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 سورۀ النهْجم
 38جز ء 

 نازل شده دارای شصت دو آٌه و سه رکوع مٌباشد.ۀ مکرمه سورۀ نجم در مک
  ; تسمٌه  وجه

  نجم  به  را با لسم خوردن  آن  است، زٌرا هللا متعال  سورهنام سوره برگرفته از آٌۀ اول اٌن 
 شده است.  نامٌده « منّجْ »ن ترتٌب اٌن سوره که به اٌ  است  آؼاز نموده

 ; تعداد آٌات، کلمات وحروؾ
الهِذٌَن »( که می فرماٌد: 32لابل ٌاد آوری است که:سورۀ )نجم( به استثنای اٌن) آٌه 

ثِْم َواْلفََواِحَش إَِّله اللهَمَم إِنه َربهَن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة ُهوَ  أَْعلَُم بُِكْم إِْذ  ٌَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْْلِ
َهاتُِكْم فَََل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بِ  َمِن أَْنَشأَُكْم ِمَن اْْلَْرِض َوِإْذ أَْنتُْم أَِجنهةٌ فًِ بُُطوِن أُمه

که از گناهان کبٌره و اعمال زشت  جز گناهان صؽٌره  دوری  )همان( کسانی «اتهمَى
گسترده آمرزش است، و او نسبت به شما داناتر است،  گمان پروردگار تو کنند بی می

تان بصورت  که شما در شکم مادران که شما را از زمٌن پدٌد آورد، و هنگامی هنگامی
که پرهٌزکاری  هاٌی بودٌد، پس خودتان را نستائٌد )و پاک نشمارٌد( او به کسانی جنٌن

 نمودند داناتر است.(
که اٌن سورۀ بعد از سورۀ إخالص، و ماٌد : )رح ( می فرمکی است، و امام سخاوی 

 پٌش از سورۀ )عبس( نازل شده است.
و دو آٌه مٌباشد. تعداد   دارای شصت »  منّجْ »طورٌکه در فوق ٌاد آور شدٌم سورۀ 

( کلمه می رسد )البته به 2626کلمات اٌن سوره به دوهزار شش صد وبٌست وشش )
مات اٌن سوره( تعداد حروؾ اٌن سوره: به ٌک ذکر الوال مختلؾ علماء در بابت تعداد کل
( شش صد وچهار نمطه است. 604ی )اهزاروچهارصد وپنجاه حرؾ مٌرسد. ودار

)فٌض الباری شرح مختصر صحٌح البخاری )جلد پنجم( تؤلٌؾ: دکتر عبدالرحٌم فٌروز 
 هروی(

 ٌادداشت;
( را می توانٌد معلومات درمورد تعداد )آٌات، کلمات وحروؾ لرآن عظٌم الشؤنتفصٌل 

 مطالعه فرماٌد.تفسٌر احمددر سورۀ طور 
 ;هاهداؾ کلی و اساسی اٌن سور

 مبارزه با شرن و خرافات 
 علٌه وسلم.  هللا مسؤلۀ وحى و نبوت پٌامبر صلى 
 ٌادآورى لٌامت. 

ن نجم به گفتۀ برخی ازمفسرٌن اولٌن سورۀ ای که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بعد از علنى كرد ۀسور
دعوت خود آن را آشكارا و با صداى بلند در حرم مكۀ مکرمه تالوت كرد، و مشركان به 
آن گوش دادند، و همه مإمنان آن روز و حتى مشركان سجده كردند. به هر حال طورٌکه 

 ا  بحثهاٌى از اصول اعتمادى مخصوص ٌاد آور شدٌم اٌن سوره به خاطر مكى بودنش
كفار مى  هداٌت اى كوبنده و انذارهاى مكرر به بٌدارىنبوت و معاد دارد، و با تهدٌده

 .پردازد
 ;الطوربا سورۀ  «النهْجمِ »ۀ سورارتباط 

علٌه وسلم شروع كرده است، همانگونه  هللا را با ٌاد پٌامبر صلی » منّجْ »هللا تعالی سورۀ 
سورۀ لبلى به ابتداى اٌن  ۀرا با ٌاد آنحضرت ختم فرموده، تا آخر سور« طور »كه سورۀ

 با دو مطلب همگون اتصال ٌابد. 
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 ٌادداشت;
 دارای سجده تالوت می باشد.« سوره النجم( » 62آٌه )

 ; حکم سجدۀ تَلوت
( می نوٌسد که در لرآن عظٌم الشؤن 106/5(، )10/5« )المحلی»ابن حزم در کتابش 

 آٌه سجده تالوت وجود دارد، که عبارتند از: 14بصورت کل در 
 206 ۀآٌ ،سورۀ اعراؾ -
 15 ۀآٌ، سورۀ رعد -
  49و 50سورۀ نحل آٌات  -
  109 ۀآٌ، سورۀ اسراء -
  58آٌۀ  ،سورۀ مرٌم -
  77و18آٌات  ،سورۀ حج -
  60آٌۀ  ،سورۀ فرلان -
  26و25آٌات  ،سورۀ نمل -
  15 ۀآٌ ،سورۀ سجده -
 25و24آٌات  ،سورۀ ص -
 38و37آٌات  ،سورۀ فصلت -
  62 ۀآٌ ،سورۀ نجم -
 21و20آٌات  ،شماقسورۀ ان -
 19آٌۀ  ،سورۀ علك -

 ; تَلوت ۀحکم سجد
  ، سجدۀ تالوت برای خوانندۀ لرآن کرٌم و شنونده، هردو سنت است به رأی جمهورعلماء

دلٌل اٌنکه سجدۀ تالوت فرض نٌست، اٌنست که پٌامبر اسالم دمحم صلی هللا علٌه نه واجب. 
را  «والنجم»، در حالٌکه زٌد بن ثابت را خواند و به سجده رفت «والنجم»سورۀ  ،مل  وس

بر پٌامبر صلی هللا علٌه و سلم خواند و )پٌامبر( به سجده نرفت تا نشان دهد که سجده 
  نبردن هم جاٌز است.

النحل که شامل سجدۀ  ۀهمچنٌن در ٌکی از خطبه های جمعه، عمر ابن الخطاب سور
آٌنده همان ۀ در جمع جده کرد وس ،تالوت ۀخواند و هنگام مرور از سجد، تالوت مٌباشد

سوره را باز هم تالوت کرد ولی سجده نکرد و سپس به مردم گفت: مٌخواستم که به شما 
 بفهمانم که سجدۀ تالوت سنت است و فرض نٌست.

و  ءبدون وضو مل  صلی هللا علٌه وسپٌامبر ،آٌد از آنجاٌٌکه اٌن سجده، نماز بحساب نمی
  .آورد که ممکن بود آن را بجای می بدون رو کردن به لبله هر طوری

نماز )سنت( شب و روز دو » «صَلة اللٌل و النهار مثنی مثنی»فرمود:  ملسو هیلع هللا یلص اسالم پٌامبر
متر از دورکعت باشد، نماز نٌست مگر اٌنکه دلٌل ک پس آنچه که« رکعت دو رکعت است

ؾ و وتر و نماز جنازه، و اٌن در لاطعی درباره آن بٌاٌد که ثابت کند نماز است مانند طوا
 حالی است که هٌچ نصی مبنی بر اٌنکه سجده تالوت نماز باشد وجود ندارد.

 ;فضٌلت سجده تَلوت
إذا لرأ » فرمود: صلی هللا علٌه و سلم رواٌت است که پٌامبردمحم)رض( از ابو هرٌره 

جود فسجد فله ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشٌطان ٌبکی ٌمول; ٌا وٌله، أمر بالس
خواند و سجده  ولتی انسان آٌۀ سجده را می» «الجنة وأمرت بالسجود فعصٌت فلی النار

گوٌد: وای بر من،  کند و می رود و گرٌه می ای می شٌطان به گوشه« آورد را بجای می
انسان مؤمور به سجده گردٌد، و به سجده رفت پس بهشت برای او است، و من مؤمور به 

 «.سرپٌچی کردم پس جهنم برای من استسجده شدم اما 
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 شود; آنچه در سجده تَلوت، خوانده می
های  شبانه در سجده صلی هللا علٌه و سلم رواٌت است: پٌامبر ااز عاٌشه رضی هللا عنه

سجد وجهی للذی خلمه و شك سمعه و بصره »کرد: تالوت بارها اٌن دعا را تکرار می
ی ذاتی که آن را خلك کرد و با توان و لدرت سجده برد صورت من برا« »بحوله و لوته

 «.خود حس شنواٌی و بٌناٌی را به او داد
داز حضرت علی )رض(رواٌت است: ولتی پٌامبر  به  صلی هللا علٌه و سلم اسالم محم 

اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، أنت ربی، »فرمود:  رفت می  سجده می
خداوندا! برای تو » «رک هللا أحسن الخالمٌنسجد وجهی للذی شك سمعه و بصره تبا

سجده بردم، به تو اٌمان آوردم و تسلٌم تو شدم، تو پروردگار من هستی، سجده برد 
صورتم برای آنکه شنواٌی و بٌناٌی به او بخشٌده، خداوند خٌر و برکتش چه فراوان است 

 «.و نٌکوترٌن آفرٌنندگان است
بودم، که مردی آمد و  صلی هللا علٌه و سلم ٌامبراز ابن عباس )رض( رواٌت است: نزد پ

گفت: دٌشب در خواب دٌدم که در زٌر درختی نماز مٌخواندم، )آٌه( سجده را خوانده و 
اللهم احطط عنی »گفت:  ام سجده کرد، شنٌدم که درخت می سجده بردم، درخت با سجده

دا! به خاطر اٌن خداون» «بها وزرا، و اکتب لی بها أجرا، واجعلها لی عندک ذخرا
سجده گناهم را پاک کن و به خاطر آن اجر و پاداشی را براٌم بنوٌس، و آنرا نزد خود 

 «.برای من ذخٌره گردان
السجدة، فسجد،  ألر صلی هللا علٌه و سلم فرأٌت النبی» ابن عباس )رض( مٌفرماٌد:

صلی  پٌامبر»«. فسمعته ٌمول فی سجوده مثل الذی أخبره الرجل عن لول الشجرة
اش  را دٌدم که )آٌه سجده( را خواند و به سجده رفت، وشنٌدم که درسجده هللا علٌه و سلم

 «.خواند همان دعاٌی را که آن مرد از لول درخت نمل کرد، می
ۀ تالوت علمای مجتهدٌن اسالمی نظرٌات لابل تذکر مٌدانم که در طرٌك بهتر ادای سجد

علمای فمه و مراجعه به کتب فمهی مٌطلبدکه متفاوت داشته رفتن به اٌن جزٌٌات کار 
 . و هللا أعلم بالصواب. درٌن مورد منابع متعدد و کافی وجود دارند

 «;نهْجمِ »فضٌلت سورۀ 
  اولٌن  نجم ۀسور»می فرماٌد:  «نجم  »سورۀ   فضٌلت  مسعود )رض( در بٌان  ابن

  آنرا در حرم  خواندند، سپس  در مکه  طور علنی  را به  هللا ملسو هیلع هللا یلص آن  رسول  بود که  ای سوره
 «. شنٌدند را می   آن  مشرکان  که کردند در حالی شرٌؾ تالوت 

  اولٌن»فرمود:   که  است  مسعود )رض( آمده  ابن رواٌت   به  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن
صلی هللا علٌه  دمحم اکرم  رسول  پس. ( بود من ج  )ۀ شد، سور  نازل  سجده  در آن  که  ای سوره
کردند،   سجده  اٌشان  همراه  ٌنو مشرک  ٌناز مإم  اعم   نٌز همه  کردند و مردم  سجده ،وسلم

  دٌدم  بعد از آن  کند، سپس می  سجده  و بر آن  برگرفته  از خاک  مشتی  دٌدم  مگر شخصی که
 بود.  ؾَخلَ  بن   هٌ  ما  و او «. شد  او بر کفر کشته  که

ٌ  بی أدر حدٌثی از همچنان ًه كَ » ره )رض( رواٌت است:ه َر سورةُ  هُ ندعِ ْت تَبَ أنه النهبِ
ابوهرٌره . «دِت الدواةُ والملمَسجَ نا معه، وَجدْ وس َسَجدَ  - جدةَ سُ ال بَلَػَ ( فلما مِ جْ نّ )ال

ضرت فرماٌد: در حضور نبی اکرم ملسو هیلع هللا یلص سورۀ نجم را نوشتند، هنگامی که آنح  )رض( می
ملسو هیلع هللا یلص به آٌۀ سجده رسٌد، سجده نمود، ما نٌز همراه اٌشان سجده کردٌم، همچنٌن دوات و للم 

 نٌز سجده کردند.( مترجم -دانی و للم  گ) رن
 شود، صحٌح ترؼٌب و ترهٌب.(ۀ )رواٌت بزار است همچنان مالحظ
 موضوعات اساسی سورۀ نجم;

 وضوعات ذٌل خالصه ودسته بندی نمود: موضوعات اساسی سوره را مٌتوان در م
نزول آن بر پٌامبر اسالم دمحم ۀ در سورۀ نجم به صورت کل موضوع وممام وحی وشٌو 

ومبرا کردن آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص از اٌنکه چٌزی أمٌن ملسو هیلع هللا یلص وتماس مستمٌم پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص با جبرئٌل 
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اٌن  18آؼاز والی آٌۀ   5 ۀ ث بعمل آمده است.)اٌن مبحث از آٌبح جز وحی الهی بگوٌد،
 سوره ادامه می ٌابد.(.

ها مطرح بحث  هکذا در اٌن سوره اشاره به سفر اسراء، معراج پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به آسمان  
 لرار گرفته است. 

فرشتگان ها و پرستش  در بخشی از اٌن سورۀ، به رسوم خرافاتی مشركان در مورد بت 
آؼاز می ٌابد  19روشنی انداخته شده، و آنها را محكوم كرده است. ) اٌن مبحث از: آٌۀ 

ها تندٌس وتابلوی دختران هللا  ، ادامه می ٌابد. همچنان در مورد اٌنکه: بت23ولی تا آٌۀ  
 اشاره بعمل آمده است.، نٌستند

اعت فرشتگان مشروط به در موضوعات اٌنکه شف 26الی آٌۀ   24 ۀ همچنان از آؼاز آٌ
در مورد اٌنکه: فرشتگان را دختر خدا  30الی  27ۀ آؼاز از آٌ. استتعالی ذن هللا ا  

در مورد اٌنکه: پاداش و  32الی آٌۀ  31نامٌدن، نشانۀ جهل مشرکان است، از آؼاز آٌۀ 
نکه در مورد اٌ 41الی آٌۀ  33ها تنها به دست هللا تعالی است، آؼاز از آٌۀ  جزای انسان
در مورد اٌنکه: تدبٌر همه  55الی آٌۀ  42 ۀؼاز از آٌآل اعمال خوٌش است، إهرکس مس
 دست هللا تعالی است. امور به 

در بارۀ حکم لرآن عظٌم الشؤن در بارۀ عذاب به  55الی آٌۀ  42همچنان آؼاز از آٌۀ 
 62الی  59دست هللا تعالی است.آؼاز از آٌۀ  کافران در حك است وتدبٌر همه امور به 

درباره لٌامت بحث به عمل آمده ، و شمردن معارؾ لرآن در مورد باورنداشتن و سبک
 است.

 توبه به روی مشرکان واٌنکه هر کس مسإل اعمال خودش است. ۀباز بودن درواز 
 همچنان در اٌن سورۀ به روز لٌامت، والامۀ دلٌل بر آن ذکری بعمل آمده است. 
لوام پٌشٌن که در دشمنی با حك پافشاری ولجاجت می در ضمن به سرنوشت دردناک ا 

 کردند مطالبی هم بٌان ٌافته است .
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 منّجْ ترجمه و تفسٌر سورۀ 

ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

 
 ﴾َٔوالنهْجِم إَِذا َهَوى﴿

 (۱)ولتی پنهان شود. ،لسم به ستاره
 .«فرودافتد« »َهَوى  »
به معناى تماٌل به سموط است و هواى نفس، همان خواهشات است كه انسان را  « َهوى»

 كشاند. به سموط مى
ها به  می فرماٌند که: حركت ستاره « َو النهْجِم إِذا َهوى»برخی از مفسرٌن در تفسٌر 

 شوند.  سوى افول و انهدام است و در آٌنده متالشى مى
هر چٌز از   ، به آفرٌننده»گفتند:   که  است  کرده  رواٌت  و ؼٌر وی  از شعبی  حاتم ابی ابن

 «.خورد  لسم  آفرٌننده  نباٌد جز به  خورد اما آفرٌده می  بخواهد لسم  که  آفرٌدگانش
  ، ٌعنی سورۀ لبل  در آؼاز سه  خداوند متعال»گوٌد:  در تفسٌر کبٌر می امام فخر رازی

؛ در  حروؾ  به  نه  است  خورده سماء لسم أ  ر(، به( و )طو (، )ذارٌات های: )صافات سوره
َهُكۡم »است:  خورده   لسم  خوٌش  وحدانٌت  ) سورۀ صافات( بر اثبات  سورۀ اول إِنه إِلَ 

ِحد    حشر و جزا لسم  )سورۀ ذارٌات( بر اثبات  دوم  ، در سوره[4]الصافات:  «﴾5﴿لََو 
)سورۀ طور(   و در سورۀ سوم [5]الذارٌات:  «﴾6﴿إِنهَما تُوَعُدوَن لََصاِدق»است:  خورده 
إِنه َعذَاَب َربَِّن »است:   خورده  لسم  در روز لٌامت آن  از ولوع  پس  عذاب  دوام  بر اثبات
لِع   خورده  دمحم ملسو هیلع هللا یلص لسم  حضرت  نبوت بر اثبات   سوره  و در اٌن( 7الطور: )سورۀ «لََو 
در   توحٌد، معاد و نبوت  ، هرسه اصل . بنابر اٌن[2]النجم:  «بُُكمۡ َما َضله َصاحِ »است: 
 «.گردٌد  تکمٌل  چهار سوره  اٌن

بر   الهی  سوگند خوردن  که  کنٌم می  ، مالحظه در لرآن  الهی  در سوگندهای  با تؤمل  همچنٌن
  که  چنان  ر استت معاد کم بر اثبات   سوگند خوردنش  به  در لٌاس  و نبوت  وحدانٌت  اثبات

ها می  ( و ؼٌر آن البروج  ، والسماء ذات ، والشمس ، طور، واللٌل ذارٌات)  های در سوره
آٌة   ء له شً  كل  وفًباشد:  خداوند بسٌار می  وحدانٌت  دالٌل  که  است  اٌن  آن  ، سبب بٌنٌم 
  تعالی  حك  بر ٌگانگی  هٌابٌد ک می  های بنگرٌد؛ نشان  در هر چٌز که .واحد  أنه  علً  تدل 

مشهور و   از معجزات  عبارت  ، که نٌز بسٌار است  و رسالت  نبوت  کند دالٌل می  داللت
  از لرآن  عبارت  که  ٌا نملی  سمعی  و ادله  عمل  معاد، به  باشد اما امکان می متواتر پٌامبران

، خداوند  جهت  همٌن  طلبد به میرا   بٌشتری  خود عناٌت  شود و اٌن می  ، ثابت است  و حدٌث
  به  مردم  اٌمان تا راه   است  بسٌار سوگند خورده  آن  عظٌم الشؤن بر اثبات  متعال در لرآن

انوار المرآن )جلد  )برای تفصٌل مبحث مراجعه شود به: تفسٌررا نٌز هموار گرداند.   آن
شمسی جمادی  1394هروی: )حوت( إوؾ مخلص نوشته: عبدالر« نجم»سوم( سورۀ 

 هجری(. 1437االول 

 خوانندۀ محترم !
اثبات وحی و پٌامبری و صدق ( در باره موضوعاتی  18الی  1در آٌات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل می آٌد .معجزه ی معراجوپٌامبر، 

 ﴾َٕما َضله َصاِحبُُكْم َوَما َؼَوى﴿
د ص( منحرؾ نشده و ممصد را گم نكرده است.)كه هم صحبت شما   (۲)محم 

می   مرکب  دو، جهل  اٌن  ترکٌب  که  فاسد است  با عمٌده  همراه  از جهل  : عبارتؼواٌت
 شود.



 
7 

ۀ عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مإلؾ تفسٌر )معارؾ المرآن ( در تفسری اٌن آٌ
لسم به ستاره، ولتی ؼروب می کند، ) هر ستاره ای که باشد، در » مبارکه می نوٌسد: 

باشد، مناسبت خاصی وجود  «َما َضله َصاِحبُُكْم َوَما َؼَوى»جواب آن که: اٌن لسم و
دارد، ٌعنی هم چنان که ستاره از ولت طلوع تا ؼروب در تمام اٌن مسافت از مسٌر ش 
تؽٌٌری نٌافته، آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص نٌز در تمام زندگی خوٌش از ضاللت وگمراهی محفوظ مانده 

دارد به اٌن مطلب که به وسٌله ای ستارگان هداٌت به دست می آٌد،  است، و نٌز اشاره
، هداٌت حاصل گمراهی و بٌراهی(از آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص، نٌز به علت عدم ضاللت وؼواٌت )

 «می شود
 ﴾َٖوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى﴿

 (۳)گوٌد.  و از روی هوی و هوس سخن نمی
هوس. دلخواه خود و به اصطالح خود سرانه، چٌزی  از روی هوا و «;َعِن اْلَهوی»

کالمش وحٌی از و  نمی گوٌد، بلکه چٌزی را که می گوٌد، به فرمان الهی می باشد.
 جانب خداوند است.

