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ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 الحجراتسورۀ 

 66جزء 
 سورۀ حجرات درمدٌنه نازل شده است و دارای هجده آٌه ودو رکوع مٌباشد.

  : تسمٌه  وجه
چارم اٌن سوره گرفته شده است. در اٌن سوره تعلٌم ۀ آٌکه از « حجرات» هن سورنام اٌ

 و پاک  مإمن  زنان  های جرهح   را از پشت راب که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص أعـآداب برای آنعده از 
 صدا مٌکردند. (رضی هللا عنهن)  نهادش

 متعال درآن احترام نانه موسوم شد؛ زٌرا هللا« حجرات»ى  سورۀ شرٌؾ به نام سوره
در آن  (رضى ّللاه عنهنه )مادران مإمنان ٌعنی های که همسرانش  جرهح  هاى پٌامبر ٌعنى  

 سکونت داشته، ٌادآور شده است.

نٌز مسمی می « انالق و آداب»ى  به سوره« حجرات»اى  سورهلابل ذکر است که: 
انالق و فضاٌل اعمال هداٌت و  باشد. طورٌکه متذکر شدٌم اٌن سوره انسان را به مکارم

  ارشاد نموده  اسالمی  در جامعه  نظم و رعاٌت   آداب  را به  مسلمانان کند، و رهبری مى
را منادى لرار داده است. و در هر بار مإمن را به ٌکى از « مإمنان»و پنج بار   است

بنش ذٌل مطالعه مکارم انالق و فضاٌل اعمال فرا مٌنواند. و اٌن آداب واال را در چند 
 می دارٌم:

وجوب اطاعت از اوامر هللا تعالی و پٌامبر و عدم پٌشى گرفتن از پٌامبر صلهى ّللاه  اول:
ُموا » علٌه و سلم نواه در گفتار باشد ٌا در ابراز رأى و نظر: ا أٌََُّها اَلهِذٌَن آَمنُوا اٰل تُمَّدِ ٌٰ

ِ َو َرُسوِلِه. ٌَْن ٌََدِی َّللَاه اٌد! )در هٌچ كارى(  رات( )اى كسانى كه اٌمان آورده: حجۀ)آٌ «بَ
بر )حكم( ندا و پٌامبر او پٌشى نگٌرٌد و از نداوند پروا كنٌد، كه نداوند شنوا و دانا 

 است.
ا أٌََُّها اَلهِذٌَن آَمنُوا اٰل تَْرفَعُوا »دوم: احترام و تعظٌم ممام پٌامبر صلهى ّللاه علٌه و سلم:  ٌٰ

...أَْصٰواتَُکْم فَوْ   حجرات(. 2)آٌه  «َق َصْوِت اَلنهبِّیِ
ٌا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِْن »هاى رسٌده:  سوم: و جوب تحمٌك در مورد انبار و گزارش

ً بَِجهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلى  «ما فَعَْلتُْم ناِدِمٌنَ   جاَءُكْم فاِسٌك بِنَبٍَإ فَتَبٌَهنُوا أَْن تُِصٌبُوا لَْوما
 ت( حجرا 6)آٌه 

ا أٌََُّها اَلهِذٌَن آَمنُوا اٰل ٌَْسَخْر لَْوٌم ِمْن لَْوٍم »چهارم: نهى از اهانت ومسنره کردن مردم:  ٌٰ
ٌْراً ِمْنُهْم...  حجرات(.  11)آٌه  «َعسٰى أَْن ٌَُکونُوا َخ

ا أٌََُّها اَلهِذٌَن آَمنُوا اِْجتَنِبُوا َکثٌِر»پنجم: نهى کردن از تجسس و ؼٌبت و سإظن:  اً ِمَن ٌٰ
 حجرات(. 12)آٌه  اَلظهّن...(

 : ارتباط سورۀ حجرات با سورۀ لبلی
بعد از اٌنکه هللا تعالی سورۀ فتح را با ٌاد پٌامبرش نتم نمود سورۀ حجرات را نٌز با ـ  

 فضائل و تجلٌل و تعظٌم او شروع کرد.
با گ جناٌن سوره هم حکم ودربا کافران را بٌان کرد،  ـ در سوره فتح حکم جنگ 

 گٌرد .شورشٌان دانلی را بٌان می 
هم نطاب به  سوره حجرات وعده به مإمنان و سرآؼاز و شروع فتح پاٌان سوره ی ـ  

 آنان است. 
 هر دو سوره بزرگداشت و ارجمندی پٌامبر ناتم را بٌان می کنند.ـ 

 : تعداد آٌات، کلمات و حروف
 هجده آٌه، تعداد  18حجرات به طورٌکه در فوق هم ٌاد آور شدٌم تعداد آٌات سورۀ 
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وسه کلمه( وتعداد حروؾ آن به )هزاروچهارصدوهفتاد وپنج(  کلمات آن به )سٌصدوچهل
 حرؾ می رسند. 

 ٌادداشت:
معلومات در مورد تعداد )آٌات، کلمات وحروؾ لرآن عظٌم الشؤن( را می توانٌد تفصٌل 

 در سورۀ طور )تفسٌر احمد( مطالعه فرماٌد.
 حجرات:محتوای سورۀ 
ها موجب  که رعاٌت آنمشتمل بر مسائلى از احكام وآداب دٌنی است،  سورۀ حجرات

نظام صالح و طٌب در مجتمع او مستمر  سعادت انسان در زندگی شنصی و برلراری
گردد. بعضى از آن مسائل ادب جمٌلى است كه باٌد بٌن بنده و هللا سبحان وتعالی  مى

كه بندگان هللا باٌد در مورد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آنرا رعاٌت رعاٌت شود، وبرنی آن آدابى است 
كنند، كه در پنج آٌۀ اول سوره آمده اند. بعضى دٌگر آن، احكام مربوط به مسائلى است 

 كه مردم در برنورد با ٌكدٌگر در مجتمع زندگى نود باٌد آن را رعاٌت كنند.
ضى اشناص بر بعض دٌگر دارند، و لسمتى دٌگر مربوط به برترٌهاٌى است كه بع

تفاضل و برترى اشناص وافراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم 
شود، و انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عٌش پان و گوارا هداٌت مٌكند، و  می

از سنن  فهمد كدام دٌن حك است، و كدام گذارد، و می با آن بٌن دٌن حك و باطل فرق می
اجتماعى لومى است. و در آنر، سوره را با اشاره به حمٌمت اٌمان و اسالم نتم نموده، 

 بر بشرٌت منت مٌگذارد كه نور اٌمان را به او افاضه  فرموده است.
 نوانندۀ محترم !

درباره ی احکام شرعی متعلك به  حجرات  موضوع سورهبصورت کل باٌد گفت که 
سر و سامان دادن به آن بر اساس تربٌتی اصولی و استوار و تنظٌم جامعه ی اسالمی و 

« انالق و تربٌت و آداب»پاٌدار و اناللی پسندٌده است که به همٌن دلٌل به سوره ی 
 شهرت دارد. آن هم بر دو نوع است:

نوا.. و وامت او: ٌا أٌها الذٌن آم ملسو هیلع هللا یلص : آداب ناص مانند: عالله و ارتباط مٌان پٌامبرالؾ 
اٌن که: مسلمانان به ناطر احترام، حضرت را به وصؾ نبی و رسول نطاب کنند، نه با 

 اسم و کنٌه.
ب: آداب عمومی اجتماعی مانند: ارتباط صمٌمانه و برادرانه ی مردم با هم، اٌن سوره، 

راه ناموش کردن فتنه ی آشوب دانلی را به مإمنان می آموزد که اگر دو طاٌفه ی 
به آنان آمونته در برابر آن لٌام کنند و هللا ا هم درگٌر شدند، از راهی که مسلمان ب

نگذارند آشوب و اؼتشاش فراگٌر شود. حذر از تفرق و پراکندگی و انتالؾ و کٌنه و 
دشمنی با هم، جاٌز نٌست مسلمانان با تمسنر و طنز و تشر و الماب ناروا، همدٌگر را 

بت به هم بدگوٌی کنند. باٌد از دشمنی و نژادپرستی و فرانواند و به هم طعنه زنند و نس
را بر پاٌه و ماٌه ی تموی استوار انسان شٌوه ی طبماتی دوری ورزند و مالک و ارزش 

بدارند. پاٌان سوره از مردم بادٌه نشٌن نا آگاه سنن می گوٌد و مٌان اٌمان و اسالم نٌز 
 فرق می گذارد.
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 ترجمه و تفسٌر سورۀ الحجرات

ِحٌمِ بِ  ْحَمِن الره ِ الره  ْسِم َّللاه
 به نام ندای بنشاٌندۀ و مهربان

َ َسِمٌٌع  َ إِنه َّللاه ِ َوَرُسوِلِه َواتهمُوا َّللاه ٌَْن ٌََديِ َّللاه ُموا بَ ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تُمَّدِ
 ﴾َٔعِلٌٌم﴿

و تمواي الهً تی نکنٌد، اٌد، در ممابل هللا و رسولش پٌش دس ای کسانی که اٌمان آورده
 (۱پٌشه كنٌد كه نداوند شنوا و داناست. )

گونه پٌشنهادی به هللا متعال و پٌؽمبرش صلی هللا علٌه و سلم نکنٌد، نه  ، هٌچ ای مإمنان
کارهای مربوط به زندگی  ، و نه در باره کارهای بنصوص ومربوط به نودتان در باره

که راجع بدان حکم الهی را از زبان  د پٌش از اٌن. در باره کاری سنن نگوئٌ پٌرامونتان
کاری هم حکم صادر نکنٌد پٌش از اٌن که به حکم هللا و  پٌؽمبرش دمحم ملسو هیلع هللا یلص بشنوٌد. در باره

 به دستور و هداٌت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مراجعه ننمائٌد و دستورشان را ندانٌد.
اند: کاش در باره اٌن چٌز  گفته شده است که مردمانی می: برای ما رواٌت  گفته است لتاده

کاری را  و آن چٌز آٌاتی نازل مٌشد. اگر آن چٌز صحٌح مٌبود... نداوند بزرگوار چنٌن
که در حضور پٌؽمبر صلی  : مسلمانان نهی شدند از اٌن گفته است بد وزشت شمرد. عوفی

 هللا علٌه و سلم سنن بگوٌند.
ی پٌؽمبر ندا صلی هللا علٌه و سلم به هٌچ وجه حکمی را صادر : برا مجاهد گفته است

که ندای بزرگوار فرمان نود را در باره آن  نکنٌد و چٌزی را ممرر ندارٌد، تا زمانی
:  گفته است صادر مٌفرماٌد و بر زبان پٌؽمبر صلی هللا علٌه و سلم جاری مٌنماٌد. ضحاک 

پٌؽمبرش )صلی هللا علٌه و سلم( بر آن  حکمی از احکام دٌن نود را تا فرمان ندا و
 نباشد اجراء نکنٌد.

ِ َوَرُسوِلِهۦۖ» ُمواْ بٌََن ٌََديِ ٱَّلله پٌشی مگٌرٌد. پٌش دستی مکنٌد. ٌعنی اٌنکه  «اَل تُمَّدِ

برنالؾ احکام لرآن عظٌم الشؤن و سنت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص چٌزی مگوٌٌد و در منالفت به آن 
 .عمل هم نکنٌد

حرام سانتن حالل نداوند متعال و ٌا حکم اٌن آٌۀ مبارکه به وضاحت تام می رساند که: 
ها، نوعى پٌشى گرفتن در ممابل پروردگار با عظمت ورسول هللا ملسو هیلع هللا یلص است،  حالل كردن حرام

که در دٌن ممدس اسالم از آن با صراحت ولاطعٌت منع بعمل آمده است، بناًء با تمام 
احت باٌد گفت ؛ در جای که حکم پروردگاروحکم رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص وجود داشته باشد، نباٌد صر

 از نود حکم صادر کرد، وٌا گفت به فکر من چنٌن وچنان شود،بهتر است.

 بلکه ما باٌد همٌشه گوش به فرمان ومطٌع حکم هللا تعالی وپٌامبر ملسو هیلع هللا یلص باشٌم.
احترامى به هللا است.  احترامى به او بى  كم رسول هللا، حکم هللا است، و بى و بدون شک ح

تمواٌى است. وآنعده اشناصٌکه  پٌشى گرفتن از حکم هللا و رسول، بىدر ضمن باٌد گفت که: 
گٌرند، از  به اصطالح به حکم وفکر نوٌش عمل می نماٌد وبر حکم هللا ورسولش پٌشى مى

 د.ان اٌمان و تموا دور شده
مفسران می نوٌسند که: درهٌچ امر و عملى بر هللا تعالی و پٌامبرش رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص پٌشى 
مجوٌٌد. به منظور تعمٌم، مفعول حذؾ شده است تا شامل هرگفته وعملى شود که امکان 

د نباٌد لبل ازاو اى مطرح شو تمدٌم را داشته باشد. مثالً اگر در محضر پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مسؤله



 
5 

نظر بدهند و ولتى ؼذا بٌاورند نباٌد لبل ازاو بنورند، و اگر با او راه بروند، نباٌد از او 
 شٌخ دمحم علی صابونی(.: تفسٌر صفوة التفاسٌرپٌشى بگٌرند، و امثال اٌنها. )

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: ٌعنى از سنن گفتن در بٌن سننان رسول هللا 
 منع بعمل آمده است. و ضحاک گفته است: ٌعنى هٌچ امرى از امور شراٌع دٌن نود ملسو هیلع هللا یلص

.( و امام ۳/۳۵٧را بدون فرمان نداوند متعال و پٌامبرملسو هیلع هللا یلص انجام ندهٌد. )منتصر ابن کثٌر 
ام بٌضاوى گفته است: ٌعنى لبل از اٌن که هللا و پٌامبر دستور دهند، هٌچ امرى را انج

 ندهٌد.
به « ّللاه »اند: ٌعنى در محضر و پٌشگاه پٌامبر. و لفظ  همچنان برنى از مفسران گفته

عنوان تعظٌم و تمجٌد پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص آمده و بٌانگر آن است که در پٌشگاه ندا از چنان 
 ى هرگونه ستاٌش و تمجٌدى است. جاٌگاهى برنوردار است که شاٌسته

 ( ۳/۳۵۵ ى بٌضاوى )حاشٌه
 نوانندۀ محترم !

رعاٌت ادب در گفتار و در نطاب با پٌامبر ناتم ( در باره  5الی  1در آٌات متبرکه ) 
 ملسو هیلع هللا یلص مورد بحث لرار گرفته است .

