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سوره ليل

اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  21آيه است

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ک ْم
س ْع َي ُ
هار ِإذا تَ َجلﱠى)َ (2و ما َخلَقَ الذﱠک ََر َو ْاﻷ ُ ْنثى) ِ (3إ ﱠن َ
َو اللﱠ ْي ِل ِإذا َي ْغشى) َ (1و النﱠ ِ
سرى)َ (7و أ َ ﱠما
لَ َ
شتﱠى)  (4فَأ َ ﱠما َم ْن أَعْطى َو اتﱠقى)َ ( 5و َ
س ُرهُ ِل ْليُ ْ
صدﱠقَ ِبا ْل ُح ْ
سنُيَ ِ ّ
سنى)  (6فَ َ
ع ْنهُ
سرى )َ ( 10و ما يُ ْغنی َ
س ُرهُ ِل ْلعُ ْ
ستَ ْغنى) َ (8و َکذﱠ َب ِبا ْل ُح ْ
َم ْن بَ ِخ َل َو ا ْ
سنُيَ ِ ّ
سنى) َ (9ف َ
علَيْنا لَ ْل ُهدى )َ ( 12و ِإ ﱠن لَنا لَ ْﻶ ِخ َرةَ َو ْاﻷُولى)  ( 13فَأ َ ْن َذ ْرتُکُ ْم
مالُهُ ِإذا تَ َردﱠى) ِ ( 11إ ﱠن َ
نارا ً تَلَ ﱠ
ظى ) ( 14ﻻ يَصْﻼها إِﻻ ﱠ ْاﻷ َ ْ
سيُ َجنﱠبُ َها
ب َو ت َ َولﱠى) َ ( 16و َ
شقَى)  ( 15الﱠذی َکذﱠ َ
ْاﻷَتْقَى)  ( 17الﱠذی يُ ْؤتی مالَهُ َيت َ َزکﱠى) َ ( 18و ما ِﻷ َ َح ٍد ِع ْن َدهُ ِم ْن ِن ْع َم ٍة تُجْ زى) ِ ( 19إﻻ ﱠ
ف يَ ْرضى) ( 21
ا ْبتِغا َء َوجْ ِه َر ِبّ ِه ْاﻷَعْلى) َ ( 20و لَ َ
س ْو َ

معلومات مؤجز :

» سوره ليل « از جمله سوره های مکی بوده  ،ودرای ) (1رکوع  ،و) (21بيست ويک
آيت  ،و) ( 71هفتاد ويک کلمه  ،و) ( 314سه صدوچهارده حرف  ،و)  ( 137يکصدو
سی هفت نقطه است .

مکی يا مدنی بودن آيات:

با توجه به اينکه برخی روايات به مکی بودن اين سوره و برخی ديگر به مدنی بودن آن
اشاره دارند سياق آيت اين سوره نيز نشانگر مکی يا مدنی بودن آن نيست فلذا نمی توان
در مورد مکی يا مدنی بودن آن به آسانی حکم صادر نمود .
در بدوسوره بعد از ذكر سه قسم مردم را به دو گروه تقسيم مي كند  :انفاق كنندگان با
تقوا،وبخيﻼني كه منكر پاداش قيامتند.
پايان كار گروه اول را خوشبختي وسهولت وآرامش ،وپايان كار گروه دوم را سختي و
بدبختي مي شمرد.
در بخش ديگري از اين سوره بعد از اشاره به اين معني كه هدايت بندگان برخداست ،
همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مي كند.ودر آخرين بخش كساني را كه در اين
آتش مي سوزند و گروهي را كه از آن نجات مي يابند با ذكر اوصاف معرفي مي كند.