 اطاعت و التداء به پٌامبر واجب است;
. و اٌن اطاعت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص در عمل به آنچه امر کرده و ترک آنچه نهی کرده، واجب است

 است.  «أن محمًدا رسول هللا»از ممتضٌات شهادت 
ل م برای ٌک مسلمان لبل از همه اطاعت از رسول هللا صلی هللا علٌه وسب علت وجو

از آنحضرت بخاطر وعلت هم است که هللا تعالی خود به آن در آٌات متعدد به اٌن اطاعت 
اند، وحتی گاهی اطاعت از او را دستور وهداٌت فرموده لَم رسول هللا صلی هللا علٌه وس

َ َوأَِطٌعُواْ »فرماٌد:   ممرون به اطاعت از خود دانسته و می أٌََُّها ٱلهِذٌَن َءاَمنُٓواْ أَِطٌعُواْ ٱَّلله  ٌَ
ُسولَ  اٌد! از خدا اطاعت کنٌد و از  ای کسانی که اٌمان آورده(. )59النساء: )سورۀ  «ٱلره

 .(رسول اطاعت کنٌد
َ »ٌد: همچنان می فرما ُسوَل فَمَۡد أََطاَع ٱَّلله ن ٌُِطعِ ٱلره هر کس از (. )80النساء: )سورۀ  «مه

ُسوَل لَعَلهُكۡم »(. رسول هللا اطاعت کند به ٌمٌن از هللا اطاعت کرده است َوأَِطٌعُواْ ٱلره
 (.و از پٌامبر اطاعت کنٌد تا به شما رحم شود(. )56النور: )سورۀ «. تُۡرَحُمونَ 

ی عذاب  وعده کند. آنعده اشخاصٌکه از فرمان رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص سرپٌچی می و گاهی به
فَلٌَحَذِر ٱلهِذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعۡن أَمِرِهۦٓ أَن تُِصٌبَُهۡم فِتنَةٌ أَۡو ٌُِصٌبَُهۡم »فرماٌد:  دهد و می می

کنند، که   و سرپٌچی میپس بترسند کسانی که از امر ا ». [63النور: )سورۀ  «َعَذاٌب أَِلٌمٌ 
هاٌی مانند کفر،  ٌعنی فتنه «.ای دچار آنان شود ٌا عذابی دردناک بر آنان وارد شود فتنه

پوشاند. ٌا به عذابی دردناک در دنٌا مانند: لتل اجرای حد،   نفاق ٌا بدعت للب آنان را می
پٌروی از او را شوند. و خداوند اطاعت و   های زودرس مبتال می  زندانی ٌا ساٌر مجازات

لُۡل »فرماٌد:   سبب محبت و دوستی خدا نسبت به بنده و بخشش گناهان او لرار داده و می
ُ َوٌَؽِفۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكمۡ  َ فَٱتهبِعُونًِ ٌُحبِبُكُم ٱَّلله بگو ». [31عمران:  ]آل «إِن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن ٱَّلله

ٌن صورت خداوند نٌز شما را دوست اگر خدا را دوست دارٌد از من پٌروی کنٌد، در ا
 .«بخشد  دارد و گناهان شما را می می

لهمَۡد َكاَن لَُكۡم » ۀ مثالی نٌکو برای امت خود است:نمونفرموده که پٌامبر متعال  و خداوند
 َ َ َوٱلٌَۡوَم ٱْلِٓخَر َوَذَكَر ٱَّلله ِ أُسَوةٌ َحَسنَة لَِّمن َكاَن ٌَۡرُجواْ ٱَّلله  «﴾32﴿ َكثٌِرافًِ َرُسوِل ٱَّلله

است، برای کسی  نمونه و مثال به تحمٌك رسول هللا برای شما بهترٌن ».[21]األحزاب: 
 .«که امٌد به هللا و روز آخرت داشته باشد و به کثرت هللا را ٌاد کند

ی کرٌمه اصل بزرگ در التداء به الوال و افعال و احوال رسول  گوٌد: اٌن آٌه ابن کثٌر می
 است. به همٌن دلٌل خداوند تبارک و تعالی روز احزاب به مردم دستور داد که در هللا ملسو هیلع هللا یلص

صبر و سفارش به آن، تنظٌم لوا، مبارزه و امٌد به دفع خطرات از طرؾ پروردگار همٌشه 
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 تا روز لٌامت به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص التدا کنند.
ًٌ ٌُوَحى  ﴾۴﴿ إِْن ُهَو إَِّله َوْح

ۀ ( لرآن عظٌم الشؤن، در آ۴ٌ)نٌست! ،مى گوٌد چٌزى جز وحى كه بر او نازل شده آنچه
فرماٌد: شما مد ت طوالنی  خطاب به منحرفان نموده مى « ما َضله صاِحبُُكْم َو ما َؼوى»

 دانٌد كه او انحراؾ ندارد. وزٌادى همنشٌن و مصاحب پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بودٌد و خوب مى
  در حدٌث ى گوٌد چٌزى جز وحى كه بر او نازل شده چٌزی دٌگری نٌست!و هر آنچه م

از   را که  هر چٌزی  فرمود: من  که  است  شده  عمرو )رض( رواٌت از عبدهللا بن   شرٌؾ
  پس کنم   ها را حفظ و نگهداری آن  که  هدؾ  با اٌن  نوشتم ، می شنٌدم ملسو هیلع هللا یلص می  اکرم  رسول
  هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌشنوی  از رسول  را که  وگفتند: تو هر چٌزی  نموده  کار نهی  از اٌن مرا  لرٌش

  بود که  گوٌند. همان می سخن   خشم  در حال  نٌز بشرند و گاهی  اٌشان  در حالٌکه  مٌنوٌسی
فرمودند:   ، اٌشان گذاشتم  انهللا ملسو هیلع هللا یلص در مٌ  را با رسول  موضوع  واٌن  کشٌده  دست  از نوشتن

  که  ذاتی  زٌرا لسم به  بنوٌس» «.إَّل الحك  منً  ما خرج  بٌده  نفسً  ، فوالذي اكتب»
 «. است  نٌامده  بٌرون  چٌز دٌگری  جز حك  من  ، از زبان در اختٌار اوست  جانم

اثنا   . در اٌن گوٌم نمی  حكجز   من»فرمودند:   دٌگری  شرٌؾ  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در حدٌث
کنٌد؟  می   و مزاح  با ما شوخی  هللا! شما گاهی گفتند: ٌا رسول   شان  از اصحاب  برخی

 «. گوٌم را نمی  جز حمی  ، من کنم  اگر مزاح  فرمودند: حتی
 فضٌلت و امتٌاز رهبران الهى;

می فرماٌد  ،نموده آٌۀ مبارکه به ٌک مفهوم عالی واصل کلی اشاره «ما َضله »درکلمۀ 
رٌخ زندگی ؤسابمه انحرؾ فکر ی نٌستند، دروالعٌت امر که اگرتدارای رهبران الهی  که:

علٌه  ءنبٌاأانبٌاء به طور دلٌك مورد مطالعه لرار گٌرد به وضاحت تام در می ٌابٌم که: 
السالم، ٌک عمرى در مٌان منحرفان، مشرکٌن زندگی بسر برده اند، ولی منحرؾ نشدند 

 می باشد. ءنبٌاأاٌن خود ٌن نشانه عظمت و جالل شخصٌت عالی  و
سابمه ء نبٌاأآٌۀ مبارکه بدٌن اصل اشاره می فرماٌد؛ که  «ما َؼوى»همچنان در کلمۀ: 

می فهمانند که انبٌاء انسانها  «صاِحبُُكمْ »گناه وفسك درعمل هم ندارند. بلکه درکلمه: 
ما ٌَْنِطُك َعِن »الم مٌدارد که: رهبران الهی کٌد اعؤدلسوز و مردمى هستند. وبه تمام ت

 مؽلوب خواهشات خود و دٌگران نمی باشند. ثروؤتابعداری ومت » اْلَهوى
ور شدٌم: نه از روى هواى نفس ودلخواه خود سخن می گوٌند، آوطورٌکه در فوق ٌاد 

 سخن شان جز وحى كه به اوشان نازل شده چٌزی دٌگری نٌست.
 نبٌاء;أثت حکمت و فلسفه در بع

نبٌاء را ٌک اصل زرٌنی تشکٌل می ألبل از همه باٌد گفت که حکمت وفلسفه در بعثت 
نبٌاء و رسوالن را برای راهنماٌی بندگانش مبعوث أپروردگار با عظمت ما  دهٌد که:

بندگانش را بدون رهبر و لائد  متعال گاه خداوند رٌخ بشرٌت هٌچؤدر طول ت نموده است، و
طرٌمه  هللا تعالیبلکه پٌامبران فرستاده شدند تا مردم به واسطۀ برگزٌدگان نگذاشته است، 

و عمال  ا مور عبادت و خدا پرستی را براٌشان بٌان کند،  پرستش و عبادت را بشناسند
ها پٌامبران را فرستاد تا  روی همٌن اصل است که هللا تعالی از نسل و جنس خود انسان

لُۡل إِنهَمآ أَنَ۠ا بََشر » رٌکه لرآن عظٌم الشؤن می فرماٌد:طو اٌشان سخنانشان را بفهمند.
ِحد ه َو  ُهُكۡم إِلَ  ًه أَنهَمآ إِلَ  ٓ إِلَ ثلُُكۡم ٌُوَحى  ای پٌامبر!( بگو »)ٌعنی:  (.221الکهؾ;)سورۀ  «ّمِ

شود که تنها  من فمط بشری هستم مثل شما، )امتٌاز من اٌن است که( به من وحی می
  .«ٌگانه است. معبودتان معبود

ٌی وظٌفه اصلی که دربرابرهمه پٌامبران الهی لرار دارد همانا ؛ ارشاد و رهنما رسالت و
بشرٌت به سوی توحٌد و عبادت پروردگار عالمٌان و پرهٌز از عبادت ؼٌر هللا است، 

( چنٌن بٌان وفورمولبندی گردٌده اْلنبٌاءسورۀ  25سمانی در )آٌۀ آطورٌکه اٌن رسالت 
ٓ أَنَ۠ا فَٱعبُُدونِ »است:  هَ إَِّله ًٓ إِلٌَِه أَنههُۥ ََّلٓ إِلَ  ُسوٍل إَِّله نُوِح  «َوَمآ أَۡرَسلنَا ِمن لَبِلَن ِمن ره
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و )ما( پٌش از تو هٌچ پٌامبری را نفرستادٌم، مگر آنکه به او وحی کردٌم که »ٌعنی: )
 «.معبودی جز من نٌست پس تنها مرا عبادت کنٌد.

 ;  ملسو هیلع هللا یلاٌمان به نبوت دمحم
اٌمان و باور به نبوت حضرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص اصل بزرگً از اصول اٌمان است، كه اٌمان جز با 

ِ َوَرُسوِلِهۦ فَِإنهآ » ٌابد، لذا خداوند متعال مٌفرماٌد: اٌن اصل تحمك نمً َوَمن لهۡم ٌُۡؤِمۢن بِٱَّلله
ِفِرٌَن َسِعٌرا  و هر كس به خدا و رسول او اٌمان [. »13]الفتح: « ﴾24﴿أَعتَۡدنَا ِللَك 

 «.اٌم نٌاورد، بداند كه ما براي كافران آتش )دوزخ( را آماده ساخته
أُِمْرُت أَْن أُلَاتَِل النهاَس َحتهى ٌهْشَهدوا أَْن َّلاله إَِّل هللا وأَنً »رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌد: 

م كه با مردم بجنگم تا اٌنكه گواهً دهند كه معبود بر حمً جز ا مؤمور شده» «رسوُل هللا
 صحٌح مسلم.(«. )خداي ٌگانه نٌست و من فرستاده خداٌم

 ; شود از جمله اٌمان به رسول هللا جز با چند امور متحمك نمً
لرٌش و  شناخت پٌامبرملسو هیلع هللا یلص؛ اٌشان دمحم بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم، و هاشم از اول;

)علٌهما وعلى نبٌنا لرٌش از عرب، و عرب از نسل حضرت اسماعٌل بن ابراهٌم خلٌل 
( است. اٌشان شصت و سه سال عمر نمودند كه چهل سال أفضل الصالة وأزكى التسلٌم

 لبل از نبوت و بٌست سه سال رسول و پٌامبر بودند.
هر آنچه كه امر فرموده، و  تصدٌك اٌشان در آنچه خبر داده، و اطاعت از اٌشان دردوم; 

اند، و اٌنكه جز به روشً كه اٌشان مشروع فرموده  اجتناب ودوري ازهرآنچه نهً فرموده
 اند خداوند پرستٌده نشود. 

ها و جنٌان  اعتماد به اٌنكه اٌشان، به عنوان رسول و پٌامبر به سوي همه انسان سوم;
اي ندارد، لذا خداوند  از اٌشان چارهاند، پس هٌچ احدي جز تبعٌت و پٌروي  فرستاده شده
ِ إِلٌَُكۡم َجِمٌعًا»فرماٌد:  متعال مً أٌََُّها ٱلنهاُس إِنًِّ َرُسوُل ٱَّلله [. 158]األعراؾ:  «لُۡل ٌَ 

 «.سوي همه شما هستم بگو اي مردم، من فرستاده خداوند به»
ران است، چنانكه و اٌنكه اٌشان بهترٌن و آخرٌن پٌامب  اٌمان به رسالت اٌشان، چهارم;

ِ َوَخاتََم ٱلنهبٌٌِِنَ »فرماٌد:  خداوند متعال مً  ُسوَل ٱَّلله ِكن ره
بلكه [. »40]األحزاب:  «َولَ 
 «.رسول خدا و خاتم انبٌاء است

و اٌنكه اٌشان خلٌل خداوند، و سردار تمام بشرٌت و صاحب شفاعت عظمً هستند، كه 
ست، اٌشان صاحب حوض كوثر و باالترٌن درجات بهشت ا «الوسٌلة»مخصوص به 

ٍة أُخِرَجۡت »امت اٌشان بهترٌن امت است، چنانكه خداوند متعال مٌفرماٌد:  ُكنتُۡم َخٌَر أُمه
شما بهترٌن امتً هستٌد كه براي مردم پدٌد آورده شده [. »110عمران:  ]آل «ِللنهاِس 
 «.است

د داد، و اٌنكه رسالت اٌشان كما اٌنكه امت اٌشان بٌشترٌن تعداد بهشتٌان را تشكٌل خواهن
 هاي گذشته است. ناسخ تمام رسالت

ترٌن معجزه كه لرآن كرٌم و كالم  ترٌن و جاودانه اٌنكه خداوند اٌشان را با بزرگ پنجم;
  الهً محفوظ از هر گونه تؽٌٌر و تبدٌل است، تائٌد و حماٌت فرموده است. چنانكه مً

َذا ٱلمُۡرَءاِن ََّل ٌَۡأتُوَن  لُل لهئِِن ٱجتََمعَِت ٱِْلنسُ »فرماٌد:  ٓ أَن ٌَۡأتُواْ بِِمثِل َه  َوٱلِجنُّ َعلَى 
 «﴾99﴿بِِمثِلِهۦ َولَۡو َكاَن بَعُضُهۡم ِلبَعض َظِهٌرا

بگو اگر انس و جن گرد آٌند بر آنكه مانند اٌن لرآن آورند، هرگز [. »88]اإلسراء: 
 «.برخً)دٌگر( باشندنمٌتوانند مانندش آورند و اگر چه برخً از آنان ٌاور 

ِفُظوَن »و مٌفرماٌد:  كَر َوإِنها لَهُۥ لََح  لنَا ٱلذِّ گمان ما لرآن  بً[. »9]الحجر:  «۹إِنها نَحُن نَزه
 «.اٌم و به راستً ما نگهبان آن هستٌم را فرو فرستاده

را ادا نمودند، و اٌمان به اٌنكه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص رسالتشان را تبلٌػ كردند و امانت  ششم;
مگر اٌنكه امت را به آن ترؼٌب و   امت را نصٌحت كردند، هٌچ خٌر و خوبً نبود،
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راهنماًٌ فرموده و هٌچ شر و بدي نبود، مگر اٌنكه امت را از آن بر حذر داشته است. 
ۡن أَنفُِسُكۡم َعِزٌٌز َعلٌَهِ »چنانكه خداوند متعال مٌفرماٌد:  َما َعنِتُّۡم  لَمَۡد َجآَءُكۡم َرُسول ّمِ

ِحٌم گمان رسولً از  بً[. »128]التوبة:  «﴾239﴿َحِرٌٌص َعلٌَُكم بِٱلُمۡؤِمنٌَِن َرُءوؾ ره
خودتان به سوي شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حرٌص )و( به مومنان رإوؾ  

 «.مهربان است
ٍة لَْبِلى إَِّله َكاَن َحمًّا  َما ِمْن نَبِىٍّ » فرماٌند: طورٌکه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص می  ُ فِى أُمه بَعَثَهُ َّللاه

ته ِمْن َشّر ما ٌَْعلَْمهُ لهم ٌِْر َما ٌَْعلَُمهُ لَُهْم وٌحذر أُمه تَهُ َعلَى َخ ٌِْه أَْن ٌَُدله أُمه هٌچ »«. َعلَ
پٌامبري نبوده كه خداوند او را لبل از من در مٌان امتً مبعوث كند مگر اٌنكه مؤمور و 

دانسته راهنماًٌ نموده و  اي كه مً مكلؾ بوده است به اٌنكه امتش را به هر خٌر و نٌكً
 صحٌح مسلم.(«. )دانسته بر حذر بدارد از هر شر و بدي كه مً

محبت آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص تا حدي كه محبت اٌشان را بر محبت تمامً مخلولات و حتً  هفتم;
ت و تعظٌم و احترام، و شخصٌت لائل شدن و بر محبت خودش ترجٌح دهد. پس محب

اطاعت كردن اٌشان از حمولً است كه خداوند متعال در كتاب عزٌزش بر ما واجب 
كرده است، زٌرا محبت اٌشان جزو محبت خدا و اطاعت از اٌشان اطاعت از خداست. 

َ فَٱتهبِ »چنانكه خداوند متعال مٌفرماٌد:  ُ َوٌَؽِفۡر لَُكۡم لُۡل إِن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن ٱَّلله عُونًِ ٌُحبِبُكُم ٱَّلله
ِحٌم ُ َؼفُور ره دارٌد   بگو: اگر خدا را دوست مً[. »31عمران:  ]آل «﴾42﴿ذُنُوبَُكۡمۚۡ َوٱَّلله

از من پٌروي كنٌد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را براٌتان بٌامرزد و خداوند 
 «. آمرزنده مهربان است

َّلٌُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتًه أَُكوَن أََحبُّ إلٌَِه ِمْن َولِدِه َو َواِلِدِه َو » می فرماٌد: و پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص
تواند مإمن كامل باشد تا زمانً كه من در نزد او  هٌچٌن از شما نمً» «النهاِس أَْجَمِعٌن

 )متفك علٌه.(«. از فرزند و پدرش وساٌر انسانها محبوبتر نباشم
زٌرا بخٌل كسً   ه كثرت درود و سالم فرستادن بر روان پان حضرت دمحم)ص(،ب هشتم;

است كه اسم مبارن اٌشان در نزدش برده شود و براٌشان درود نفرستد. خداوند متعال 
أٌََُّها ٱلهِذٌَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ »مٌفرماٌد:   ٌَ ِۡۚ ًّ ئَِكتَهُۥ ٌَُصلُّوَن َعلَى ٱلنهبِ

َ َوَملَ  َعلٌَِه َوَسلُِّمواْ  إِنه ٱَّلله
 [.56]األحزاب:  «﴾67﴿تَسِلًٌما

فرستند. اي مومنان )شما نٌز( بر او  گمان خداوند و فرشتگانش بر پٌامبر درود مً بً»
 «. درود بفرستٌد و چنانكه باٌد سالم بگوٌٌد

ٌِْه بَها َعْشراً َمْن َصلهى َعلَىه َواِحَدةً َصلهى هللاُ عَ »وپٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌند:  كسً كه »«. لَ
ٌكبار بر من درود بفرستد خداوند متعال در ممابل ده مرتبه بر او درود مً 

 صحٌح مسلم.(«.)فرستد 
در چند جا بر اٌشان درود و سالم فرستادن بسٌار مهم و مإكد است، از جمله در تشهد 

نگام ورود و خروج از نماز، در لنوت، در نماز جنازه، در خطبة جمعه، بعد از اذان، ه
 هنگامٌكه نام مبارن اٌشان برده شود وؼٌره. مسجد، هنگام دعا، 

اند، زندگً برزخًٌ كه از زندگً شهدا  اٌنكه پٌامبرملسو هیلع هللا یلص در نزد پروردگارشان زنده نهم;
بهتر و كامل تر است، ولً مانند زندگٌشان در روي زمٌن نٌست، اٌن زندگً مخصوصً 

توان آنها را مرده نامٌد. چنانكه  گونگً آنرا ما نمٌدانٌم، ولً با اٌن وجود نمًاست كه چ
َم َعلَى اْلْرِض أَْن تَأُْكَل أَْجَساَد اْلَْنبٌَِاء»پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌند:   «.ِإنه هللاَ َحره

 داود.(سنن أبو « )خداوند بر زمٌن حرام گردانٌده است كه جسد پٌامبران را بخورد»
ًه ُرْوِحً َكً أَُرده »فرماٌند:  همچنٌن مً ًه إَِّل َرده هللاُ َعلَ هٌچ »« َماِمْن ُمْسِلٍم ٌَُسلُِّم َعلَ

گرداند تا  مسلمانً نٌست كه بر من سالم كند مگر اٌنكه خداوند روحم را به من باز مً
 سنن أبو داود.(«.)اٌنكه سالم او را جواب دهم

رت ملسو هیلع هللا یلص و همچنٌن در كنار لبر اٌشان هنگام سالم دادن كسً اٌنكه در حٌات حض دهم;



 
11 

 صداي خودش را بلند نكند كه اٌن نٌز جزو احترام اٌشان است.
تَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت »طورٌکه خداوند متعال مٌفرماٌد:  أٌََُّها ٱلهِذٌَن َءاَمنُواْ ََّل تَۡرفَعُٓواْ أَصَو   ٌَ

ِ َوََّل تَجَهرُ  ًّ لُُكۡم َوأَنتُۡم ََّل ٱلنهبِ واْ لَهُۥ بِٱلمَۡوِل َكَجهِر بَعِضُكۡم ِلبَعٍض أَن تَحبََط أَعَم 
 -اي مإمنان، صداي خود را بلندتر از صداي پٌامبر مكنٌد [. »2]الحجرات:  «تَشعُُرونَ 

در حالً كه شما  -با او بلند سخن مگوٌٌد. كه مبادا  -و مانند سخن گفتن با همدٌگر
 «.عمالتان از بٌن برودا -دانٌد نمً

هاي اول و   احترام اٌشان پس از وفات عٌن احترام در حٌات اٌشان است. چنانكه نمونه
نظٌر مكتب اٌشان رضوان هللا علٌهم اجمعٌن عمل كردند، چه آنان از نظر   الگوهاي بً

اطاعت و پٌروي نزدٌن ترٌن مردم به اٌشان بوده، و از هرگونه مخالفت با اٌشان و 
 ت گذاري در دٌن بشدت گرٌزان بودند.بدع

با همة اصحاب و اهل بٌت و همسران اٌشان دوستً و محبت داشتن و از  ٌازدهم;
و دشنام و جسارت و اهانت نسبت به آنان پرهٌز كردن،   هرگونه كٌنه و حسد و كدورت،

ٌه زٌرا خداوند از آنان راضً شده و آنان را براي صحبت و ٌاري پٌامبرش صلی هللا عل
 و دوستً و مواالتشان را بر اٌن امت واجب گردانٌده است.  وسلم برگزٌده است،
ِجِرٌَن َوٱْلَنَصاِر َوٱلهِذٌَن ٱتهبَعُوهُم »فرماٌد:  خداوند متعال مً لُوَن ِمَن ٱلُمَه  بِمُوَن ٱْلَوه َوٱلسه 

ُ َعنُهۡم َوَرُضواْ َعنهُ  ًَ ٱَّلله ِض ن ره پٌشروان نخستٌن از و [. »100]التوبة:  «بِِإحَس 
مهاجران و انصار وكسانً كه به نٌكوكاري از آنان پٌروي كردند، خداوند از آنان خشنود 

 «.شد و )آنان نٌز( از او خشنود شدند
ُحد َّل تَُسبُّوا أَْصَحابًِ فَوالهذي نَْفِسً بٌَِِدِه لَْو اَْنفََك أََحُدُكْم ِمثَْل أُ »فرماٌند:  پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مً

صحابه مرا دشنام ندهٌد، لسم به ذاتً كه جانم در » «.َذَهباً َما بَلََػ ُمده أََحدهم َوَّل نَِصٌفَه
د  »لبضة اوست اگر ٌكً از شما به اندازه كوه احد طال انفاق كند ثوابش به اندازه ٌن  « م 

د  آنها نخواهد رسٌد  صحٌح بخاري.(«. ))پ ري دو كؾ دست( و حتً نصؾ م 
آٌند مستحب است كه براي آنان طلب آمرزش كنند و از  انً كه بعد از اٌشان مًبراي كس

هاٌشان نسبت به آن الگوهاي اٌمانً و صدالت هٌچگونه حسد و  خداوند بخواهند كه در دل
َوٱلهِذٌَن َجآُءو ِمۢن بَعِدِهۡم ٌَمُولُوَن »فرماٌد:   اي نداشته باشند. چنانكه خداوند متعال مً كٌنه
لهِذٌَن َءاَمنُواْ َربه  ِن َوََّل تَجعَۡل فًِ لُلُوبِنَا ِؼَّل لِّ نِنَا ٱلهِذٌَن َسبَمُونَا بِٱِْلٌَم  خَو  نَا ٱؼِفۡر لَنَا َوِْلِ

ِحٌمٌ  و )نٌز( آنان راست كه پس از اٌنان آمدند [. »10]الحشر:  «﴾21﴿َربهنَآ إِنهَن َرُءوؾ ره
برادرا نمان را كه در اٌمان آوردن از ما پٌشً  گوٌند: پروردگارا! ما را و آن )انصار( مً

اند، لرار مده.  اي در حك كسانً كه اٌمان آورده هاي ما هٌچ كٌنه گرفتند بٌامرز. و در دل
 «.پروردگارا! توًٌ كه بخشندة مهربانً

پرهٌز و اجتناب از ؼلو و افراط درباره پٌامبر اسالم زٌرا كه اٌن بٌشترٌن  دوازدهم;
اذٌت آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص است، زٌرا كه آن حضرت امتشان را از ؼلو و افراط و  وسٌله آزار و

مداحً بٌش از اندازه منع فرموده، ممام و منزلتً كه خداوند براي اٌشان عناٌت فرموده 
إِنهَما أَنَا َعْبٌد فَمُولُوا َعْبُدهللا »فرماٌند:  كه بٌشتر از آن مخصوص پروردگار است. لذا مً

  جز اٌن نٌست كه من ٌن بنده هستم،» «.َّل أُِحبُّ أَْن تَْرفَعُِونً فَْوَق َمْرتَبَتًِ َرُسوله، وَ 
«. پس بگوئٌد بنده و فرستادة خدا، دوست ندارم كه مرا از منزلت خودم باالتر ببرٌد