 حکم حدٌث و لرآن شانه به شانه!
ظٌم الشؤن است. سنت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در ترتٌب لانون گذاری همراه و همگام با لرآن ع

برای درک حکم شرٌعت ما اول به لرآن مراجعه مٌکنٌم، اگر حکم ثابت و واضحی 
 کنٌم. نٌافٌتم متعالباً به سنت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مراجعه می

  ٌمن  را به )رض( جبل   آمده است زمانٌکه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص معاذ بن  شرٌؾ  حدٌثطورٌکه در 
 ٌک لانون بنٌادی را مطرح سانت:  وی  فرستادند، بهمی 

، ابن ماجه از معاذ )رضی هللا عنه(  احمد، ابوداوود، ترمذی  شرٌؾ  حدٌثطورٌکه در 
ٌک لانون بنٌادی   وی  مٌفرستادند، به  ٌمن  اند که پٌؽمبر ملسو هیلع هللا یلص زمانٌکه وی را به رواٌت کرده

  کتاب  گفت: به« ؟ کنی می   چٌز حکم چه   به»«.تحکم؟ بم»را مطرح سانت بدو فرمود: 

  سنت  گفت: به«. ؟ هللا نٌافتی  را در کتاب  اگر حکمی» . » فإن لم تجد؟»هللا. فرمودند: 
 «.؟ نٌافتی  را در سنت  اگر حکمی». فرمودند:  کنم می  هللا ملسو هیلع هللا یلص حکم  رسول
او زدند و   تؤٌٌد بر سٌنه  نشانه  ملسو هیلع هللا یلص به  حضرت  آن  پس».  کنم نود اجتهاد می  رأی  به»گفت: 

  ستاٌش» «.هللا  رسول  لما ٌرضً  هللا  رسول  رسول  وفك  الذي الحمد هلل »فرمودند: 

 . «داد  ، توفٌك اوست  مورد پسند فرستاده  که  را بر آنچه  اش فرستاده فرستاده   را که  نداٌی
تا بدانجا بودکه اگر پٌؽمبر ندا )صلی هللا علٌه و سلم( از اٌشان می تربٌت اصحاب 

دانستند،   ؟ شما در کجا هستٌد؟ هر چند آنان دلٌك می پرسٌد: امروز چه روزی است 
هللا ورسوله »که همراه با جواب بگوٌند:  کردند، مگر اٌن ازجواب دادن نود داری می

 «.ترند  گاهندا و پٌؽمبرش بهتر مٌدانند و آ«. »أعلم
کردن بر ندا و  گرفتن و پٌشدستی   اٌن هم از ترس آن بود که نکند سننشان پٌشی

 پٌؽمبرش )صلی هللا علٌه و سلم( شمار آٌد!
که  در حدٌث رواٌت شده از ابوبکره نفٌع پسر حارث ثمفی )رضی هللا عنه( آمده است

 الوداع پرسٌد: پٌؽمبر صلی هللا علٌه و سلم در حجة
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  : ندا و پٌؽمبرش بهتر مٌدانند و آگاه گفتٌم«.  ؟ ، چه ماهی است اٌن ماه »هذا(. )أی شهر 
ترند. پٌؽمبر صلی هللا علٌه و سلم ساکت شد، تا بدانجاکه گمان بردٌم نام ماه را اشتباه 

 «.ألٌس ذا الحجة»: سپس فرمود:  نواهدگفت
 «. ؟ مگر ذوالحجه نٌست »

 «. ؟ اٌن چه شهری است «. »أی بلد هذا». فرمود:  : بلی گفتٌم
کرد تا  ترند. پٌؽمبر صلی هللا علٌه و سلم سکوت دانند و آگاه : ندا و پٌؽمرش بهتر می گفتٌم

 «.ألٌس البلدة الحرام». سپس فرمود:  گفتٌم نام آن را اشتباه نواهد گفت بدانجا که 
مروز چه روزی ا » «.فؤی ٌوم هذا». فرمود:  : بلی گفتٌم«.  ؟ مگر شهر حرام نٌست »

 «.؟ است
گفتٌم نام آن را  کرد تا بدانجا که  ترند. سکوت دانند و آگاه  : ندا و پٌؽمبرش بهتر می  گفتٌم

:  گفتٌم«.  ؟ آٌا روز لربانی کردن نٌست » «.ألٌس ٌوم النحر». فرمود:  اشتباه نواهد گفت

 بلی!.. تا آنر...
ای  ، پرهٌزگاری ز پرهٌزگاری است، و تصوٌری ا اٌن تصوٌری از ادب و دوری ازگناه

که مسلمانان پس از شنٌدن آن ندای ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره بدان پرهٌزگاری 
 و ترس و هراس از پروردگار با عظمت است.

  :5 – 1شؤن نزول آٌات 
بناری و ؼٌره از طرٌك ابن جرٌج از ابن ابوملٌکه از عبدهللا بن زبٌر )رض(  -979

اند: سوارانی به نماٌندگی از بنی تمٌم نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمدند. ابوبکر رواٌت کرده 
صدٌك)رض( پٌشنهاد کرد که لعماع بن معبد را فرماندار بنی تمٌم تعٌٌن کن، عمر 

 فاروق)رض( گفت: الرع بن حابس تمٌمً.
شان بسٌار بلند  و گفت لصد من منالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا اٌن که صدای

 شد.

ُموا... تا... َوَلْو أَنهُهْم َصبَُروا» آنگاه در باره کالم عزٌز  «ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تُمَّدِ
، ابوٌعلی 534« تفسٌر»و در  226/  8، نسائی 4847و  4367بناری نازل شد. )

( همه از ابن 1990« معالم التنزٌل»بؽوی در  752« اسباب نزول»، واحدی در 6816
 (.1985« احکام المرآن»جرٌج از ابن ابوملٌکه از عبدهللا بن زبٌر رواٌت کرده اند. 

ای از مردم روز دهم ذی  ک: ابن منذر از حسن )رض( رواٌت کرده است: عده -980
ها دستور داد که  های نود را پٌش از رسول هللا سر برٌدند. پٌامبر به آن الحجه لربانی

ِ َوَرُسوِلهِ »ی کنند. پس آٌۀ دوباره لربان ٌَْن ٌََديِ َّللاه ُموا بَ  «ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تُمَّدِ
از حسن به لسم مرسل  2923« تفسٌر لرآن»جداً ضعٌؾ است، عبدالرزاق در نازل شد )

رواٌت کرده است. در اٌن سند بٌن معمر و حسن انمطاع است با اٌن وصؾ مراسٌل 
از  41661و  31660د، چنانچه به علمای اٌن فن روشن است. طبری حسن واهی هستن

زاد »حسن رواٌت کرده صحٌح دراٌن موضوع حدٌث بناری است چنانچه گذشت. 
 (.1305« المسٌر
رواٌت کرده است: ٌک نفر لبل از نماز عٌد « اضاحی»ابن ابو الدنٌا در کتاب  -981

 گردٌد. لربان لربانی نود را ذبح کرد پس اٌن آٌة نازل
ای پٌش از  از عاٌشه )رض( رواٌت کرده است: عده« معجم اوسط»طبرانی در  -982

ٌَا أٌََُّها »ماه رمضان لبل از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص روزه گرفتند. ]روزة رمضان[ بنابراٌن آٌۀ 
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ِ َوَرُسوِلهِ  ٌَْن ٌََديِ َّللاه ُموا بَ « معجم اوسط»طبرانی در )نازل شد.  «الهِذٌَن آَمنُوا اَل تُمَّدِ

 . در اٌن سند جبال بن رفٌده مجهول و اسناد ضعٌؾ است.(2734
گفتند: کاش در باره  ای از مردم می ک: ابن جرٌر از لتاده رواٌت کرده است: عده -983

ِ َوَرُسوِلهِ »شد. آنگاه ندا   چنٌن و چنان چٌزها وحی نازل می ٌَْن ٌََديِ َّللاه ُموا بَ  «اَل تُمَّدِ
« زاد المسٌر»از لتاده به لسم مرسل رواٌت کرده است.  31661ا نازل کرد. )طبری ر

1306.) 
ک: و از او رواٌت کرده است: مرسوم بود که صدای نود را در حضور رسول  -984

اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت »گفتند، پس ندا   کردند و بلند سنن می  هللا بلند می
 ِ ًّ  .(31666طبری را نازل کرد. ) «النهبِ

ِ َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلمَْوِل  ًّ ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النهبِ
 ﴾ٕ﴿ َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُرونَ 

و طورٌکه با اٌد صداهاٌتان را از صداى پٌامبر بلندتر مسازٌد،  هاى كسانى كه اٌمان آورد
مبادا اعمال شما نابود کنٌد با پٌؽمبر به آواز بلند سنن نگوٌٌد تا  ٌکدٌگر بلند گفتگو می

 (۲گردد در حالً كه نمٌدانٌد! )

« ِ ًّ  نباٌد صدای نوٌش در مجلس با رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص «اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النهبِ
راطوری بلند نماٌم، که از صدای ان حضرت ملسو هیلع هللا یلص بلند تر باسد ونٌز صحبت کردن با بی 
باکی وصدای بلند آنچنان که با همدٌگر صحبت می کنند، اٌن هم نوع بی آدبی وگستانی 

 باٌد با صدای پاٌٌن و آرامش کامل به شمار مٌرود. بناًء در حٌن صحبت با رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص
 باٌد لرار دهٌم.  او را مورد نطاب  ادب  و ولار صحبت و با نهاٌت

 : کرام ۀثٌرات اٌن آٌه بر صحابؤت
سٌرت نوٌسان می نوٌسند که؛ با نزول اٌن آٌۀ مبارکه چنان تحول ودٌگر گونی در مٌان 

کرد که ٌا رسول هللا! تا دم مرگ چنان صحابه پدٌد آمد که حضرت ابوبکر صدٌك لسم ٌاد 
با شما صحبت نواهم کرد که کسی با دٌگری نجوی ودر گوشی بکند. )در منثور از 

 بٌهمی(. 
حضرت عمر)رض( چنان آهسته صحبت می کرد که بسا اولات به پرسش تکرار ضرور 

ٌن وحضرت ثابت بن لٌس جهٌر الصوت بود و با شنٌدن ا« کذا فی الصحاح»دٌده مٌشد. 
آٌه لرزه به اندامش افتاد و گرٌه سر داد وصدای نود را کم کرد. )بٌان المرآن از در 

 منثور( 
  اکرم  صدا حتی در برابر لبر رسول  کثٌر مفسر کبٌر جهان اسالم مٌفرماٌد: بلند کردن ابن

صلی هللا   رتحض  زٌرا آن  است  مکروه  شان  صدا در حٌات  بلند کردن  ملسو هیلع هللا یلص نٌز همچون
  اٌن  که« بدانٌد  که  آن مبادا بی »اند.  محترم و مرگ   در زندگی  همٌشه  علٌه وسلم برای
شما را  ٌعنی: نداوند« شود  تباه  اعمالتان»؛  شماست اعمال   ثواب  ، نابود کننده صدا بلند کردن

  از بٌن  اعمالتان  د تا مبادا پاداشکر  ملسو هیلع هللا یلص نهی  درحضور پٌامبر نوٌش  از صدا بلند کردن
 برود.
  صدا در محضر پٌامبر نوٌش  از بلند کردن  ناطر آن شما را به   کثٌر مٌافزاٌد: ٌعنی ابن

  نشمش  سبب  به  ، ما هم صورت  آٌد و در آن  نشم  کار به  مبادا او از اٌن  که  کردٌم  ملسو هیلع هللا یلص نهی
  ندانسته  پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص، در والع  کردن  با نشمگٌن  کسی  چنٌن  س. پ شوٌم  بر شما نشمگٌن

 کند. می  نود را تباه  اعمال
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 : شؤن نزول آٌه
ک: و همچنٌن از دمحم بن ثابت بن لٌس بن شماس نٌز رواٌت کرده است: ولتی اٌن  -985

ِ اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النهبِ »کالم جلٌل  نازل گشت، ثابت بن لٌس در سر  «ًّ

کرد. عاصم بن عدی بن عجالن از کنار او گذشت و گفت: علت گرٌه  راه نشسته گرٌه می
ترسم اٌن آٌه در حك من نازل شده باشد. عاصم  تو چٌست؟ گفت: صدای من بلند است، می

شوی که به  آٌا نوشنود نمی سنن او را به پٌامبر رساند. او ملسو هیلع هللا یلص ثابت را نواست و گفت:
نوبی و پسندٌدگی زندگی کنی و به راه ندا شهٌد و وارد بهشت شوي، گفت: نوش حالم 

إِنه الهِذٌَن »اما صدای نوٌش را هرگز از صدای پٌامبر بلند نمٌکنم. پس هللا تعالی آٌۀ 
 را نازل کرد. «ٌَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم...

 (.1309زاد المسٌر »، 131669)طبری 

 : آداب واخالق در اسالم
در لرآن عظٌم الشؤن آمده است که؛ در جمله، دهمٌن و آنرٌن نصٌحت حضرت لممان به 

َو اْلِصْد فًِ َمْشٌَِن َو اْغُضْض ِمْن َصْوتَِن إِنه أَْنَكَر اْْلَْصواِت »فرزندش آمده است: 
اش و از صداٌت بكاه، زٌرا كه رو ب )و در راه رفتن )و رفتارت(، مٌانه .«لََصْوُت اْلَحِمٌرِ 

 سورۀ لممان(  ،19( )آٌۀ .ترٌن صداها، آواز نران است نانوش 
در دٌن ممدس اسالم انالق و آداب اسالمً داراي ارزش و ممام ناصی بوده، پٌامبر 

ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌد: ثمٌل ترٌن عمل در ترازوي اعمال ٌن مسلمان انالق نٌن است و انسان با 
 ان بواسطه انالق درجات نمازگزاران و روزه داران را حاصل مٌنماٌد. اٌم
اٌن اصل پٌامبرملسو هیلع هللا یلص به انالق، معامله نٌن، تبسم در ممابل دٌگران، حفظ زبان از  یرو

 معنى، و آداب اسالمً مسلمانان را تشوٌك و ترؼٌب نموده است. یسننان بٌهوده و ب
ٌک مسلمان در درجه اول با پروردگار با عظمت، پٌامبر مراعات ادب و انالق برای 

ن و ساٌر ممدسات اسالم دارای ؤملسو هیلع هللا یلص، صحابه کرام )رضی هللا عنهم(، لرآن عظٌم الش
 اهمٌت بسٌار عالی مٌباشد.