ترجم ٔه مختصر:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

» َو اللﱠي ِل ِإذا ي ْغشَی « ) ( 1سوگند به شب چون پرده افكند،
هار ِإذا ت َ َجلّی« ) (2سوگند به روز  ،چون جلوه گری آغازد ،پرده بر افكند،
» َو النﱠ ِ
ق الذﱠك ََر َو اْﻷ ُ ْنثَی« ) » ( 3و سوگند به آن كه نر و ماده» يعنی :دو جنس
»وما َخلَ َ
مذكر و مؤنث از بنیآدم و غير آنان «را آفريد«.
شتﱠی « ) ( 4بی گمان که تﻼش های شماست گونه گونه،
س ْعي ُك ْم لَ َ
» ِإ ﱠن َ
» َفأ َ ّما َم ْن أ َ ْع َ
طی َو اتﱠقَی «) (5پس اما آنکه عطا کرد وتقوی کرد،
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سنَی« ) (6و نيكوتر را تصديق نمايد،
صد َ
» َو َ
ﱠق ِبا ْل ُح ْ
سری« )  ( 7پس بزدوی آسانش سازيم به آسان راه
س ُر ُه ِل ْلي ْ
سنُي ِ ّ
»فَ َ
ست َ ْغنَی «)  ( 8اما آن كه بخل ورزد و خود را بی نياز ببيند،
» َو أ َ ّما َم ْن بَ ِخ َل َو ا ْ
سنَی«)  (9و وعده نيك را دروغ انگاشت« يعنی :اين وعده را كه
ب بِا ْل ُح ْ
» َو َكذﱠ َ
خداوندمتعال در عوض انفاقش به او در آخرت پاداش نيكوتری میبخشد ،يا اسﻼم ،يا
بهشت را دروغ انگاشت؛
س َری «)  ( 10پس بزودی آسانش سازيم به دشوار گاه
س ُرهُ ِل ْلعُ ْ
سنُي ِ ّ
»فَ َ
ع ْنهُ مالُهُ ِإذا ت َ َردﱠی «)  ( 11و چون هﻼك شددارايی او به كارش
» َو ما ي ْغنى َ
نمی آيد.
علَينا لَ ْل ُهدی« ) (12بی گمان که بر ماست رهنمايی.
» ِإ ﱠن َ
ﻶخ َر َه َو اْﻷُولَی «) (13وبدون شک که از آن ماست پايان وآغاز،
» َو ِإ ﱠن لَنا لَ ِ
نارا تَلَ ﱠ
ظی «) (14و شما را به آتشی شعله ور هشدار دادم.
»فَأ َ ْنذَ ْرتُ ُك ْم ً
»ﻻ يصْﻼ ها إِﻻﱠ اْﻷ َ ْ
شقَی « ) (15نمی در آيد در آن مگر بدبخت ترين.
»جز شقاوت پيشهترين مردم در آن« به طور جاودان »درنيايد« و او كافر است كه
جاودان در شعلههای سركش آن میسوزد ،مانند ابوجهل و اميه بن خلف.
ابنكثير در تفسير اين آيه می فرمايد » :در دوزخ جز كسی كه شقاوت پيشهترين است
بهدرآمدنی كه از تمام جوانب بر وی احاطه كند ،در نيايد«.
در حديث شريف به روايت احمد از ابوهريره)رض ( آمدهاست كه رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمودند» :ﻻ يدخل النار إﻻ شقی ،قيل :و من الشقی؟ قال :الذی ﻻ يعمل بطاعة
وﻻ يترك معصية« ) در دوزخ داخل نمیشود جز شقيی .كسی پرسيد :شقی كيست؟
فرمودند :كسی كه به طاعتی عمل نمیكند و هيچ معصيتی را برای رضای خدا فرو
نمی گذارد«.
گفتنی است كه هر يك از »اتقی« و »اشقی« دو قسم را شامل میشود.
پس اتقی هم شامل مؤمن نيكوكردار پاك رفتاری میشود كه از همه زشتیها دوری
گزيده است وهم شامل مؤمنی كه گاه و بیگاه مرتكب گناهی میشود و سپس توبه كرده و
پشيمان میگردد لذا پاداش هر دوی آنها بهشت است.
اشقی نيز :هم شامل كافری میشودكه منكر خدای عزوجل و پيامبران و كتابهای وی
است و هم شامل مسلمانی كه در دلش به خداوند متعال و رسول وی ايمان دارد ولی بر
برخی از گناهان و بديها پای فشرده و از آنها توبه نمیكند كه اين خود ،دليل كمی باور و
تصديق وی است ،به دليل حديث شريف رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم» :زناكار در
هنگام زنا ،مرتكب زنا نمیشود درحالیكه مؤمن باشد و سارق در هنگام دزدی ،سرقت
نمیكند درحالیكه مؤمن باشد«.
بايد دانست كه گروه اول از قسم دوم جاودانه در دوزخ اند اما گروه دوم از قسم دوم
مدتی را برحسب مشيت الهی در دوزخ میمانند اما سرانجام به بهشت برده میشوند.
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سپس حق تعالی شقاوتپيشه ترين مردم را چنين معرفی میكند:
ب َو ت َ َولﱠی « ) ( 16آنکه تکذيب کرد ورو برتافت،
»الﱠذی َكذﱠ َ
ب َ
ها اْﻷَتْ َقی «) ( 17وحتمآکنار گذاشته شود از آن ،پرهيز گارترين ،
» َو َ
سي َجنﱠ ُ
»الﱠذی ْ
يؤتی مالَهُ يت َ َزكﱠی «) ( 18آنکه مالش را ميدهد ،پاکيزگی کنان ،
ع ْن َد ُه ِم ْن ِن ْع َم ٍه تُجْ َزی« ) ( 19و هيچ كس را به قصد پاداش  ،نعمت
» َو ما ﻷ َ َح ٍد ِ
نمی بخشد،
» ِإﻻﱠ ا ْبتِغا َء َوجْ ِه َر ِبّ ِه اْﻷ َ ْ
علَی «) (20مگر جستن رضای پروردگار برترش،
ف َي ْرضى« ) »( 21و قطعا بهزودی خشنود میشود« يعنی :سوگند به ذات
» َو لَ َ
س ْو َ
ذوالجﻼلم كه اين شخص با آنچه كه به وی از كرامت و پاداش عظيم میدهم ،بهزودی
خشنود خواهد شد.

وجه تسميه:

اين سوره بدان جهت « ليل« ناميده شد كه با سوگند الهی به شب ـ كه با تاريكی خود
پوشاننده جهان است ،افتتاح شدهاست.

اسباب نزول :

تعداد کثيری از مفسران در شﺄنزول اين سوره از ابن عباس )رض( نقل فرموده اند که:
» مردى درمـيـان مـسـلـمـانـان بـود كـه شـاخـه يـكـى از درخـتـان خـرمـاى او بـاﻻى
خـانـه مرد فقير عـيال مندى قرارگرفته بود ،صاحب نخل هنگامى كه باﻻى درخت مى
رفت تاخرماها را بچيند ،گاهى چـنـد دانـه خرما در خانه مرد فقير مى افتاد ،و كودكانش
آن را برمى داشتند ،آن مرد از درخت نخل پايان می شد و خرما را از دست اين اطفال
مى گرفت.
مرد فقير به پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم شكايت آورد.
پيغمبرصلی ﷲ عليه وسلم فرمود :برويم تا اين مساله را حل کنيم ،پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم در نزد مالک نخل رفت وبرايش گفت :اين درخـتـى كـه شاخه هايش باﻻى خانه
فﻼن كس آمده است به من مى دهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشد!.
مـرد گـفـت :مـن درخـتان نخل بسيارى دارم ،و خرماى هيچ كدام به خوبى اين درخت
نيست و حاضر به چنين معامله اى نيستم.
يکی از يـاران پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين سخن را شنيد ،عرض كرد :اى رسول
ﷲ ! اگرمن بروم و اين درخـت را از ايـن مـرد خريدارى و واگذار كنم ،شما همان
چيـزى را كه به او مى داديد به من عطا خواهى كرد؟
فرمود :بلی .
آن مـرد رفـت و صاحب نخل را ديد و با او گفتگو كرد ،صاحب نخل گفت :آيامى دانى
كه محمد حاضر شد درخت نخلى در بهشت در مقابل اين به من بدهد و من نپذيرفتم.
خريدار گفت :آيا مى خواهى آن را بفروشى يا نه؟
گفت :نمى فروشم مگر آن كه مبلغى را كه گمان نمى كنم كسى بدهد به من بدهى.
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گفت :چه مبلغ ؟
گفت :چهل نخل.
خـريـدار تعجب كرد و گفت:
عجب قيمت سنگينى وگرانبهای براى درخت خرمای كه كج شده مطالبه مى كنى.چهل
درخت خرما! سپس بعد از كمى سكوت گفت :بسيار خوب  ،چهل نخل به تو مى دهم.
فـروشـنـده )طـمـعـكـار( گفت  :اگر راست مى گوئى چند نفر را به عنوان شهودبطلب!
اتفاقا گروهى ازآنجا مى گذشتند آنهارا صدا زد ،و بر اين معامله شاهدگرفت.
سپس خدمت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آمد و عرض كرد اى رسول ﷲ ! نخل به
ملك من درآمد و تقديم )محضر مباركتان ( مى كنم.
رسـول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم  ،بـه سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه گفت:
اين نخل از آن تو و فرزندان توست.
اينجابود كه سوره » ليل« نازل شد ـ وگفتنی های را درباره بخيﻼن وسخاوتمندان گفت.