 (.3372صحٌح بخاري: )
مرا بٌش از حد » «.َن َمْرٌَمَ َّلَ تُْطُرونِى َكَما أَْطَرِت النهَصاَرى ابْ »فرماٌند:  همچنٌن مً

 صحٌح بخاري.(«.)ستاٌش نكنٌد، چنانكه مسٌحٌان عٌسً بن مرٌم را ستاٌش كردند
بنابراٌن خواندن حضرتش در دعاء و استؽاثه و مدد خواستن از اٌشان و طواؾ كردن به 
 دور لبر شرٌؾ اٌشان، و نذر و ذبح كردن به نام اٌشان، همه اٌنها نادرست بوده و شرن

شود، زٌرا خداوند انجام هر گونه عبادتً را جز براي خودش منع  به هللا محسوب مً



 
12 

 فرموده است.
توجهً نسبت به آنحضرت نادرست است. پس بً  كما اٌنكه درممابل، تفرٌط و بً

ادبً به  احترامً نسبت به اٌشان كه از روي بؽض و كٌنه با اٌشان باشد، ٌا جسارت و بً 
ٌا از شؤن اٌشان كاستن و تمسخر نسبت به اٌشان روا داشتن، ارتداد و ممام واالي اٌشان، 

 آٌد. كفر و خروج از اسالم به شمار مً
تِِهۦ َوَرُسوِلِهۦ ُكنتُۡم تَستَهِزُءوَن »طورٌکه خداوند متعال مٌفرماٌد:  ِ َوَءاٌَ   ﴾76﴿لُۡل أَبِٱَّلله
نُِكمۡ   [.66-65]التوبة:  «﴾77﴿ََّل تَعتَِذُرواْ لَۡد َكفَۡرتُم بَعَد إٌَِم 

كردٌد؟ عذر نٌاورٌد، به راستً كه پس  آٌا به خدا و آٌات او و رسولش رٌشخند مً ;بگو»
 «.از اٌمانتان كفر پٌشه كردٌد

پس محبت صادلانه نسبت به پٌامبرملسو هیلع هللا یلص اٌن است كه بر كمال التداء و پٌروي از سنت  
  كند، ن مخالؾ است داللت دارد و صدق مًاٌشان و ترن آنچه كه با راه و روش اٌشا

ُ َوٌَؽِفۡر لَُكۡم »چنانكه خداوند متعال مٌفرماٌد:  َ فَٱتهبِعُونًِ ٌُحبِبُكُم ٱَّلله لُۡل إِن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن ٱَّلله
ِحٌم ُ َؼفُور ره بگو اگر خداوند را دوست [. »31عمران:  ]آل «﴾42﴿ذُنُوبَُكۡمۚۡ َوٱَّلله

پٌروي كنٌد، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را براٌتان از من   دارٌد، مً
 «.بٌامرزد و خداوند آمر زندة مهربان است

پس واجب است كه نسبت به تعظٌم و احترام و بٌان شؤن و منزلت واالي اٌشان از هر 
گونه افراط وتفرٌط بپرهٌزٌم و صفات الوهٌت را كه مخصوص پروردگار است به اٌشان 

و به هٌچ عنوان از لدر و منزلت اٌشان نكاهٌم. اٌن همان احترام و محبتً  دهٌم، نسبت ن
است كه نشانه اتباع و پٌروي از سنت و شرٌعت اٌشان، وحركت درمسٌر هداٌت و التداي 

 صادلانه به آنحضرت است.
ٌعت اٌشان : اٌمان به پٌامبرملسو هیلع هللا یلص جز با تصدٌك و باور به اٌشان و عمل به شرسٌزدهم

همٌن است معنً انمٌاد و تسلٌم براي اٌشان، پس اطاعت اٌشان اطاعت   شود، متحمك نمً
هللا و معصٌت اٌشان معصٌت هللا است و اٌمان به اٌشان فمط با تصدٌك و پٌروي 

 ازآنحضرت ملسو هیلع هللا یلص تحمك مً ٌابد.
اسالمی مدٌنه منوره،  هاي علوم اسالمً دانشگاه )کتاب: ارکان اٌمان: مركز پژوهش

 هجری( 1437 بٌع األولشمسی، ر1394)جدی( 
 نبوت انتخاب الهی است و نه سعی بشری;

تواند با کوشش و سعی خود به  شود که آٌا کسی می در بسٌاری از موارد سإال مطرح می
  ممام نبوت نائل شود؟

ی از طرٌك جواب نص صرٌح لرآنی همٌن است که: نبوت انتخاب الهی است وهٌچ انسان
َوإَِذا »تواند شرؾ نبوت را بدست بٌاورد.  رٌاضت و اجتهاد و ٌا هم سعی وکوشش نمی

ُ أَعلَُم َحٌُث ٌَجعَُل  ِِۘ ٱَّلله ًَ ُرُسُل ٱَّلله َجآَءتُهۡم َءاٌَة لَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحتهى  نُۡؤتَى  ِمثَل َمآ أُوتِ
ای بر آنها نازل شد، گفتند: هرگز ما اٌمان  هرگاه آٌه(. )235اْلنعام; )سورۀ  «ِرَسالَتَهُۥ

آورٌم تا آن که آنچه به پٌؽمبران هللا داده شده به ما نٌز داده شود. )بگو:( هللا داناتر  نمی
کردند،سزای  است که رسالت خود را درکجا لرار دهد.به زودی به مجرمانی که گناه می

ز نزد هللا خواهد رسٌد.( بنابر فهم کردند، خواری و عذابی شدٌد ا كرو نٌرنگی که میمَ آن 
اٌن آٌۀ مبارکه گفته می توانٌم که: نبوت موهبت الهی است، پس بٌن نبوت و بشرٌت 

 منافات نٌست. 
 چرا پٌامبران از مٌان انسانها مبعوث گردٌد;

در جواب باٌد گفت: با توجه به اهداؾ پٌامبران الزم است که آنها به نحوی باشند که به 
های خوٌش ارتباط برلرار نماٌند تا بتوانند رسالت خوٌش را به آنان ابالغ  متسهولت با ا

 نماٌند و لٌادت و رهبری جامعۀ بشری را بر عهده بگٌرند.
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ۀ مثالی و سر مشك بودن برای دٌگران نمونعلٌه السالم  ءنبٌاأهمچنان از وظاٌؾ مهم 
شد  های فوق حاصل نمی  مت بودند، نه تنها اهداؾ و حک است. اگر پٌامبران، فرشته می 
پذٌرفتند و زمٌنه پذٌرش آزادانه  ها را ازروی اضطرار می بلکه گروهی ازمردم دعوت آن

و اختٌاری ادٌان سلب مٌشد، در حالٌکه منت الهی اٌن است که هرکس راه خود را به 
ت پٌامبران را اعزام داشته و ولتا   فولاختٌار خود انتخاب کند و برای انتخاب درست 

تگران حك را فرستاده و در بٌن جوامع بشری فرستاده است. طورٌکه علماء و دعو
ا ٌَلب س ونَ »مٌفرماٌد:  م مَّ ال َولَلَبَسنَا َعلٌَه  ه  َرج  ه  َملَكا لََّجعَلنََٰ  (.9األنعام: )سورۀ  «َولَۡو َجعَلنََٰ

آوردٌم،  در میدادٌم، البته او را به صورت مردی  و اگر او )پٌؽمبر( را فرشته لرار می)
کردٌم که لبال در آن )مشتبه( بودند.( بنابراٌن اهداؾ  و البته آنها را دچار اشتباهی می

ٌابد که پٌامبران هللا هلالج لج در اوصاؾ عمومی انسانی با دٌگر  کامل نبوت زمانی تحمك می
 ها مشترک و در برخی دٌگر نٌز از امتٌاز انکارناپذٌری برخوردار باشند.  انسان

 نبوت همٌشه به مردان اختصاص ٌافته;
دٌان بشری، وظٌفۀ نبوت به مردان اختصاص گرفته و زنان ابدا  به اٌن أرٌخ ؤدر طول ت

اند. زٌرا نبوت باری است ثمٌل و تکلٌفی است  گماشته نشده متعال سمت از طرؾ خداوند
وحی و طبٌعت ر .صبر و شکٌباٌی نٌاز دارد، مشکل و سنگٌن. چون نبوت به مجاهده

ل  نداشته و ٌا مشمات را ۀاٌن همفٌزٌکی زنان طوری ساخته شده است که توان تحم 
اٌن توضٌح را مٌتوان دلٌل عملی و  رسالت وی در خانواده و جامعه مشخص شده است.

 علت اختصاص نبوت به مردان ذکر کرد.
ًٓ إِلٌَِهۡمۖۡ َوَمآ أَۡرَسلنَا ِمن لَبِلَن إِ »دلٌل لرآنی در اٌن بابت عبارت است از:  َّله ِرَجاَّل نُّوِح

كِر إِن ُكنتُۡم ََّل تَعلَُمونَ  و پٌش از تو جز مردانی را (. )54النحل; )سورۀ  «فََسلُٓواْ أَهَل ٱلذِّ
دانٌد از اهل علم بپرسٌد.( بر خالؾ  کردٌم، نفرستادٌم، پس اگر نمی که به آنان وحی می

 لمٌس و ؼٌره.پادشاهی که برای زنان نٌز داده شده است مثل ب
 ; چگونکی نزول وحی

ل در نصوص لرآن و سن ت نبوی صلی هللا علٌه وس ی وحی  ٌابٌم که فرشته ، در می ل مبا تؤم 
 سه حالت دارد:

بٌند و اٌن حالت، جز در دو  پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرشته را در شکل و صورت والعی او می اّول;
 ، ات فاق رخ نداد.مورد برای پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص

شود و بعد از تمام شدن، همه مطالب الهام  به صورت صدای زنگ به او وحی می دوم;
 شده در للب رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص حفظ و ضبط مٌشود.

کند و با او به  خود را در شکل و سٌمای ٌک مرد نزد اٌشان نماٌان میۀ فرشت سوم;
ترٌن احوال  کند. اٌن نوع وحی سبک  هم گفتارش را حفظ میپردازد و پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص گفتگو می

لٌن وحی که در نزدٌکی ؼار  راء به اٌشان شد، از اٌن نوع ح  پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بوده است و او 
 بود.

 بشارت وحی;
دٌد و صداٌی را  یلبل از اٌن که با فرشته آشناٌی داشته باشد، نوری را م رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص 

داد، را  آورد و او را مورد خطاب لرار می ای که نوری پدٌد میشنٌد، ولی آن فرشته می
َمَكَث »م نٌز، در صحٌح خود از ابن عب اس رواٌت مٌکند که فرمود: ل  سم  کرد  مشاهده نمی

ْوَت َوٌََرى الضه  ْوَء َسْبَع ِسنٌَِن َوَّلَ رسوُل هللِا ص بَِمكهةَ َخْمَس َعْشَرةَ َسنَةً ٌَْسَمُع الصه
ٌِْه َوأَلَاَم بِاْلَمِدٌنَِة َعْشًرا ٌْئًا َوثََماَن ِسنٌَِن ٌُوَحى إِلَ  «.ٌََرى َش

کرد و  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص پانزده سال در مکه بالی ماند، مد ت هفت سال نور را مشاهده می»
شد و ده سال  اٌشان وحی می دٌد و مد ت هشت سال به شنٌد، ولی چٌزی نمی صدا را می

چه ابن  (، آن104/ 15شرح نووی بر صحٌح مسلم )«.)در مدٌنه زندگی کرد
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عباس)رض(، درمورد مد ت زمان وحی ذکر نموده است، خالؾ مد ت معروؾ است، 
آؼاز  صلی هللا علٌه وسل م، چون معروؾ است که در سن چهل سالگی وحی بر رسول هللا

پنجاه و سه سال بود، به مدٌنه هجرت فرمود، پس دوران  شد و در حالٌکه سن اٌشان
 وحی در مکه سٌزده سال است.(

شنٌد و نورش را  صدای الهام فرشته را می»امام نووی در تفسٌر اٌن حدٌث فرمود: 
کرد، تا اٌن که باالخره فرشته را هم دٌد و  دٌد و نور آٌات هللا متعال را مشاهده می می

 (15/104نووی، شرح مسلم )«. )را از او درٌافت کرد شفاهی و رو در رو، وحی
 تأثٌر فرشتۀ وحی بر پٌامبر;

گوٌند:  کنند، اٌن است که می از جمله پندارهاٌی که منکران فرستادگان هللا متعال، ادعا می
 شد، ٌا نوعی صرع بوده و ٌا شٌطان با او پٌوند برلرار پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به آن دچار می نچه آ

 «.کرده است می
ا اٌن اد عا دروؼی بٌش نٌست، چون اٌن دو حالت با هم فرق دارند؛ کسی که دچار  ام 

ٌابد و تعادلش را از دست  گردد، وزنش کاهش می  شود، رنگش زرد می صرع می 
ن زده هم به همان گونه تؽٌٌرات فٌزٌکی و جسمی، در او لابل مشاهده ج  مٌدهد؛ انسان 

گوٌد و با زبان او، حاضران را مورد خطاب  ا زبان او، سخن میاست و گاهی شٌطان ب
 گوٌی مٌشود. دهد؛ به عبارت دٌگر، دچار هذٌان لرار می 

ا ارتباط فرشته با رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص، موجب رشد و شکوفاٌی جسمی و درخشش سٌمای او  ام 
شنٌدند،   ، سخنی نمیشد، عالوه بر اٌن، حاضران هم در ولت نزول وحی بر اٌشان می

ی زنبور عسل را در نزدٌک سر رسول هللا  ای همچون زمزمه بلکه تنها صدا و زمزمه
 صلی علٌه وسلم مٌشنٌدند.

م از جای سل  سپس رسول هللا صلی هللا علٌه و، (12/41رواٌت ترمذی )جامع االصول )
ده بود، را، حفظ لهام کرا  ی وحی به او  چه که فرشته  بر مٌخاست، درحالٌکه تمامی آن

 داد که چه آٌاتی به او وحی شده است. صحاب خبر می أداشت، سپس خودش به 
حضرت بی بی عائشه نمل کرده که در روزی بسٌار سرد، ولتی لرآن بر رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص 

گرفت و عرق از پٌشانٌش فرو می رٌخت.  شد، در حالت بٌهوشی لرار مینازل می
 .(1/18کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح الباری صحٌح بخاری، )

کند که ولتی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص بر پشت شتر لرار داشت و وحی براٌشان  همچنٌن رواٌت می
بٌهمی، شد، شتراز شد ت سنگٌنی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نزدٌک بود برزمٌن بخوابد. ) نازل می

 (.1/21لباری الدالئل، با رواٌت از عائشه )فتح ا
کند که در کنار رسول هللا نشسته بود،  ٌکی از اصحاب بزرگوار آن حضرت نمل می

رانش در زٌر ران اٌشان لرار داشت، در آن هنگام وحی بر اٌشان نازل شد، نزدٌک بود 
رد شود. ) ، 31، جهاد12صحٌح بخاری، کتاب الصالة رانش در زٌر ران رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص خ 

 (5/184، و احمد )4نس ائی جهاد و 
ها آرزوی دٌدن  ی خود از نزول وحی بر پٌامبرملسو هیلع هللا یلص که مد ت ٌعلی بن امٌة در مورد مشاهده

ی بر افروخته  وارد شدم، ناگهان رسول هللا را با چهره»گوٌد:  آن حالت را داشت، می
ر می رخ  « به حال عادی برگشت.کرد، سپس آرام شد و  دٌدم، مدتی به همان حال خ 

 (.9/9صحٌح بخاری، کتاب فضائل لرآن )فتح الباری )
 ﴾۵﴿ َعلهَمهُ َشِدٌُد اْلمَُوى

 (۵) او را ]فرشتۀ[ بس نٌرومند آموزش داده است.
ٌد  ال م وی» بسٌار  ۀفرشت»را   ٌعنی: وحیدارای نٌروهای شگفت و لدرتهای عظٌم. «: َشد 

 .علٌه السالم استآمٌن جمهور: جبرئٌل   لول به  فرشته  آن  که«  او فرا آموخت  نٌرومند به
 . صل ی هللا علٌه وسل م آموخترسول هللا   دمحم  را به  وحی  که  اوست  پس

ٍة فَاْستََوى﴿  ﴾۶ذُو ِمره
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 (۶همان كس كه توانائً فوق العاده و سلطه بر همه چٌز دارد. )
ة»  لوت، پختگی اندٌشه. «;ذُو ِمره

 دارد.  بسٌار نٌکو و استواری  ٌعنی: جبرئٌل علٌه السالم آفرٌنش « مره  صاحب»
است: جبرئٌل علٌه السالم   اٌن  معنی  لولی . به است  در آفرٌنش  و استواری  مره: نٌرومندی

ٌعنی: جبرئٌل « اٌستاد  راست  پس. » است  متٌنی استوار و رأ  ، خردی نٌک  اندٌشه دارای 
  صل ی هللا علٌه و سل م آورد، در همان  اکرم  رسول  را به  وحی  که  باری  علٌه السالم اولٌن

، در برابر اٌشان  است  آفرٌده  او را بر آن  خداوند متعال  خود که  حمٌمی  وصورت  شکل
)تفسٌر صفوة  را پوشانٌد.  مشرق  جانب  افك  همه  بود، وجودش  بزرگ  اٌستاد و از بس 

 .التفاسٌر دمحم علی صابونی(
 ﴾۷َوُهَو بِاْْلُفُِك اْْلَْعلَى﴿

 (۷) بود.« افك اعلى»در حالى كه در 
کند، لرار دارد. ابن عباس  ٌعنی در افك آسمان، همان جهتى که آفتاب از آن طلوع مى

 .(۴/۲۱۶محل طلوع آفتاب است. )خازن « افك اعلى»گفته است: منظور از 
ٌامبران پٌشٌن مٌآمد، نزد پٌامبر طورى که نزد دٌگر پ : جبرئٌل همان خازن گفته است

 آمد. صل ى ّللا  علٌه و سلم نٌز به صورت انسان مىاسالم دمحم 
روزی پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم از او تماضا کرد که به صورت و شکل حمٌمٌش خود 

صل ى ّللا  علٌه اسالم دمحم  را نشان دهد. جبرئٌل دوبار خود را به صورت حمٌمى به پٌامبر
افك »لم نشان داد، ٌک مرتبه در زمٌن و ٌک مرتبه در آسمان، در زمٌن از جانب و س
ٌعنى از جهت مشرق خود را نشان داد، و آن زمانى بود که پٌامبر صل ى ّللا  علٌه « اعلى

و سلم در ؼار حرا بود. جبرئٌل بر او نماٌان شد و دو بال خود را گسترد و مابٌن مشرق 
هوش گشت، سپس به  گاه پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم بىآن .و مؽرب را مسدود کرد

گرد و ؼبارى را که بر صورتش نشسته ، صورت انسان درآمد و او را در آؼوش گرفت
 تؤلٌؾ دمحم علی صابونی(.: تفسٌر صفوة التفاسٌر) بود، پاک نمود.
 ﴾۸﴿ ثُمه َدنَا فَتََدلهى

 (۸)سپس نزدٌن شد و فرود آمد 
 .«دنزدٌک ش» «َدنَا»
 .«فرودآمد، نزدٌکترشد» «تََدلهى  »

ٌعنی بعد از آن جبرئٌل )ع( به آن حضرت )ص( نزدٌک شد و سپس بٌشتر به آن 
 ست.ج  حضرت نزدٌکی 

خود را در آسمان نشان داد. و هٌچ ٌک از پٌامبران او را به  «سدرة المنتهى»و در 
 ..(۴/۲۱۳وسلم .) خازن  اند، جز پٌامبر ما، دمحم صل ى ّللا  علٌه صورت فرشته ندٌده

ٌِْن أَْو أَْدنَى  ﴾۹﴿ فََكاَن لَاَب لَْوَس
 (۹فاصله او به اندازه دو كمان ٌا كمتر بود. )تا جاٌی 

 اندازه، ممدار. لدر. «;لاب»
ى طول دو  به اندازهٌعنی اٌنکه : «به لدر دوکمان»ممدار طول و کمان. ;«لَاَب لَۡوَسٌنِ »

او نزدٌک شد. آلوسى گفته است: منظور نزدٌک شدن زٌاد انتهاى کمان ٌا کمتر از آن به 
تفسٌر جبرئٌل به معنى والعى کلمه به او نزدٌک شد. ) خواهد بگوٌد: است. در والع مى

 (.۲۷/۴۸آلوسى  روح المعانی
  است  آن  خمٌده  و دو طرؾ  کمان  دسته  مٌان  در اٌنجا: فاصله  دو کمان  هدؾ از فاصله
  اتصالۀ ملک  ، تمثٌل آٌه  در اٌن  تعالی  مراد حك  . البته است  دو طرؾ  یدارا زٌرا هر کمان 

  زٌرا در اٌن  است  آن  وجه  ترٌن کامل  پٌامبرملسو هیلع هللا یلص به  از سوی  وحی  امر استماع و تحمك 
 . )تفسٌر تاس  شده  آورد، نفی می  را پٌش  موضؼ  و   بهام، ا  هش ب هَ خود   که  عد مسافتب  ،  تمثٌل
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شمسی  1394هروی: )حوت( إوؾ مخلص عبدالر« نجم»انوار المرآن )جلد سوم( سورۀ 
 .هجری( 1437جمادی االول 

 ﴾ٓٔفَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى﴿
 (۱۱پس به بنده اش آنچه را باٌد وحی می کرد، وحی کرد. )
ى خود  بنده و فرستاده ى جبرئٌل به ٌعنی پروردگار با عظمت، اوامر خود را به وسٌله
 حضرت دمحم صل ى ّللا  علٌه و اله و سلم وحى کرد.

 ﴾َٔٔما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى﴿
 (۱۱). للب او در آن چه دٌده دروغ نگفته است

ٌعنی للب دمحم صل ى ّللا  علٌه و سلم در مورد اٌن که به شکل حمٌمى جبرئٌل را دٌد، اشتباه 
م جبرئٌل را به ل  صل ى ّللا  علٌه و ساسالم دمحم پٌامبر  ته است:نکرده است. ابن مسعود گف

کرد، و  شکل حمٌمٌش دٌد که داراى شش صد بال بود و هر بال آن افك را مسدود مى
 داند! هاى زٌبا و مروارٌد و ٌالوت را طورى از بالش فرو مً رٌخت که خدا مى رنگ

 .)اخراج از امام احمد(
 ﴾ٕٔا ٌََرى﴿أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى مَ 
 (۱۲)؟ كنٌد. آنچه دٌده مجادله مًآٌا با او درباره 

صل ى ّللا  علٌه و سلم دوبار آن را مشاهده کرد و اسالم دمحم جمهور برآنند که آنچه پٌامبر 
ما کذب الفؤاد ما رأى و أفتمارونه على ما »در اٌن آٌه دوبار از آن سخن رفت: 

 همانا جبرئٌل است. «ٌرى
اند که پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم با چشمان خود خدا را دٌده  کرمه آوردهابن عباس و ع

است، اما حضرت عاٌشه رضى ّللا  عنها اٌن سخن را انکار کرده و گفته است: پٌامبر 
صل ى ّللا  علٌه و سلم دوبار جبرئٌل را به صورت و شکل حمٌمى دٌده است. آنگاه ابو 

تمام مطالب مکنون در اٌن آٌه در رابطه با جبرئٌل حٌان گفته است: درست آن است که 
 . )تفسٌر صفوة التفاسٌر دمحم علی صابونی( ى بوده و دلٌل آن فرموده

 ﴾ٖٔ﴿ َولَمَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى
 (۱۳)و به ٌمٌن پٌامبر جبرٌل را )به صورت اصلٌش( در فرود دٌگرى مشاهده كرد.

 دفعه. «;نَْزلَةً »
باشد که ممتضى آن است که پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم  مى  «ْزلَةً أُْخَرىَولَمَْد َرآهُ نَ »

از « البحر»ى صاحب  گوٌم: گفته . مى۸/۱۵۸اى دٌگر او را دٌده باشد. )البحر  مرتبه
لحاظ داللت لوى است، و بنا به مذهب اهل سنت پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم در شب 

شم دٌده است و دالٌلى از سنت بر اثبات اٌن ادعا دارند. ها خدا را با چ معراج در آسمان
 .اما در مورد آٌات، راجع همان مذهب جمهور است. و ّللا  اعلم.(

بارى دٌگر پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم جبرئٌل را به شکل فرشته « ولمد رآه نزلة أخرى»
 .)تفسٌر صفوة التفاسٌر دمحم علی صابونی( دٌد.