ستاره ی شانس، همان سعادت و اعالم کنندهی »به لول ابن لٌم « ادب»اصطالح  
ندای پاک، « جامع صفتهای نٌکو در وجود آدمی است. نوشبنتی برای اجتماع و

شاٌستگی و استعداد و تواناٌی را در نهاد انسان نهاده، تا بدان وسٌله کمال را بپذٌرد و اٌن 
صفت بنصوص  را در وجود او، همچون آتش در آتشگٌرانه )سنگ چنماق، با چنماخ( 

اناٌش می سازد، به او می شناساند، نهان داشته است، آنگاه به او الهام می کند، چٌره و تو
راه را می نماٌاند، پٌامبران را به سوٌش می فرستد و کتابهای آسمانی را فرود می آورد، 

 از لوه به فعل است، آشکار گردد.انسان تا آن نٌروی ادب که نشان لٌالت و کمال 
بی پرواٌٌهای می فرماٌد: ادب؛ ٌعنی نود شناسی و  (رضً هللا عنه ) عبدهللا پسر مبارک

 )بنمل از تفسٌر فرلان (نفس و دوری از فرجام تارٌک و نٌره سرٌهای آن.
ُ لُلُوبَُهْم ِللتهْمَوى ِ أُولَئَِن الهِذٌَن اْمتََحَن َّللاه لَُهْم  إِنه الهِذٌَن ٌَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل َّللاه

 ﴾ٖ﴿ َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌمٌ 
كسانً هستند كه هللا تعالی آنان  پاٌٌن می آورند،ی نود را نزد پٌؽمبر هللا کسانی که صدا

 (۳للوبشان را براي تموي نالص نموده، و براي آنها آمرزش و پاداش عظٌمً است. )

 پاٌٌن می آورند. آهسته بر می آورند. «:ٌَغُضُّونَ »

 .«آزموده است، نالص گردانٌده» «ٱمتََحنَ »
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. هللا متعال برای تموا و پرهٌزگاری دلهائی را  بزرگی است تموا و پرهٌزگاری عطاء
کند و مٌآزماٌد، و پس از آنکه آنها را پاکٌزه  برمٌگزٌند، پس از آنکه آنها را امتحان می

که آن دل برای  مٌنماٌد. نداوند تموا و پرهٌزگاری را به دلی وارد نمٌگرداند مگر اٌن
رده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار پذٌرش تموا و پرهٌزگاری آمادگی پٌدا ک

که صدای نود را نزد پٌؽمبر )صلی هللا علٌه و سلم(  . کسانی تموا و پرهٌزگاری است
کرده است و آزموده است و  اند، ندا دلهاٌشان را امتحان اند و آهسته برآورده پائٌن آورده

 تموا و پرهٌزگاری. ، عطای آن دلها را برای درٌافت آن عطاء آماده نموده است

، و  ، مؽفرت و پاداش بزرگی را بر اٌشان ممرر فرموده است نداوند همراه با اٌن عطاء
 . الزم گردانده است

از حضرت عمر )رضی هللا عنه( رواٌت شده است که صدای دو مرد را در مسجد النبی 
. به  گرفته است ج)صلی هللا علٌه و سلم( شنٌد. دٌد که صدا های شان بلندگردٌده است و او

کجائٌد؟ گفتند: اهل  : آٌا مٌدانٌد کجا هستٌد! سپس فرمود: اهل پٌش اٌشان رفت و گفت
 آوردم! . فرمود: اگر از اهالی مدٌنه بودٌد با شالق زدن به دردتان می طائؾ هستٌم

!  شد: ٌا امٌرالمإمنٌن  عمر )رض( نوشته  به»که:   است  کرده  رواٌت  حنبل  احمد بن  امام
  چگونه  وی  ممام  مٌشود پس  آن  مرتکب  را دارد و نه  معصٌت  اشتهای  نه  که  است  شنصی
  آن  مرتکب  را دارند ولی  معصٌت  اشتهای  که ؟ عمر)رض( در جواب نوشت: کسانی است
را   آنان«. » است  آزموده  تموی  را برای  هاٌشان  هللا تعالی دل  هستند که  شوند، همانان نمی 

 . آنان  ورزی  ادب  در برابر اٌن«  است  بزرگ و پاداشی   آمرزش

 : سخن گفتن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلصۀ شٌو
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص اکثر اولات ساکت بود و جز در موالع ضرورت سٌرت نوٌسان می نوٌسند که: 

ًٌْرا أَْو ِلٌْصُمتْ َمْن کاَن ٌُْإِمُن بِاهلِل َوالْ »زد و مٌفرمود:  حرؾ نمی   .«ٌَْوِم اْْلِخِر فَْلٌَمُْل َخ
که به هللا و روز آنرت اٌمان دارد،  کسی»([۷٧و صحٌح مسلم )( ۵۱۱۶]صحٌح بناری )

 «.پس سنن نٌک بگوٌد ٌا ساکت باشد
ان کرد و کالم ش رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص هنگام تکلهم از اول تا به آنر به آرامی لب به سنن باز می

کوتاه وجامع ونالی از طول و تفصٌل بٌجا و وافی به تمام ممصود بود، هنگام سنن گفتن 
 فهمٌد. طوری که هر شنونده آن را می  تبسم می کرد وکالمشان روشن بود به 

گفت، مگر جاٌی که امٌد ثواب مٌداشت. هنگام سنن گفتن چنان حاضران  بلی! سنن نمی
ها پرنده نشسته است و چون ساکت می   وی سر آنکرد که گوٌا ر را به نود جذب می
گفتند. کلمات گفتارش به ٌک دٌگر پٌوستگی داشت. کلماتش را به   شد، آنان سنن می

ناطر بسپارد. جوهره صداٌش   طوری شمرده بٌان مٌکرد که شنونده آن رابه نوبی به
 بلند و آهنگ صداٌش از همه زٌباتر بود.

ترٌن مردم در سنن گفتن بود و از همه مردم در سنن گفتن انتصار   فصٌحرسول هللا ملسو هیلع هللا یلص
کرد و در عٌن حال تمام آنچه را که مٌنواست در ضمن جمالتی کوتاه ادا  را رعاٌت می

ٌِْه َوَسلهَم »مٌفرمود. ام المإمنٌن عاٌشه)رض( مٌگوٌد:  ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه َما َكاَن َرُسوُل َّللاه
ٌْهِ ٌَْسُرُد َسرْ   .«َدُكْم َهَذا، َولَِكنههُ َكاَن ٌَتََكلهُم بَِكاَلٍم ٌُبٌَِّنُهُ، فَْصٌل، ٌَْحفَُظهُ َمْن َجلََس إِلَ

گفت، بلکه بسٌار روشن و  ولفه سنن نمی ملسو هیلع هللا یلص مانند شما پشت سر هم و بی  رسول هللا»
سننانش را حفظ  کرد؛ طوری که افرادی که آنجا نشسته بودند،  شمرده صحبت می

 ([3639]سنن ترمذی )«. مٌکردند
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انسانی باتحمل و بردبار بود و دوست داشت که مردم، سننانش را بفهمند.  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص،
های مردم و مٌزان درک و شنانت آنان   مند بود، تفاوت از آنجا که به امتش بسٌار عالله

ث مٌشد تا شنصٌت برد بار وصبور باشد. گرفت و همٌن مسؤله، باع را در نظر می

ٌِْه َوَسلهَم َكاَلًما فَْصاًل ٌَْفَهُمهُ ُكلُّ »عاٌشه)رض( مٌگوٌد: ِ َصلهى هللاُ َعلَ َكاَن َكاَلُم َرُسوِل َّللاه
  ای، آن را می گفت، طوری که هر شنونده ملسو هیلع هللا یلص شمرده سنن می رسول هللا» .«َمْن َسِمعَهُ 

 ([ 4839نن ابوداود )]س«. فهمٌد
مثٌل برنورداربود و سننانش را تکرار مٌکرد  ازحوصله ووسعت صدر بیرسول هللا ملسو هیلع هللا یلص 

ٌِْه »تا همه آن را در ٌابند. انس بن مالک)رض( مٌفرماٌد: ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه َكاَن َرُسوُل َّللاه
 .«ْنهُ َوَسلهَم ٌُِعٌُد الَكِلَمةَ ثاََلثًا ِلتُْعمََل عَ 

 «.کرد تا مردم بفهمند ملسو هیلع هللا یلص ٌک کلمه را در صورت نٌاز سه بار تکرار می  رسول هللا»
کوشٌد تا از ترس و وحشت آنان  کرد و می پٌامبر اسالم با مردم با مالطفت، برنورد می

 کردند. بکاهد؛ چرا که بعضی از مردم ازهٌبتش احساس ترس می

ٌِْه َوَسلهَم َرُجٌل، فََكلهَمهُ، »( مٌگوٌد: عبد هللا ابن مسعود )رض ًه َصلهى هللاُ َعلَ أَتَى النهبِ
ٌَْن، فَِإنًِّ لَْسُت بَِمِلٍن، إِنهَما أَنَا اْبُن اْمَرأٍَة تَؤْكُ  ْن َعلَ ُل فََجعََل تُْرَعُد فََرائُِصهُ، فَمَاَل لَهُ: َهّوِ

 آمد و شروع به صحبت کردن با اٌشان نمود. در مردی نزد پٌامبر اکرم ملسو هیلع هللا یلص» .«اْلمَِدٌدَ 

 لرزٌد. حالی که بازوهاٌش می 
بر نود آسان بگٌر؛ زٌرا من، پادشاهی نٌستم؛ بلکه فرزند زنی هستم »ملسو هیلع هللا یلص فرمود:  پٌامبر

 ([. 3312]سنن ابن ماجه )«. که گوشت نشک مٌنورد

 ت؟مورٌت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص چٌسؤم

مامورٌت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص دعوت و تبلٌػ مردم به سوی هداٌت و کامٌابی است، نداوند متعالی 

بِّنَ »مٌفرماٌد:  ُسوُل بَلِّغ َما أُنِزَل إِلٌََن ِمن ره ؤٌََُّها ٱلره ای پٌامبر! آنچه » [.67]المائدة:  «ٌَٰ

ها به مردم(  د انسانبه سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده )جهت هداٌت و رش

أال »الوداع به صحابه فرمود:  حجةو پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص پس از اتمام رسالت در اجتماع «. برسان
نَْشَهُد أَنهَن لَْد »صحابۀ کرام فرمودند:  (.1679)3/1306 رواه الترمذی) «هل بلغت؟

ک تو پٌؽام رسالت را ما شهادت مٌدهٌم که بٌش»(. 1218) 2/890رواه مسلم ) «بَلهْغتَ 

«. ای پروردگارا تو گواه باش» «اللهُهمه اْشَهدْ »سپس پٌامبرملسو هیلع هللا یلص فرمود: «. ابالغ کردی

 (. 1218) 2/890رواه مسلم )

 ﴾۴إِنه الهِذٌَن ٌُنَاُدونََن ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعِملُوَن﴿
با صدای بلند صدا می زنند، بٌش ترشان نمی شت حجرهها )ولً( كسانً كه تو را از پ

 ( ۷) فهمند. 
اٌن آٌه متضمن سومٌن ادب، نسبت به رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص می باشد؛ چون رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در نانه 
و استراحتگاه نوٌش تشرٌؾ داشته باشد، از بٌرون او را صدا کردن وآنهم با نام، نوعی 

 بی ادبی و در نهاٌت وکار عالالنه نٌست. از
دادند عبارت  بٌضاوى فرموده است گوٌا آنان که پٌامبر صلهى ّللاه علٌه و سلم را ندا مى

که رٌاست هٌؤتى هفتاد نفره از بنى « الرع بن حابس»و « عٌٌنه بن حصٌن»بودند از: 
ّللاه علٌه و اله و سلم در تمٌم را به عهده داشتند و در مولع ظهر هنگامى که پٌامبر صلهى 
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)تفسٌر بٌضاوى « اى دمحم بٌا بٌرون»نواب نٌمروز بود، رسٌدند، و صدا در آوردند که 
۳/۳۵٧ ). 

َرات  » ج  ْجَرة، اطاق «:اْلح  های ازواج مطهرت، رسول هللا  ها. هدؾ از آن اطاق  جمع ح 

نود حجره جداگانه ای داشت، که در ملسو هیلع هللا یلص است که تعداد آن نه نفر بود که هر کدام برای 
 کنار مسجد نبوی اعمار گردٌد ه بود.

پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص را صدا می کردند که  سؾ باٌد گفت در بدو برنی از اشناصی ازبٌرون،ؤبه ت
 بٌرون بٌا.

 : صدا زدن به بهترٌن نام

های لشنگشان   ناممردم دوست دارند که آنان را باٌد با در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که 
کرد،  صدا کنند. رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص همٌشه اصحاب و ٌاران نوٌش را با بهترٌن اسم صدا می

زد، بطور  های لشنگ و دلنشٌن صدا می  ها اطفال نورد را با کناٌه  حتی بعضی ولت 

أبا عمٌر ما ذا فعل ٌا »مٌفرمود:  به رواٌت حضرت أنس )رض(مثال رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص 
 «.النغٌر

نس)رض( مٌفرماٌد: رسول هللا صلی اله علٌه وسلم اناللش از همه زٌباتر و أحضرت 
 گفتند: تازه از شٌر مادرجدا شده بود. نٌکوتر بود برادری داشتم که به او ابوعمٌر می

رمود: ای ابا عمٌر نؽٌر زمانٌکه رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد و او را دٌد ف حضرت انس می افزاٌد:
کند؟ )نؽٌر اسم مصؽرنؽر است به معنای بلبل، چوچه گنجشكن( و پٌامبر به   چکار می

 جهت شونی و محبت کردن او را با اٌن کناٌه لشنگ صدا زد. 