محتوا آيات :

اين سوره اشاره وتذکر به اختﻼف انسانها در شيوه ی زندگی داشته و آثار هر يک از اين
شيوه ها را در زندگی اخروی بيان می کند .مثﻼً می فرمايد :هر کس که از ﷲ تعالی
بترسد و وعده های نيک خداوند را تصديق کند خدا )ج( نيز در عوض حياتی جاودانه و
سعادتی ابدی نصيبش می کند و هر که بخل بورزد و در صدد بی نيازی و اشباع خواسته
های منفی درونی خود باشد )= غنا طلب باشد( و وعده های نيک الهی را تکذيب کند،
خداوند او را دچار سوء عاقبت نموده و آخرت نيز مالش هيچ سودی برايش نخواهد
داشت.

موضوعات تاريخی :

در اين سوره به موضوع تاريخی مهمی اشاره وذکری بعمل نيامده وتنها  ،از ماجرای
شخصی بخيل که با وجود ثروت فراوان از کمک به فقرا جلوگيری می نموده ،نقل شده
است .شخص مذکور موقع چيدن خرما حاضر نمی شده است حتی دانه هايی که به زمين
می افتد ،آنرا به فقيران ببخشد و اگر اشتباها دانه ای از دستش رها شده و کودکی فقير
آنرا به دهان می گذاشته از درخت نخل پايين آمده و آن دانه را از دهان کودک خارج می
نموده است!
در اين سوره به اين شخص واشخاص بخيل هشدار داده شده است که به زودی سختی و
شدت را خواهند ديد و در آن روز هيچ راه فراری ندارند.

محتوا کلی سور ٔه ليل:

درباره روز قيامت و پاداش و کيفر الهی و عوامل و اسباب آن بحث می
آيات اين سوره
ٔ
نمايد.
در آغاز بعد از ذكر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسيم مي كند  :انفاق كنندگان با
تقوا،وبخيﻼني كه منكر پاداش قيامتند.
پايان كار گروه اول را خوشبختي وسهولت وآرامش ،وپايان كار گروه دوم را سختي و
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بدبختي مي شمرد.
در بخش ديگري از اين سوره بعد از اشاره به اين معني كه هدايت بندگان برخداست ،
همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مي كند.ودر آخرين بخش كساني را كه در اين
آتش مي سوزند و گروهي را كه از آن نجات مي يابند با ذكر اوصاف معرفي مي كند.

تفسير سوره:

» َواللﱠي ِل ِإ َذا ي ْغشَى «

)قسم به شب وقتی که روز را می پوشاند ،شبی که ) روی زمين را فرا میگيرد ،و همه
اشياء را با تاريكی خود ( میپوشاند ،شبی که ) همه انسانان و جانداران را به استراحت
و سكون میكشاند (! » ي ْغشَيا « :فرا میگيرد و میپوشاند.

» َوالنﱠ َه ِار ِإ َذا ت َ َجلﱠى «

)و قسم به روز وقتی که ظاهر می گردد ،روزيکه نور آن ظلمت شب را می راند وهمه
انسانان وجانداران بار ديگر به فعاليت وتﻼش می اندازد !.
» ت َ َجلﱠيا »  :روشن و آشكار گرديد  .جلوهگر آمد.
ق الذﱠك ََر َو ْ
اﻷُنثَى « و قسم به آن کسی که جنس نر و ماده را خلق کرده
» َو َما َخلَ َ
.پروردگار با عظمت ما درآيات متذکره می فرمايد  :قسم به شب وقتی که روی روز را
می پوشاند و يا قرص آفتاب را فرامی گيرد و قسم به روز هنگامی که ظهور و تجلی می
يابد و همه پنهانها را آشکار می سازدو به آن امر عظيم و اعجاب انگيزی که دو جنس نر
و ماده را از يک نوع واحد آفريد،بعضی مفسران )ما( را مصدريه گرفته اند که در اين
صورت معنا چنين خواهد بودکه :قسم به خلقت نر و ماده .سپس در جواب اين سوگندها
می فرمايد » :الذﱠ َك َر َو اﻷُنثَيا »  :هدف از آن جنس مرد وزن در همه مخلوقات عام از
انسانها و حيوانات  ،حشرات و گياهها ن و همه اشياء است .

شتﱠى «
س ْعي ُك ْم لَ َ
»إِ ﱠن َ

هماناسعی و تﻼش شما متفرق و گوناگون است ) و لذا جزا و سزای شما هم متفاوت و
مختلف خواهد بود ( .
ابنكثير میگويد :چون قسم به اشيای متضاده بود پس مقسمعليه يعنی جواب قسم نيز
متضاد است ،از اين جهت فرمود» :كه همانا كوشش شما پراكنده است« يعنی :عمل شما
نيز مختلف و متضاد است؛ برخی از آن خير و برخی از آن شر است ،برخی از آن برای
بهشت و برخی از آن برای دوزخ است ،كسی در نجات نفس خود سعی و تﻼش دارد و
كسی هم در نابودی آن.
شتِيت  ،پراكنده  .مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است  .دستهای
شتﱠيا « :جمع َ
» َ
نيكوكار و پرهيزگار  ،و گروهی بدكردار و ناپرهيزگار  ،بعضی مؤمن و صادق  ،و
برخی كافر و فاسق  ،و  . . .تﻼشهائی برای درم و شكم و لذائذ نفسانی  ،و تﻼشهائی در
راه خدمت به مردمان و رضای يزدان و اجرای اوامر ربّانی  .و  . . .اين آيه بيانگر دو
ّ
خط سير متمايز و جهتگيری متفاوت است و جواب قسم است .
برخی از مفسرين در تفسير آيه »إِ ﱠن َس ْعي ُك ْم لَ َشتﱠى « مينويسند که :انسان بطور طبعی
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برای انجام کاری به سعی وکوشش  ،عادت کرده است ،ولی بعضی از مردم در سعی
وکوشش ،به فکر راحت دايمی هستند  ،وبعضی ديگر با اين سعی وکوشش  ،عذاب
دايمی را می خرند  ،چنان که در حديثی آمده است که  :هر کس به هنگام صبح وقتی بر
می خيزد  ،به يک نوع معامله ای مشغول می شود  ،بعضی در آن معامله  ،پيروز شده
خودرا از عذاب آخرت رها می سازد  ،بعضی ديگر به گونه ای می باشد که زحمت
وکوشش او سبب هﻼکت او قرار می گيرد  ،کار خردمندی اين است که نخست مردم سر
انجام کار خود را در نظر بگيرد  ،هر آن عملی که موقتآ موجب راحت وآرامش است ،
اما سر انجامش باعث رنج وعذاب هميشگی است  ،انسان بايد از آن بر حذر باشد  ،وگرد
آن نگردد.

