اثرمحمودأفندىآلوسیاست.)«روحالمعانیفیتفسٌرالمرآنالعظٌم»تفسٌر
 .ق(1270
  6تفسٌر لَتادةـ 02

م(۷ٖ۶–۶۸ٓهـ،۸ٔٔ-هـ ۶ٔ)َبْصریأبوالخطابلتادةبندعامةبنعکابةالدوسی
(.01/01/1980تارٌخنشر:)

   تفسٌر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسٌر کشاف03
مشهوربه«تفسٌرالکشاؾعنحماٌكالتنزٌلوعٌوناأللاوٌلفیوجوهالتأوٌل»

هـ(538ذٌحجه9ـ467رجب27)مخشرىجارهللاز6 مؤلؾتفسٌرکشاؾ.

  6مفسر صاوى المالکی  04
مؤلؾ:احمدبندمحم«حاشٌةالصاويعلىتفسٌرالجاللٌنفیالتفسٌرالمرآنالکرٌم»

ق(است.1241-1175صاوى)
:فٌض الباری شرح صٌح البخاری -05

Jan 2016 26داکترعبدالرحٌمفٌروزهروی،سالطبع:
 6صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری -71

هجری261گردآورنده:مسلمبنحجاجنٌشاپوریمشهوربهاماممسلمکهدرسال
حافظابوعبدهللادمحمبناسماعٌلبنلمریوفاتنمود.وگردآورندهصحٌحالبخاری:

هجری(256ـ194ابراهٌمبنمؽٌرةبنبردزبهبخاری)
 6زیر کبٌر فخر راـ تفس70ٌ

هـ(606هـ544)تفسٌرکبٌر،فخرالدٌنرازیزیمشهوربهتفسٌرفخررا
ـ تفسٌر فرلان 77

تألٌؾ:شٌخبهاءالدٌنحٌسنی
 


 