أرحم أمتً بؤمتً أبو بكر »رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص در باره مدح و تعرٌؾ از ٌاران نود مٌفرماٌد: 
فً أمر هللا عمر، وأصدلهم حٌاء عثمان وألرإهم لكتاب هللا أبً بن كعب  وأشدهم

وأفرضهم زٌد بن ثابت وأعلمهم با الحالل والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمٌن 
 «رواه احمد والترمذی. «وأمٌن هذة اْلمة أبو عبٌدة بن الجراح

آنان دراجرای ترٌن  ترٌن کس نسبت به امتم حضرت ابوبکر)رض( است وسنت )مهربان
ترٌن آنان از نظر حٌا وحشمت عثمان   دستورات الهی حضرت عمر)رض( و صادق

ترٌن آنان به کتاب هللا )لرآن( ابی بن کعب است، داناترٌن و عارؾ  )رض( است و لاری 
ترٌن آنان به حالل و حرام معاذ بن جبل است و  ترٌن آنان به واجبات زٌد بن ثابت و آگاه 

 .(نی است، امٌن اٌن امت ابوعبٌده بن جراح استدر هر امتی امٌ
کنٌد: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص هر کدام از اصحاب و ٌاران نود را با  همانطور که مشاهده می 

 سازد، مدح و تعرٌؾ کرده است.   صفتی که او را از دٌگری جدا می
مسول امور در جمله علماء بدٌن عمٌده اند که ٌکی از راز های موفمٌت برای ٌک رئٌس و

ساٌر نصوصٌات حسنه اٌنست که نام کارمندان نوٌش را حتی الممدر در حفظ داشته 
باشد، وٌا اٌنکه در حٌن صحبت با ذکر نام با اٌشان صحبت نماٌد کاری پسندٌده ی است. 
تجربه ثابت کرده است اٌن نوع رفتار و برنورد باعث دلگرمی و تموٌت روحی دٌگران 

 د.درکار می گرد
وبدٌن حالت اٌنست زمانٌکه با مردم روبرو شود، و از اسم آنان سوال کند،اٌن نوع 

های  دهنده عدم اهتمام و توجه به دٌگران است، برعکس سوال کردن از نام برنورد نشان 
 کند.  دٌگران، داللت بر اهتمام و توجه و عالله به دٌگران می
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لمإمن ٌؤلف وٌإلف وال خٌر فٌمن ال ٌؤلف وال ٌإلف وخٌر ا» رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌد:
گٌرد و  )مومن انس والفت مٌکند و مورد انس و الؾ لرار می. «الناس أنفعهم للناس

شود هٌچ نٌری وجود ندارد و  لفت والع نمیا  نس و ا  کند و مورد  کسٌکه انس و الفت نمی
. «رای دٌگران داشته باشندبهترٌن مردم کسانی هستند که بٌشترٌن نفع و سود را ب

 .صحٌح الجامع الصؽٌر، من حدٌث سهل بن سعد.()

 :4شؤن نزول آٌۀ 

طبرانی و ابو ٌعلی با سند حسن از زٌد بن ارلم )رض( رواٌت کرده اند: مردانی  -986
های نبی اکرم آمدند و با صدای بلند گفتند: ای دمحم، ای دمحم. آنگاه  از عرب نزدٌک حجره

را نازل کرد. )طبری  «إِنه الهِذٌَن ٌُنَاُدونََن ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت...»: ۀی آٌنداوند متعال

از زٌد بن ارلم رواٌت کرده اند. حافظ در  757و واحدی  5123، طبرانی 31678
اٌن را به ابوعالٌه، مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده. اٌن حدٌث  3743« مطالب عالٌه»

 «2461« تفسٌر شوکانی»حسن گفته است « ثورد ر المن»را سٌوطی در 
ک: عبدالرزاق از معمر از لتاده رواٌت کرده است: مردی ندمت نبی اکرم آمد و  -987

گفت: ای دمحم! بدون شک مدح و ستاٌش من زٌنت است و پاٌٌن آوردن ممام و منزلت من 
ودنش زٌنت و نکوهشش ناپسند زشت و ناپسند. نبی ملسو هیلع هللا یلص گفت: آن ذات پاک ٌکتاست که ست

 31681نازل شد. )طبری  «إِنه الهِذٌَن ٌُنَاُدونََن ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت...»است. پس آٌۀ 

تحمٌك دکتر مصطفی دمحم مسلم[ از لتاده به لسم  231/  3« تفسٌر لرآن»]و عبدالرزاق 
 از لبٌل حدٌث.  مرسل رواٌت کرده اند.( اٌن حدٌث مرسل است و دارای شواهد مرفوع

نزول آٌه رواٌت کرده است.  ترمذی از براء و دٌگران اٌن حدٌث را بدون -988
رواٌت کرده اند. اسناد اٌن حسن و راوی  535« تفسٌر»و نسائی در  3267)ترمذی 

 (. 2460« تفسٌر شوکانی»های اش ثمه هستند به حدٌث پٌش شاهد است.  
اٌن  31684ن رواٌت کرده است.)طبری ک: ابن جرٌر به همٌن معنی از حس -989

 مرسل است.(
ک: احمد با سند صحٌح از الرع بن حابس )رض( رواٌت کرده است: او ]الرع[  -990

 ها صدا کرد. کسی جوابش را نداد. رسول ندا را از پشت حجره
پس گفت: ای دمحم ستاٌش من زٌنت و نکوهش من زشت است. پٌامبر گفت: اٌن صفات 

 878و طبرانی  31679، طبری 394و  393/  6و  488/  3)احمد  ناصۀ هللا است.
های ٌکی از  راوی»گوٌد:  می 108/  7« مجمع الزوائد»رواٌت کرده اند. هٌثمی در 

سندهای احمد راوی صحٌح هستند، اگر ابوسلمه از الرع شنٌده باشد و اگر نه مرسل 
 (.1311« زاد المسٌر« »است
ز الرع همٌنگونه رواٌت کرده اند: او نزد رسول هللا آمد ک: ابن جرٌر و دٌگران ا -991

 و گفت: ای دمحم، به حضور ما بٌا، پس اٌن آٌه نازل گردٌد.

 : دب حضرت عمر)رض( در برابر پٌامبراسالمأ
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَة  لَُكْم فی»ن در بارۀ رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌد: ؤلرآن عظٌم الش  «َرُسوِل َّللاه

)برای شما در رسول ندا سر مشمی نٌکوست( واضح است که معنی سرمشك و مثالی 
 بودن، پٌروی در تمامی مراحل زندگی مٌباشد.

محدثٌن می نوٌسند حضرت عمر)رض( در حضور رسول هللا ناموش و ساکت 
مٌنشست، تا زمانی حرؾ نمی زد، که پٌامبر صلی هللا از او سوال را بعمل مٌآورد، و ٌا 
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رورت می بود در مساٌل که رسول هللا عاللمند صحبت در موضوع بود، حتی هم ض
بناطر رعاٌت ادب از بلند کردن صدای درشت نود در حضور پٌامبر اسالم نود داری 

( )لابل تذکر: در همٌن 10صفحه  ،1و الفاٌك، جلد 338انبار عمر، صفحه مٌکرد. )
ست که: صدای عمر بحدی کتاب در فصل اول، درمورد شماٌل حضرت عمر آمده ا

پرلوت، لوی ودرشت بود که ولتی حرؾ می زند درللب برنی از مردم از ترس و 
 وحشت اٌجاد مٌکرد.(.

محدثٌن می افزاٌند در ٌکی از روز ها حضرت عمر)رض( ٌکجا با پسر نوٌش عبد هللا 
شتر عبد هللا  ءهمٌن اثنا با پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص با سواری آسب در ٌکی از سفرها همراه بودند، در

در مسٌر راه سرکشی کرد و وضع به حدی رسٌد که از آسب پٌامبر اسالم پٌشی گرفت، 
حضرت عمر با بسٌار اضطراب و نا نوش اٌند بسوی پسر نوٌش اشاره مٌکند که شتر 
نوٌش را به عمب بران وبا بسٌار عجله نود را به پسر نوٌش مٌرساند وبا کلمات 

ای پسرم! برای هٌچ کس شاٌسته نٌست که بر پٌامبر »نوٌش مٌگوٌد  نزدٌک گوش پسر
 .(25، صفحه 2النضره، جلد  و الرٌاض  426انبار عمر، صفحه نود تمدم کند( )

 ! محترم ۀنوانند
در صحٌح بناری وؼٌره از حضرت ابن عباس منمول است که فرمود: چون من می 

کنم، به هنگام رسٌدن بر در نانه، از  نواستم از ٌکی از علمای صحابه، حدٌثی در ٌافت
در زدن اجتناب می ورزٌدم وبٌرون در می نشستم تا ولتٌکه او بٌرون می آمد، آنگاه 
حدٌث را از او در ٌافت می کردم واو با دٌدن من می گفت: ای پسر عم پٌامبر صلی هللا 

لوم نوٌش چون  علٌه وسلم ! چرا در را نزدٌد ؟ سپس ابن عباس فرمود که: عالم در مٌان
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص است. ونداوند در شان نبی ملسو هیلع هللا یلص فرموده است که بٌرون از در باٌد در انتظار او 

 نشست. 
حضرت ابو عبٌده فرموده است: من هر ولت به در نانه ی عالمی رفته ام، در را نزده 

نود او بٌرون آمد، با او ماللات می  ام؛ بلکه بٌرون در، به انتظار او نشسته ام، ولتی
 .کردم. )روح المعانی(

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم﴿ ًٌْرا لَُهْم َوَّللاه ٌِْهْم لََكاَن َخ  ﴾۵َولَْو أَنهُهْم َصبَُروا َحتهى تَْخُرَج إِلَ
و )باز هم اگر  سوی آنان بٌرون آٌی براٌشان بهتر بود کردند تا تو به و اگر آنها صبر می

 (۵دا بسٌار آمرزنده و مهربان است. )توبه کنند( ن

ٌِْهمْ » ازفحوی اٌن آٌه مبارکه معلوم می شود که صبر وانتظار باٌد تا  «َحتهى تَْخُرَج إِلَ

بٌاورند  زمانی ادامه ٌابد که رسول هللا به ناطر ماللات وگفتگو با مردم بٌرون تشرٌؾ،
گری بٌرون بٌاٌد و فرصتی م، به لصد ماللات با دٌله و اگرآن حضرت صلی هللا علٌه وس

مناسبی برای در مٌان گذاشتن مطلب آنان نمٌباشد، باٌد انتظار بکشد تا آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص، نود 
 متوجه آنان گردند، آنگاه مطلب نود را با او در مٌان بگذارند. 

  نمی  نوٌش  و در نانهنمٌگرفتند   کناره  ری است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از مردمآولابل ٌاد
  زدن بر هم   مٌبودند. پس  مشؽول نوٌش   و ضرورٌات  مهمات  به  که  ماندند مگر در اولاتی

بود. )تفسٌر معارؾ المرآن عالمه مفتی دمحم   محض  ادبی  ، بی اولات  در اٌن  اٌشان  آرامش
 .شفٌع عثمانی دٌوبندی(
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 نوانندۀ محترم !
آداب همگانی و تحمٌك و بررسی نبرها و مطالبی که ( در باره  8الی  6در آٌات متبرکه ) 

 شنٌده می شود.

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بِنَبٍَإ فَتَبٌَهنُوا أَْن تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَهالٍَة 
 ﴾۶فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمٌَن﴿

ٌد! اگر فاسمی نبری را براٌتان آورد دربارۀ آن تحمٌك کنٌد تا ای کسانی که اٌمان آورده ا
 (۵))مبادا( به نادانی به گروهی زٌان رسانٌد پس بر آنچه مرتکب شده اٌد پشٌمان شوٌد. 

 ؟فاسك کٌست
فاسك بر گرفته از رٌشه فسك به معنی کسی که از حدود شرع نارج شده است. در والع 

 و عمل نکردن به آن است. فسك زٌر پا گذاشتن دستورات الهی
فاسك ٌعنی کسی که ازاطاعت هللا وپٌامبرش »شٌخ ابن عثٌمٌن درمورد فاسك می فرماٌد:

نارج شده باشد، و بر دو نوع است: فسك اکبر که کفر است، و فسك پاٌٌن تر از آن )که 
 به حد کفر نمی رسد(.

أَفََمْن »است که مٌفرماٌد: مثال فسك اکبر اٌن فرموده هللا تبارک و تعالی در سوره سجده 
اِلَحاِت فَلَُهْم  ا الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ً ال ٌَْستَُووَن * أَمه ً َکَمْن َکاَن فَاِسما َکاَن ُمْإِمنا

ا الهِذٌَن فََسمُوا فََمؤَْواُهُم النهاُر ُکلهَما أََراُدوا أَْن  َجنهاُت اْلَمؤَْوی نُُزالً بَِما َکانُوا ٌَْعَملُوَن * َوأَمه
)سجده  «ٌَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا فٌَِها َولٌَِل لَُهْم ذُولُوا َعَذاَب النهاِر الهِذی ُکْنتُْم بِِه تَُکِذّبُونَ 

18-20.) 
آٌا کسی که بااٌمان باشد همچون کسی است که فاسك است؟! نه، هرگز اٌن دو » ٌعنی:

ا کسانی که اٌمان آوردن د و کارهای شاٌسته انجام دادند، باؼهای بهشت برابر نٌستند. امه
جاوٌدان از آن آنها نواهد بود، اٌن وسٌله پذٌراٌی )نداوند( از آنهاست به پاداش آنچه 

ا کسانی که فاسك شدند )و از اطاعت ندا سرباز زدند و راه کفر در  انجام می  دادند. و امه
ان بنواهند از آن نارج شوند، اند(، جاٌگاه همٌشگی آنها آتش است؛ هر زم پٌش گرفته

بچشٌد عذاب آتشی راکه انکار »آنها را به آن بازمٌگردانند وبه آنان گفته مٌشود:
 .«مٌکردٌد

سك در اٌنجا به معنای کفراست، فسك دٌگری هست که به درجه کفر نمی رسد، مانند ف  
فسك را نٌز  تنهاٌی وه اٌن آٌه )هفتم سورۀ حجرات( در اٌن آٌه نداوند متعال کفر را ب

بتنهاٌی و عصٌان را هم که ؼٌر از فسك است را هرٌک جداگانه ذکر کرده است. 
 (.4/2)برگرفته از: فتاوی نور علی الدرب )

 : کرٌم لرآن در فاسك های نشانه
 از: عبارتند که آورده بعمل اشاره فاسمٌن های ازنشانه ببرنی الشؤن عظٌم لرآن

ُ  أَْنَزلَ  بِما ٌَْحُکمْ  لَمْ  نْ مَ  وَ » الهی: احکام به توجه عدم ـ  ؛«اْلفاِسمُون ُهمُ  َفؤُولئِکَ  َّللاه
 همان آنان پس نكنند. حكم كرده، نازل نداوند آنچه به كه كسانى )و (47 )مائده،

 فاسمانند(.