»فَأ َ ﱠما َمن أَ ْع َ
طى َواتﱠقَى «

اما آنکه انفاق کند و پرهيزکار باشد ،يعنی کسی که) در راه ﷲ دارائی خود را ( بذل و
بخشش كند  ،و پرهيزگاری پيشه سازد ) و از آفريدگار خويش بهراسد ( .
» أَ ْع َ
طيا «  :صرف كرد و داد  .خرج و پخش كرد  » .إت ﱠ َقيا «  :از ﷲ ترسيد  .تقوا و
پرهيزگاری پيشه كرد .
سنَى «
صد َ
» َو َ
ﱠق ِبا ْل ُح ْ
و به پاداش خوب ) خدا در اين سرا  ،و خوبتر خدا در آن سرا ( ايمان و باور داشته
باشد » ْال ُح ْسنَيا «  :پاداش خوب خدا كه در اين جهان بهره مؤمنان میگردد و پاداش
بهتر خدا كه در آن جهان نصيب مسلمانان میشود خير مطلقی كه خدا آن را خير میداند
 .يعنی آن كسی كه بذل و بخشش میكند و پرهيزگاری پيشه میسازد و به خوب و خوبی
ايمان دارد  ،و در يك كﻼم  ،حسنات و سيئات و فضيلت و رذيلت را همسان نمیشمارد،
وبالطبع به پاداش نيكيها و بديها معتقد استْ ) .ال ُح ْسنَيا ( میتواند صفت مشبّهه ،يا صفت
تفضيلی باشد.
س َرى «
س ُرهُ ِل ْلي ْ
سنُي ِ ّ
»فَ َ
بزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاشت  ،موانع ومشکﻼت را برای او آسان
می سازيم و در كار خير توفيقش میدهيم و او را آماده رفاه و آسايش مینمائيم.
س ُرهُ « :او را مهيا و آماده میسازيم.
» نُي ِ ّ
س ُره ُ ِل ْليس َْرى « متض ّمن دو معنی
» ْاليس َْريا « :رفاه و آسايش ،ساده و آسان آي ٔه » فَ َسنُي ِ ّ
است:
اول :او را آماده برای زندگی خوش و آسوده آخرت میسازيم  ).مراجعه فرمايد آيه 97
سوره نحل (
دوم :او را آماده انجام كارهای ساده و آسانی میسازيم كه پيشتر برای او مشكل و دشوار
بود.
يعنی در پرتو گام نهادن به راه ﷲ مشكﻼت را برايش ساده و در انجام آنها توفيقش
میدهيم ) مراجعه شود به  :آيه  16سوره مائده  ،وآيه  69سوره عنکبوت (.
اصوﻻً ايمان به معاد و پاداش عظيم الهی  ،مشكﻼت را در نظر انسان سهل و آسان
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جلوهگر میسازد و نه تنها مال  ،بلكه جان خود را در طبق اخﻼص میگذارد و از اين
ايثارگری لذّت میبرد .
اين آيه به اين نکته بسيار مهم اشاره دارد که خداوند بندگانی را که از سر اخﻼص در
مسير اطاعت و بندگی و تقوی و انفاق حرکت کنند ياری و توفيق می رساند و حرکت
آنها را در اين مسير آسان می سازد.
حقيقت اين است که اعمال صالح – مانند انفاق – در ابتدا برای انسان دشوار است؛ ولی
با تکرار و ادامه کار چنان بر فرد آسان می شود که از آن لذت می برد و ترک آن
برايش دشوار می گردد.
به طور کلی وخﻼصه بايد بعرض رسانيده شود که  :اعتقاد به معاد و پاداش های عظيم
الهی تحمل انواع مشکﻼت برای انسان چنان آسان می کند که نه تنها مال که جان خود را
در طبق اخﻼص می گذارد و به عشق شهادت در ميدان جهاد شرکت می کند و از اين
ايثار خود لذت هم می برد.
س ُرهُ ِل ْليس َْرى« می نويسند:
سنُي ِ ّ
برخی از مفسرين در تفسير اين آيه » فَ َ
»به زودی راهش را بهسوی شر و دشواری هموار كنيم« يعنی :او را برای
خصلت دشواری آماده كرده و راه آن را بر رويش هموار میكنيم ،به اين ترتيب كه
اسباب خير و صﻼح بر او دشوار شده و از انجام دادن آنها سست و ناتوان میگردد و
خود اين امر ،او را به دوزخ كه سرای دشواری است ،میكشاند .در حديث شريف به
روايت بخاری و مسلم از علیبنابیطالب tآمدهاست كه گفت :بارسول خدا ص در تشييع
جنازهای حضور داشتيم پس فرمودند» :هيچ كس از شما نيست مگر اين كه قطعا
جايگاهش از بهشت و جايگاهش از دوزخ نوشته شده است .اصحاب گفتند :يا رسولﷲ!
»حاﻻ كه همه چيز نوشته شده است« آيا ما بر آن تكيه نكنيم )و از عمل دست نكشيم(؟
فرمودند :خير! عمل كنيد زيرا هركس برای همان چيزی آماده ساخته شده كه برای آن
آفريده شده است پس هر كس از اهل سعادت باشد ،برای عمل اهل سعادت آماده ساخته
میشود و هر كساز اهل شقاوت باشد ،برای عمل اهل شقاوت آماده ساخته میشود«.
س ُرهُ ِل ْليس َْرى«.
سنُي ِ ّ
سپس اين آيات را تﻼوت نمودند » :فَ َ
ابنعباس در بيان سبب نزول میگويد :اين آيات درباره اميه بن خلف نازل شد.
ست َ ْغنَى «
» َوأ َ ﱠما َمن بَ ِخ َل َوا ْ
و ا ّما كسی كه بخل بورزد  ،وخواستار ثروت وبی نيازی باشد  ،و تنﮓچشمی بكند
وبخيل باشد  ) ،و به بذل و بخشش دارائی در راه ﷲ دست نيازد ( و خود را بینياز ) از
خدا و توفيق و پاداش دنيوی و اخروی الهی ( بداند.
» إ ْستَ ْغنَيا « :خود را بینياز دانست  .مراد بینياز از خدا  ،و مدد و ياری دنيوی  ،و اجر
و پاداش اخروی يزدان جهان است (
سنَى «
ب ِبا ْل ُح ْ
» َو َكذﱠ َ
و پاداش نيک روز جزا را تکذيب کند و به پاداش خوب ) ﷲ را در اين سرا  ،و خوبتر
خدا در آن سرا ( ايمان و باور نداشته باشد.
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س َرى «
س ُر ُه ِل ْلعُ ْ
سنُي ِ ّ
» فَ َ