 ; سفر معراج رسول آهللروشنی مختصری بر 
راق و ب  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص بنا بر لول صحٌح، باجسم مبارکش، سوار بر  ابن لٌم می فرماٌد:

راق پٌاده شد، ب  همراه جبرئٌل، از مسجد الحرام به بٌت الممدس سٌر دادند. در آنجا از 
را انجام داد. سپس در  ءنبٌاأمسجد االلصی بست وامامت جماعت  ب  راق را به حلمۀ درب  

همان شب، اٌشان را از بٌت الممدس به آسمان، باال بردند. جبرئٌل برای اٌشان اجازه 
ورود خواست و درب آسمان اول به روی اٌشان گشوده شد. در آنجا آدم علٌه السالم را 
دٌد و به او سالم کرد. آدم علٌه السالم نٌزجواب سالمش را داد و به نبوت اش الرار 

ود. خدای متعال، در آنجا ارواح سعاتمندان را از راستش و ارواح بدبختان را که در نم
 سمت چپش بودند، به آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص نشان داد.
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پس از آن به آسمان دوم برده شد؛ براٌش درب را گشودند، در آنجا ٌحٌی بن زکرٌا و 
جوابش را دادند و به او خوشامد گفتند ها  ها سالم کرد و آن عٌسی بن مرٌم را دٌد و به آن

و به نبوتش الرار کردند. سپس به آسمان سوم برده شد و در آنجا ٌوسؾ علٌه السالم را 
دٌد و سالم کرد و ٌوسؾ هم به او خوشامد گفت و به پٌامبرٌش الرار نمود. پس از اٌن به 

علٌه نٌز به او خوش  آسمان چهارم برده شد که درآنجا ادرٌس را دٌد، سالم کرد و ادرٌس
 امد گفت و به پٌامبرٌش الرار و اعتراؾ نمود.

سپس به آسمان پنجم برده شد، در آنجا هارون بن عمران را دٌد و سالم کرد؛ وی به 
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص خوشامد گفت و به نبوتش الرار نمود. سپس به آسمان ششم برده شد و در آنجا 

کرد و سالم نمود. او به پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص خوشامد گفت و به نبوتش باموسی بن عمران ماللات 
الرار نمود و چون از آنجا باالتر برده شد، موسی علٌه السالم گرٌست. چون علت را 
پرسٌدند، گفت: کودکی پس از من مبعوث شد که امتٌان او بٌشتر از امت من وارد بهشت 

برده شد؛ در آنجا با ابراهٌم علٌه السالم ماللات کرد؛  شوند. پس از اٌن به آسمان هفتم می
به پٌامبری آنحضرت، دمحم علٌه السالم رار ابراهٌم ا لپس از سالم و خوشامد گوٌی و 

بردند؛  و پس از آن به بٌت المعمور المنتهی  را به سدرهصلی هللا علٌه وسل م مصطفی 
اصله اٌشان به اندازه دو کمان ٌا کمتر آنگاه به حضور خداوند جبار برده شد تا جاٌی که ف

 بود. 
اش وحی کرد و پنجاه نماز بر امت آن  خواست، بر بنده در آن هنگام خداوند هرچه می

حضرت فرض نمود و چون رسول خدا هللا صلی علٌه وسلم بازگشت، در راه موسی 
از فرض کرده علٌع وسلم پرسٌد: خداوند به تو چه دستورداده است؟ گفت: بر امتم پنجاه نم

است. موسی علٌه السالم گفت: امت تو توان اٌن را ندارد. برگرد و از خدا تخفٌؾ بخواه. 
آن ولت برگشت و از خداوند تماضای تخفٌؾ نمود. پٌش از آن، رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نگاهی به 

اگر خواهد نظرش را بداند. جبرئٌل نٌز با اشاره گفت  جبرئٌل انداخت که گوٌی می
خواهی، )باز گرد و برای امتت، تخفٌؾ بگٌر( رسول هللا با جبرئٌل به پٌشگاه خداوند  می

آن گونه که شاٌسته شؤن هللا هلالج لج است و کٌفٌت نا بازگشت در حالٌکه بر جای لبلٌش بود .)
 باشد، اما اٌمان به آن، واجب است.( مجهول می 

از را کم کرد. رسول خدا دوباره به نزد های بخاری است خداوند، ده نم ٌکی از رواٌت
موسی بازگشت و به او خبر داد. موسی علٌه السالم گفت: بازگرد و تخفٌؾ بخواه و آن 

کرد تا اٌنکه از پنجاه نماز به پنج  حضرت ملسو هیلع هللا یلص همچنان بٌن موسی و خداوند رفت و آمد می
داد که دوباره بازگرد. پٌامبر صلی  نماز تخفٌؾ ٌافت و چون در اٌن ولت موسی، پٌشنهاد
کشم، لذا خشنودم و تسلٌم اوامر او  هللا علٌه وسلم فرمود: آنمدر رفتم که دٌگر خجالت می

ام را اجرا نمودی و برای بندگانم تخفٌؾ  هستم و چون دور شد، منادی، ندا داد: فرٌضه
 (.2/47زادالمعاد)گرفتی. )

باب دٌدار آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص با خدا، وجود دارد،  پس از آن، ابن لٌم، اختالفی را که در
اش، اٌن است: رإٌت با  ٌادآور شده ودراٌن باره سخنی از ابن تٌمٌه آورده که خالصه

چشم سر، به ثبوت نرسٌده و اٌن سخنی است که هٌچکس از صحابه لاٌل به آن نشده 
نحضرت، خدا را مطلما  دٌده و آ است؛ اما آنچه از ابن عباس نمل شده مبنی بر اٌنکه 
 دٌگری بر رإٌت با دل اشاره دارد، با هم منافاتی ندارند.
سپس »ٌعنی:  «﴾9﴿ثُمه َدنَا فَتََدلهى  »پس از اٌن مٌگوٌد: اما لول خداوند در سورۀ النجم که:

؛ اٌن، ؼٌر از نزدٌک شدن در داستان معراج است، زٌرا «نزدٌک شد و نزدٌکتر آمد
ۀ نجم آمده، نزدٌک و نزدٌکتر شدن جبرئٌل است؛ چنانچه عاٌشه و ابن آنچه در سور
گوٌند و سٌاق عبارت هم گواه بر همٌن است. اما نزدٌک و نزدٌکتر شدن  مسعود می

درحدٌث اسراء، واضح است که خداوند تبارک و تعالی بوده و با دوکمان و نزدٌک شدن 
او را ٌک بار دٌگر در »آمده است: در سورۀ نجم منافاتی ندارد؛ بلکه در سوره نجم 
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و اٌن، جبرئٌل بود که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص او را برای بار اول به شکل « سدره المنتهی دٌد
 اصلٌش درزمٌن دٌد و باردوم درسدره المنتهی.خداوند، داناتر و آگاهتراست.

، 548، 481، 471، 470، 455، 1/50(؛ نگا: صحٌح بخاری)2/47زادالمعاد))
 .(96 -1/91(؛ صحٌح مسلم )549

 ﴾۴ِٔعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى﴿
در نزد سدرة المنتهى! )درخت سدرى كه در آخر محدودۀ آسمان ها و در انتهاى محل  

 (۱۴) صعود و نزول عمل هاى بندگان لرار دارد(
 .«درخت سدرمنتهی، مکانی در آسمان» «ِسۡدَرِة ٱلُمنتََهى  »

خروشد و در طرؾ  ى آن رودبارها مى است که از رٌشه« نبك»درخت اند:  مفسران گفته
موسوم است که آگاهى خالٌك « سدرة المنتهى»راست عرش لرار دارد. از اٌن جهت به 

شود. و جز خدا هٌچ کس از ماوراى آن خبر ندارد. در حدٌث  و فرشتگان به آن منتهى مى
به نزد من آورده شد، « ة المنتهىسدر»سپس مرا به آسمان هفتم بردند، و »آمده است: 

لسمتى از حدٌث «.)هاٌش مانند گوش فٌل است دٌدم ثمر آن مانند لالل هجر است و برگ
 شٌخان است.(

  سدرة المنتهی;
لبل از همه باٌد گفت که مطابك رواٌات احادٌث، سفر اسراء ومعراج رسول هللا صلی هللا 

نتهی خاتمه ٌافت، طورٌکه در صحٌح مسلم علٌه وسلم الی آسمان هفتم بوده، وبه سدر الم
سفر رسول هللا »و مسند احمد از عبدهللا بن مسعود در اٌن بابت رواٌت شده است که: 

ملسو هیلع هللا یلص در اسراء و معراج به سدره المنتهی ختم شد و آن در آسمان هفتم است. هر چه از 
ن فروآٌد نٌز از آن سرچشمه گردد و هر چه به زمٌ زمٌن باال رود، همانجا متولؾ می

ْدَرةَ َما ٌَْؽَشی» گٌرد. می در آن هنگام که چٌزی ( »16)سورۀ النَّجم:« إِْذ ٌَْؽَشی الّسِ
 «.[ سدرة المنتهی را پوشانده بود ای کننده  ]نور خٌره

اگر چه برخی از احادٌث طوری حکم می کند،که مولعٌت سدر المنتهی در آسمان ششم 
حدٌثی رواٌت شده ازابن مسعود که فرموده اند که: سدرة المنتهی در  لرار دارد، از جمله

آسمان ششم لرار دارد و اکثر علماء همچون نووی و لاضی عٌاض و دٌگران نٌز لول 
 اند. دوم را ترجٌح داده

ولی برخی ازعلماء در جمع بٌن دو حدٌث فرموده اند که: اصل و رٌشه سدر المنتهی در 
 آسمان هفتم لرار دارد. )وهللا اعلم(.آسمان ششم و خودش در 

 خوانندۀ محترم!
در لرآن عظٌم الشؤن در مورد اٌن درخت مطالبی بٌان ٌافته است، طورٌکه پروردگار با 
عظمت فرموده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص بر باالی اٌن درخت جبرئٌل علٌه السالم را در 

 ام دارد:ن« مؤوی»صورت والعی او دٌد. اٌن درخت 
َولَمَۡد »( همٌن سورۀ مالحظه می نماٌم: 17الی  13طورٌکه اٌن موضوع را در آٌات )

إِۡذ ٌَؽَشى  ﴾26﴿ِعنَدَها َجنهةُ ٱلَمۡأَوى ٓ  ﴾25﴿ِعنَد ِسۡدَرِة ٱلُمنتََهى   ﴾24﴿َرَءاهُ نَۡزلَةً أُخَرى  
ۡدَرةَ َما ٌَؽَشى   و البته او )فرشته( را بار . «﴾28﴿َما َزاَغ ٱلبََصُر َوَما َطؽَى   ﴾27﴿ٱلّسِ

( نزد سدرة المنتهى )درختی که علم مخلولات به آن 14دٌگر در فرود آمدنش هم دٌد. )
( ولتی که 16( که آرامگاه متمٌان در بهشت نزد آن درخت است. )15شود(. ) منتهی می 

ز حد ( چشم )پٌؽمبر( منحرؾ نشد و ا17پوشانٌد. ) )درخت( سدره را پوشاند آنچه که می 
 تجاوز نکرد.(. 

ثُمه ُرفِعَْت ِلً ِسْدَرةُ »در مورد اٌن درخت چنٌن مٌفرماٌند: و رسول هللا صلی علٌه وسلم 
  « ای جبرٌل » . لال; فَِإَذا نَْبمَُها ِمثُْل لََِلِل َهَجٍر َوإَِذا َوَرلَُها ِمثُْل آَذاِن اْلِفٌَلَةِ ، اْلُمْنتََهى

فَمُْلُت َما َهَذا ، نَْهَراِن بَاِطنَاِن َونَْهَراِن َظاِهَرانِ ، ْربَعَةُ أَْنَهارٍ َوإَِذا أَ سدرة المنتهی،  هذه
ا النهْهَراِن الظهاِهَراِن فَالنٌُِّل َواْلفُرَ  ا اْلبَاِطنَاِن فَنََهَراِن فًِ اْلَجنهِة َو أَمه   «اتُ ٌَا ِجْبِرٌُل لَاَل أَمه
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های  ی کوزه هاٌش را دٌدم که به اندازه ٌوهرسٌدٌم. ناگهان، م« سدرة المنتهً»سپس به  »
سدرة المنتهی   ی گوش فٌل است. جبرٌل گفت: اٌن های آن به اندازه و برگ« هجر»شهر 

است. نگاهم به چهار نهر افتاد که دو تا پنهان و دو تای دٌگر آشکار بودند. پرسٌدم: ای 
نهر آشکار نٌل و فرات ها چٌست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهای بهشت و دو  جبرٌل! اٌن

 . « باشند. می
بخاری، مسلم، ترمذی و احمد نسبت   ( و آن را به2861)  ( شماره3/18صحٌح الجامع ))

 «است.  داده
ْدَرةَ اْلُمْنتََهى فَؽَِشٌََها »در صحٌحٌن نٌز چنٌن آمده است:  ثُمه اْنَطلََك َحتهى أَتَى بًِ الّسِ

ًَ ثُ  مه أُْدِخْلُت اْلَجنهةَ فَِإَذا فٌَِها َجنَابِذُ اللُّْؤلُِؤ َوإَِذا تَُرابَُها أَْلَواٌن ََّل أَْدِري َما ِه
با   ای دٌدم که را به گونه که به سدرة المنتهی رسٌدم. آن سپس به پٌش رفتم تا اٌن » «اْلِمْسنُ 
بودم. سپس وارد بهشت   را ندٌده حال آن  تا به  بود که  شده  های گوناگونی پوشٌده رنگ

 . « جا گنبدهاٌی از مروارٌد و خاک آن از مسک بود شدم. در آن

 ﴾۵ِٔعْنَدَها َجنهةُ اْلَمأَْوى﴿
 (۱۵هم نزدٌن آن است ) َجنهةُ اْلَمأَْوىكه 
َجنهةُ »به   آن  تسمٌه  لولی: علت  مولعٌت دارد. به  المنتهی سدره  نزدٌک «َجنهةُ اْلَمأَْوى»

)رض(   عباس گٌرد. حضرت ابن  می  جای  در آن  مإمنان  ارواح  که  است  دراٌن«  اْلَمأَْوى
انبٌا علٌه السالم   گٌرد و علم می  جای  در آن  ، شهدا و متمٌان فرشتگان  ارواح»گوٌد:  می
 «.داند را نمی  آن  جز هللا تعالی ماورای  کس شود و هٌچ می   منتهی  بدان

ْدَرةَ َما ٌَْؽَشى﴿  ﴾۶ٔإِْذ ٌَْؽَشى الّسِ
 (۱۶)پوشانٌد.  ولتی که )درخت( سدره را پوشاند آنچه که می

حسن گفته است: نور خداى عالمٌان آن را فراگرفته و روشن کرده بود. و ابن مسعود 
 هاى زرٌن آن را پوشانده بود. )رواٌت از مسلم.(  گفته است: پروانه

چ ٌک از بندگان ولتى که با لدرت خدا پوششى آن را بپوشاند هٌ»و در حدٌث آمده است: 
 مسلم آن را رواٌت کرده است.(«.)خدا لدرت توصٌؾ زٌباٌى آن را ندارد

را دٌد که انوار « سدرة المنتهى»اند: پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم درخت  مفسران گفته
توانست آن را تماشا  خداى عز و جل آن را فرا گرفته بود، به طورى که هٌچ کس نمى

کردند  پرندگان در پٌرامون آن حلمه زده بودند و خدا را عبادت مىکند، و فرشتگان بسان 
پردازد، آنها هم در اطراؾ  ها در اطراؾ کعبه به ذکر و طواؾ مى که انسان و همچنان

گوٌان و ثناخوانان به طواؾ مشؽول بودند. در حدٌث آمده است:  تسبٌح« سدرة المنتهى»
آن را پوشانده بود، و روى هر برگ آن  هاى زرٌن و طالٌى سدره را دٌدم که پروانه»

 (۵/۱۵۷)ابو سعود «. اى را در حال نٌاٌش خدا اٌستاده دٌدم فرشته
 ﴾۷َٔما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطؽَى﴿

 (۱۷و چشم او هرگز منحرؾ نشد و طؽٌان ننمود. )
 منحرؾ نشد.«; ما زاغ»
 و از حدى که مشاهده کرد تجاوز نکرد. «َوَما َطؽَى»

ه است: دٌد خود را جز به آٌاتى که در معرض دٌدش بودند، به دٌگر آٌات لرطبى گفت
متوجه نساخت. بدٌن وسٌله ادب و نزاکت پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم را در آن ممام 

 (. ۱۷/۹۸توصٌؾ کرده است؛ زٌرا به چپ و راست نگاه نکرد. )تفسٌر لرطبى 
لى شد و نورش را نماٌان کرد، پٌامبر وخازن گفته است: هنگامى که پروردگار ممتدر متج

ماند، و پاها به لرزش  صل ى ّللا  علٌه وسلم در همان ممام باشکوه که عمل در آن متحٌر مى
شوند، تولؾ کردواٌستاد. )خازن  افتند، و چشمان و دٌدگان منحرؾ مى و لؽزش مى

۴/۲۱۶). 
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 محترم!ۀ خوانند
وز كند. ودر اٌن هٌچ جای شکی نٌست حك  چشم، آن است كه نه انحراؾ بٌند و نه تجا

 که: چشمی والع بٌن وحك بٌن چشمان است که: توان دٌدن آٌات بزرگ الهى را دارد.

 ﴾۸ٔلَمَْد َرأَى ِمْن آٌَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى﴿
 (۱۸)های بزرگ پروردگار خود را مشاهده کرد.   البته او بخشی از آٌات نشانه

لسم به خدا در شب معراج، دمحم  لی صابونی می نوٌسد:مفسرتفسٌر صفوة التفاسٌر دمحم ع
صل ى ّللا  علٌه و سلم عجاٌب ملکوت خدا را مشاهده کرد، سدرة المنتهى و بٌت المعمور و 
بهشت و دوزخ را دٌد و جبرئٌل را در آسمان در شکل حمٌمٌش دٌد که داراى شش صد 

را پوشانده بود. و دٌگر دالٌل تر از جنت دٌد که افك  را سبز و خرم« رفرؾ»بال بود، و 
 عظٌم را دٌد.

سبز « رفرؾ»کند که پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و اله و سلم  )بخارى از ابن مسعود رواٌت مى
 و خرم را با چشمان خود دٌد که افك را پر کرده بود.(

 دهد که پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم در شب معراج امام فخررازی گفته است: آٌه نشان مى
اند: خدا را ندٌد، و دلٌل آن اٌن است که داستان  طور که بعضى گفته آٌات را دٌد، اما آن

لنرٌه من »ى اسراء فرموده است:  معراج را به رإٌت آٌات خاتمه داده است. و در سوره
و اگر خدا را دٌده بود که از تمام آٌات مهمتر است، خداوند از آن خبر می داد. «.آٌاتنا 

 (. ۷/۷۴۱ )تفسٌر کبٌر
 خواننده ۀ محترم !

از خداٌان دروؼٌن، هٌچ کاری ساخته نٌست. ( در باره اٌنکه  30الی  19در آٌات ) 
 ، بحث بعمل آمده است . توبٌخ مشرکان به خاطر نامگذاری فرشتگان به جنس مإنث

ى﴿ َت َواْلعُزه ٌْتُُم الَله  ﴾۹ٔأَفََرأَ
ای»و « الت»ت بزرگ ب  آٌا دو   (۱۹دٌد )که بی اثر است(. )خود را دٌ« عز 

لابل تذکر است که مشرکٌن عرب بتهای زٌادی می پرستٌدند؛ اما سه تا از آنها شهرت 
 . بٌشتری داشت، ولباٌل بسٌار بزرگ عرب به عبادت آنها مشؽول بودند

 ;«منات»و « عزی» ،«َّلت»
را   ( آن )اهالی طاٌؾ  ثمٌؾ  لبٌله  بود که مإنثی   تب    و نام  شده  هللا گرفته  : از اسمَّلت

 کردند.  می  پرستش
داد که  می  نماد شخصی را نشان  اش پٌکر تراشٌده  بود که  آن « َّلت«  به  آن  نامگذاری علت 

 دادند. می   را طعام  مخلوط می کردند، و حجاج  آردآماده شده برای نان را با روؼن از 
را   آن«  ؼطفان»لبٌله   بود که  و طاٌؾ  کهم  در مٌان  مجاهد، درختی لول   به: « عزی»اما 

ولٌد )رض( را فرستادند   ، خالد بن مکه  فتح  ملسو هیلع هللا یلص در سال  اکرم  رسول  کردند پس می پرستش 
 نماٌد.  را لطع تا آن
بت بنی هالل بود، ومشرکٌن در محل ولوع آنها ساختمانهای مجللی ساخته  «منات»

 د کعبه احترام می گذاشتند.بودند. وبه آنها مانن

 ﴾َٕٓوَمنَاةَ الثهاِلثَةَ اْْلُْخَرى﴿
 (۲۱) (نفع و ضرر است جمادی بی آن سومٌن بت دٌگر را؟ )كه «منات»و از 

  حٌوانات  خون  مشرکان  بود که  و مدٌنه  مکه  در مٌان  و خزرج  اوس  از آن  بتی «َوَمنَاةَ »

تحمٌر   نامٌدند و هللا تعالی برای«  َوَمنَاةَ »را   ، آن جهت  ٌنرٌختند، از ا می  آن  را برای  لربانی
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  اخری: از تؤخر در رتبه«  لدر است بی  سومٌن   که  آن»ٌاد کرد:   چنٌن  ، از آن آن  و نکوهش
 . لدر است و بی  ، متؤخر، پست  َوَمنَاةَ   ، ٌعنی است

  که  وجود داشت  بت  سه  ؼٌر از اٌن نٌز  دٌگری  بتان  العرب  در جزٌره»گوٌد:  کثٌر می ابن
  ، لرآن جهت  بود، از اٌن  بت  سه  ها همٌن آن  داشتند اما مشهورترٌن می  ها را بزرگ آن  اعراب

 «.ها ٌاد کرد فمط از آن

 ﴾ٕٔأَلَُكُم الذهَكُر َولَهُ اْْلُْنثَى﴿
 (۲۱) آٌا )به گمان شما( براى شما پسر است و براى خدا دختر؟!