 نُوافَتَبٌَه  بِنَبَإٍ  فاِسكٌ  جاَءُکمْ  إِنْ  آَمنُوا الهِذٌنَ  أٌََُّها ٌا» است: اعتبار بی آنها وانبار سنن ـ
ً  تُِصٌبُوا أَنْ    حجرات( سوره 6 )آٌه ؛«ناِدِمٌنَ  فَعَْلتُمْ  ما  َعلی فَتُْصبُِحوا بَِجهالَهٍ  لَْوما

 )توبه، «فَاِسِمٌَن. لَْوًما ُکْنتُمْ  إِنهُکمْ  ِمْنُکمْ  ٌُتَمَبهلَ  لَنْ » نمٌپذٌرد: را اعمالشان نداوند ـ

53.)  
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 را فاسمان )ندا (.5 )صؾ، ؛«الفاسمٌن ومالم الٌهدی هللا و» نٌستند: هداٌت لابل ـ

 کند. نمی هداٌت

 (.67 توبه، )سوره «الفاسمون همُ  المنافمٌن انّ » منافمند: فاسمان ـ

 هم اولئک المحصنات... ٌَرُمونَ » است: فاسك زند تهمت دامن  پاک زنان به که کسی ـ
  (4 نور، )سوره «الفاسمون

 الهِذٌنَ » مٌشکنند: سانتند محکم که آن از سراپ ندا پٌمان که هستند کسانی فاسمان ـ
  (.27 بمره، )سوره «ِمٌثالِه بَْعدِ  ِمنْ  َّللاهِ  َعْهدَ  ٌَْنمُُضونَ 

 أََمرَ  ما ٌَْمَطعُونَ  وَ » مٌکنند: لطع سازند، برلرار داده دستور ندا راکه پٌوندهاٌی آنها ـ
 ُ  (25 رعد )سوره: «ٌُوَصلَ  أَنْ  بِهِ  َّللاه

 فساد آنها نمل( سورۀ48) ؛«اْْلَْرِض  فِی ٌُْفِسُدونَ  وَ » هستند: زمٌن روی بر کننده فساد ـ

 .کنند می زمٌن در

 (.3 مائده، )سوره «ِفسك ذلکم الّدم... و الَمٌتَهُ  علٌکم ُحّرمت» نوارند: حرام فاسمان ـ

 : فاسمان سرنوشت نهاٌت
َ  فَِإنه  َعْنُهمْ  تَْرَضْوا ِإنْ فَ  َعْنُهمْ  ِلتَْرَضْوا لَُكمْ  ٌَْحِلفُونَ » الهی: رضاٌت عدم ـ   ٌَْرضى ال َّللاه

 كه )بدانٌد شوٌد. راضى آنان از شما تا نورند  مى لسم شما براى) «اْلفاِسِمٌنَ  اْلمَْومِ  َعنِ 

ً  شوٌد، راضى آنان از اگر هم( شما  شد.( ننواهد نشنود فاسك، گروه از نداوند لطعا
  (..96 :ۀآٌ توبه )سورۀ
 اصطالح وبه ممام پاٌگاه، حفظ و مردم نظر جلب پى در منافمان، که: داشت باٌد توجه
 ولی ندارند. وتوبه هللا رضای برای را کاری وهٌچ اند، مردم بٌن در نوٌش سٌطره
 گذشت   مردم، رضاى نه باشد، الهى رضاى جلب پى در باٌد انسان که اند نموده فراموش
 است. مههم الهى ولهر عفو نٌست، مههم مردم
 تعالی هللا رضاى جلب مستلزم جا، همه در مإمنان رضاى جلب که: کرد فراموش باٌدن و

 نمٌشود. راضی است فسك در زمانٌکه تا فاسك از هرگز تعالی هللا و نٌست.

 نوار را فاسمان مٌنواست( )نداوند )و «اْلفاِسمٌن ِلٌُْخِزیَ  وَ » نواری: و ذلت ـ

 .(5 حشر، )سورۀ گرداند.(

اوَ » جهنم: آتش ـ ا )و (20 )سجده، ؛«النهارُ  فََماَْواُهمُ  فََسمُواْ  الهِذٌنَ  اَمه  )از كه كسانى امه

 است(. آتش شان جاٌگاه پس شدند، فاسك و( نارج اٌمان مدار
 

  :8 – 6آٌات شؤن نزول 
زاعی )رض( رواٌت کرده اند:  -992 رار ن  احمد و دٌگران به سند لوی از حارث بن ض 

 آمدم، به اسالم دعوتم کرد، گفتارش را پذٌرفتم و اسالم آوردم به ندمت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص
پردانت زکات دستورم داد با ادای زکات موافمت کردم و گفتم: ای رسول ندا! به نزد 

کنم، هرکه دعوتم را  ها را به اسالم و ادای زکات دعوت می لوم نودم مٌروم و آن
دت در فالن ولت شنصی را به نزدم بفرست تا کنم، نو پذٌرفت زکاتش را جمع می

آوری شده را براٌت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و مولع معٌن  زکات جمع
های پٌش آمد و نزد او کسی را نفرستاد، حارث  فرا رسٌد برای رسول ندا گرفتاری 

لوم نود ای پٌش آمده و رسول هللا نشمگٌن شده است. بنابراٌن، سران  گمان کرد حادثه
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را جمع کرد و گفت: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ولت تعٌٌن کرده بود تا کسی را برای گرفتن زکات 
کند. برای  آوری شده به نزد من بفرستد. هٌچگاه رسول ندا نالؾ وعده کار نمی جمع

و دانم، مگر اٌن که بر ما نشم گرفته است نودمان بروٌم  نٌامدن نماٌندة او هٌچ علتی نمی
آوری شده  زکات را به رسول ندا برسانٌم. پٌامبر ولٌد بن عمبه را فرستاد تا زکات جمع

در نزد حارث را از او بگٌرد چون ولٌد آنجا رفت ترسٌد و برگشت و به رسول ندا 
 . ک َشدگفت: حارث زکات را به من نداد و نواست مرا ب

آماده کرد و به سوی حارث فرستاد. حارث با  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص گروهی از سپاه اسالم را
آمدند که ناگاه با لشکر اعزامی پٌامبر روبرو شدند. حارث  بزرگان لوم به سوی مدٌنه می

گفتند:  ؟گفت: برای چه .گفتند: به جنگ تو؟   به لشکر اسالم گفت: به کجا اعزام شده اٌد
و برای پٌامبر گفت: تو زکات  پٌامبر ولٌد بن عمبه را به نزدت فرستاده بود. او برگشت

را به او نپردانتی و لصد کشتن او را داشتی. حارث گفت: لسم به نداٌی که دمحم را به 
حك فرستاده من نه فرستادۀ او را دٌدم و نه او به نزد من آمده است. چون ندمت رسول 

ماٌندۀ هللا شرفٌاب شد. پٌامبر گفت: از پردانت زکات نودداری کردی و تصمٌم داشتی ن
لدس که تو را به حك فرستاده من اٌن کار را أمرا به لتل برسانی؟ گفت: سوگند به ذات 

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ »نکردم. آنگاه آٌۀ:   «ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بِنَبٍَإ... تا... َوَّللاه
 ند.کسانی که اٌن حدٌث را رواٌت کرده اند ثمه هست نازل شد.

طبرانی از جابر بن عبدهللا و عملمه بن ناجٌه و ام سلمه به اٌن معنی رواٌت کرده  -993
 است.
 ابن جرٌر از لول عوفی از ابن عباس به همٌن معنی رواٌت کرده است. -994

 نوانندۀ محترم!
و   تحمٌك  مشروعٌت در حکم   مفاد آن  ولی  شده  نازل  ناصی  سبب  اگر چه آٌۀ مبارکه برای

 .  است  ، عام فاسك  سنن  اعتماد به  انبار و ترک  درٌافت  هنگام  به  و تؤمل  و درنگ  بررسی
ندا سوگند   اما به  شده  نازل  ناص لوم   اٌن  درباره  آٌه  هر چند اٌن»مٌگوٌد:   بصری  حسن
  که . چنان« است  نکرده  چٌز منسوخ  را هٌچ  و آن  است  جاری  تا روز لٌامت  آن  حکم  که

  ودرنگ  تؤنی» «.الشٌطان   من  هللا والعجلة  من  التؤنً»است:   آمده  شرٌؾ  درحدٌث

  «.است  ازشٌطان  وشتاب  ازنداوند أو عجله  کردن

َ حَ  ُّْم َولَِكنه َّللاه ِ لَْو ٌُِطٌعُُكْم فًِ َكثٌٍِر ِمَن اْْلَْمِر لَعَنِت بهَب َواْعلَُموا أَنه فٌُِكْم َرُسوَل َّللاه
ٌُْكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصٌَاَن أُولَئَِن ُهُم  َه إِلَ ٌَماَن َوَزٌهنَهُ فًِ لُلُوبُِكْم َوَكره ٌُْكُم اْْلِ إِلَ

اِشُدوَن﴿  ﴾۷الره
و بدانٌد که پٌؽمبر هللا در مٌانتان است، اگر در بسٌاری از کارها از شما اطاعت کند به 

لهاٌتان   اٌمان را در نظرتان محبوب گرداند و آن را در دمشمت نواهٌد افتاد، ولی هللا
اند که  زٌنت بنشٌد و کفر و فسك و نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد. اٌنها

 (7اند.) راه ٌافته

 لطعا به مشمت می افتٌد. «لَعَنِتُّمْ »

هَ »  .«ناپسند گرداند» «َكره

 .«ندمحبوب ودوست داشتنی گردا» «َحبهبَ »

بدانٌد که از فحوی آٌۀ مبارکه اٌن دستور به وضاحت معلوم مٌگردد: اٌن مردم باٌد 
کند، با تعظٌم وی حمهش را بشناسٌد؛ زٌرا آن حضرت  ملسو هیلع هللا یلص در مٌان شما زندگی می پٌامبر
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به هاٌی الدام مٌکنٌد که  در اموری مٌکوشد که به نفع شماست، شما با نادانی به انجام کار
ا وی شما را از آن باز می دارد. اگر در بٌشتری اموری که انجام آن   ضرر شماست، امه

ا نداوندأ اٌمان را محبوب تان  را اراده دارٌد با شما موافمه کند به مشمهت گرفتار مٌآٌٌد، امه
د؛ فرمان ملسو هیلع هللا یلص بر شما آسان شد، آن را درللب های شما نٌکو جلوه دا سانت؛ اطاعت پٌامبر

تان نانوشاٌند سانت؛ به او تعالی  تعالی را به کار بستٌد، کفر به پروردگار را در نظر حك
جلوه داد؛ معاصی را ترک نمودٌد، عصٌانگری را مکروه نشان  اٌمان آورٌد، فسك را بد

اند راه  داد؛ گناهان را بد شمردٌد و از آن توبه کردٌد. کسانی که بدٌن صفات موصوؾ
چال گمراهی نجات حاصل کردند؛ زٌرا راه حك را باز   اند و از سٌه هداٌت شدهٌافته و 
 اند. شنانته

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ  ِ َونِْعَمةً َوَّللاه  ﴾۸﴿ فَْضاًل ِمَن َّللاه
 (8نداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی نود بنشٌده، و هللا دانا و حكٌم است.)

 نوانندۀ محترم !

( موضوعاتی از لبٌلی ؛حل و فصل آشوبهای دانلی و  01الی  9در آٌات متبرکه ) 

 چگونگی برنورد با تجاوزگران ، مورد بحث لرار گرفته است .

ٌْنَُهَما فَِإْن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى  َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا بَ
نَُهَما اْْلُْخَرى فَمَاتِلُوا الهتًِ تَْبِغً َحته  ٌْ ِ فَِإْن فَاَءْت فَؤَْصِلُحوا بَ ى تَِفًَء إِلَى أَْمِر َّللاه

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن﴿  ﴾۹بِاْلعَْدِل َوأَْلِسُطوا إِنه َّللاه
پردانتند،بٌن آن دو گروه آشتی و صلح از مإمنان با ٌکدٌگر بجنگند و اگر دو گروه 
با آن گروهی که تجاوز  گری تجاوز کندو اگر ٌکی از آن دو گروه بر دٌبرلرار کنٌد، 

کند بجنگٌد تا اٌن که به حکم هللا بر گردد، پس چون بازگشت در مٌان اٌشان عادالنه  می
 (۹و عدالت پٌشه كنٌد كه نداوند عدالت پٌشه گان را دوست دارد. )صلح برلرار سازٌد 

 .«بازگردد» «تَِفًءَ »

که در زمان پٌامبر صلهى ّللاه علٌه و سلم  بٌضاوى گفته است: آٌه در مورد جنگى نازل شد
هاى درنت نرما و لنگه کفش به جان هم  رخ داد. و با شانه« اوس و نزرج»در بٌن 
 افتادند.

مسلمان است و ولتى از جنگ دست کشٌد، باٌد او را به « ٌاؼى»و آٌه نشان مٌدهد که 
آنها واجب است. حال نود گذاشت. و نٌز نصٌحت و اندرز و تالش براى آشتى دادن 

 .( ۳/۳٧۱)تفسٌر بٌضاوى 
داب که ٌک آدر باره حموق و موضوعات در آٌات گذشته،همچنان لابل تذکر است که: 

شنص مسلمان در احترام با رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص انجام دهد وباٌد ازآن اعمالی اجتناب ونود 
  می گردٌد.داری نماٌد که موجب آٌذای واذار آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص

مشتمل بر احکام عمومی  سی لرار می گٌرد که:راز اٌن آٌات ببعد احکامی مورد بر
معاشرت هستند که در آن ها آداب اجتماعی، انفرادی و حموق ٌکدٌگر بٌان و فورمولبندی 

 می گردد، ولی بحث اساسی همانا اجتناب از ازار رسانی است.
 نواننده محترم!

سه بار سنن از بر لرارى صلح و اصالح مٌان مردم  مٌفرماٌد که:ٌۀ فوق مالحظه آدر 

َ ٌُِحبُّ »بر اساس عدالت به مٌان آمده است:  ٌْنَُهما بِاْلعَْدِل َو أَْلِسُطوا إِنه َّللاه فَؤَْصِلُحوا بَ
 اصواًل، آفرٌنش بر اساس حكه وعدل است. «اْلُمْمِسِطٌنَ 
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در جوامع امروزى، تحمهك عدالت مالزم ( 25حدٌد، ) «ِلٌَمُوَم النهاُس بِاْلِمْسطِ »

 عدالتى مرادؾ لانون گرٌزى است. مدارى و بى لانون
تواند صلح و عدالت را در جامعه حاكم سازد و از هرگونه نطا و نمص به دور  آنچه مى

باشد، لوانٌن الهى است كه توسط پٌامبران به بشر عرضه شده است. لوانٌنى كه نالك 
لٌن عامل به آن  نهاٌت وضع كرده و آورنده لم وحكمت ولطؾ بىى ع انسان بر پاٌه ى آن اوه

 است.