اعمال نيک را در نظرش سنگين و دشوار می سازيم ،او را آماده برای سختی و مشقّت
) و زندگی بس مشكل و ناگوار دوزخ ( میسازيم.
» ْالعُس َْريا « :سختی و مشقّت  .شدّت و محنت  .خواری ناشی از عدم توفيق در اعمال
صالحه  .عذاب دوزخ .
ع ْنهُ َمالُهُ إِ َذا ت َ َردﱠى «
» َو َما ي ْغنِی َ
در لحظاتيکه كه ) به گور ( گذاشته می شود ،ثروت ودرای اش چه سودی به حال او
می رساند .
در اين آيت با تمام صراحت بيان می دارد  ،زمانيکه انسان وفات نمايد  ،ثروت وداری
اش برای سود ببار نمی اورد  ،در مقابله با فرد مذکور در آيات قبلی  ،اينجا به توصيف
شخصی می پردازد که ازانفاق بخل می ورزد و در طلب مال اندوزی و کسب ثروت می
باشد و وعده نيکويی راکه خداوند به شخص منفق داده است  ،تکذيب می کند و ﻻزمه
چنين تکذيبی ،تکذيب اصل معاد و قيامت است  ،می فرمايد :شخصی که چنين باشد ،ما
به او توفيق انجام اعمال صالح را نمی دهيم  ،و اين اعمال را در نظرش سخت و دشوار
می سازيم تا او با انجام ندادن آن اعمال آماده عذاب شود ،و چنين کسی وقتی که در حفره
قبر و يا در جهنم وورطه هﻼکت سقوط می کند مالش چه دردی از او دوا می کند و چه
سودی برايش دارد؟اين معنا در صورتی است که )ما(استفهامی باشد ،امااگر )ما( نافيه
باشد ،معنا اين است که چنين کسی در وقتی که به ورطه هﻼکت می افتد مالش به دردش
نمی خورد.

علَينَا لَ ْل ُهدَى «
» ِإ ﱠن َ

مسلّما ً نشان دادن ) راه هدايت و ضﻼلت به مردم ( بر عهده ما است .
علَينَا « :بر ما است  » .ا ْل ُهدَيا «  :رهنمود  .راهنمائی  .ارائه طريق .
» َ
» َوإِ ﱠن لَنَا لَ ْﻶ ِخ َرةَ َو ْاﻷُولَى «
ﻶخ َرة َ َو اﻷُولَيا «  :آن جهان و اين جهان .
و همانا دنيا و آخرت متعلق به ماست » لَ ِ
بودن آن است.
مقدّم شدن آخرت بر دنيا  ،به خاطر اه ّميت فراوان و مقصود اصلی
ِ
»فَأَنذَ ْرت ُ ُك ْم نَارا ً تَلَ ﱠ
ظى «
من شما را از آتش هولناكی بيم میدهم كه شعلهور میشود و زبانه میكشد .
» فَﺄَن َذ ْرت ُ ُك ْم «  :فاعل پيامبر اسﻼم است كه خطاب به كفّار م ّكه صحبت میفرمايد .
ظيا «  :شعله ور میشود  .زبانه میكشد  .فعل مضارع است و در اصل ) تَتَلَ ﱠ
» تَلَ ﱠ
ظيا (
است.
» َﻻ يص َْﻼ َها إِ ﱠﻻ ْاﻷ َ ْ
شقَى «
بدان داخل نمیشود و نمیسوزد مگر بدبختترين ) انسانها ( » اﻷ َ ْشقَيا » :بدبختترين.

ب َوت َ َولﱠى
الﱠذِی َكذﱠ َ

همان کسانی که آيات و دعوت ما را تکذيب کرده واز آن روی گرداندند،
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» تَ َولﱠيا «  :پشت كرد  .رويگردان شد ) تفصيل آن مطالعه شود در آيه  205سوره بقره
وآيه  82سوره آل عمران وآيه  29سوره نجم (
سي َجنﱠبُ َها ْ
اﻷَتْقَى «
» َو َ
و بزودی افرادی که با تقواترند از آن آتش هولناک دورمی شوند  ،يعنی شخص که
»أَتْقَى« عادت به طاعت کامل حق باشد  ،ومال خود را در راه خداوند  ،بدين خاطر
صرف می کند که از گناهان پاک باشد  ،چنين شخصی از آتش اهل جهنم  ،دور نگه
داشته می شود  ،اگرچه الفاظ اين آيه کريمه عام وشامل هر کسی می باشد که مال خود را
در راه خدا انفاق کند  ،ولی از شان نزول آيه طوری معلوم می گردد که در اصل  ،مراد
از اين لفط » اتقی « حضرت ابو بکر صديق )رض( است.
ابن ابی حاتم از عروه روايت کرده است که هفت از مسلمانان چنان بودند که مشرکين
مکه آنها را برده وغﻼم خود قرار داده بودند  ،وقتی که آنها مسلمان شدند  ،به گونه های
مختلفی تحت شکنچه وآزار قرار گرفتند  ،حضرت ابو بکر صديق با صرف نمودن
اموال خويش  ،آنها را از کفار خريد وآزاد کرد  ،وبر اين آيه نازل گرديد  ) .مظهری (
ومناسب به آن آخرين جمله آيه چنين است َ » :و َما ِﻷ َ َح ٍد ِعن َدهُ ِمن ِنّ ْع َم ٍة ت ُ ْجزَ ى « يعنی
بردگانی که حضرت صديق اکبر با صرف پول زياد آنها را خريد وآزاد نمود  ،احسان
قبلی بر ذمه ی او نداشته که او در پاداش آن چنين اقدامی را کرده باشد  ،بلکه » ِإ ﱠﻻ
ا ْبتِغَاء َو ْج ِه َربِّ ِه ْاﻷ َ ْعلَى « مقصود او غير از رضای خداوند متعال چيزی ديگری نبود.
در مستدرک حاکم از حضرت زبير منقول است که حضرت ابوبکر صديق عادت داشت
که هر گاه مسلمانی را در دست کفار اسير می ديد  ،اورا می خريد وآزاد می کرد  .واين
افراد عمومآاز مردمان مستضعف بوند  ،والد حضرت ابو بکر صديق ابو قحافه به او
فرمود  :وقتی تو اين بردگان را آزاد می کنی  ،اين طور بکن که چنان برده های را
آزاد کن که قوی وبهادر باشد  ،تا که آنها فراد در مقابل دشمنان تو  ،به درد تو بخورند ،
وبتوانند  ،از تو حفاظت کنند  ،حضرت ابو بکر صديق فرمود  :مقصودم از آزاد کردن
آنها استفاده نيست  ،بلکه فقط خواهان رضای خداوند می باشم ) .مظهری (
» اﻷتْقَيا «  :پرهيزگارترين.
» الﱠذِی ْ
يؤتِی َمالَهُ يت َ َزكﱠى «
آن كسی كه مال ودارائی خود را ) در راه ﷲ خرج میكند و ( میدهد تا خويشتن را ) به وسيله اين
كار  ،از كثافت بخل ( پاكيزه بدارد.
» يت َزَ ﱠكيا « :خود را پاك میدارد و پاكيزه میكند ،حال يا بدل از فاعل است.
» َو َما ِﻷ َ َح ٍد ِعن َدهُ ِمن نِّ ْع َم ٍة تُجْ َزى «