 ﴾ٕٕإِذًا لِْسَمةٌ ِضٌَزى﴿ تِْلنَ 
 (۲۲)  اى است بندى ناعادالنه در اٌن صورت اٌن تمسٌم

 «تمسٌم» «لِسَمة»

 .«ؼٌرعادالنه» «ِضٌَزى ٓ »

ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِْن ٌَتهبِعُوَن  ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاه ًَ إَِّله أَْسَماٌء َسمه إِْن ِه
 ﴾ٖٕ﴿ نه َوَما تَْهَوى اْْلَْنفُُس َولَمَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم اْلُهَدىإَِّله الظه 

اٌن بتان ]که شما آنها را به عنوان شرٌک خدا گرفته اٌد[ چٌزی جز نام های بی معنا و 
بی مفهوم که شما و پدرانتان ]بر اساس حدس و گمان[ نامگذاری کرده اٌد نٌستند، خدا بر 

ٌچ دلٌلی نازل نکرده است. اٌنان فمط از پندار و گمان ]بی پاٌه[ و آنها ه ]حمّانٌّت[
هواهای نفسانی پٌروی می کنند، در حالٌکه مسلما  از سوی پروردگارشان برای آنان 

 (۲۳هداٌت آمده است. )
 ﴾۴ٕأَْم ِلْْلِْنَساِن َما تََمنهى﴿

 (۲۴)رسد؟   آٌا )گمان دارند که( انسان به هر چه آرزو کند می
کند مانند شفاعت  می اش تمن ا و آرزوهای نفسانیآنچه را انسان از خواهش ی اٌنکه:ٌعن
ها و ساٌر امور در اختٌار و لدرت اوست؟ چنٌن نٌست بلکه امر و فرمان، ها، تمثال بت

 مخصوص هللا است.
امام صاوى گفته است: منظور انسان کافر است و اٌن آٌه بر افرادى منطبك است که به 

آورند و در طلبش از هوى و هوس پٌروى  طلب دنٌاى فانى به ؼٌر خدا پناه مىمنظور 
شود، و پٌروى کردن از هوى و هوس خفت و  کنند، پس تمام آرزوٌشان فراهم نمى مى

 (.۴/۱۳۹صاوى « حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجَللٌن)»خوارى است. 
ِ اْْلِخَرةُ َواْْلُولَى﴿ ه  ﴾۵ٕلِلََفِ
 (۲۵)دنٌا برای هللا است. در حالی که آخرت و 

باشد، ٌعنی امر دنٌا وآخرت به پروردگار با  به طور کلى باٌد گفت که ملک از آن خدا مى
کند و فٌصله مٌنماٌد، به هر کس  می چه بخواهد حکم اوست که به هر .عظمت است

ى دنٌا و آخرت  کند و از هر کس که بخواهد درٌػ مٌدارد؛ زٌرا دارنده بخواهد عطا مى
که از هداٌت  کند، بلکه خدا به آن طور نٌست که انسان آن را آرزو مى است و موضوع آن

 کند. او پٌروى کرده و هوى را ترک نماٌد عطا مى
ُ ِلَمْن َوَكْم ِمْن َملٍَن فِ  ٌْئًا إَِّله ِمْن بَْعِد أَْن ٌَأَْذَن َّللاه ً السهَماَواِت ََّل تُْؽنًِ َشفَاَعتُُهْم َش
 ﴾۶ٌََٕشاُء َوٌَْرَضى﴿

و چه بسٌار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هٌچ سودی نمی بخشد مگر 
 (۲۶) که بخواهد و راضی شود، اجازه شفاعت دهد.پس از آنکه خدا برای هر 

لٍَک فِی السهَماَواتِ » ن مه ََّل »ها هستند.  بسى از فرشتگان پاک سرشت در آسمان «َوَکم ّمِ
 ً ٌْئا که با وجود بلندى ممام و منزلتشان، شفاعت آنان براى احدى  «تُْؽنِی َشفَاَعتُُهْم َش

 ها با آن همه حمارت چگونه شفاعت مٌکنند؟! ى خدا، پس بت سودمند نٌست مگر با اجازه
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ُ ِلَمن ٌََشاُء َوٌَْرَضى» ى شفاعت  مگر بعد از اٌن که خدا اجازه «إَِّله ِمن بَْعِد أَن ٌَأَْذَن َّللاه
براى اهل توحٌد بدهد و خود از آنان راضى شود که در آن حالت به فرشتگان اجازه مى 

 وَّل ٌشفعون إَّلگونه که در جاى دٌگرى مٌفرماٌد:  دهد براى آنان شفاعت کنند. همان 
 لمن ارتضى.

ابن کثٌر گفته است: ولتى که وضعٌت براى فرشتگان ممرب درگاه خدا چنٌن است، پس 
ها در نزد خدا براى شما به شفاعت  ها و شرٌک شما اى نادانان! چگونه امٌدوارٌد که بت

 (.۳/۴۱۱برخٌزند؟ )مختصر ابن کثٌر 
ونَ   ﴾۷ٕاْلَمََلئَِكةَ تَْسِمٌَةَ اْْلُْنثَى﴿ إِنه الهِذٌَن ََّل ٌُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة لٌََُسمُّ

مسلما  کسانی که به آخرت اٌمان ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام زن نامگذاری 
 (۲۷می کنند.)

 .«نامگذاری، نامٌدن» «تَسِمٌَةَ »
ٌْئًا﴿َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن ٌَتهبِعُوَن إَِّله الظهنه َوإِنه الظهنه ََّل ٌُؽْ   ﴾۸ٕنًِ ِمَن اْلَحّكِ َش

کنند و به ٌمٌن گمان،  در حالٌکه آنان به آن هٌچ علمی ندارند، جز از گمان پٌروی نمی
  (۲۸)کند.  نٌاز نمی انسان را از )شناخت( حك بی

ْنٌَا﴿  ﴾۹ٕفَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولهى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم ٌُِرْد إَِّله اْلَحٌَاةَ الدُّ
از کسانی که از ٌاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنٌا را نخواسته اند، روی  بنابراٌن

 (۲۹بگردان. )
َذِلَن َمْبلَؽُُهْم ِمَن اْلِعْلِم إِنه َربهَن ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضله َعْن َسبٌِِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمِن 

 ﴾ٖٓاْهتََدى﴿
به كسى كه از راه او گمراه شده است گمان پروردگارت  اٌن منتهاى علمشان است، بى

 (۳۱. ) تر است تر است، و همو به كسى كه راه ٌافته است، آگاه آگاه
 .«حد، منتها، اندازه» «َمبلَؽُُهم»

 خوانندۀ محترم !
 مجازات شان ،بدکاران و ( در مورد موضوعاتی : 32الی  31در آٌات متبرکه ) 

 ت .، بحث بعمل آمده اس نٌکوکاران و اوصافشان
ِ َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض ِلٌَْجِزَي الهِذٌَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوٌَْجِزَي  َوَّلِله

 ﴾ٖٔالهِذٌَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى﴿
و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمٌن است، فمط در سٌطره مالکٌ ت و فرمانرواٌی 

رتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان سزا دهد، و هللا است، تا کسانی را که م
 (۳۱کسانی را که کار نٌک کرده اند، همان کار نٌکشان را به آنان پاداش دهد. )

ثِْم َواْلفََواِحَش إَِّله اللهَمَم إِنه َربهَن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة ُهَو أَْعلَمُ   الهِذٌَن ٌَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْْلِ
َهاتُِكْم فَََل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُهَو بِ  ُكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اْْلَْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنهةٌ فًِ بُُطوِن أُمه

 ﴾ٕٖأَْعلَُم بَِمِن اتهمَى﴿
کنند )بدانند که( البته  ها جز گناهان صؽٌره اجتناب می آنانی که از گناهان کبٌره و زشتی

آنان( آمرزشش وسٌع است. او به )حال( شما ولتٌکه شما را از  پروردگارت )نسبت به
های مادرانتان جنٌنها بودٌد داناتر است. پس از  زمٌن آفرٌد و هنگامی که شما در شکم

 (۳۲)پاک بودن خود سخن مگوٌٌد. او به پرهٌزگاران داناتر است. 
 .«صؽائر، گناهان کوچک» «ٱللهَممَ »
 .«اجمع جنٌن، جنٌنه» «أَِجنهة»

 گناه صؽٌره وکبٌره;
در مورد انواع و ٌا تعرٌؾ گناهان صؽٌره و کبٌره علماء با هم اختالفاتی دارند، 

تا مٌدانند، که در حدٌث پٌامبر صلی هللا علٌه  7بطورٌکه بعضی از آنها گناهان کبٌره را 
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اهی اجتنبوا السبع الموبمات، لالو ٌا رسول هللا م››و سلم ذکر شده است که فرمودند: 
لال الشرک باهلل و السحر و لتل النفس التی حّرم هللا اَّل بالحك واکل الربوا و اکل 

؛ ٌعنی: "از ‹‹مال الٌتم و التولی ٌوم الزحؾ ولذؾ المحصنات المؤمنات الؽافَلت
هفت چٌز هالک کننده دوری کنٌد، صحابه گفتند ای رسول خدا آنها را بگوٌٌد پٌامبر 

 فرمودند:

کشتن فردی که خداوند او را حرام نموده  -3جادو کردن  -2خدا  شرک کردن به -1
 فرار از مٌدان روز نبرد با کفار -6خوردن مال ٌتٌم  -5ربا خوردن  -4مگربه حك 

 .ه(  دارالکتب العلمٌ 4/32، بخاری: دار الفکر 1/64تهمت زدن به زنان مإمن )مسلم: -7 
تا مٌدانند، ولی  700و بعضی دٌگر تا مٌدانند،  70و بعضی دٌگر گناهان کبٌره را 

بهترٌن لول آنست که مٌگوٌد: حد الل و اکثری ندارد ولی هر گناهی که در لرآن و سنت 
پٌامبر صلی هللا علٌه و سلم در مورد آن لعنت، و ٌا وعٌد، و ٌا حد، بٌان شده است 

 ازگناهان کبٌره بحساب مٌاٌد.

  دوزخ  آتش  ، به آن  در برابر ارتکاب  متعال خداوند  که  است  : هر آن گناهیکبٌره  گناه

 .  است  هشدار داده
.  است هفتاد بر شمرده   را تا به  کبٌره  خود گناهان« کباٌر»در کتاب   اما حافظ ذهبی

  گناه هفت   کبٌره  گناهان»)رض( گفت:   عباس  ابن  به  مردی  کند که می  رواٌت  طبرانی
  هفت نزدٌکترند تا به  هفتصد گناه  به  گناهان  ( فرمود: اٌن)رض  عباس . ابن  نٌست  بٌش
نمی   بالی  کبٌره ، گناهی خواهی با استؽفار و آمرزش  همراه  ، مگر باٌد ٌادآور شد که گناه

  گناه  ٌعنی: آن«. نمٌماند بالی   صؽٌره  ، گناهی بر گناه  با اصرار و پافشاری  ماند و همراه
 مٌشود.  دٌلتب  کبٌره  به  صؽٌره

 ; 43شأن نزول آٌة 
واحدی، طبرانی، ابن منذر و ابن ابوحاتم از ثابت بن حارث انصاری رواٌت  -1019

های آنان  گفتند: وی صدٌك است، حرؾ شد می کرده اند: هرگاه کودکی از ٌهود هالک می
ی را خدا در رحم گوٌد، هٌچ انسان به گوش رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص رسٌد و گفت: ٌهود دروغ می

کند، مگر اٌن که از سعادت و شماوت او آگاه است. آنگاه خدا اٌن آٌه:  مادرش خلك نمی
 را نازل کرد. ...«ُهَو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اْْلَْرِض »

از ثابت بن حارث انصاری به لسم  81/  2و طبرانی  770)ضعٌؾ است، واحدی 
در اٌن اسناد ابن لهٌعه ضعٌؾ است، سوره مکی و مجاالت مرفوع رواٌت کرده اند. 

 (.2526« تفسٌر شوکانی»ٌهود در مدٌنه بود. 
 خوانندۀ محترم !

برخی از سران ثروتمند مشرک و روٌگردانان ( در مورد  54الی  33در آٌات متبرکه ) 
آمده علٌه السالم ، بحث بعمل  از پٌروی حك، ٌاد آوری آنان به صحؾ ابراهٌم و موسی

 است .

ٌَْت الهِذي تََولهى  ﴾ٖٖ﴿ أَفََرأَ
  (۳۳آٌا کسی را که ]از حك[ روی گردانٌد، دٌدی؟)

 ;52 – 44ات شأن نزول آٌ
ابن ابوحاتم از عکرمه رواٌت کرده است: رسول هللا به لصد جنگ و پٌکار با  -1020

 ۀ سواری خواست.وسٌلدشمنان دٌن از شهر بٌرون مٌرفت. مردی آمد 
مبر چٌزی نٌافت که به او بدهد. مرد با دوست خود ماللات کرد و گفت: به من اما پٌا

دهم به شرطی که گناهان مرا بر عهده  کمک کن، گفت: شتر جوان خوٌش را به تو می
ٌَْت الهِذي تََولهى»بگٌری، او هم پذٌرفت. برای همٌن آٌه  نازل شد.  41تا آخر آٌه  «أَفََرأَ



 
24 

وره مکی است و در آن هنگام جنگ و ؼزا نبود. بنابراٌن )مرسل و ضعٌؾ است، اٌن س
 باطل است.

ای از سپاة اسالم برای جنگ و  و از دراج ابوسمٌع رواٌت کرده است: دسته -1021
پٌکار با دشمنان دٌن عازم بودند. مردی از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص خواهش کرد که به او وسٌلة 

کنم که به تو بدهم. آن مرد اندوهگٌن برگشت  ب پٌدا نمیسواری ببخشد. پٌامبر گفت: مرک
و به نزد شخصی که شترش روبروٌش خوابٌده بود رفت و شکوه و شکاٌت کرد. آن مرد 
گفت: اگر من براٌت مرکب تهٌه کنم و تو به سپاة اسالم ملحك شوی آٌا تو در عوض 

هللا تعالی آٌه:  دهی، گفت: بله و شتر را سوار شد. پس حسنات خوٌش را به من می
ٌَْت الهِذي تََولهى»  را نازل کرد. «ثُمه ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَى... تا... أَفََرأَ

ابن جرٌر از ابن زٌد )رض( رواٌت کرده است: شخصی اسالم آورد، ٌکی از  -1022
ها را  مشرکان او را دٌد و سرزنشش کرد و گفت: آٌا دٌن بزرگان را ترک کردی و آن

ها در دوزخند. گفت: من از عذاب پروردگار ترسٌدم. گفت:  گوٌی آن مراه شمردی و میگ
چٌزی از ثروت را به من بده تا همه گناهانت را به عهده بگٌرم، آن شخص راضی شد 

کننده مال زٌادتر خواست، به توافك  که ممداری از ثروت خود را به او بدهد. اما سرزنش
ثك و إری به او بخشٌد با سند و شاهد تعهدات خود را منرسٌدند تا اٌن که مال بٌشت

ٌَْت الهِذي تََولهى،َوأَْعَطى لَِلًٌَل َوأَْكَدى»استوار ساختند. پس آٌۀ  طبری نازل شد. ) «أَفََرأَ
از عبدالرحمن بن زٌد رواٌت کرده است و اٌن مفصل است و ابن زٌد ضعٌؾ  32596
 (متروک.

 ﴾۴َٖوأَْعَطى لَِلًٌَل َوأَْكَدى﴿
 (۳۴)و اندکی )از مال( داد و سنگ دل شد )و از دادن آن دست کشٌد(. 

ٌعنى کسى که  «اکدى»بخشش و عطا را لطع کرد.  . ٌعنی؛«خودداری کرد» «أَكَدى ٓ »
اى برسد و نتواند حفر آن را ادامه بدهد. سپس عرب آن  چاهى حفر کند سپس به صخره

ام بدهد ولى آن را به اتمام نرساند، و نٌز را براى کسى به کار بردند که بخششى را انج
 گوٌد: به معنى کسى است که چٌزى را طلب کند اما تا آخر آن را دنبال نکند. حطٌئه مى

)البحر المحٌط فأعطى للٌَل ثم أکدى عطاء هو من ٌبذل المعروؾ فى الناس ٌحمد. 
۸/۱۵۵). 

ٌِْب فَُهَو ٌََرى﴿  ﴾۵ٖأَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلؽَ
 (۳۵بٌند؟ ) علم ؼٌب است و او ]حماٌك را[ مى آٌا نزد او

 ﴾۶ٖأَْم لَْم ٌُنَبهأْ بَِما فًِ ُصُحِؾ ُموَسى﴿
 (۳۶هاى موسى نازل گردٌده با خبر نشده است؟ ) آٌا بدانچه در صحٌفه 

 هاي آسمانً; اٌمان به كتاب
اركان ركن سوم از  گردٌده،نازل علٌهم السالم  هاي الهً كه بر پٌامبران اٌمان به كتاب

اٌمان است، زٌرا خداوند متعال از لطؾ و رحمتً كه بر مخلولاتش دارد جهت هداٌت 
هاًٌ نازل فرموده تا اٌنكه  را با معجزاتً فرستاده و بر آنان كتابخوٌش  آنان پٌامبران

سعادت و خوشبختً دنٌا و آخرت براٌشان متحمك گردد، و تا اٌنكه منهج و برنامه و 
طورٌکه خداوند ها درصورت اختالؾ بدان رجوع كنند.  ه انساندستور العملً باشد ك

َب َوٱلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم ٱلنهاُس »مٌفرماٌد: متعال  ِت َوأَنَزلنَا َمعَُهُم ٱلِكتَ  لَمَۡد أَۡرَسلنَا ُرُسلَنَا بِٱلبٌَِّنَ 
ا به راستً كه رسوالن مان را با دالٌل روشن فرستادٌم و ب[. »25]الحدٌد:  «بِٱلِمسطِ 

 «.در بٌن خود عدالت را لاٌم کنندنازل كردٌم تا با مردم  ترازوآنان كتاب و 
ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن َوأَنَزَل َمعَُهُم »فرماٌد:  و مً ُ ٱلنهبٌَِِّن ُمبَّشِ ِحَدة فَبَعََث ٱَّلله ة َو  َكاَن ٱلنهاُس أُمه

َب بِٱلَحّكِ ِلٌَحُكَم بٌََن ٱلنهاِس فٌَِما ٱختَلَفُواْ 
[. 213]البمرة:  «فٌِِهۚۡ َوَما ٱختَلََؾ فٌِهِ  ٱلِكتَ 
مردم )در آؼاز( امت واحد بودند، پس هللا پٌؽمبران مژده دهنده و بٌم دهنده را فرستاد، و )
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با آنها کتاب را )به حك( نازل کرد تا در مٌان مردم در آنچه اختالؾ کردند به حك حکم 
 اب( به آنها داده شد.(کنند، و در آن اختالؾ نورزٌدند جز کسانی که )کت

 هاي آسمانً; مفهوم اٌمان به كتاب
هاًٌ دارد كه  اٌمان به كتب آسمانً تصدٌك جازم به اٌن امر است كه خداوند متعال كتاب

ها كالم حمٌمً خداوند و نور و  بر پٌامبران علٌهم السالم نازل فرموده، كه اٌن كتاب
ن عدالت است كه پٌروي از آن و هداٌت است، و اٌنكه مطالب آنان حك و صدق و عٌ

داند. در تؤئٌد اٌنكه خداوند  عمل بدان واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسً نمً
ُ ُموَسى  تَكِلٌما»كالم دارد. مٌفرماٌد:  وخداوند [. »164]النساء:  «﴾275﴿َوَكلهَم ٱَّلله

 «.)بدون واسطه( با موسً صحبت كرد
َم ٱَّللهِ  َوإِۡن أََحد»فرماٌد:  و مً 

َن ٱلُمشِرِكٌَن ٱستََجاَرَن فَأَِجۡرهُ َحتهى  ٌَسَمَع َكلَ  ]التوبة:  «ّمِ
 «.و اگر كسً از مشركان از تو امان خواست به او امان ده تا كالم خدا را بشنود[. »6

 حکم اٌمان به کتب آسمانی;
است و با اٌن  هاًٌ كه خداوند متعال بر پٌامبران نازل فرموده واجب اٌمان به همه كتاب

اند و  باور كه خداوند حمٌمتا  بدانها سخن گفته و اٌنكه آنها از سوي خداوند فرود آمده
شود.  مخلوق نٌستند، كسً كه كتب آسمانً ٌا از بخشً از آنها را انكار كند كافر مً

أٌََُّها ٱلهِذٌَن َءاَمنُٓواْ َءاِمنُواْ بِٱَّللهِ »فرماٌد:  طورٌکه خداوند متعال مً ِب ٌَ   َوَرُسوِلِهۦ َوٱلِكتَ 
ئَِكتِِهۦ َوُكتُبِهِ  ِ َوَملَ   َوَمن ٌَكفُۡر بِٱَّلله

ِب ٱلهِذٓي أَنَزَل ِمن لَبُلۚۡ َل َعلَى  َرُسوِلِهۦ َوٱلِكتَ  ۦ ٱلهِذي نَزه
ََل بَِعًٌدا اي مإمنان! به [. »136]النساء:  «﴾247﴿َوُرُسِلِهۦ َوٱلٌَۡوِم ٱْلِٓخِر فَمَۡد َضله َضلَ 

داوند ورسولش وآن كتابً كه بر رسولش فرو فرستاده و آن كتابً كه پٌش از اٌن نازل خ
كرده است اٌمان آورٌد. و هر كسً كه به خدا و فرشتگانش و كتاب هاٌش و فرستادگانش 

 «.و روز لٌامت كافر شود )بداندكه( به گمراهً دور و درازي گرفتار آمده است
 ضرورت به کتب آسمانی;

ن به کتب آسمانی فواٌد بٌشماری دارد، که از جمله می توان ببرخی آن لرار داشتن اٌما
 ذٌل اشاره بعمل اورد:

الؾ: تا كتاب نازل شده بر پٌامبر اساس و مرجع امت باشد كه جهت شناخت دٌنشان به آن 
 رجوع كنند.

ب: تا كتاب نازل شده بر پٌامبر لاضی عادلً باشد كه امت در صورت بروز هر گونه 
 تالؾ بدان رجوع كنند.اخ

ج: تا پس از وفات پٌامبر در هر زمان و مكانً كتاب دٌن الهً را حفاظت و نگهداري 
 كند، چنانكه در دعوت پٌامبر بزرگوار صلً هللا علٌه وسلم چنٌن حالً پٌش آمد. 

ها حجت خدا بر مردم باشد، كه لدرت مخالفت با آن و خروج از  د: وتا اٌنكه اٌن كتاب
ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن »ن را نداشته باشند. دائره آ ُ ٱلنهبٌَِِّن ُمبَّشِ ِحَدة فَبَعََث ٱَّلله ة َو  َكاَن ٱلنهاُس أُمه

َب بِٱلَحّكِ ِلٌَحُكَم بٌََن ٱلنهاِس فٌَِما ٱختَلَفُواْ فٌِهِ 
مردم [. »213]البمرة:  «َوأَنَزَل َمعَُهُم ٱلِكتَ 

ن را مژده آور و بٌم دهنده بر انگٌخت و با آنان ٌن امت )گروه( بودند، آنگاه خدا پٌامبرا
كتاب )آسمانً( را به راستً فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختالؾ دارند مٌان مردم حكم 

 «.كند
 چگونگً اٌمان به كتب آسمانً;

 اٌمان به كتب آسمانً دو گونه است اجمالً و تفصٌلً:
ند متعال كتابهاًٌ را بر پٌامبرانش اٌمان مجمل: اٌن است كه باور داشته باشً كه خداو

 علٌهم الصالة و السالم نازل فرموده است.
و اٌمان مفصل: اٌنكه به همه كتابهاًٌ كه خداوند متعال در لرآن كرٌم از آنها نام برده 
است اٌمان و باور داشته باشً، مانند لرآن و تورات و انجٌل و زبور و صحؾ ابراهٌم و 
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اشته باشً كه خداوند متعال عالوه از اٌن نٌز، كتابهاًٌ بر موسً، و همچنٌن اٌمان د
ها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسً  پٌامبران علٌهم السالم نازل فرموده كه نام

 داند. نمً
ها آمده است تا اٌنكه توحٌد تحمك ٌابد ٌعنً خداوند به ٌكتاًٌ پرستٌده شود و  همه اٌن كتاب

د، و از شرن و فساد در روي زمٌن جلوگٌري بعمل آٌد. اصوال  اعمال نٌكو انجام گٌر
دعوت تمام انبٌاء علٌهم السالم ٌكً است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. اٌمان 

هاي آسمانً الرار به نزول آنها بر پٌامبران گذشته است. و اٌمان به لرآن، الرار  به كتاب
ُسوُل بَِمآ أُنِزَل »وند متعال مٌفرماٌد: به آن و پٌروي از دستورات آن است. خدا َءاَمَن ٱلره

ئَِكتِِهۦ َوُكتُبِِهۦ َوُرُسِلهِ  ِ َوَملَ  بِِّهۦ َوٱلُمۡؤِمنُوَنۚۡ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّلله  [.285]البمرة:  «إِلٌَِه ِمن ره
رسول )خدا( بر آنچه از )سوي( پروردگارش فرو فرستاده شده اٌمان آورده است »

 «. اند ( هرٌن به خداوند وفرشتگانش وكتابهاٌش وفرستادگانش اٌمان آوردهومإمنان )هم
ا »فرماٌد:   و مً هبِعُواْ ِمن ُدونِِهۦٓ أَۡوِلٌَآَءَۗ لَِلٌَل مه بُِّكۡم َوََّل تَت ن ره ٱتهبِعُواْ َمآ أُنِزَل إِلٌَُكم ّمِ

شما فرو فرستاده شده از آنچه از سوي پروردگارتان به سوي [. »3]األعراؾ:  «تََذكهُرونَ 
است پٌروي كنٌد و به جاي او از دوستان )و سروران دٌگر( پٌروي مكنٌد چه اندن پند 

 «.پذٌرٌد  مً
 هاي آسمانً;  فهرست كتاب

 هاي آسمانً كه در لرآن و سنت از آنها نام برده شده است عبارتند از: كتاب
 لرآن عظٌم الشأن; اول;