ٌْنَُهما»ـ  تفاوتى در برابر جنگ  مسلمانان در برابر ٌكدٌگر مسئول اند و بى  «فَؤَْصِلُحوا بَ

ها بٌن مسلمانان پذٌرفتنی نٌست. در ولتٌکه بٌن دو گروه امت اسالمی جنگ ونزاعی 
دادن و برلرارى صلح مٌان آنها، با سرعت و بدون تؤنٌر عمل درگٌرد، باٌد برای آشتى 

 ى سرعت است(. نشانه «فَؤَْصِلُحوا»شود، طورٌکه: )حرؾ فاء در 

باٌد متذکر شدکه: صلح دادن دو طرؾ جنگ بدون برلرارى عدالت، محبوب هللا نٌست 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌنَ »واز فحوی جمله:   علوم مٌگردد.با تمام وضاحت م «إِنه َّللاه

  :9شؤن نزول آٌۀ 
بناری و مسلم از انس )رض( رواٌت کرده اند: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مرکبی را سوار شد  -996

  و به نزد عبدهللا بن ابی رفت. عبدهللا گفت: از من دور شو به ندا بوی بد نرت آزارم می
وشبوتر است. مردی از لوم دهد. مردی از انصار گفت: سوگند به ندا! نر او از تو ن

عبدهللا برآشفت و از عبدهللا طرفداری کرد. دوستان و ٌاران هردو گروه نشمگٌن شدند و 
 به طرفداری از گرو[ نود برناستند و ٌکدٌگر را با چوب، مشت و لگد زدند. آنگاه آٌۀ:

ٌْنَهُ » نازل شد. )صحٌح است، بناری  «َماَوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا بَ

، واحدی در 31699، طبری 4083ابوٌعلی  157/  3، احمد 1799، مسلم 2691
معالم التنزٌل فی تفسٌر »بؽوی در  153/  4« الوسٌط»و در  761« اسباب نزول»

و  5563« جامع احکام المرآن»رواٌت کرده اند. به  172/  8، و بٌهمی 2000« المرآن
مراجعه فرماٌد. اما نزول آٌه به لول ارجع  1990« احکام المرآن»، 1066« الکشاؾ»

 نس رواٌت کرده و اٌن مدرج است.(أگفتار سلٌمان تمٌمی است که از 
ک: سعٌد بن منصور وابن جرٌر از ابومالک رواٌت کرده اند: دو نفر از مسلمانان  -997

داری کردند و   ز آن جانببا ٌکدٌگر دشمنی کردند. نوٌشاوندان هر کدام برآشفتند و ا

 31700نازل شد. )طبری  «َوإِْن َطائِفَتَاِن...»ٌکدٌگر را با مشت و لگد زدند. آنگاه آٌة 

 از ابومالک به لسم رواٌت کرده است. 31701و 
ابن جرٌر و ابن ابوحاتم از سدی رواٌت کرده اند: ام زٌد همسر ٌکی از انصار به  -998

ٌدار نانواده نود برود. شوهرش او را در طبمة باالی نانه نام عمران بود و نواست به د
ها آمدند و او را پاٌٌن آوردند  حبس کرد. ام زٌد کسی را به دنبال نانواده نود فرستاد آن

تا با نود ببرند، عمران بٌرون رفت و از نزدٌکان نود کمک نواست. پسران کاکای او 
کدٌگر را با مشت و لگد زدند. پس در باره آمدند تا مٌان زن و نانوادة او حاٌل شوند، ٌ

 نازل شد.  «َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا...»ها آٌۀ  آن

ها به امر هللا   شان صلح کرد و آن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص دنبال آنان شنصً را  فرستاد و در بٌن 
 ست.(.اٌن مرسل ا 31705متعال گردن نهادند. )طبری 

ک: ابن جرٌر از حسن رواٌت کرده است: بٌن دو لبٌله که نصومت والع مٌشد و  -999
آمد که تن به فٌصله بدهند نمٌپذٌرفتند، پس ندای بزرگ آٌۀ  از آنها دعوت به عمل می



 
19 

اٌن مرسل  31704را نازل کرد. )طبری  «َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا...»

 است.(.
و از لتاده رواٌت کرده است: دو نفر از انصار حموق مشترک داشتند براٌشان  -1000

ها که نوٌشان و کسان زٌاد  ها از هم شد. ٌکی از آن مشکلی پٌش آمد که باعث دوری آن
 گٌرم. داشت به دٌگری گفت: بزور حمم را از تو می

ا پذٌرند. اما او سرپٌچی دٌگری از او نواهش کرد که نزد رسول هللا بروند حکم پٌامبر ر
شان ٌکدٌگر را به مشت و لگد  کرد، هردو در اٌن کار اصرار کردند تا اٌن که وابستگان

اٌن  31707گرفتند. اما دست به شمشٌر نبردند. اٌن آٌه در بارة آن دو نازل شد. )طبری 
 مرسل است.(.

ٌَْن أََخَوٌْ  َ لَعَلهُكْم تُْرَحُمونَ إِنهَما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ فَؤَْصِلُحوا بَ  ﴾ٓٔ﴿ ُكْم َواتهمُوا َّللاه
جز اٌن نٌست که همه مإمنان با هم برادرند؛ بنابراٌن ]در همه نزاع ها و انتالفات[ مٌان 

 (.۱۱) و از هللا بترسٌد تا مورد رحمت لرار گٌرٌد. برادرانتان صلح وآشتی برلرار کنٌد،
 نوانندۀ محترم !
،  وظٌفه ی مإمن نسبت به مإمن و ؼٌرمإمن( در باره  13 الی 11در اٌات متبرکه )
 بحث بعمل می آٌد.

ًٌْرا ِمْنُهْم َواَل نَِساٌء  ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل ٌَْسَخْر لَْوٌم ِمْن لَْوٍم َعَسى أَْن ٌَُكونُوا َخ
ًٌْرا ِمْنُهنه َواَل تَْلِمُزوا أَْنفُ  َسُكْم َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلمَاِب بِئَْس ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن ٌَُكنه َخ

ٌَماِن َوَمْن لَْم ٌَتُْب فَؤُولَئَِن ُهُم الظهاِلُموَن﴿  ﴾ٔٔااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اْْلِ
شاٌد  ای کسانی که اٌمان آورده اٌد! نباٌد گروهی از شما گروهی دٌگری را مسنره کند

 و نباٌد زنانی زنانی دٌگر را مسنره کنندشند، مسنره شده ها از مسنره کنندگان بهتر با
و در مٌان تان عٌب جوٌی نکنٌد و  شاٌد مسنره شده ها از مسنره کنندگان بهتر باشند،

بسٌار بد است كه بر كسً بعد از اٌمان  های زشت و ناپسند صدا نزنٌد، ٌکدٌگر را با لمب 
 (۱۱.)نام كفر بگذارٌد، و آنها كه توبه نكنند ظالم و ستمگرند

ى برادرى مٌان مإمنان مطرح شد و در اٌن آٌه مبارکه امورى  ى لبلی، مسئله در آٌه
برد. همچنٌن در آٌات لبل سنن از صلح و  شودكه برادرى را از بٌن مى مطرح مى

هاى فتنه و درگٌرى كه مسنره كردن،  اصالح بود، در اٌن آٌه به بعضى عوامل و رٌشه
 اشاره بعمل آمده است. تحمٌر كردن و بدنام کردن است

والعٌت همٌن است که ٌکی از بركات عمل به دستورات دٌن ممدس اسالم، همانا 
 .هاى اجتماعى است سازى محٌط و جلوگٌرى از درگٌرى سالم

 تشرٌح لغات:

 مسنره نکند. مورد استهزاء لرار ندهد.  «:ال ٌَْسَنرْ »

 (.79و  58/   توبهطعنه نزنٌد. عٌبجوٌی نکنٌد. ) «:ال تلمزوا»

. ونباٌد فراموش  جوٌى در پشت سر است عٌب« همز»جوٌى در روبرو و   عٌب «لمز»

جوٌى از نود  جوٌى از مردم، در حمٌمت عٌب   عٌب« َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكمْ »کنٌد که: 

 است. و در نهاٌت؛ نمل عٌب دٌگران، عامل كشؾ عٌوب نود است. 

 .«ٌکدٌگر رابه الماب زشت، لبٌح وناپسند ملمب نکنٌد»:«بِ َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلمَا»
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صدا کردن دٌگرآن به الماب که او از آن بد مٌبرد، در آٌۀ مبارکه از آن نهی بعمل آمده 
است. بطور مثال صدا کردن به شنصی دٌگر )کور، کورک، لنگ، لنگگ( وساٌر الماب 

 بد و تاثر آور.
ماند، دٌر ٌا زود مسئله به دو   ن طرفه بالى نمىاز ٌاد نبرٌم که: بد صدا کردن ها، ٌ

 براى كار طرفٌنى است. «تَنابَُزوا»طرؾ هم کشانٌده مٌشود. زٌرا 

ٌَمـان  » ْسم  اْلف س وق  َبْعَد اإل  چه بد است کسی را فاسك ٌا کافر نامٌد و او مإمن  «:ب ئَْس اال 

ٌکدٌگر به بدی ٌاد کنند، و باشد. برای مسلمانان چه بد است، بعد از اٌمان آوردن، از 
  بجای ذکر نٌر، ذکر شر کنند.

و در نهاٌت باٌد گفت:مسنره کردن دٌگران، تجاوز به حرٌم اشناص بوده واگر مسنره 
 است.  كننده توبه نكند، مطابك حکم آٌه مبارکه ظالم

مام طورٌکه ٌاد آور شدٌم: مسنره كردن و بدنام کردن، گناه است که توبه را الزم دارد. ا
بٌضاوى در تفسٌر نوٌش مٌنوٌسد: آٌه نشان مٌدهد که لمب زشت و لبٌح دادن به دٌگران 

 .( ۳/۳٧۳فسك محسوب مٌشود و جمع آن با اٌمان ناپسند است. )تفسٌر بٌضاوى 

اٌن است که  «َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلمَابِ » حضرت ابن عباس )رض( فرموده است که هدؾ:

اری بدی بشود، و سپس از آن کار توبه نماٌد، باز هم مردم او را کسی مرتکب گناه و ٌا ک
به همان نام بد صدا بزند، مانند: دزد، زانی، شراب نوار وؼٌره، در حالی که او از 
دزدی، زنا و شراب نواری توبه کرده است؛ پس او را شرامساری سانتن به سبب آن 

رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص، آمده است که: هر  کار، وتحمٌر وتذلٌل نمودن وی، حرام است، در حدٌثی
کسی مسلمانی را به ناطر گناهی، شرمنده سازد که او از آن گناه توبه کرده است، 
نداوند متعال تعهد کرده است که شنص عٌب جورا به همان گناه مبتال سازد ودر دنٌا 

 وآنرت رسواٌش کند. )تفسٌر لرطبی(.

 :  تمسخر و استهزاى دٌگران
طورٌکه در فوق هم ٌاد آور شدٌم؛ استهزا و مسنره كردن دٌگران، در ظاهر ٌن گناه، 
ولى در باطن داراٌی چندٌن گناه مٌباشد: از جمله گناهانى مانند: تحمٌر، نواركردن، 
كشؾ عٌوب، انتالؾ افكنى، ؼٌبت، كٌنه، فتنه، تحرٌن، انتمام و طعنه به دٌگران در آن 

 نهفته است.

 خر:هاى تمس رٌشه
 رٌشه تمسنر را مٌتوان در نکات ذٌل چنٌن جمعبندی و نالصه نمود:

ٌٌْل ِلُكِلّ »ـ در برنی از اولات مسنره كردن برناسته از ثروت است كه لرآن مٌفرماٌد:  َو
َدهُ  ( )واى بر كسى كه به ناطر .2 -1)همزه،  «ُهَمَزٍة لَُمَزٍة، الهِذي َجَمَع مااًل َو َعده

 جوٌى مٌكند.(  سر، از دٌگران عٌب  است، در پٌش رو ٌا پشتثروتى كه اندونته 
 ى استهزا، علم و مدرن تحصٌلى است كه لرآن در باره اٌن گروه مٌفرماٌد: گاهى رٌشه ـ

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه » فَلَمه
سوی آنان آمدند،  ها به   پس چون پٌؽمبرانشان با معجزه( ).83)ؼافر،  ﴾88﴿ٌَْستَْهِزئُونَ 

به آن ممدار علمی که داشتند نورسند و شادمان شدند )و حاضر نشدند سننان انبٌاء را 
 بپذٌرند( وآنچه را که به تمسنر مٌگرفتند، آنان را فراگرفت.( 

ةً »گفتند:  است. كفهار مى ى مسنره، تواناٌى جسمى  گاهى رٌشه ـ  «َمْن أََشدُّ ِمنها لُوه
 ( )كٌست كه لدرت و تواناٌى او از ما بٌشتر باشد؟(.15)فصهلت، 
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ى مسنره كردن دٌگران، عناوٌن و الماب اجتماعى است. كفهار فمراٌى را  گاهى انگٌزه ـ

 «َن إاِله الهِذٌَن ُهْم أَراِذلُناما نَراَن اتهبَعَ »كردند و مٌگفتند:  كه همراه انبٌا بودند تحمٌر مى
 بٌنٌم.( ( )ما پٌروان تو را جز افراد اراذل نمى .27)هود، 

 گاهى به بهانه تفرٌح و سرگرمى، دٌگران به تمسنر گرفته مٌشوند. ـ
 گاهى طمع به مال و ممام، سبب انتماد همراه با تمسنر از دٌگران مٌشود. ـ

كردند، طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن  جوٌى مى ى زكات عٌب  دربارهجماعتی از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص

َدلَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم ٌُْعَطْوا ِمْنَها »مٌفرماٌد:  َوِمْنُهْم َمْن ٌَْلِمُزَن فًِ الصه
 ((.58توبه: ) ﴾58﴿إَِذا ُهْم ٌَْسَخُطونَ 

گٌرند، پس اگر  ز آنها )منافمٌن( در باره )تمسٌم( صدلات بر تو عٌب و انتماد میو بعضی ا
به آنها از آن داده شود، راضی مٌشوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض )و 

 نشمگٌن( مٌشوند.(

ى مسنره، جهل و نادانى است. هنگامى كه حضرت موسى براى حل  گاهى رٌشه ـ
كنى؟  اسرائٌل گفتند: آٌا ما را مسنره مى ر كشتن گاو را داد، بنىانتالؾ و درگٌرى دستو

ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلجاِهِلٌنَ »موسى علٌه السالم گفت:  ( به هللا پناه .67)بمره،  «أَُعوذُ بِاَّلله

برم كه از جاهالن باشم. ٌعنى مسنره برناسته از جهل و نادانى است و من جاهل  مى
 نٌستم.