هيچ كسی بر او حق نعمتی ندارد تا ) بدين وسيله به نعمتش پجواب گويد و از سوی او
آن ( نعمت جزا داده شود  ».ت ُ ْجزَ يا «  :نعمت جزا داده شود ،سپاس گفته شود.
» ِإ ﱠﻻ ا ْب ِتغَاء َوجْ ِه َر ِبّ ِه ْاﻷ َ ْعلَى «
بلكه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش میباشد.
» إ ْب ِتغَآ َء « :خواستار شدن  .طلبيدن َ » .و ْج ِه «  :ذات ) مراجعه سود به سوره  :انعام /
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 ، 52سوره كهف  ، 28 /وسوره قصص . ( 88 /
ير َ
ضى «
» َولَ َ
س ْو َ
ف ْ
قطعا ً ) چنين شخصی  ،از كارهائی كه كرده است ( راضی خواهد بود و ) از پاداشهائی
كه از پروردگار خود دريافت میدارد ( خوشنود خواهد شد.
ضيا «  :راضی خواهد بود  .راضی خواهد شد  ،يعنی کسی که مال خود را
ف ْ
ير َ
» لَ َس ْو َ
صرف نمود ورضای الهی را در نظر گرفت  ،استفاده شخصی مورد نظرش نبود ،
خداوند اورا در روز قيامت از خود نيز راضی می گرداند .واورا به نعمت های عجيب
ودايم در بهشت نايل می گرداند .

انفاق

علماء در تعريف انفاق می فرمايند:
يکی از وظايف مهم افراد در يک مجتمع اسﻼمی،کمک و دستگيری از نيازمندان ،
مساکين وفقرا است ،هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خويش وظيفه ومسوليت دارد
که خﻼء های موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودهای آنان را پاسخگو باشد.
همانگونه که خداوند نيازمند و فقير را با فقر و نداری امتحان میکند ،ثروتمندان را نيز
اين گونه میآزمايد.
کمک به افراد نيازمند  ،فقير وبی بضاعت اگر همراه با خلوص نيت و به خاطر رضای
پروردگار صورت گرفته باشد ،دارای تﺄثيرات بیشماری است .برخی از آثار آن انرا
انسان در همين جهان مشاهده کرده می تواند و برخی ديگری از اين آثار در جهان
ديگر ،به عنوان پاداش های اخروی ،برايش ظاهر میگردد .در تعداد کثير ی از احاديثی
نبوی وروايات اسﻼمی به برخی از اين آثار اشاره شده است؛ از جمله پيشگيری حوادث
و مرگهای ناگهانی و دور شدن بﻼها و گرفتاری ها.

انفاق در قرآن

در قرآن کريم درباره انفاق سفارشات بسياری شده است و در راه اين انفاق نيز رعايت
اخﻼص بسيار سفارش شده است .در قرآن کريم آيه ای آمده است که هدف نهايی انفاق
يعنی عدم دلبستگی به عﻼقه مندی ها را بيان می کند .
» لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون « ) هرگز به مقام بر )نيکی( نمی رسيد مگر از
آنچه دوست داريد انفاق کنيد( آيه انفاق :آيه  274سوره بقره به ستايش کسانی پرداخته
که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق می کنند و برخی آن را »آيه انفاق« گفته اند
»الذين ينفقون اموالهم باليل والنهار سرا وعﻼنيه فلهم اجرهم عند ربهم وﻻخوف عليهم و
ﻻهم يحزنون« کسانی که ثروت ودرايی های خويش را در شب و روز ،و نهان و
آشکارا ،انفاق می کنند ،پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود ،و نه بيمی
بر آنان است و نه اندوهگين می شوند«.
به گفته برخی از مفسران ،انفاق کنندگان بايد در انفاق خود هنگام روز يا شب ،پنهان يا
آشکار ،جهات اخﻼقی و اجتماعی را درنظر بگيرند .از آن جا که دليلی برای اظهار
انفاق به نيازمندان نيست ،آن را پنهان سازند تا هم آبروی آنان حفظ شود و هم خلوص
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بيشتری در آن باشد و از آن جا که مصالح ديگری مانند تعظيم شعاير و تشويق ديگران
در کار است و انفاق ،جنبه شخصی ندارد ،تا موجب احترام کسی شود )مانند انفاق برای
جهاد وامور خيريه و امثال آن( و با اخﻼص نيز منافات ندارد ،آشکارا انفاق کند.