 متعال آنرا بر خاتم انبٌاء دمحم ملسو هیلع هللا یلص نازل فرموده است، لرآن كرٌم كالم خداوند است كه هللا
وي آخرٌن كتاب نازل شدة آسمانً است كه خداوند حفاظت آنرا از هر گونه دستبرد و 
تحرٌؾ، خود به عهده گرفته و آنرا ناسخ تمام كتب آسمانً دٌگر لرار داده است. لذا 

لنَا»مٌفرماٌد:  ِفُظونَ  إِنها نَحُن نَزه كَر َوإِنها لَهُۥ لََح  گمان ما لرآن  بً[. »9]الحجر:  «﴾:﴿ٱلذِّ
 «.اٌم و به راستً ما نگهبان آن هستٌم را فرو فرستاده
ِب َوُمَهٌِمنًا »و می فرماٌد:  لا لَِّما بٌََن ٌََدٌِه ِمَن ٱلِكتَ  َب بِٱلَحّكِ ُمَصّدِ

ٓ إِلٌََن ٱلِكتَ  َوأَنَزلنَا
ُ َعلٌَِهۖۡ فَٱحُكم بٌَ ٓ أَنَزَل ٱَّلله و )اٌن( كتاب را به راستً )و( [. »48]المائدة:  «نَُهم بَِما

تصدٌك كننده كتابً كه پٌش از آن است و بر آن حاكم است به تو نازل كردٌم، پس 
 «.درمٌان آنان به آنچه خداوند نازل كرده است، حكم كن

 تورات; دوم;
علٌه السالم نازل فرموده و آن را تورات كتابً است كه خداوند متعال بر حضرت موسً 

نور و سبب هداٌت لرار داده كه پٌامبران و علماء بنً اسرائٌل بر اساس آن حكم مً 
 اند. كرده 

توراتً كه اٌمان آوردن به آن واجب است همان كتابً است كه خداوند بر موسً علٌه 
اهل كتاب لرار اي كه امروز در اختٌار  السالم نازل فرموده و نه تورات تحرٌؾ شده

إِنها أَْنَزْلنَا التهْوَراةَ فٌَِها ُهًدى َونُوٌر ٌَْحُكُم بَِها النهبٌُِّوَن »فرماٌد:  دارد. خداوند متعال مً
ِ َوَكانُوا بهانٌُِّوَن َواْْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاه  الهِذٌَن أَْسلَُموا ِللهِذٌَن َهاُدوا َوالره

ما تورات را كه هداٌت و نور در خود دارد، نازل كردٌم. [. »44]المائدة:  «ٌِْه ُشَهَداءَ َعلَ 
پٌامبرانً كه )در برابر احكام الهً( تسلٌمند، براي ٌهود و )همچنٌن( عالمان ربانً و 

 «.كنند اند و بر آن گواه بودند، به آن حكم مً احبار به آنچه ازكتاب خدا حافظ گردانده شده
 انجٌل; سوم;

انجٌل كتابً است كه خداوند متعال بر حضرت عٌسً علٌه السالم نازل فرموده، 
 هاي آسمانً پٌش از خود را حك دانسته و تصدٌك كرده است. وكتاب

و انجٌلً كه اٌمان آوردن به آن واجب است همان كتابً است كه خداوند آن را با اصول 
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اي كه  هاي تحرٌؾ شده  و نه انجٌلصحٌحش برحضرت عٌسً علٌه السالم نازل فرموده 
 امروزه در نزد اهل كتاب لرار دارد.
ٌْنَا َعلَى آَثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم »فرماٌد:  طورٌکه هللا تعالی در اٌن مورد مً َولَفه

ْنِجٌَل فٌِِه هًُدى َونُ  ٌْنَاهُ اْْلِ َ ٌِْه ِمَن التهْوَراِة َوآَت ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌِْه ُمَصّدِ ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ وٌر َوُمَصّدِ
و در پً آن عٌسً فرزند [. »46]المائدة:  «﴾57ِمَن التهْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتهِمٌَن﴿

فرستادٌم و به او انجٌل را  -كه تورات است-مرٌم را، تصدٌك كننده آنچه پٌش از او بود 
ده آنچه پٌش از آن بود كه تورات است و كه هداٌت و نور در خود داشت و تصدٌك كنن

 «.هداٌت و پند براي پرهٌزگاران، به او دادٌم
اند بشارت به رسالت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص می باشد  از جمله مطالبً كه تورات و انجٌل در بر داشته

ًه اْْلُ »طورٌکه هللا تعالی می فرماٌد:  ُسوَل النهبِ هبِعُوَن الره ًه الهِذي ٌَِجُدونَهُ الهِذٌَن ٌَت ّمِ
ْنِجٌِل ٌَأُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَ  ُهُم َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم فًِ التهْوَراِة َواْْلِ

ٌِْهُم اْلَخبَائَِث َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواْْلَْؼََلَل اله  ُم َعلَ ٌِّبَاِت َوٌَُحّرِ ٌِْهمْ الطه  «تًِ َكانَْت َعلَ
اي  كنند كه پٌامبر درس ناخوانده كسانً كه از رسولً پٌروي مً[. »157]األعراؾ: 

ٌابند. آنان را به )كارهاي(  است كه او را نزد خوٌش در تورات و انجٌل نوشته مً
 ها را براي دارد، و پاكٌزه دهد و آنان را از )كارهاي( ناپسند باز مً پسندٌده فرمان مً

شمارد و بار گرانشان و لٌد  ها را براي آنان حرام مً گرداند و نا پاكٌزه آنان حالل مً
 «.دارد  شان بر مً  هاًٌ را كه بر )عهده( آنان بود، از )دوش(  )وبند(

 زبور;چهارم; 
زبور كتابً است كه خداوند متعال آن را بر داود نازل فرموده است. و زبوري كه اٌمان 

همان كتابً است كه خداوند متعال برداود علٌه السالم نازل فرموده و نه بدان واجب است 
 فرماٌد: تحرٌفاتً كه توسط ٌهود در آن بعمل آمده است. خداوند متعال مً

 «. و به داود زبور دادٌم[. »163]النساء:  «٦َٖٔوَءاتٌَنَا َداُوۥَد َزبُورا »
 ها )صحاٌؾ(; صحٌفهپنجم; 

خداوند متعال به حضرت ابراهٌم و حضرت موسً عناٌت  هاًٌ است كه منظور صحٌفه
ها ناپدٌد هستند و هٌچ اثري از آنها در دست نٌست، جز اٌنكه  فرموده و اٌنن اٌن صحٌفه

أَۡم لَۡم »در لرآن كرٌم و سنت مطهره از آنها ٌاد شده است. طورٌکه هللا تعالی مٌفرماٌد: 
ِهٌَم ٱلهِذي َوفهى ٓ َوإِ  ﴾47﴿ٌُنَبهۡأ بَِما فًِ ُصُحِؾ ُموَسى   أََّله تَِزُر َواِزَرة ِوۡزَر  ﴾48﴿بَر 

ِن إَِّله َما َسعَى   ﴾49﴿أُخَرى   َس ِلِْلنَس  ثُمه  ﴾51﴿َوأَنه َسعٌَهُۥ َسۡوَؾ ٌَُرى   ﴾:4﴿َوأَن لٌه
هاي موسً  آٌا به آنچه كه در صحٌفه[. »41-36]النجم:  «﴾52ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَى﴿

اند؟(  ؟ )ٌا از آنچه در صحؾ ابراهٌم بوده است، با خبرش نكردنده   ر داده نشدبود، خب
ابراهٌمً كه )وظٌفة خود را( به بهترٌن وجه ادا كرده است.)در صحؾ اٌشان آمده است( 
كه هٌچكس بار گناهان دٌگري را بر دوش نمً كشد. و اٌنكه براي انسان پاداش و 

ت و براي آن تالش نموده است. و آنكه )حاصل( اي نٌست جز آنچه خود كرده اس بهره
 «.تالشش دٌده خواهد شد. آنگاه به آن )تالش( جزاًٌ هر چه تمامتر به او خواهند داد

ةَ  ﴾26﴿َوَذَكَر ٱسَم َربِِّهۦ فََصلهى   ﴾25﴿لَۡد أَفلََح َمن تََزكهى  »و مٌفرماٌد:  بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلَحٌَو 
ُحِؾ ٱْلُولَى   ﴾28﴿َخٌر َوأَبمَى ٓ َوٱْلِٓخَرةُ  ﴾27﴿ٱلدُّنٌَا َذا لَِفً ٱلصُّ ِهٌَم  ﴾29﴿إِنه َه  ُصُحِؾ إِبَر 

به راستً هر كه پان گشت، رستگار شد و نام [. »19-14]األعلی:  «﴾:2﴿َوُموَسى  
گزٌنٌد و  پروردگارش را ٌاد كرد، و نماز گزارد. حك اٌن است كه زندگً دنٌا را بر مً

هاي نخستٌن )هم( بود.  گمان اٌن )گفته( در صحٌفه است. بًآخرت بهتر و ماندگارتر 
 «.هاي ابراهٌم و موسً صحٌفه

 امتٌاز و برتری های لرآن عظٌم الشأن;
 هاي آسمانً گذشته چندٌن امتٌاز و برتري دارد، از جمله: لرآن كرٌم نسبت به كتاب

وجود دارد معجزه  اي كه در آن لرآن كرٌم با لفظ و معنا و تمام حماٌك كونً و علمً -1
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 است.
هاٌش پاٌان داده،  لرآن آخرٌن كتاب آسمانً است كه خداوند بوسٌلة آن به نزول كتاب  -2

 است.  همچنانكه با پٌامبرمان )ص( به بعثت پٌامبرانش پاٌان داده
هاي دٌگر كه درآنها تحرٌؾ شد مسإلٌت حفاظت لرآن كرٌم از  خداوند برخالؾ كتاب  -3

 تبدٌل را خود به عهده گرفته است. هر گونه تحرٌؾ و
 هاي پٌش از خود و ؼالب بر آنها است. لرآن كرٌم تصدٌك كننده كتاب -4
 هاي آسمانً گذشته است. كما اٌنكه لرآن كرٌم ناسخ تمام كتاب -5

ِكن تَصِدٌَك ٱلهِذي بٌََن ٌََدٌِه َوتَف»فرماٌد:  خداوند متعال مً ِصٌَل َما َكاَن َحِدٌثا ٌُفتََرى  َولَ 
ء َوُهدى َوَرحَمة لِّمَۡوم ٌُۡؤِمنُونَ  ًۡ لرآن( سخنً نبود [. »)111]ٌوسؾ:  «﴾222﴿ُكّلِ َش

كه )به دروغ( بربافته شده باشد. بلكه تصدٌك كنندة كتابً است كه پٌش از آن است و 
 «.بٌانگر هر چٌزي، و براي گروهً كه اٌمان مً آورند ماٌة( هداٌت و رحمت است

 هاي گذشته;  كتاب موضوعات و مطالب
ٌمٌن و باور دارٌم كه آنچه در كتب گذشته خداوند متعال به پٌامبران علٌه السالم نازل 

اي در آن نٌست. ولً معناٌش اٌن نٌست كه آنچه  فرموده حك است و هٌچ شن و شبهه
ها درج است و در اختٌار اهل كتاب لرار دارد بپذٌرٌم، زٌرا اٌن  اكنون در اٌن كتاب

اي كه خداوند متعال به پٌامبران نازل فرموده  ا تحرٌؾ شده و به آن حالت اصلًه كتاب
 بالً نمانده است.
دانٌم كه خداوند متعال نازل فرموده همانست كه در كتاب عزٌزش از آن  آنچه ٌمٌنا  مً

 ﴾47﴿أَۡم لَۡم ٌُنَبهۡأ بَِما فًِ ُصُحِؾ ُموَسى  »است. طورٌکه هللا تعالی مٌفرماٌد:  خبر داده
ِهٌَم ٱلهِذي َوفهى ٓ  ِن إَِّله َما  ﴾49﴿أََّله تَِزُر َواِزَرة ِوۡزَر أُخَرى   ﴾48﴿َوإِبَر  َس ِلِْلنَس  َوأَن لٌه

هُ ٱلَجَزآَء ٱْلَۡوفَى   ﴾51﴿َوأَنه َسعٌَهُۥ َسۡوَؾ ٌَُرى   ﴾:4﴿َسعَى    ٌ -36]النجم:  «﴾52﴿ثُمه ٌُجَز
سً بود، خبر داده نشده؟ )و نٌز در هاي مو  آٌا به آنچه كه در: صحٌفه[. »41

اي بار  گناه دٌگري  هاي( ابراهٌمً كه وفا گذارد؟ )با اٌن پٌام:( كه هٌچ بردارنده صحٌفه
دارد. و آنكه انسان جز آنچه كرده است، ندارد. و آنكه )حاصل( تالشش دٌده  را بر نمً

 «.داد خواهد شد. آنگاه به آن )تالش( جزاًٌ هر چه تمامتر به او خواهند
ةَ ٱلدُّنٌَا; »ومٌفرماٌد َذا لَِفً  ﴾28﴿َوٱْلِٓخَرةُ َخٌر َوأَبمَى ٓ  ﴾27﴿بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلَحٌَو  إِنه َه 

ُحِؾ ٱْلُولَى   ِهٌَم َوُموَسى   ﴾29﴿ٱلصُّ  [.19-16]األعلی:  «﴾:2﴿ُصُحِؾ إِبَر 
گمان  بً گزٌنٌد و آخرت بهتر و ماندگارتر است حك اٌن است كه زندگً دنٌا را برمً»

 «.هاي ابراهٌم و موسً هاي نخستٌن )هم( بود صحٌفه اٌن )گفته( در صحٌفه
 هاي گذشته;  حکم عمل به كتاب

آنچه در لرآن عظٌم الشؤن آمده تعبدي و عمل كردن به آن الزامً است، و اما آنچه در 
ه كتب آسمانً گذشته آمده اگر مخالؾ با شرٌعت ما باشد خود به خود مترون است نه ب

دلٌل اٌنكه باطل بوده، ممكن است در زمان خودش حك بوده باشد، لٌكن ما مكلؾ به آن 
نٌستٌم، زٌرا كه با شرٌعت ما منسوخ شده است، و اگر موافك شرٌعت ما باشد مسلما  حمً 

ارکان »است كه شرٌعت اسالم بر درستً آن داللت كرده است.)مراجعه شود به: کتاب 
شمسی،  1394م اسالمً پوهنتون اسالمی مدٌنه منوره )جدی( مركزتحمٌماتی علو« اٌمان
 هجری ( 1437 بٌع األولر

 ﴾۷َٖوإِْبَراِهٌَم الهِذي َوفهى﴿
 (۳۷)های( ابراهٌم که )در عهد خود با هللا( وفا کرد.  و )نٌز به آنچه در صحٌفه

 .«وفا دار بود» «َوفهى ٓ »
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وظٌفه که مؤمور   بداند ٌعنی اٌنکه حضرت ابراهٌم علٌه السالم عهد خوٌش را بجاء اور
رسانٌد؟ هکذا حضرت ابراهٌم با عهدی که با خالك   و اتمام  اکمال  پاٌه  بود، آنرا به  شده

 خوٌش بسته بود، در آن سعی بلٌػ کرد.

 خوانندۀ محترم!
 علٌهماالسالم اکتفا شد؟  و موسی  ابراهٌم  های چرا در اٌنجا صرؾ به: صحٌفه

  کتاب  اند و اهلعلٌه السالم   ابراهٌم  بر آٌٌن  کردند که ادعا می  ه: مشرکانعلت آن اٌنست ک
و   ابراهٌم  های در صحٌفه   شده  مطرح  ورزٌدند.بلی ! لاعده می  تمسک  تورات  نٌز به

ٌعنی: « را بر نمٌدارد  دٌگری  بار گناه  ای بردارنده هٌچ   که»بود:   موسی علٌهما السالم اٌن
  مانند کفر ٌا هر گناه  جرمی  مرتکب  هرکس  نمٌشود پس ؼٌر خود مإاخذه   گناه  به  کس  هٌچ

 دارد. بر نمی  را از جاٌش  آن  کس  و هٌچ  خود اوست  فمط بر دوش شد، بار گناهش   دٌگری
 است.«  فردی  مسئولٌت»  اصل  به  ، معروؾ اصل  اٌن  که

 ﴾۸ٖأََّله تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى﴿
 (۳۸) كه هٌچ كس بار گناه دٌگرى را بر عهده نخواهد گرفت .

 )مضمون همۀ کتب آسمانی اٌن بود که( هٌچ کس بار گناه دٌگری را حمل نمٌکند. 
 ٌعنی هر کسی از عملکردش مورد بازپرس لرار می گٌرد؛ نه از کردار دٌگری.

ٌَْس ِلْْلِْنَساِن إَِّله َما َسعَى﴿  ﴾۹َٖوأَْن لَ
 (۳۹)راى انسان جز آنچه تالش كرده است چٌزى نٌست.و اٌنكه ب

طور هم  گٌرد، همان طور که گناه دٌگرى را به عهده نمى ابن کثٌر گفته است: ٌعنى همان
 (.۳/۴۱۴شود. )مختصر  جز پاداش عمل خود چٌزى براٌش فراهم نمى

فرموده  ابوهرٌره رضی هللا عنه رواٌت است، که رسول هللا صلی هللا علٌه در حدٌثی از
إِذَا َماَت اِْلْنَساُن اْنمََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إَِّله ِمْن ثََلَثٍَة إَِّله ِمْن َصَدلٍَة َجاِرٌٍَة أَْو ِعْلٍم »است: 

)مسلم، بخاری.( ٌعنی: هرگاه انسان بمٌرد دوسٌه  «.ٌُْنتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ ٌَْدُعو لَهُ 
 هت:عمل اش بسته می شود، بجر از سه ج

صدله جارٌه: )صدله ای که نفع آن مداوم و طوالنی باشد و مردم بعد از مردن صاحب  
 صدله، از آن بهره مند شوند. مانند: ساختن مدرسه، راه، پل، شفاخانه وؼٌره ...( 

علم و اثری ازخود بر جای گذاشته باشد )که برای مردم نفع داشته باشد، مانند: نوشتن  
 تعلٌم لرآن و علوم دٌنی و...(کتاب، ترجمه، تالٌؾ، 

 فرزند نٌک و صالح که برای والدٌن خود دعای خٌر کند. 
ُجُل »همچنان لتاده رضی هللا عنه رواٌت می کند که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود:  ٌُْر َما ٌَُخِلُّؾ الره َخ

ٌَْبلُؽُهُ أَْجُرَها َوِعْلٌم ٌُْعَمُل بِِه ِمْن ِمْن بَْعِدِه ثََلٌَث َولٌَد َصاِلٌح ٌَْدُعو لَهُ َوَصَدلَةٌ تَْجِری 
ٌعنی: بهترٌن چٌزی که پس از مرگ «. معجم الصؽٌر»ابن ماجه، طبرانی در  «.بَْعِدهِ 

فرزند صالحی که برای پدر  -1برای انسان مفٌد و کارآمد خواهد بود، عبارت است از: 
 و مادر دعاء کند.

لمی که بعد از مردن صاحب علم، دٌگران از ع -3صدله ای که نفعش مستدام باشد.  -2
 آن بهره مند شوند.

 محترم! ۀخوانند
لابل ٌاد آوری است که: در لبال اعمال نٌک و شاٌسته ای که فرزند صالح مٌت، انجام 

رسد. بدون اٌنکه از اجر فرزند  دهد به پدر و مادر او نٌز، به همان اندازه اجر می می
از جمله کسب و اعمال والدٌن است. خداوند متعال چٌزی کاسته شود. زٌرا فرزند 

﴿»مٌفرماٌد: ِن إَِّله َما َسعَى  َس ِلِْلنَس  )برای انسان نٌست،  )سورۀ النجم:(. «﴾:4َوأَن لٌه
 جز آنچه خود تالش نموده باشد(.
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ُجُل مِ » فرماٌد: و در حدٌثی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص می ْن َکْسبِِه َوإِنه َولََدهُ ِمْن إِنه أَْطٌََب َما أََکَل الره
ترٌن روزی، آن است که انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند  )بهترٌن و پاک «.َکْسبِهِ 

 آٌد(.  انسان از جمله کسب و عمل او بحساب می
 رسٌدن ثواب صدله برای مٌت;

 شٌخ امام حسنٌن دمحم مخلوؾ در مورد رسٌدن ثواب وصدله برای مٌت مٌنوٌسد:
ذهب امام ابو حنٌفه)رح( آمده که تمام عبادات مثل دعا و استؽفار و صدله و تالوت در م

و ذکر و نماز و روزه و طواؾ و حج و عمره و ؼٌره ثواب آن برای مٌت مٌرسد و 
مٌشود که ثواب عبادات را برای زنده ها و مرده داد و ثواب آن برای مٌت مٌرسد. 

 تفصٌل بٌان گردٌده است.موضوع حکم در کتاب هداٌه و البحر به 
در الفتح المدٌراز حضرت علی رضی هللا عنه رواٌت شده که پٌؽمبر ملسو هیلع هللا یلص روزی از 

را ٌازده مرتبه و اهداء کرد ثواب آنرا « لل هو هللا أحد»ممابرعبور مٌکرد تالوت کرد: 
 برای مرده ها.

فی می دهد:از زنده ها برای مصطفی الزرلا اٌن فتوا را در موضوع رسٌدن ثواب به متو
مٌت ها هٌچ چٌزی نمی رسد بؽٌر از دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنها به مٌت و 
 همچنان دادن صدله برای فمراء و اشخاص محتاج و کسانٌکه مستحك گرفتن زکات اند.

ولی دادن طعام در مجالس امروزی که متاسفانه برای خود نماٌی ورسم رواج وهم چشمی 
ٌگٌرد از جمله عبادات و نزدٌک شدن به پروردگار نبوده وهٌچ ثوابی آن برای صورت م

 مرده نمی رسد.
 فاٌده اٌصال ثواب وصدله جارٌه;

ۀ در حدٌثی از حضرت انس )رضی( رواٌت است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرموده است: در خان
ثواب اٌن صدله را  کسی که مرده شود واهل خانواده از طرؾ او صدله نماٌند پس

حضرت جبرائٌل علٌه السالم در ظرؾ نوری مٌگذارد وبه لبر انتمال مٌدهد وبرای اهل 
لبور مٌگوٌد اٌن تحفه است که اهل خانوادۀ شما برای شما فرستاده است پس شما لبول 

پس مرده خوش حال مٌشود وبه همساٌه های دٌگرخوشخبری را بٌان مٌکند وبه  ،نمائٌد
ه گان که از طرؾ الاربش تحفه نٌامده است خفه اند. )نور الصدر صفحه کدام همساٌ

 .نوشته موالنا مفتی عثمانی( 249( وکتاب احکام مٌت صفحه  138
 فاٌده استؽفار گفتن اوَّلد به پدر و مادر;

از حضرت ابو هرٌرة رضی هللا عنه رواٌت است که برای بنده نٌک هللا تعالی در جنت 
واو حٌران گردد و مٌگوٌد ای هللا اٌن در جه به من چگونه رسٌد، هللا در جه بلندی بخشٌد 

تعالی براٌش مٌگوٌد بنابه برکت استؽفار ودعاء فرزند ت. ) نور الصدر ورساله احکام 
 .نوشته موالنا مفتی عثمانی( 249مٌت صفحه 

 چهار گونه احسان کردن برای مرده;
ه شخصی نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد از حضرت ابو سعٌد رضی هللا عنه رواٌت است ک

وعرض داشت ٌا رسول هللا پدر من وفات کرده است واٌن گونه کدام صورت مٌباشد که 
من برای پدر ومادرخود احسان کنم رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود بلی بنابر چهار طرٌمه تو احسان 

 کرده مٌتوانی:
 براٌشان دعاء کن. -1
 نصحٌت و وصٌت که براٌت کرده است به آن لائم باش.کدام  -2
 دوستان و ٌاران او را عزت وتعظٌم نمائٌد. -3
 کسانٌکه الارب نٌک او مٌباشد با آنها محبت رفت وآمد کن. -4

 .نوشته موالنا مفتی عثمانی( 250ورساله احکام مٌت صفحه 125)نور الصدرصفحه 
 ﴾۴َٓوأَنه َسْعٌَهُ َسْوَؾ ٌَُرى﴿

 (۴۱) نكه هر كسى نتٌجۀ سعى و عمل خود را زود خواهد دٌد.و اٌ
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ٌعنی خوبٌها از بدٌها متماٌز می گردد، برای اعمال خٌر پاداش نٌکو و برای اعمال بد 
 جزای دشوار ممرر داشته می شود.