 شكنى است. گٌرى و شنصٌت تمسنر، رٌاكارى و بهانهگاهى سرچشمه  ـ

َدلَاِت َوالهِذٌَن اَل ٌَِجُدوَن إاِله ُجْهَدهُْم » ِعٌَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن فًِ الصه الهِذٌَن ٌَْلِمُزوَن اْلُمطهّوِ
ُ ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌمٌ  کسانی که از ه( )التوب 79)آٌه  ﴾79﴿فٌََْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاه

شان  کنند، و از مردمانی که جز به اندازه توان مإمنان داوطلب در صدلات عٌبجوٌی می
کنند، هللا  کنند و آنان را مسنره می ٌابند، عٌبجوٌی می چٌزی )برای انفاق در راه هللا( نمی

 اٌشان را مورد تمسنر لرار مٌدهد و آنها عذاب دردناک دارند.(

 وخی و مزاح:احتٌاط و دلت در ش

هستند كسانٌكه در محافل ومجالس، نود اگاه وٌا هم نانود اگاه، سننی به زبان می 
آورند، که منجر به اذٌت دٌگران، کفر وٌا هم فسك مٌشود. هست مواردٌکه از روی 
رسالت و وجٌبهء اسالمی و انسانی به وجه براٌش توضٌح داده می شود که اٌن سنن 

سنن گفته شده سنن کفری، سنن اذٌت بی مورد وٌا هم فسك  مناسب نٌست و ٌا افاده و
است که انسان نوب و هوشٌار متوجه شده و تصحٌح به عمل آورده و ٌا آنچه ممکن 

 است نجات می دهد واٌن حالت موجب مسرت نٌز مٌشود.
 آن کس که بداند و بداند که بداند

 اسب نرد از گنبد گردون بجهانـد    
 اند که بداندآن کس که بداند و ند

 آگاه نـمـاٌـٌد که بـس نـفته نـماند    
 آن کس که نداند و بداند که نداند

 لنگان نرک نوٌش به منزل برساند    
 آن کس که نداند و نداند که نداند

 در جـهـل مـرکب ابـدالـدهـر بماند    
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د اما هست مواردٌكه انسان ؼبی و شمی شده، لجاجت و مرٌضی جانکاهش سبب اٌجا
مشکل به نود و سبب اذٌت دٌگران و به شماوت ادامه مٌدهد. آنکس که نداند و نداند که 

  در جهل مركب ابد الدهر بماند. -نداند 
هست مواردٌكه چنٌن شنص تؤكٌد دارد که شونی وٌا هم مزاق مٌکرد. بلی درست 

ٌا هم وبجاست که شونی ومزاق جز از زندگی است ولی شونی ومزاق که منتج به کفر و
فسك و اذٌت دٌگران شود مجاز نبوده و حرام مٌباشد. دٌن ممدس اسالم از همچو شونی 

 :ها!؟ بطور جدی ممانعت بعمل آورده است

ِ »لرآن عظٌم الشؤن مٌفرماٌد:  َولَئِْن َسؤَْلتَُهْم َلٌَمُولُنه إِنهَما ُكنها نَُخوُض َونَْلعَُب لُْل أَبِاَّلله
و اگر از آنها بپرسی )چرا ( )65التوبه آٌه: )سوره «ُكْنتُْم تَْستَْهِزئُونَ َوآٌَاتِِه َوَرُسوِلِه 

کردٌم، بگو:  مسلمانان را مورد تمسنر لرار مٌدهٌد؟( البته مٌگوٌند: ما شونی و بازی می
 کردٌد؟(  آٌا به هللا و آٌات او و رسولش تمسنر می

ل است و در « نوض» لرآن به ورود در كارهاى در زبان عربى به معناى، پانهادن در گ 
 .شود ناپسند گفته مى

اَل تَْعتَِذُروا لَْد َكفَْرتُْم بَْعَد »( 66همچنان لرآن عظٌم الشؤن باز هم در )سوره التوبه آٌه 
ْب َطائِفَةً بِؤَنهُهْم َكانُوا ُمْجِرِمٌنَ  )اکنون( عذر ) «إٌَِمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ

نکنٌد، چون شما بعد از )اظهار( اٌمان تان کافر شده اٌد، اگر گروهی از شما را عفو  پٌش
 کنٌم، گروهی دٌگر را به سبب آنکه )توبه نکردند و( گناهکار بودند، عذاب مٌدهٌم.( 

 نوانندۀ محترم!
پروردگار با عظمت ما را از ارتکاب همچو نطا ها و بنصوص از مزاق و شونی های 

ً همچو شونی ها و بٌجا و بٌمور د در آمان داشته، و به آنعده از انسان های که احٌانا
مزاق ها را نانود اگاه بزبان نموده باشد نواستارعفه و بنشش هستٌم، امٌد است همچو 

 انسانها به دربار نداوند توبه و استؽفار نماٌند.
ا از بعضی رذائل اناللی نهی همچنان در احادٌثی متعددی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مسلمانان ر

از »فرموده، و در احادٌث نبوی نٌز بر همٌن مطلب تاکٌد شده است. طورٌکه مٌفرماٌد: 
ترٌن سنن است، و دنبال عٌوب مردم نباشٌد، و   گمان بد، اجتناب کنٌد، زٌرا دروغ

و با تجسس نکنٌد، لٌمت کاال را بدون لصد نرٌد باال نبرٌد، و به ٌکدٌگر حسادت نورزٌد 
بندگان هللا، برادران ٌکدٌگر دشمنی و کٌنه توزی نکنٌد، و به ٌکدٌگر پشت ننماٌٌد، 

چٌن، وارد  ماٌد: سنن( و در حدٌث دٌگر مٌفر6066)صحٌح بناری «. همدٌگر باشٌد
 (.6056)صحٌح بناری «. شود بهشت نمی 

 :11شؤن نزول آٌه 

  لبٌلۀ  نماٌندگی  هٌؤت  درباره  آٌه  اٌن اٌن آٌه مبارکه مٌفرماٌد:  شؤن نزول  در بٌان  ضحاک
،  هٌبص  ،  اللب  ،  فهٌره  ، ابن بابن  مار، ع  )ازجمله:   صحابه  فمرای  شد که  تمٌم نازل بنی
  های را با جامه  اٌشان  که  گاه ( را مورد تمسنر لرار دادند آن  و ؼٌر اٌشان  ، سلمان سالم
 دٌدند.   ژولٌده  و حالتی  کهنه
  بن  دنتر حٌی  که: صفٌه اٌن  از جمله  است ن در شؤن نزول رواٌت دٌگری هم آمدههمچنا
مٌد هند و   طعنه  من  به  هللا! زنان )رض( نزد رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمدو گفت: ٌا رسول  انطب
  نگفتی  آنان  : چرا بهفرمودند  وی  هللا ملسو هیلع هللا یلص به  ! رسول دنتر دو ٌهودی  ٌهودی  گوٌند: ای می
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  آٌه  اٌن  ؟ پس والسالم  الصالة دمحم علٌهم   و شوهرم  ، کاکاٌم موسی است  هارون  پدر من  که
 شد.  نازل 

  وجود ندارد زٌرا همه  آٌه  ٌک  در مورد نزول  از تعدد ولاٌع  مانعی  لابل تذکر است که:
  باشد. به  آن نزول   سبب  مٌتواند در مجموع ، است  آمده  آٌه  ٌک  در شؤن نزول  که  رواٌاتی
  نمٌسازد زٌرا اعتبار به و موردی   را ناص  آٌه  باشد، حکم  هرچه  نزول  ، سبب هرحال
 . سبب  بودن  منصوص  به  نه  لفظ است  بودن  عام

در سنن چهارگانه )سنن ترمذی، سنن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه.(از  -1001
اک )رض( رواٌت شده است: در بٌن ما مردانی بودند که دو و ٌا سه اسم ابوَجب   َره بن َضحَّ

َواَل تَنَابَُزوا »هاشان متنفر بودند. پس اٌن کالم عزٌز  داشتند و از بعضی از لمب 
، 4962نازل شد. ترمذی مٌگوٌد: اٌن حدٌث حسن است. )جٌد است، ابوداود  «بِاْْلَْلمَابِ 

، بناری 260/  4، احمد 3741، ابن ماجه 536« تفسٌر»ر ، نسائی د3268ترمذی 
 31720تا  31717، طبری 282و  281/  4و  463/  2حاکم  330« ادب مفرد»در

های اٌن راوٌی مسلم و در صحبت ابوجبٌره انتالؾ  از ابوجبٌره رواٌت کرده اند. راوی
صحٌح می  است.اگرابوجبٌره صحابی باشد حاکم وذهبی اٌن حدٌث را به شرط مسلم

با اسناد جٌد از  380/  5و  96/  4گوٌد: حسن صحٌح است. احمد  دانند. ترمذی می 
فتح »دارای اسناد لوی است. به  رواٌت کرده است و اٌن موصولکاکاٌش ابوجبٌره از 

 مراجعه فرماٌد.(. 1326« زاد المسٌر»و  1999« احکام المرآن»و  2320« المدٌر
ابوجبٌره)رض( رواٌت کرده اند: در جاهلٌت افراد را به حاکم و ؼٌره نٌز از  -1002

الماب منتلؾ صدا مٌکردند رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص شنصی را به لمبش صدا کرد. گفتند: ای رسول 

 را نازل کرد. «َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلمَابِ »هللا ! اٌن شنص از لمب نود نفرت دارد. پس ندا 

ٌت کرده: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص به مدٌنه که آمد در بٌن ما کسی نبود دوٌا احمد از او روا -1003
ها را به همان لمب صدا مٌکرد. مٌگفتند:  سه لمب نداشته باشد و هرگاه پٌامبر ٌکی از آن

وند ای رسول ندا! اٌن شنص از شنٌدن اٌن لمب نود نشمگٌن مٌشود. پس اٌن کالم ندا
 نازل شد.متعال 

 آٌۀ منع تمسخر و سخرٌه برسلف صالح:ثٌر ؤت
بعد از اٌنکه اٌن آٌۀ مبارکه به گوش سلؾ صالحٌن رسٌد، چنان حالتی در بٌن شان پدٌد 

ستان گوسفندی را به پ  آمد که عمرو بن شرحبٌل فرموده است که: اگرکسی را ببٌنم که 
ك تو بٌخ آٌه کد واز آن ننده ام بٌاٌد، مٌترسم که شاٌد مستحمَ دهن گرفته وآن را می 

را استهزا کنم، می ترسم که  باشٌم، حضرت عبد هللا بن مسعود فرموده است اگر سگ
 .مباد سگی شوم. )تفسٌر لرطبی(

 در صحٌح مسلم از حضرت ابو هرٌره مروی است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمود: نداوند
للوب واعمال آنها را می  ثروت مسلمانان نظر نمٌفرماٌد؛ بلکه به صورت، مال و متعال
 نگرد.

لرطبی فرموده است: لانون وضابطه ای از اٌن حدٌث معلوم می شود که حکم کردن با 
اٌن امکان وجود دارد شنصی که ما  مشاهده ای حال ظاهری اشناص جاٌز نٌست؛ زٌرا

 گاهآبر کٌفٌات للبی و احوال باطنی او  متعال اعمال او را نوب تصور می کنٌم، نداوند
کسی که احوال ظاهری او بد باشد، امکان دارد  است، و اٌنها به نزد او مذموم مٌباشد،

احوال باطنی وکٌفٌات للبی او کفاره ی اعمال بد او لرار گٌرند؛ لذا چون کسی را در 
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وضعی بد وٌا به اعمال بد مشاهده کردٌد، اٌن وضع او را بد بدانٌد، ولی اجازه ندارٌد 
 ٌر بدانٌد.نود او را ذلٌل وحم

 نواننده محترم!
تمسنر دٌگران به هر شکلی و هر وسٌله که باشد گناه و حرام است و در برنی از 
موارد به سبب آنکه همراه بااهانت، توهٌن، تهمت و بهتان است ٌا موجب تنرٌب وحدت 

 باشد. اجتماعی و انسجام امت مٌشود، دارای مجازات کٌفری و لانونی می 
به معنی چٌرگی است. کسی که تمسنر مٌکند و « سنر»رٌه از کلمه تمسنر و س ن

گٌرد، بر اٌن باور است که نود برتر از او و فرهنگش است.  دٌگری را به سنرٌه می
کننده دچار نوعی تنٌل تفانری است و بر اٌن باور است که نودش به  در حمٌمت تمسنر

ب شود و هر نوع گفتار و تواند بر دٌگری ؼال  هاٌی است که می نوعی دارای برتری 
گمان چنٌن اشناصی دچار توهم نودپسندی، نود برتربٌنی،  اعمال را داشته باشد. بی

بلٌس به ا  سطح   کبر، تکبر، ؼرور و ع جب هستند. بدٌن اساس، باٌد آنان را لطار و هم
شمار اورٌم که دچار توهمات نود بر تربٌنی نسبت به حضرت آدم علٌه السالم بود و 

 ر و رفتاری را در پٌش گرفت که بٌانگر اٌن روحٌه او بوده است.گفتا
به معنی تمسنر « هزء»استهزاء از رٌشۀ  ۀ کلم« سنر»در فرهنگ لرآنی هکذا کلمه 

 کردن به کار رفته است. 
نوٌسد: استهزاء عبارت است از اٌنکه چٌزی بگوٌی که  مفسرٌن در تعرٌؾ استهزاء می
بشماری، حال چنٌن چٌزی را به زبان بگوٌی و ٌا به اٌن با آن، کسی را حمٌر و نوار 

ای کنی، و ٌا عمالً تملٌد طرؾ را در آوری، به طوری که بٌنندگان و  منظور اشاره
، ص: 18 شنوندگان بالطبع از آن سنن و ٌا اشاره و ٌا تملٌد بنندند. )ترجمه المٌزان، ج

از: گفتار ٌا رفتاری مستمٌم ٌا های تمسنر و استهزاء عبارتند   ( در حمٌمت مولفه481
 .ای درباره شنصی برای ننده و ٌا ننداندن دٌگری اشاره

« همز»، «لمز»، «ؼمز»، «ضحن»در آٌات لرآن برای بٌان اٌن معنا از کلمات مانند 
 و مانند آنها استفاده شده است.