اخﻼص و ريا در انفاق

از آيات قرآن استفاده می شود که اخﻼص دارای درجات مختلفی است ،و فضل و بخشش
حق تعالی به هر شخصی به اندازه اخﻼص اوست ،سنگينی و سبکی ترازوی اعمال در
آخرت به درجه اخﻼص بستگی دارد .در سوره بقره وضعيت کسانی که اموالشان را در
راه رضای خدا انفاق می کنند ،به باغی تشبيه نموده که در زمين نيکو باشد و بارانی
بسيار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دهد و يا دست کم بارانی اندک بر آن ببارد.
بنابراين ،همچنان که زمين نيکو هميشه ثمری نيکو می دهد ،عمل صالح خالص نيز
پيوسته نتيجه ای نيکو دارد و عنايت الهی شامل آن می شود؛ چراکه خداوند بر اعمال
انسان بينا است و از ميزان اخﻼص اعمال او آگاه است» .و ﷲ بما تعملون بصير«
ى َح ِلي ٌم)بقره (263
وف َو َم ْغ ِف َرة ٌ خ ٌ
قَ ْو ٌل ﱠم ْع ُر ٌ
َير ِ ّمن ص َدقَ ٍة َيتْ َبعُ َها أَذًى َو ﱠ ُ غَن ﱡ
ترجمه ) :گفتار پسنديده )در برابر نيازمندان ( ،و عفو  ،از بخششى که آزارى به دنبال
آن باشد ،بهتر است  ،و خداوند ،بى نياز و بردبار است  .اين آيه در حقيقت تکميلى است
نسبت به آيه قبل  ،در زمينه ترک منت و آزار به هنگام انفاق  ،مى فرمايد :گفتار پسنديده
)در برابر ارباب حاجت ( و عفو و گذشت )از خشونتهاى آنان ( از بخششى که آزارى به
دنبال آن باشد بهتر است .
اين را نيز بدانيد که آنچه در راه خدا انفاق مى کنيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره
مينماييد ،و خداوند )از آن ( بى نياز و )در برابر خشونت و ناسپاسى شما( بردبار است .

بخل :

بخل در لغت در مقابل اعطاء جود و بخشش است.اگر شخصی ثروت ودارای خويش را
در جای مناسب و شايسته صرف کند،بحيث جواد و بخشنده شناخته می شود؛ اما اگر از
صرف دارايی خويش در جای شايسته خودداری کند ،بخل ورزيده است) .مفردات الفاظ
قرآن کريم ،راغب اصفهانی ،صفحه » ،١٠٩بخل« (
کلمه بخل  ١٢بار و در  ٧آيه )آل عمران ،آيه ١٨٠؛ نساء ،آيه ٣٧؛ توبه ،آيه ٧۶؛
محمد ،آيات  ٣٧و ٣٨؛ حديد ،آيه ٢۴؛ ليل ،آيه  (٨به صورت های مصدری ،فعل ماضی
و فعل مضارع به کار رفته است.
در آيات  5تا  8سوره ليل  ،اين کلمه در کلمه »اعطاء « قرار گرفته که به معنای بذل و
بخشش است .بنابراين ،کسی که اهل بذل و بخشش نيست ،اهل بخل است.
بنابراين ،در فرهنﮓ اصطﻼحات و مفاهيم قرآنی ،بخل ،مفهوم وسيع تری داشته و به
مواردی مانند ترک کارهای خير و جهاد و انفاق ،احسان و مانند آن هم اطﻼق شده است.
به هر حال ،بخل در فرهنﮓ قرآنی ،دارای بار معنايی گسترده تر از معنای لغوی آن
است .از اين رو برخی بخل را ضد کرامت و بزرگواری دانسته و آن را به معنای منع و
امساک گفته اند؛ چرا که انسان بخيل از دادن چيزی به ديگران امساک می کند و مانع از
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بهره مندی ديگران از آن می شود.

آثار زيانبار بخل :

هر يک از مراتب بخل آثاری دارد ،ولی شکی نيست که بخل به معنای مطلق امساک در
انفاق مال ،نشانه ای از کفران نعمت است؛ زيرا خداوند نعمت های زيادی را به
انسان بخشيده تا با بهره مندی از آنها بتواند خود و ديگران را برای ابديت بسازد.
اگرانسان از عقل خويش بهره نبرد و در سفاهت و جهالت بماند و درحقيقت تعقل نورزد،
کفران نعمت کرده است؛ زيرا خداوند عقل را داده تا انسان خدا وخود را بشناسد و
حکمت و فلسفه زندگی خود را بيابد و به درستی در مسير خدايی و ربانی شدن گام
بردارد.
کسی که نعمت ها را انبار می کند و از آن به شايستگی استفاده نمی کند ،کفران نعمت
کرده است .گاه اين بخل درباره خودش است و نعمتی را در اختيار دارد و به کار نمی
برد و گاه نسبت به ديگری است و آن نعمت را نه تنها به ديگری نمی دهد بلکه ديگران
را نيز به بخل ورزی فرمان می دهد و تشويق می کند) .نساء آيه ٣٧؛ الميزان ،ج ،۴
صفحه  (٣۵۵کسانی که نعمت های الهی را به شايستگی مورد استفاده قرار نمی دهند،
درحقيقت منکر قيامت و رستاخيز و پاداش آن هستند .از اين رو خداوند بخل را نشانه ای
از بينش و نگرش نادرست افرادی می داند که قيامت و پاداش آن را منکر هستند) .ليل،
آيات  ٨و (٩

استفاده کردن ازميوه باغ بيگانه:

قبل از همه بايد گفت  ،آنعده از در ختان ميوه که در سر راه عام بدون چهار ديوالی قرار دارند  ،واز