 ﴾۴ٔثُمه ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَى﴿
 (۴۱)جزای کافی داده خواهد شد.  سپس به او

 .«)پاداش(کامل وتمام، کافی» «ٱْلَۡوفَى  »

 ﴾۴َٕوأَنه إِلَى َربَِّن اْلُمْنتََهى﴿
 (۴۲) و اٌن كه پاٌان كار به سوى پروردگارت خواهد بود.

لُِل اللهُهمه ماِلَک اْلُمْلِک تُْؤتًِ اْلُمْلَک َمْن »سورۀ آل عمران( می خوانٌم:  26) ۀدر آٌ
ْن تَشاءُ  ٌُْر إِنهَک  تَشاُء َو تَْنِزُع اْلُمْلَک ِممه َو تُِعزُّ َمْن تَشاُء َو تُِذلُّ َمْن تَشاُء بٌَِِدَک اْلَخ

ًْ   َعلً بگو: ای پروردگار! تو متصرؾ و صاحب پادشاهی )جهان( ) «.ٍء لَدٌرٌ  ُکّلِ َش
هستی، پادشاهی را به هر کسی که بخواهی مٌدهی، و پادشاهی را از هر کسی که 

و بخواهی عزت می دهی، و کسی را که تو کنی، و کسی را که ت بخواهی سلب می
گمان تو بر هر چٌز لدرت  ها تنها به دست تو است، بی کنی، تمامی نٌکی بخواهی ذلٌل می
 کامل داری.(.

ت و ذل ت از جانب هللا  والعا  هم پاٌان کار به سوی پروردگار با عظمت است، اعطاى عز 
ت نمى و طبك لوانٌن و سن ت اوست و بدون جهت و دلٌل هللا بخشد و ٌا   تعالی كسى را عز 

 سازد.  هم ذلٌل نمى
لن براى ؼٌر خدا،  مالن والعى تمامى حكومت  ها هللا است.ونباٌد فراموش کرد که م 

لن نٌست چرا از داشتن آن مؽرور وٌا هم با  مول تى و محدود است. پس اگر انسان مالن م 
 از دست دادن مؤٌوس شود!

ت و ع  گفتٌم  پس نباٌد از  «ّل من تشاءذِ و ت ءُ ّز من تشاتَعِ »ست هللا است، ل ت به دذ  ز 
ت را داشته باشٌم.ع  دٌگران تول ع  ها، همه خٌر  ها و گرفتن  آنچه از اوست، چه دادن  ز 

ها  ى بدى  اى آن را ندانٌم. سرچشمه   ى ما فلسفه هاى عجوالنه   است، گرچه در لضاوت
 زند.   كارى لدرت دارد چٌزى جز خٌر سر نمىعجز و ناتوانى است. از كسى كه بر هر 

ت مى خواهند به شد ت انتماد كرده و   لرآن عظٌم الشؤن از كسانى كه از ؼٌر هللا عز 
ً »مٌفرماٌد:   (.139)نساء،  «أٌبتؽون عندهم العّزة فاّن العّزة َّلّل جمٌعا

زد آنان دهند، آٌا عزت را ن کسانی که کفار را به جای مإمنان دوست خود لرار می)
 گمان همه عزت از هللا است.( جوٌند؟ بی می

با تمام صراحت برای ما بٌان می داردکه:نه مإمنان به خود  « َربَِّن اْلُمْنتَهى  إِلى»درآٌه 
همه باٌد بدانندکه: پاٌان همه كس و همه  خفگان راه دهند و نه كافران بخود مؽرورشوند،
 سٌد. چٌز به دست اوست كه به حساب همه خواهد ر

 ﴾۴َٖوأَنههُ ُهَو أَْضَحَن َوأَْبَكى﴿
 (۴۳) وهم اوست كه مى خنداند و مى گرٌاند .

 .«خنداند» «أَضَحنَ »
 .«گرٌاند» «أَبَكى  »

نٌست و لوانٌن و  یرای آن منحصر به زمان، مكان خاصؼ  دٌن ممدس اسالم وشرعٌت 
  اسالم، دٌن جاودانهٌن نسل خاص، وٌک مرحله معٌن نٌامده، بلكه دٌن  یممررات آن برا

ها در سراسر جهان، پروگرام وهداٌت والعی ووالعی  نسل ای  همهی وابدی است كه برا
 برخوردار است كه به همه یدهد و از چنان جامعٌت و ؼناٌ ی زندگً سعادتمندانه ارائه م

 توجه خاصی را مبذول داشته است. یو جسم ینٌازها وخواهشات روح ای

آٌد و در ممابل ؼم و اندوه  ی است كه در انسان به وجود م یمثبتخنده وخوشحالی حالت 
 وگرٌان وتاثر لرار دارد.
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در اٌن آٌه مبارکه به فهم عالی پرداخته ومی فرماٌد:که ؼم وخوشحالی بدست پروردگار 
خنده و گرٌه، هر دو الزم است و لی ما نباٌد در حاالت عاطفى و احساسى، مانع  است،

 ولی نگاه کردن حد اعتدال درآن از دساتٌر اسالم ممدس می باشد.  خنده و گرٌه شوٌم،
 شأن نزول;

که   است  کرده  )رض( رواٌت  از حضرت عائشه  آٌه  اٌن  شؤن نزول  در بٌان  واحدی
  به  خطاب  مٌخندٌدند پس  گذشتند که  هللا صلی علٌه وسلم از نزد گروهی  فرمود: رسول 

گرٌستٌد وکمتر  دانستٌد؛ ٌمٌنا بسٌار می ، می دانم می  من  را که  هفرمودند: اگر شما آنچ آنان 
را   آٌه ملسو هیلع هللا یلص فرود آمد و اٌن   حضرت  علٌه السالم بر آن  جبرئٌل  آن  دنبال  به«. خندٌدٌد! می

  به  لدم  مودند: چهلبازگشتند و فر  آنان  سوی  هللا ملسو هیلع هللا یلص به  رسول  گاه کرد آن  نازل  بر اٌشان
  بگو که  اٌشان  برو وبه  گروه  فرود آمد و گفت: نزد اٌن  بر من  جبرئٌل  که  جلو بر نداشتم

. )تفسٌر انوار المرآن )جلد (43النجم: ) «َوأَنههُۥ ُهَو أَضَحَن َوأَبَكى  »هللا تعالی می فرماٌد: 
 عبدالرإوؾ مخلص هروی(.« نجم»سوم( سورۀ 

 ﴾۴۴َو أََماَت َوأَْحٌَا﴿َوأَنههُ هُ 
 (۴۴گرداند. )  مٌراند و زنده مى  و هم اوست كه مى

 .«مٌراند» «أََماتَ »

 .«زنده ساخت» «أَحٌَا»
را که ولت مرگش فرا رسٌده باشد با لبض روحش می مٌراند و ای ٌعنی اٌنکه هللا بنده 

م مادر، ٌا برای هر که را اراده کند با دمٌدن روح در وجودش در ابتدای آفرٌنش در شک
 زندگی بعد از مرگ زنده می سازد. بنابراٌن زنده ساختن و مٌراندن در اختٌار اوست.

ٌِْن الذهَكَر َواْْلُْنثَى﴿ ْوَج  ﴾۴۵َوأَنههُ َخلََك الزه
 (۴۵)و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرٌد. 

رای اٌنکه نوع آنها پروردگار با عظمت ما از همه زنده جانها جفت نر و ماده را آفرٌد؛ ب
 ماندگار باشد، حٌات استمرار ٌابد و جهان آباد شود.

خازن گفته است: منظور اٌن است که خدا لادر است دو ضد و نمٌض را در ٌک محل 
اٌجاد کند. خنده و گرٌه، و مرگ و زندگى، مذکر و مإنث... و اٌن امرى است که خرد 

باشد، نه عمل طبٌعت. و نٌز  رت خدا مىبرد، بلکه ناشى از لد خردمندان بدان پى نمى
هاى  نگهى خدا از آن اندامآباشد؛ زٌرا نطفه ٌک چٌز است و ٌادآور کمال لدرت خدا مى

کند که نشانگر شگفتى صنعت و کمال  مختلؾ و طباٌع متباٌن و مذکر و مإنث را خلك مى
 (.۴/۲۲۴باشد. )تفسٌر خازن  لدرتش مى

 رو فرموده است:  از اٌن
 ﴾۴۶ْطفٍَة إَِذا تُْمنَى﴿ِمْن نُ 

 (۴۶از نطفه هنگامی که در رحم رٌخته شود.)
 .«رٌخته شود» «تُمنَى  »

ٌِْه النهْشأَةَ اْْلُْخَرى﴿  ﴾۴۷َوأَنه َعلَ
 (۴۷)و پدٌد آوردن جهان دٌگر بر عهدۀ اوست.

 .«پدٌدآوردن» «ٱلنهشأَةَ »
ت؛طورٌکه که آنان را ٌعنی اٌنکه بازگشتاندن مخلولات بعد از مرگ بر ذمه خداوند اس

 همٌن است. «النشأة اَّلخری»زنده می کند و از لبرهاٌشان بٌرون می سازد و مراد از 
 ﴾۴۸َوأَنههُ ُهَو أَْؼنَى َوأَْلنَى﴿

 (۴۸)کند.  سازد و راضی می اوست که ؼنی می
 .«بی نٌاز کرد» «أَؼنَى  »
 .«سرماٌه بخشٌد، نگاهداشت» «أَلنَى  »
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 فمٌر کرد.

ْعَرى﴿َوأَنههُ هُ   ﴾۴۹َو َربُّ الّشِ
عرى است. و اٌنكه فمط او پروردگار )ستاره(  (۴۹) ش 

عَرى  »  .«شد نام ستاره شعری که درجاهلٌت پرستٌده می» «ٱلّشِ
ای است که تعدادی از مشرکان عرب در  نام ستاره« الش  ع ری»ورشدٌم آطورٌکه ٌاد 

مٌفرماٌد: چرا شعری را دوران جاهلٌت آنرا پرستش می نمودند. لرآن عظٌم الشؤن 
 پرستٌد، آفرٌدگار آن را بپرستٌد. می

را   آن«  خزاعه» ۀلبٌل  که« جوزاء»ستاره  در پشت   نورانی  است  ای ستاره«  شعری»
وجود دارد؛   شعری  دو ستاره  ستارگان  در مٌان»که:   است  گفته  رازی  پرستٌدند. امام می
همو مورد   چرا که ، است  ٌمنی  شعرای  ٌۀ کرٌمهو مراد آ  ٌمنی  و دٌگری  شامی  ٌکی

 «.  گرفت لرار می  پرستش
 خوانندۀ محترم!

بٌش ازدو هزار سال لبل، تارٌخ نگار مشهور ٌونانی، پلوتارک، بعد از بررسی و مطالعه 
امکان دارد به شهرهاٌی بدون حصار و پادشاه و ثروت و آداب و بدون »اظهار داشت: 

ٌم، ولی هرگز کسی شهری بدون پرستشگاه ٌا شهری که مردم آن چراگاه، برخورد کن
 «.عبادت نکنند مشاهده نکرده است

دلٌل ثبت اٌن حمٌمت در تارٌخ، تنها اٌن بوده است که توجه به آفرٌدگار بزرگ، در 
گٌرد... هر چند که اٌن شعور  فطرت بشری جاٌگزٌن بوده و از عمك روح سرچشمه می

راه شناخت معبود والعی خود )هللا( را اشتباه رفته و گرفتار اصٌل، در موارد زٌادی 
امواج نادانی و ؼفلت و گمراهی شده، ؼٌر خدا را پرستٌده ٌا همراه او معبودهای دٌگری 
گرفته است و ٌا خدا را به شکلی از عبادت که موافك با لانون و خواست اونبوده، مورد 

 پرستش لرار داده است.
مبران علٌه السالم بصورت کل، اٌن بود که فطرت را در جهت بنابراٌن، رسالت پٌا

صحٌح خود به سوی هللا لرار داده، آن را از انحراؾ باز دارند تا انسان ؼٌر خدا را 
نپرستٌده چٌزی را شرٌک او نسازد و بعضی از مخلولات را به جای او پروردگار 

 خوٌش تلمی نکند.
بران گذشته، پٌام آنان فراموش ٌا دگرگونه در زمانهاٌی که مدت زٌادی از دعوت پٌام

شد، مردم به گمراهی افتاده، انواع خداٌانی را که برای عمل ناپذٌرفتنی بود، پرستش  می
 نمودند. می

کردند، چنانکه لرآن عظٌم الشؤن دربارۀ ملکۀ سبا و ملت او از  تعداد آفتاب را عبادت می
ِ َوَزٌهَن َوَجدتَُّها وَ »گوٌد:  سلٌمان می ه ده دزبان  لَۡوَمَها ٌَسُجُدوَن ِللشهمِس ِمن ُدوِن ٱَّلله

لَُهۡم َفَصدهُهۡم َعِن ٱلسهبٌِِل فَُهۡم ََّل ٌَهتَُدونَ  ُن أَعَم 
(. 24النمل: )سورۀ  «﴾35﴿لَُهُم ٱلشهٌَط 

کنند و شٌطان، اعمالشان را در  او و ملتش را دٌدم که به جای هللا، خورشٌد را سجده می»
 «.اٌش داده و از راه بازشان داشته است تا هداٌت نشوندنظرشان آر

 ها، ماه و ستارگان را پرستش مٌنمودند. برخی مانند لوم ابراهٌم و سپس صائبی
بعضی همچون مجوسٌان، آتش را پرستٌده، برای آن جاٌگاهی متعدد ساخته، اولاتی 

ٌگذاشتند ٌک لحظه دارانی معٌن کرده، نم  اختصاص داده، براٌش خدمت گزارانی و پرده
های   خاموش گردد. از جمله عبادات آنها برای آتش اٌن بود که برای آن در زمٌن، حفره

چهار ضعلی کنده دور آن طواؾ مٌکردند. اٌنها چند دسته بودند: ٌک دسته که اکثرٌت 
دانستند و دسته  مجوسٌان بودند، انداختن اشخاص به آتش و سوزاندن آنها را حرام می

رسٌدند که خود و فرزندانشان را براٌش لربانی  پرستی می   آن حد از آتش دٌگر به
 مٌکردند.
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نامٌده « حلبانٌه»گروهی دٌگر برخالؾ گروههای فوق، آب را به پرستش گرفته، 
کردند که چون منشؤ همه چٌز آب است و هر والدت و رشد و  شدند. اٌن عده گمان می می

 آن بستگی دارد، باٌد پرستٌده شود. نمو و پاکی و نظافت و ساختمانی به
پرستٌدند و  پرستٌدند. جمعی اسب را می گروههای زٌادی هم بودند که جانوران را می 

پرستٌدند و ٌا حتی هندٌهای امروزی(  ای )مانند مصرٌان لدٌم که گاو آپٌس را می دسته
 نمودند. گاو را پرستش می

تش لرار داده بودند و دسته دٌگر، درخت و ای هم انسانها زنده و مرده را مورد پرس دسته
 أَكثَُرُهم بِِهم » آن دٌگری جن را چنانکه خداوند مٌفرماٌد:

ۡۖ
بَۡل َكانُواْ ٌَعبُُدوَن ٱلِجنه

ؤِمنُونَ  هارا مٌپرستٌدند و بٌشترشان به آنها اٌمان  آنها جن»(. 41سبؤ: )سورۀ  «﴾52﴿مُّ
 «.داشتند

نمودند و اٌن، ٌک مرٌضی لدٌمی از  را عبادت می  ها ها و مجسمه کسانی هم بودند که بت
روزگار لوم نوح بود که به جای خدا، بتهای ود، سواع، ٌؽوث، ٌعوق و نسر را معبود 

تهای مزبور، نخست شکلهای ب  خوٌش گرفته بودند. ابن عباس )رض( نمل کرده است که 
ذشت مدتی، به بعضی از مردگانشان بودند که برای ٌادبود ساخته بودند و پس از گ

 پرستش آنها پرداختند.
پرستی در لرن ششم مٌالدی به اوج خود رسٌد  در سر زمٌن هاٌی مانند هندوستان، بت

انگٌز و  مٌلٌون بالػ گردٌد، هر چٌز جالب و شگفت  330وتعداد خداٌان در اٌن لرن به 
تها و ب   ترتٌب، هر پدٌدۀ مهم و حساسی در حٌات، به صورت خداٌی پرستٌده شد و بدٌن

ماذا خسر العالم »نگاه کنٌد به کتاب ها و معبودها از مرز و شماره بٌرون شدند .) پٌکره
 ، چاپ دوم.37تؤلٌؾ ابوالحسن ندوی صفحه  «بانحطاط المسلمٌن
پرستی در مٌان اعراب، گسترش و انتشار وسٌعی ٌافته بود. ابن  پٌش از اسالم، بت

انۀ خود، بتی برای پرستش لرار داده بود. هنگامی ای در خ  اسحاق گفته است: هر خانواده
نمود تا آخرٌن و  گشت، آن را مسح می کرد، ٌا از سفر باز می که کسی لصد مسافرت می

 اولٌن لحظاتش با او پٌوند پٌدا کند.

پرستٌدٌم. هر گاه  ابو رجاء عطاردی نٌز گفته است: ما در زمان جاهلٌت، سنگ را می
دوشٌدٌم و  شتی خاک جمع کرده شٌر گوسفندی را روی آن میآوردٌم، م سنگی گٌر نمی

 پرداختٌم. سپس به طواؾ آن می 
پرستٌدم، ولتی که لبٌله به  گوٌد: من ٌکی از کسانی بودم که سنگ می  عمر بن عبسه می

رسٌد و خداٌی با خود نداشت، مردی از آن مٌان بٌرون رفته، چهار سنگ  جاٌی می
کرد و چهارمی را که بهترٌن سنگ بود،  را اجاق دٌگر میآورد، سه عدد از آنها  می

معبود خوٌش لرار مٌدادند و چه بسا لبل از کوچٌدن، سنگ بهتری پٌدا کرده به جای 
 گزٌدند! سنگ لبلی برمی

 محترم! ۀخوانند
انسان چمدر ذلت و گمراهی پٌدا کرده بود که به چنٌن ضاللتهاٌی  م که:ٌمالحظه می نماٌ

 بست!؟ دل می
رٌخی تمرٌبا به ؤمشرکٌن زٌاد بودند، که مطابك رواٌات تمشهور هاى مورد پرستش  تب

رسٌدند و اکثر آنها در اطراؾ کعبه لرار داشتند. و در مولع  سى صد و شصت بت مى
حٌن تخرٌب وشکستن شکسته شد.م ل  پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و ساٌن بتها به دست  فتح مکه
ِطَل » می گفت:ٌه و سل م رسول أکرم صلی هللا علبت ها  ِطُلۚۡ إِنه ٱلبَ  َجآَء ٱلَحكُّ َوَزَهَك ٱلبَ 

حك آمد و باطل نابود شد. حما که باطل نابودشدنی بود.( از ( ) 81اإلسراء:)« َكاَن َزُهولا
 بٌن برده شد.
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ها عبارت بودند از: الت، عزى و مناة که در سال  مشهورترٌن اٌن بتگفته آمدٌم چنانچه 
خالد بن ولٌد رضى ّللا  عنه را مؤمور شکستن ، پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و اله و سلمفتح مکه 

ٌا عزى کفرانک َّل سبحانک إنى گفت:  عزى کرد. خالد بن ولٌد در مولع شکستن آن مى
خوان، درٌافتم که خدا تو را خوار  اى عزى به تو ناسپاسم نه تسبٌح» رأٌت َّللّا لد أهانک

 «.کرده است

ملسو هیلع هللا یلص از مسجد بٌرون برده شده و اسالم دمحم ا بعد از تخرٌب، به فرمان پٌامبرت هب  همه 
شمسی، 1394دکتر ٌوسؾ لرضاوی )جدی(  )عبادت در اسالم مإلؾ: سوزانده شدند.

 هجری(. 1437 بٌع األولر
 ﴾۵ٓ﴿ َوأَنههُ أَْهلََن َعاًدا اْْلُولَى

 (۵۱و اوست كه عاد اول را نابود كرد. )
را به پٌامبرى « هود»ٌعنی هللا تعالی آن ذاتی است که: لوم لدٌمى عاد را نابود کرد که 

هللا جل عزمته  ترٌن بندگان ترٌن و نافرمان ترٌن و سرکش آنها گماشت. لوم عاد پرلدرت
آنها را به طوفان پى در پى و وٌرانگر نابود کرد.امام بٌضاوى در تفسٌر هللا تعالی بودند. 

ًَٰ »رو به  رماٌد: ازاٌنخوٌش می ف ٌعنى لدٌمى و پٌشٌن موسوم شدند که اولٌن « عاد اول
 .(۴/۱۷۴ملتى بودند که بعد از لوم نوح نابود شدند. )تفسٌر بٌضاوى 

 ﴾۵َٔوثَُموَد فََما أَْبمَى﴿
 (۵۱)و همچنٌن لوم ثمود را )هالک کرد( و کسی از اٌشان را بالی نگذاشت. 

 ﴾۵ٕإِنهُهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطؽَى﴿َولَْوَم نُوحٍ ِمْن لَْبُل 
چرا كه آنها از همه ظالمتر و طؽٌانگرتر و )نٌز( پٌش از اٌن لوم نوح را )هالک کرد( 

 (۵۲بودند. )
 .«سرکش تر» «أَطؽَى  »

  وزرها ووزر من  فعلٌه  سنة سٌئة  سن  ومن»است:  آمده   شرٌؾ  در حدٌث  که چنان
  بدان  که  کسانی  و گناه  آن  گناه  گذارد؛ بر اوست  را بنٌان  بدی  تسن  هر کس» «.بها  عمل
 .«اند کرده  بد عمل  سنت

 ﴾۵َٖواْلُمْؤتَِفَكةَ أَْهَوى﴿
 (۵۳)را سرنگون کرد. و مإتفكه شهرهاى لوم لوط را 

 .«زٌروروشده، واژگون شده، شهرهای لوم لوط» «ٱلُمۡؤتَِفَكةَ »

 .«دفرودآورد، نابودکر» «أَهَوى  »

 ﴾۵۴فَؽَشهاَها َما َؼشهى﴿
  (۵۴تا آنکه بر آنها عذابی بسٌار سخت احاطه کرد. )

 خوانندۀ محترم !
لرار مورد بحث  اندرزهای پاٌانی اٌن سوره یموضوعات(  62الی  55در اٌات ) 
 مٌگٌرد .

 ﴾۵۵فَبِأَّيِ آََّلِء َربَِّن تَتََماَرى﴿
 (۵۵)کنی؟ تردٌد میهای پروردگارت شک و  پس به کدام ٌک از نعمت

 شک و تردٌد داری. «تَتََماَرى»
پس ای انسان! به کدام ٌک از نعمتهاٌی که خداوند براٌت ارزانی داشته شک می ورزی؟ 
در حالٌکه هر نعمت کوچک و بزرگی تنها از جانب هللا تعالی است و او در برابر نعمت 

 هاٌش سزاوار ثنا و ستاٌش است.
ه است: مخاطب اٌن خطاب انسانی است که در آٌات حضرت ابن عباس )رض( فرمود

گذشته وآٌات صحؾ ابراهٌم وموسی علٌه السالم، بٌندٌشد، پس برای او نسبت به حمانٌت 
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رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص، ووحی وتعلٌمات او مجال شک وشبه ای بالی نخواهد ماند، واز شنٌدن 
ندن از مخالفت، به دست می آٌد، که ولاٌع عذاب امم گذشته فرصت مناسبی برای بازما

اٌن خود نعمتی از نعمت های حك تعالی است؛ پس با وجود اٌن، شما در چه نعمتی از 
« نجم»نعمت های الهی جدال ومخالفت می کنٌد؟ )دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی، سورۀ 

 معارؾ المرآن(. 
 ﴾۵۶َهَذا نَِذٌٌر ِمَن النُّذُِر اْْلُولَى﴿

 (۵۶[ بٌم دهنده ای از ]زمره[ بٌم دهندگان پٌشٌن است. )اٌن پٌامبر ]نٌز
دمحم ملسو هیلع هللا یلص از جانب خداوند جله جالله برای تبلٌػ رسالتش آمده است. رسالتش امر تازه ٌی 

 نٌست، بلکه پٌش از او نٌز پٌامبرانی آمده اند.
ر معارؾ المرآن د« نجم»مفسر عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی در تفسٌر سوره 

اشاره به رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص، ٌا لرآن مجٌد است، که اٌن هم مانند انبٌای « هذا»می نوٌسد: در 
گذشته وکتب سابك، نذٌری لرار داده شده، که متضمن هداٌت به سوی صراط مستمٌم و 

  فالح دارٌن است، و مخالفان آن را از عذاب هللا می ترساند.
 ﴾۵۷ِزفَةُ﴿أَِزفَِت اْْل 

 (۵۷روز لٌامت بسٌار نزدٌک شده است. )
لرطبى گفته است: به  به معنای لرب است، وهدؾ از آن نزدٌکی لٌامت است .« ازؾ»

موسوم شده است. )تفسٌر لرطبى « آزفه»خاطر نزدٌکى فرا رسٌدن و تحممش به 
۱۷/۱۲۲.) 