ميوه آن استفاده بعمل ايد  ،از ديد شرعی کدام ممانعت نداشته  ،زيرا اين در ختان ملک
عامه مسلمين است و ترک آن درختان بدون وجود محافظ ويا هم ديور  ،دليلی بر اجازه و
اباحه خوردن ميوه های آنهاست.
حتی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برای کسی که مثﻼ از باغی عبور می کند اجازه دادند از
ميوه آن باغ و بستان بخورد ولی نبايد فراموش کرد که جمع کردن ميوه وبردن آن با خود
 ،اجازه نمی باشد  ،البته
اين اجازه نبوی در مورد باغ و بستانی بود که مالک دارد ،با اين وصف خوردن از ميوه
و ثمرات درختانی که جزو اموال عامه هستند به طريق اوﻻ جايز است.
ابن عمر رضی ﷲ عنه از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت کرده که فرمود َ » :م ْن
َد َخ َل َحا ِئ ً
طا فَ ْل َيﺄ ْ ُک ْل َوﻻ َيتﱠ ِخ ْذ ُخ ْبنَةً « ترمذی ) (1287و ابن ماجه با اين لفظ روايت کرده :
» ِإ َذا َم ﱠر أ َ َح ُد ُک ْم بِ َحائِطٍ َف ْليَﺄْکُ ْل َوﻻ يَتﱠ ِخ ْذ ُخ ْبنَةً « ابن ماجه ) (2301و صححه اﻷلبانی فی
صحيح الترمذی .يعنی» :هرکس وارد باغی شد می تواند از ميوه آن بخورد ولی دامن
خود را از آن پر نکند« و در لفظ ديگری چنين روايت شده » :هرگاه يکی از شما از
باغی عبور کرد می تواند از ميوه آن بخورد ولی آغوش خود را از آن پر نکند«.
و در حديث ديگری از ابوسعيد خدری رضی ﷲ عنه روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه
ْت َعلَی َراعٍ فَنَا ِد ِه ث َ َ
ک َو ِإﻻ فَا ْش َربْ فِی َغي ِْر أ َ ْن
وسلم فرمودند ِ » :إذَا أَتَي َ
ﻼث ِم َر ٍار فَإ ِ ْن أ َ َجابَ َ
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ک َوإِﻻ فَ ُ
ان ث َ َ
ک ْل
ت ُ ْف ِس َدَ ،وإِ َذا أَتَي َ
ص ِ
ﻼث َم ﱠراتٍ ،فَإ ِ ْن أ َ َجابَ َ
اح َ
ْت َ
ان َفنَا ِد َ
علَی َحائِ ِط بُ ْست َ ٍ
ب ْالبُ ْست َ ِ
ِفی أَ ْن ﻻ ت ُ ْف ِس َد« ابن ماجه ) (2300وصححه اﻷلبانی فی صحيح ابن ماجه .
يعنی » :هرگاه نزد )گله( چوپانی رسيدی سه بار )چوپان( را صدا بزن ،اگر پاسخ داد
)که بهتر و از او اجازه بگير( وگرنه می توانی بقدر نياز شير بنوشی بدون آنکه زياده
روی کنی ،و هرگاه به باغی رسيدی صاحب بستان را سه بار صدا بزن ،اگر پاسخ داد
)که بهتر و از او اجازه بگير( وگرنه می توانی از ميوه آن بخوری بدون آنکه زياده روی
کنی«.
اين احاديث دﻻلت می کنند که خوردن از ميوه باغ ديگران جايز است ،البته بشرطيکه
ابتدا سه بار صاحب باغ را صدا کند )مثﻼ بگويد  :ای صاحب اين باغ( اگر پاسخ داد از
او کسب اجازه کند ،و اگر پاسخی نداد می تواند بقدر نياز از ميوه باغ او بخورد بدون
آنکه بخواهد زياده روی کند و مقداری هم با خود حمل کند و ببرد.
امام ابن قدامه در کتاب )المغنی( ) (332/9آورده » :امام احمد گفته  :اگر )باغ(
ديوارکشی نشده بود )يعنی اطراف باغ را با موانعی نگرفته بودند( در آنصورت اگر
گرسنه بود از )ميوه باغ( بخورد ،و اگر گرسنه نبود پس چيزی از آن نخورد .و گفته :
چندين تن از اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم چنين کردند ،اما اگر بر اطراف )باغ(
ديوار کشيده شده بود ،از آن مخور؛ زيرا اين ديوار مثل حريم )برای آن باغ( است )و
دﻻلت بر عدم اجازه مالک باغ دارد(  ..و از ابوزينب تيمی رايت شده که گفت  :با انس
بن مالک و عبدالرحمن بن سمره و ابوبرده )از اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم(
مسافرت کردم و آنها از بستان و باغ عبور می کردند و از آن می خوردند .و اين قول
عمر و ابن عباس و ابوبرده نيز هست .عمر گفته  :بخور ولی از آن نبريد .و باز از امام
احمد روايت است که گفته  :از ميوه زير درخت بخور ،و اگر زير درخت ميوه ای
نيافتاده بود پس نبايد از ميوه مردم بخوری ..،و سنﮓ و چوپ به ميوه پرتاپ مکن ،زيرا
با اينکار خراب می شود )و اين زياده روی است( ....
پس اگر )اطراف باغ( ديوارکشی شده بود ،داخل شدن به آنجا جايز نيست؛ به دليل اين
گفته ابن عباس رضی ﷲ عنه  :اگر بر گرد آن ديوار بود اين حريم )باغ تلقی( می شود،
پس از آن مخور ،و اگر بر گرد آن ديوار نبود ،ايرادی ندارد )از ميوه آن بخوری(.
وانگهی؛ ديوارکشی باغ دﻻلت می کند که مالک آن بخيل و تنﮓ نظر است و به )خوردن
ميوه های باغش( اجازه نمی دهد«.
اما شيخ ابن عثيمين می گويد » :مشروط )کردن جواز يا عدم جواز خوردن ميوه( به
وجود ديوار دور آن محل نظر است؛ زيرا الفاظ حديث اينگونه است ) :من دخل حائطا(
يعنی هرکس وارد حائطی شد ،و حائط آنچيزی که دور چيزی را احاطه می کند ،و بر
اين اساس فرقی بين نخلستانی که دور آن حائطی باشد با باغی که دور آن حائط نشده
نيست ،و آنچه از سنت روش می شود؛ شرط )تنها( اينست که عﻼوه بر خوردن چيزی
باخود نبرد ،و به درخت چيزی پرتاپ ،بلکه با دستش ميوه را بچيند ،و يا اگر بر زمين
افتاده )از آن بخرد( .همچنين شرط شده که سه بار مالک )باغ( را صدا زند ،اگر جواب
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دارد از او اجازه بگيرد ،و اگر پاسخ ندارد از آن بخورد ،اين آنچيزی است که حديث بر
آن دﻻلت می کند ،و امام احمد رحمه ﷲ نيز بر همين رأی است .ولی جمهور معتقدند که
اينکار جايز نيست و احاديث وارده را بر اوائل اسﻼم يا اوائل هجرت حمل نمودند آن
زمانی که مردم فقير و نيازمند بودند ولی در صورت نبود نياز جايز نيست ،ولی رأی
صحيح انست که اين )حکم( عام است )چه فرد محتاج باشد يا نباشد(« » الشرح الممتع«
).(339/6

بطور خﻼصه:

خوردن از ميوه درختان که در کنار سرک ها  ،جاده و راههای عمومی وبخصوص
درختانی که صاحب مالکی ندارند جايز است ،همچنين خوردن از ميوه و ثمره باغ و
بستانی که مالک دارد با رعايت شروط سابق جايز است.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فهرست:

موجز
معلومات ٔ
ترجم ٔه مختصر
وجه تسميه
شﺄن نزول
محتوا کلی سوره
محتوا آيات

موضوعات تاريخی
محتوای کلی سور ٔه ليل
تفسير سوره
انفاق
انفاق در قرآن
اخﻼص و ريا در انفاق
بخل
استفاده کردن ازميوه باغ بيگانه
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