عالٌم خواهد رسٌد. اٌن است که آن روز به زودى فرا «آزفه»ى لٌامت به  وجه تسمٌه
ها به زمان ولوع  لٌامت دلٌل بر نزدٌکی ولوع لٌامت هستند، اعم از اٌن که اٌن عالمت

 آن نزدٌک باشند ٌا دور.
 بطور مثال آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص می فرماٌد:

ٌْنِ » ٌک ی اٌن دو به هم نزد بعثت من و لٌامت به اندازه» «.بُِعثُْت أَنَا َوالسهاَعةُ َكَهاتَ
 بخاری و مسلم.(پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص انگشت سبابه و وسطای خود را با هم نزدٌک کرد. )«. است

اٌن حدٌث بٌانگر آن است که بعثت و مرگ آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص از عالٌم نزدٌک بودن لٌامت 
ها به   زمان آن اند و اند که بعد از آن اتفاق افتاده هستند. هرچند عالٌم دٌگری وجود داشته

 تر بوده است. لٌامت نزدٌک
ِ َكاِشفَةٌ﴿ ٌَْس لََها ِمْن ُدوِن َّللاه  ﴾۵۸لَ

 (۵۸)هللا برطرؾ کننده ای )شدت و سختی آن روز( نٌست. و هٌچكس جز 
 ظاهر کننده . پدٌد آورنده. «کاشفة»

 ﴾۵۹أَفَِمْن َهَذا اْلَحِدٌِث تَْعَجبُوَن﴿
 (۵۹)د؟ کنٌ آٌا از اٌن سخن الهی تعجب می

ٌعنی ای کافران ! آٌا از لرآن تعجب می کنٌد و در درستی آن شک دارٌد؟ در حالی که 
 حك است و از جانب خداوند آمده است؟

 ﴾۶َٓوتَْضَحُكوَن َوََّل تَْبُكوَن﴿
 (۶۱گرٌٌد. )  خندٌد و نمى و مى 

ٌاط را لبل از همه باٌد گفت: که خندٌدن در دٌن ممدس اسالم ممنوع نمی باشد، ولی احت
نباٌد از دست داد، رعاٌت حفظ اعتدال در همه شإن، بلکه در خنده مهم می باشد، ودر 

 ضمن نباٌد فراموش کرد که خنده صدا دار ٌعنی خنده لهمه ناپسند هم می باشد. 
محدثٌن طی رواٌتی در مورد خنده رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص رواٌت مٌنماٌند که آنحضرت صلی هللا 

 (.4861لم تنها تبسم می کرد. صحٌح الجامع )علٌه وس
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صحٌح الجامع  در وصؾ خنده پٌامبر گفته شده است: خنده پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص تنها تبسم بود.
(4861.) 

تابعی جلٌل المدر سماک بن حرب رضی هللا عنه که از جمله راوٌان حدٌث از صحابه می 
نشستی؟ گفت: بله،  : آٌا شما با پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص میبه جابر بن سمره گفتم »باشد، فرموده است:

نشست و ولتٌکه   شد و صبحها تا طلوع آفتاب د می خٌلی اولات از محل نمازش بلند نمی
کردند و در باره دوران  خواست، و اصحاب صحبت می  کرد بر می آفتاب طلوع می
کرد، و در آن دوران اشخاص  خندٌدند و او نٌز تبسمی می گفتند و می جاهلی سخن می

باز بودند مانند: مردی بود در  طبع و شوخی دانی بودند که بسٌار خوش ذوق و نکته خوش
صحٌح  «.خنداند عهد پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص بنام عبدهللا و ملمب بود به حمار، و او بسٌار پٌامبر را می

 (.6282البخاری )
ندٌدن زن و شوهر هنگام شوخی کردن با هم، و حتی در شرٌعت اسالم آمده است که خ

ای  سنت است، مخصوصا  اگر زن بکر بوده باشد، چون پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص هنگامٌکه جابر با بٌوه
فهَل جارٌة تَلعبها وتَلعبک وتضاحکها »ازدواج نمود، به او گفت: 

که با او گرفتی  ٌعنی: چرا دختری نمی )راوی حدٌث بخاری و مسلم.( «.وتضاحکک
 شوخی کرده و با تو شوخی کند، و او را بخندانی و تو را بخنداند.
آٌد. ولی طورٌکه ٌاد  بنابراٌن لبخند نزدن و نخندٌدن مطلما  از ولار و جدٌت بحساب نمی

والذی »فرماٌد:  ور شدٌم زٌاد خندٌدن مذموم است، بدلٌل فرموده پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص که می آ
السلسله الصحٌحه  «.و تعلمون ما أعلم لضحکتم للٌَلً ولبکٌتم کثٌراً نفسی بٌده ل

دانم، می  ٌعنی: لسم به آن کسٌکه نفس من در دست او است، اگر آنچه من می  (.3194)
 کردٌد. دانستٌد، همٌشه کم می خندٌد و زٌاد گرٌه می 

 «.وَّل تکثروا الضحک فإنه کثرة الضحک تمٌت الملب»فرماٌد:  و ٌا می
ٌعنی: در خندٌدن زٌاده روی نکنٌد چرا که زٌاد خندٌدن للب را  (.506لسلسله الصحٌحه )ا

 مٌراند. می 
مراد اٌن نٌست که « للب را می مٌراند» و باٌد متوجه بود که منظور از اٌنکه فرمودند:

للب را از لحاظ مادی و جسمی از بٌن ببرد! بلکه مراد از مردن للب بار معنوی آن 
للبی که زٌاد می خندد از لحاظ معنوی مرده است، زٌرا ذکر و ٌاد آخرت را  است، ٌعنی

از ٌادبرده است و للب زنده آن للبی است که به ٌاد خدا باشد و به ٌاد عذاب جهنم باشد و 
 بداند که اٌن دنٌا محل گذر است نه سرای خوشگذرانی و بمای جاودانه!

تی عذاب جهنم را از ٌاد ببرد، و هرگاه زٌاد خندٌدن در انسان موجب خواهد شد که سخ
سختی عذاب جهنم را از ٌاد بردٌم از انجام گناه هراسی نخواهٌم داشت و از انجام عمل 

 «.زٌاد خندٌدن للب را می مٌراند»صالح ؼافل خواهٌم گشت، اٌنجاست که فرمودند: 
خنده ». ٌعنی: «ضحک المؤمن ؼفلة من للبه»امام حسن بصری رحمه هللا فرمودند: 
 )الحلٌة اْلولٌاء؛ أبی نعٌم اصفهانی(.«. ی )زٌاد( مإمن ؼفلتی از للبش است

 ﴾۶َٔوأَْنتُْم َساِمُدوَن﴿
 (۶۱) و شما ناآگاهٌد و در ؼفلت به سر مى برٌد.

ِمُدونَ »  به معنى لهو و لعب است. «سمود»جمع سامد، ؼافل و هوس ران.  «َس 
پذٌری اعراض می نماٌٌد و از موعظه و شما در دنٌای خود مصروؾ هستٌد، از پند 

 های لرآن بی خبر می باشٌد؟
 ; 72شأن نزول آٌۀ 

ای هنگام نماز خواندن  ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( رواٌت کرده است: عده -1023
َوأَْنتُْم » :هرسول هللا ملسو هیلع هللا یلص به کبر و ؼرور از کنار آن حضرت می گذشتند. بنابراٌن آٌ

از ضحاک از ابن عباس رواٌت کرده اسناد اٌن  32668نازل شد. )طبری  «ونَ َساِمدُ 
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از مجاهد به همٌن  32670ضعٌؾ است که ضحاک با ابن عباس ماللات نکرده. طبری 
 معنی رواٌت کرده اٌن مرسل است امٌد که اٌن مالبل خود را لوی سازد.(

ِ َواْعبُُدوا﴿  ﴾۶ٕفَاْسُجُدوا َّلِله
 (۶۲) )او را( عبادت کنٌد.مه براي هللا سجده كنٌد و حال كه چنٌن است ه

در طاعتش اخالص ورزٌد، به فرمانش منماد باشٌد و به پٌشگاه عظمتش فروتنی داشته 
 باشٌد.

 
 ومن هللا التوفٌك
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 منّـْجـفهرست موضوعات سورۀ 
   تسمٌه  وجه

 تعداد آٌات، کلمات وحروؾ
 سورۀ نجم سی اهداؾ کلی واسا

 با سورۀ لبلی« النجم »ۀ سورارتباط 
ـ »فضٌلت سورۀ     «م ن ج 

 موضوعات اساسی سورۀ نجم
 اطاعت و التداء به پٌامبر واجب است

  فضٌلت وامتٌاز رهبران الهى
 نبٌاءأحکمت و فلسفه دربعثت 
 اٌمان به نبوت دمحم ملسو هیلع هللا یلص 

 شود از جمله متحمك نمًاٌمان به رسول هللا جز با چند امور 
 نبوت انتخاب الهی است ونه سعی بشری

 چرا پٌامبران از مٌان انسانها مبعوث گردٌد
 نبوت همٌشه به مردان اختصاص  ٌافته

 چگونکی نزول وحی
 بشارت وحی  

 تؤثٌر فرشتۀ وحی بر پٌامبر
 روشنی مختصری برسفرمعراج رسول آهلل

  سدرة المنتهی
 «منات »و« عزی » ،«الت »

 گناه صؽٌره وکبٌره 
 هاي آسمانً اٌمان به كتاب

 هاي آسمانً  مفهوم اٌمان به كتاب
 حکم اٌمان به کتب آسمانی 
 ضرورت به کتب آسمانی 

 چگونگً اٌمان به كتب آسمانً
 هاي آسمانً فهرست كتاب

 لرآن عظٌم الشؤن  اول :
 تورات دوم :
 انجٌل سوم:

 زبورچهارم :
 ها)صحاٌؾ ( صحٌفهپنجم :
 ٌازوبرتری های لرآن عظٌم الشؤن امت

 هاي گذشته كتاب عات ومطالب وموض
 هاي گذشته: حکم عمل به كتاب

  رسٌدن ثواب صدله برا ی مٌت
 فاٌده اٌصال ثواب وصدله جارٌه
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 فاٌده استؽفار گفتن اوالد به پدر ومادر
 چهار گونه احسان کردن برای مرده

 

 منابع و مأخذها; بربعضی ازمکثی 
 بٌان کلمات لرآن کرٌم;تفسٌر و -2
ق( ،اسباب نزول، عالمه جالل الدٌن سٌوطی  812هـ ـ 751شٌخ حسنٌن دمحم مخلوؾ ) 

 ترجمه:ازعبد الکرٌم ارشد فارٌابی. )انتشارات شٌخ االسالم احمد جام ( 

  تفسٌر انوار المرآن; -3

 :گزٌده ای از سه تفسٌر« تفسٌر انوار المرآن.» هروی تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ مخلص

  .فتح المدٌر شوکانی، تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد

  احمد جام ـ افؽانستان هجری لمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

  ;تفسٌر نور دکتر مصطفی خّرم دل -4
تؤلٌؾ: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی لرآن»نام کامل تفسٌر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  
 احسان. اٌران ناشر; -تهران  ; مکان نشر ش ، 1384 سال نشر:

 تفسٌر المٌّسر;ـ  5
 هجری ( 1379م مطابك  1959) اول جنوری  تؤلٌؾ:  دکتر عاٌض بن عبدهللا المرنً

  هـ . 1395انتشارات : شٌخ االسالم احمد جام  سال چاپ : 

 ـ تفسٌر کابلی 6
 سالم حضرت موالنا شبٌر احمد  عثمانی رحمه هللا علٌه مفسر : شٌخ اإل

 مترجم : شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه
 ترجمه : جمعی از علمای أفؽانستان

 ـ تفسٌر معالم التنزٌل ـ بؽوی;7
)ناشر  هـجری لمری( 627)متوفی سال  تفسٌر البؽوى تؤلٌؾ حسٌن بن مسعود بؽوی

م بٌروت ـ لبنان ( اٌن تفسٌر به زبان عربی  200ق  1420اث العربی دار احٌا التر

  نوشته شده ، واز تفسٌر الکشؾ والبٌان ثعلبی بسٌار متؤثر می باشد.

 ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر;8

 12مٌالدی ـ1116هجری/  510تؤلٌؾ: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 – 1423دار ابن حزم ، سال نشر:  -مكتب اإلسالمً هجری () ناشر: ال 592رمضان 

، تفسٌرمتوسط ابن «زاد المسٌر»مشهور به  « زاد المسٌر فی علم التفسٌر»م( 2002

جوزی مٌباشد که: اٌن تفسٌر خالصه از تفسٌر بزرگ وی بنام المؽنی فی تفسٌر المرآن 

 می باشد.(

 ;لسی; ابو حٌان اْلندالبحر المحٌط فً التفسٌر المرآنـ 9
ق( مشهور به 745 - 654تؤلٌؾ: دمحم بن ٌوسؾ بن علی  بن حٌان نفری ؼرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحٌط»ابوحٌان ؼرناطى. تفسٌر 
 م2010 -هجری 1431سال نشر:
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  ;ـ تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم ـ ابن کثٌر:
ق( 774کثٌر دمشمی)متوفى تؤلٌؾ عماد الدٌن اسماعٌل بن عمر بن  تفسٌر المرآن العظٌم

دار الکتب العلمٌة، منشورات دمحم علً بٌضون، مکان نشر  مشهوربه ابن کثٌر.) ناشر :
 شناس بزرگ اسالمى می فرماٌد: ، مفس ر و لرآن)جالل الدٌن سٌوطی لبنان(  –بٌروت 
 تفسٌرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(. ابن کثٌر

  ;اویـ تفسٌر بٌض 21
تؤلٌؾ شٌخ ناصرالدٌن « تفسٌر بٌضاوى»أنوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل، مشهور به »ٌا 

هـ( در لرن هفتم هجری اٌن تفسٌر به زبان  791)متوفی سال عبد هللا بن عمربٌضاوی 
 ـم ( دار إحٌاء التراث العربً 1998ق ٌا  1418 سال )عربی تحرٌر ٌافته است .ودر

 سٌده است .لبنان بچاپ ر –بٌروت 

 «;التفسٌرالجَللٌن» ـ  تفسٌر الجَللٌن 22
و  864جالل الدٌن محلی وشاگردش جالل الدٌن سٌوطی )وفات جالل الدٌن محلی سال 

 . م 1996ق ٌا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جالل الدٌن سٌوطی سال 
رن دهم  اٌن تفسٌر در للبنان (  -مإسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بٌروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسٌری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  ;تفسٌر جامع البٌان فی تفسٌر المرآن ـ تفسٌر طبری ـ23
 923ـ  839هجری لمری ( در بؽداد وٌا ) 310وفات  224دمحمبن جرٌر طبری متولد ) 

بٌروت لبنان (شٌخ طبری ٌکی  لمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر: 4مٌالدی ( )لرن 
 از محدثٌن ، مفسر، فمهی ومإرخ مشهور سدۀ سوم لمری است. 

 ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل;24

َزى  )متوفى   ق( 741تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ج 
ٌكى از موجزترٌن لبنان(  –بٌروت  مکان نشر; ، شرکة دار األرلم بن أبٌاألرلم ) ناشر:

  و در عٌن حال مفٌدترٌن و فراگٌرترٌن تفاسٌر مؽرب اسالمى است.

 ;تفسٌر صفوة التفاسٌرـ 25
ق نوشته شده 1399 اٌن تفسٌردر سال م ( 1930تؤلٌؾ دمحم علی  صابونی )مولود  

ترٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ازجمله: تفسٌر  نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهم .است
 . البحر المحٌط و... استفاده بعمل اورده است ،، كش اؾ، لرطبى، آلوسی ،ابن کثٌرطبرى

 ـ تفسٌر ابو السعود; 26
تؤلٌؾ: مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن «  تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم»

 ( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع مکتبة982)متوفی دمحم بن مصطفی عمادی 
 الرٌاض الحدٌثه بالرٌاض ( .

 تفسٌر فی ظَلل المرآن; -27
 هـ( . 1387)متوفی سال  تالٌؾ: سٌد بن لطب بن ابراهٌم  شاذلی

 لبنان -بٌروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق ٌا  1408سال نشر

 ـ تفسٌر الجامع َّلحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی;28

 هجری(  671 بن احمداالنصاری المرطبی )متوفی سال نام مإلؾ:االم ابو عبد هللا دمحم
 الناشر: مإسسة الرسالة  ( م ، 2006ـ  1427سال نشر:
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  ;تفسٌر معارؾ المران -29
مولؾ: حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث 

   .  1379 حضرت موالنا دمحم ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر:

 ازان;تفسٌر خـ :2

عالء الدٌن علی بن تؤلٌؾ:« لباب التؤوٌل فی معانی التنزٌل )تفسٌرالخازان » نام تفسٌر: 

 باشد.( هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد دمحم بؽدادی  مشهور به الخازان )

 دار الكتب العلمٌة.محل نشر :  1425ـ  1425سال نشر:

 ـ روح المعانی ) آلوسی (; 31

 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« تفسٌر المرآن العظٌم روح المعانی فی»تفسٌر 

محل نشر ،ادارة الطباعة المنٌرٌة تصوٌر دار إحٌار  2007 ٌناٌر  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربً.

  ـ جَلل الدٌن سٌوطی;32
 «تفسٌر الدار المنثورفی التفسٌر با لمؤثور » االتمان فی علوم المرآن »

  م( ۱۵۱۵ -۱۴۴۵) الل الدٌن عبد الرحمن بن ابی بکر سٌوطی شافعی .مإلؾ : حافظ ج
 هـ  المدٌنه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ 

 ;«تفسٌر معانی المرآن فی التفسٌر»  ـ زجاج;33

اجمإلؾ: ا اج أو لَزجَّ أبو إسحاق إبراهٌم بن دمحم بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ مٌالدی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241البؽدادی است. ) الزجاج

  ;تفسٌر ابن عطٌةـ 34
 بوده  « المحرر الوجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز ابن عطٌة» نام کامل تفسٌر:

مإلؾ  آن :أبو دمحم عبد الحك بن ؼالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطٌة األندلسً 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  ر:سال نش هـ(542المحاربً )المتوفى: 

  ;تفسٌر لَتادةـ 35
ریأبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی   م(۷۳۶–۶۸۱هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) َبص 

 ( محل نشر: عالم الكتب 01/01/1980تارٌخ نشر :) 
لؽت ،تارٌخ عرب ، نسب شناسی، حدٌث، شعر تابعٌن بوده ، که در علوم  جملهوی از
ب، تفسٌر، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی بسربرده  عر

ترٌن اهل بصره بود و  او با حافظه»گوٌد:  دربارهٔ او می ولی نابٌنا بود.امام احمد حنبل
کرد، من ٌک بار صحٌفهٔ جابر را برای او  شنٌد مگر اٌنکه آن را حفظ می چٌزی نمی

المثل بود. او در عراق به مرض  و در طول تؤرٌخ ضربحافظهٔ ا« خواندم و او حفظ شد.
 طاعون در گذشت.

 دار إحٌاء التراث العربً ، مکان نشر: بٌروت. : ناشر: م 1998ق ٌا  1418سال نشر

   تفسٌر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسٌر کشاؾ36
مشهور به  « تفسٌر  الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» 
 هـ(  538ذٌحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارهللا ز; مإلؾسٌر کشاؾ. تف
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مٌالدی دردو جلد در کلکته بچاپ رسٌد ، سپس  ۱۸۵۶اٌن تفسٌر برای بار اول در سال:  
در لاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳۱۸، ۱۳۱۷های  در بوال ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 

 راث العربی.انتشارات دار إحٌا الت   محل نشر: .چاپ رسٌده است

 ـ تفسٌر مختصر;37

مشهور  مإلؾ: ابوجعفر دمحم بن جرٌربن ٌزٌد بن کثٌر بن ؼالب طبریتفسٌر ابن کثٌر; 

هجری  301ـ  218هجری لمری در بؽداد ) 310وفات   224جرٌر طبری متولد  به
 شمسی . تارٌخ طبری مشهور به پدر علم و تارٌخ و تفسٌر است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار المرآن الكرٌم، بٌروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  ;ـ مفسر صاوى المالکی 38
مإلؾ : احمد بن دمحم « حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرٌة. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفٌة سنة 

 :شرح صٌح البخاریفٌض الباری  -39
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع :  

 ;صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری -:3
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نٌشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری : 
 هجری (  256ـ  194اهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری )ابر

 ـ سعٌد حوی ;41
ی، سعٌد، مفسر  ی، سعٌد، َحو  ، که از (۱۴۱۵االساس فی التفسٌر)ٌازده جلد؛ لاهره » َحو 

 .آٌد ترٌن و اثرگذارترٌن آثار حوی به شمار می مهم
 لسالم م ، محل نشر لاهره ـ مصر  موسسه دار ا 2003ق ٌا        سال نشر : 

 ;زیـ تفسٌر کبٌر فخر را42
 606هـ  544)  تفسٌر کبٌر، شٌخ اإلسالم  فخرالدٌن رازی زی مشهور به تفسٌر فخر را

ترٌن اثر فخر رازی و ٌکی از چند تفسٌر مهم و  تفسٌر کبٌر مهمترٌن و جامعهـ ( 
  جسته لرآن کرٌم به زبان عربی است .بر

 ـ تفسٌر ّسدی كبٌر ;43
، معروؾ به سد ی كبٌر، متوفای «ابودمحم اسماعٌل بن عبدالرحمان»ر اثر تفسٌر س دی كبٌ

 هجری لمری از مردم حجاز است كه در كوفه زندگی مٌگرد. ۱۲۸
ی ؼزوات  ای توانا در تارٌخ، بخصوص درباره لدر و نوٌسنده وی مفسری عالی

كه از منابع  شود ٌاد می« تفسٌر كبٌر»های( صدر اسالم است. از تفسٌر او به نام  )جنگ
 ی تحرٌر در آمده است. سرشار تفاسٌری است كه پس از وی به رشته

گوٌد: سد ی، تفسٌر خود را با ذكر سندهاٌی  می« خلٌلی»به نمل از « جالل الدٌن سٌوطی»
« شعبه»و « ثوری»نمل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند. از او رواٌت كرده

  لمحرر الوجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز;ـ تفسٌر ا44
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ابن عطٌه  معروؾ به ابودمحم عبدالحك بن ؼالب بن عبدالرحمن بن ؼالب محاربیمإلؾ :
  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسٌر فرلان 45
 تؤلٌؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی 

  ـ کتاب حاشٌة محٌی الدٌن شٌخ زاده علی تفسٌر الماضی البٌضاوی 46
 زاده، دمحم بن مصطفی ـزبان : عربی شٌخ : دهنوٌسن
 دار الکتب العلمٌة : ناشر

 -مصحح: شاهٌن، دمحم عبدالمادر  -ساٌر نوٌسندگان : نوٌسنده: بٌضاوی، عبدهللا بن عمر 
 جلد8تعداد صفحات :  -زاده، دمحم بن مصطفی نوٌسنده: شٌخ

 :مفردات الفاظ المرآن -47
گفته : او اهل اصفهان بود « األعالم  »رکلی در کتاب ) خٌر الدٌن ز از راؼب اصفهانی.

هجری لمری وفات  502اما در بؽداد سکونت گزٌد، ادٌب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « تؤسٌس التمدٌس»امام فخرالدٌن رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297 / 2راؼب از ائمۀ اهل سنت است و ممارن با ؼزالی بود. ) بؽٌة الوعاة 
 .( .7التمدٌس صفحه 