از نظر لرآن، چنٌن عمل به عنوان ٌک عمل ضد اناللی شنانته شده و منحٌث عمل 
( به سنن دٌگر، 11؛ حجرات، آٌۀ 231و  104حرام با آن ممابله شده است.)بمره، آٌات 

تمسنر دٌگران به هر شکلی و وساٌل که باشد، گناه و حرام است و در برنی از موارد 
به سبب آنکه همراه با اهانت، توهٌن، تهمت و بهتان است ٌا موجب تنرٌب وحدت 

 ای مجازات می باشد.شود، دار اجتماعی و انسجام امت می

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثًٌِرا ِمَن الظهّنِ إِنه بَْعَض الظهّنِ إِثٌْم َواَل تََجسهُسوا َواَل 
 َ ٌْتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتهمُوا َّللاه  إِنه ٌَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم

اٌب َرِحٌٌم﴿ َ تَوه  ﴾َّٕٔللاه
ها  ای کسانی که اٌمان آورده اٌد! از بسٌاری از گمانها پرهٌز کنٌد، چون بعضی از گمان

باشد. و جاسوسی مکنٌد و برنی از شما برنی دٌگر را ؼٌبت نکند، آٌا کسی از  گناه می
را کرٌه و ناپسند  اش را بنورد؟ به ٌمٌن که آن شما دوست دارد که گوشت برادر مرده

 (۱۲)دانٌد، و از هللا بترسٌد، ٌمٌنا هللا توبه پذٌر مهربان است.  می
ى برادر مإمن نود را بر  مادام که بتوانى گفته»حضرت عمر رضى ّللاه عنه گفته است: 

 .( ۳/۳۵۷نٌر حمل کنى، در مورد گفتار او گمان بد مبر. )منتصر 
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های مإمنان  ت که کسی در جستجوبدی ها و زشتی جاسوسی آن اس «:َو اَل تََجسهُسواْ »

 باشد.

 .«تجسس نکنٌد، کنجکاوی نکنٌد» «اَل تََجسهُسواْ »

 .«ؼٌبت نکند» «اَل ٌَغتَب»
باشد اما در ارتباط با   نٌر می  اهل  به  بد زدن  گمان هدؾ اساسی اٌن آٌه مبارکه همانا:

از   که  را بزنٌم  گمانی  همان مورد آنان  تا در  که: جاٌز است  باٌد گفت  و فسك  بدی  اهل
  های و نشانه  عالٌم  که  در مورد کسی  بد زدن  گمان  شود پس می  بر ما نماٌان  آنان  اعمال
زند  بد می   گمان  وی  در باره  که  ندارد لذا برکسی  ، اشکالی است  نماٌان  در وی  بدی

  آن  مصداق  اگر به  نگوٌد ولی  سنن  نوٌش  مانگ  مصداق  به  که  گاه تا آن  نٌست  گناهی
در   بد زدن  . اما گمان گنهکار است  صورت  را برمال گردانٌد، دراٌن  و آن  گفت  سنن

 ، جواز ندارد. است  نٌر و صالح  به  آراسته  ظاهرش  که  مورد کسی

  اهل  به  بد زدن  گمان  و آن»  است  از گمانها گناه  بعضی  هرآٌنه» «إِنه بَْعَض الظهّنِ إِثْمٌ »

  احادٌث  مإمن  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود که می  باشد. ناطرنشان نٌر می
عمر رضی هللا  عبدهللا بن   رواٌت  به  ذٌل  شرٌؾ  حدٌث  متعددی رواٌت شده که از آنجمله ؛

  کعبه  به  طواؾ  در حال  که  دمصلهی هللا علٌه و سلهم را دٌ  اکرم  فرمود: رسول که   عنه است

دمحم   نفس  والذی  حرمتک  وأعظم  ، وما أعظمک رٌحک  وأطٌب ما أطٌبک »گفتند: می
إال   به  ٌظن  وإن  ودمه  ، ماله منک  حرمة  تعالی  عند هللا أعظم   المإمن  ، لحرمة بٌده

لدر با   ، چه معطر است و  پاکٌزه  لدر بوٌت  و چه  هستی لدر پاک   ! چه کعبه  ای خٌرا:

  دمحم دردست  جان  که  ذاتی  اما سوگند به  است  بزرگ  لدر احترامت و چه   هستی  عظمت
؛  تو بزرگتر است  و احترام  ازحرمت  در نزد نداوند متعال  مإمن  ،همانا حرمت اوست
 «.نشود  هجز گمان نٌر برد  وی  در حك  و اٌنکه  وی  [ نون و ]حرمت  وی  [ مال ]حرمت

! از  هان ...: الحدٌث أکذب   الظن  فإن  والظن  إٌاکم»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن

 ...«. سننهاست  ترٌن دروغ   بپرهٌزٌد زٌرا گمان  گمان
 است:  بر چند نوع  گمان  که  ذکر است  شاٌان

و   نداوند متعال  به  داشتن نٌک   گمان  است: چون  امر شده  بدان  که  ٌا آنچه  واجب  ـ گمان 1

  نزد گمان  من بی: عبدی   أنا عند ظن»است:   آمده  لدسی  شرٌؾ  . در حدٌث مإمنان  به

إال   أحدکم  ال ٌموتن»است:  آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن«.  نود هستم  نود در حك  بنده
  نٌک  نداوند گمان  به  از شما نمٌرد، مگر اٌنکه  هرگز ٌکی باهلل:  الظن  وهو ٌحسن

 «.باشد  داشته
  اهل  به ، نسبت  نداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  است: چون  ٌا حرام  ممنوع  که  ـ گمانی 2

  و عدالتشان  آنها بازتابگر نٌکی  ظاهر حال  که  حالی  پوشٌده  مسلمٌن  به  و نسبت  صالح
  وی  نون  از مسلمان  است  کرده  امنداوند حر»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث  . چنانکه است

  نسبت  ؛ سوءظن گفتٌم  اما چنانکه«. شود  بد زده  گمان  وی  به  که را و اٌن  وی  را، آبروی
لرار   و تهمت  شک  پلٌد مٌشود، ٌا نود را در موضع  اعمال  آشکارا مرتکب  که  کسی  به

 . نٌست  مٌدهد، حرام
بد   و گمان  برادر مسلمان  در حك  داشتن  نٌک  ند گماناست: مان  مستحب  که  ـ گمانی 3

 . است  فسك  دهنده نشان  ظاهر حالش  که  در مورد کسی  داشتن
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و   از دور اندٌشی  سوءظن سوءالظن:  الحزم  من»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث  چنانکه

  که  است  یحالت  ، محدود به مردم  در حك  سوءظن  بودن  حرام  پس«.  است  هشٌاری
 شود.  ؼٌر متعدی  به  باشد که  اثری  دارای سوءظن 

اجتهاد   وسٌله به  عملی  فرعی  شرعی  در استنباط احکام  زدن  گمانه  مباح: همچون  ـ گمان 4
ٌا چهار   است  نوانده  رکعت  مثالً سه  نماز ـ که  در شکٌات  ؼالب  گمان  به  نمودن  و عمل
 . رکعت

وجو در مورد عٌبها و  تجسس: کنچکاوی و جست« نکنٌد  و تجسس» «ُسواَواَل تََجسه »

  از گوش  عبارت  ؛ و آن است  نٌز حرام«  تحسس«  . همچنٌن است  مسلمٌن  اسرار پوشٌده
فرا  گوش   سننشان  به  ندارند کسی  آنها دوست  که  است  در حالی  مردم  سنن  به  سپردن

  نداوند متعال که   باشد چنان می  نٌر مباح  های مورد بررسی  در  کار گاهی  اٌن  دهد. ولی

 )فَتََحسهُسواْ ِمن ٌُوُسَف َوأَِخٌِه(:ٌعموب علٌه السالم مٌفرماٌد:   از سنن  در حکاٌت

 «. 87/   ٌوسؾ»کنٌد(   تحسس  و برادرش  ! و از ٌوسؾ من  پسران  )بروٌد ای

،  للبه  إلی  اْلٌمان ٌدخل   ولم  بلسانه  آمن  ٌا معشر من»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث
 لعر بٌته:  فی  هللا  ، فضحه المسلمٌن  عورات  تتبع  من  ، فإن المسلمٌن  التتبعوا عورات

  های ، عٌب  است  وارد نشده  للبش  به  اٌمان  ولی  آورده  نود اٌمان  زبان  به  که  گروهی ای
باشد،   مسلمٌن های  و جوگر عٌب   جست  کسوجو نکنٌد زٌرا هر  را جست   مسلمٌن

  آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن«. کند رسوا می  اش نانه  او را در اندرون  نداوند متعال
.  و سوءظن  ، حسد ورزٌدن بد زدن  است: فال  من  و گرٌبانگٌر امت  چٌز الزمه  سه»است: 
در   که  است  آنها از کسانی  کننده رؾچٌز برط  هللا! چه  گفت: ٌا رسول  اثنا مردی  در اٌن

  وإذا تطٌرت  فال تحمك  فاستغفر هللا وإذا ظننت  إذا حسدتاند؟ فرمودند:  آنها در افتاده
]در مورد   پس  زدی  گمان  و چون  بنواه  ، از نداوند آمرزش حسد ورزٌدی  چون فامض:

  فال«.  نده  بد اهمٌت  فال  و به  کن  را عملی  ، آن بد زدی  فال  و چون  نکن  نود[ تحمٌك  گمان
 . است  آن  و دٌگر انواع  اندانتن  دٌگر، رٌگ  و کتب  مصحؾ از روی   فال  حرام: گرفتن

  ٌعنی: برنی« نکند  دٌگر ؼٌبت  از شما از بعضی  و بعضی» «َواَل ٌَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا»

و   برد، مورد هجوم بد می  از آن  رد ؼاٌبف  که  با سننی  دٌگر را ؼاٌبانه  از شما برنی
  بگوٌٌد که  سننی  وی  به  راجع  شنص  در ؼٌاب  که  است  لرار ندهد. ؼٌبت: آن  بدگوٌی

کنٌد، در  می  وصؾ  گوٌٌد و او را بدان می  وی  درباره  باشد، هر چند آنچه نانوشاٌند وی 
مٌدهٌد، از آن   را نسبت  او صفتی  به  در ؼٌابش  که  موجود باشد. اما اگر شنصی  وی
  در حدٌث  کار شما ـ چنانکه  اٌد، اٌن بربسته  دروؼی  وی  بود و شما در حك  عاری  صفت 

،  ، جرح التضا نماٌد مانند تزکٌه  مصلحت  که  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است  آمده  شرٌؾ
  . و از مصادٌك نٌست  ثنیمست  باب  چٌز دٌگر از اٌن  ـ هٌچ  اشناص  و نصٌحت  تعدٌل

اکرم   محضر رسول  تا به نواست   اجازه  است: مرد فاجر و بدکاری  رواٌت  استثنا اٌن

او   به أخو العشٌرة:  ، بئس ائذنوا له»فرمودند:   صلهی هللا علٌه و آله و سلهم درآٌد، اٌشان

 «. در لومش  است  بد برادری  دهٌد؛ اما چه  اجازه
  است  انسان  و حرمت  از کرامت  ، پاسداری ؼٌبت  در تحرٌم  حکمت  که ذکر است  شاٌان

 . است  آمده  بسٌاری  در احادٌث  معنی  اٌن چنانکه 

ٌْتًا» برادر   گوشت  دارد که  از شما دوست  آٌا کسی» «أٌَُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم

،  تمثٌل  در اٌن  سبحان  ندای  که  ؼٌبت  برای  است  لیتمثٌ جمله   اٌن« را بنورد؟  اش مرده
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نود نبر   گوشت  از نوردن  زٌرا مرده  است  همانند سانته  مرده  از بدن  نوردن  را به  آن
شود، از  می  ؼٌبت  از وی  که  ای زنده  شنص  گونه  شود، همٌن  نمی  آگاه  ندارد و از آن

  اگر گوشت  طور که  کند، همان  تواند از نود دفاع نمی  یٌعن  نٌست  نود آگاه  علٌه  ؼٌبت
حاضر   شنص  که کند در حالی  دفاع  تواند از نودش شد، او نمی  شد و نورده  برٌده مرده 
انزجار   تنفٌر واٌجاد حس  برای  مثل  اٌن  نماٌد. پس  بد را دفع  تواند از نود سنن می   گاهی
  نفرت  از نوردنش  طبٌعتش که   است  از چٌزهاٌی  انسان  شتزٌرا گو  است  ؼٌبت  به  نسبت
  کار شرعا نٌز حرام  اٌن  که از اٌن  دارد، گذشته را ناپسند می   آن  بشری  و سرشت  داشته
 . است

تنفر دارٌد،   مرده  گوشت  ازنوردن  ٌعنی: چنانکه« دارٌد  کراهت  از آن» «فََكِرْهتُُموهُ »

و از ندا پروا »باشٌد   داشته  نٌز بپرهٌزٌد و نفرت  بدی  نود به  سلمانبرادر م  از ٌادکردن
  به  که بر کسانی «  است  پذٌر مهربان ندا توبه   گمان بی«  که  وی  در اوامر و نواهی« کنٌد

 بازگردند.  سوٌش
  کس  ؼٌبت  گوٌند: اگر کسی و جمهور علما می  است  کبٌره  علما از گناهان  اجماع  به  ؼٌبت
  آن  به  کند که  وعزم  کرده  توبه  ؼٌبت  از آن  عزوجل  ندای  بارگاه را کرد، باٌد به   دٌگری

  حاللٌت  است  را کرده  ؼٌبتش  که  و ازکسی  بوده  نود پشٌمان  باز نگردد و باٌد از کرده
ر او را از زٌرا اگ  از او شرط نٌست  طلبٌدن  دٌگر ازعلما مٌگوٌند: حاللٌت  بطلبد. جمعی

  راه  شدٌدتر باشد پس  از ؼٌبتش  بر وی  وارده  آزار روحی  بسا که  کند، چه  نود آگاه  ؼٌبت
ٌاد کند،   نٌکی  به  ، از وی است  را کرده  مذمتش  که  در مجالسی  که  است  اٌن  جبران

در   عوٌضت  کار نوعی  برگرداند تا اٌن  را از وی  ؼٌبت  نماٌد و در حد توان  توصٌفش
  که  را از منافمی  مإمنی  هر کس»است:   آمده شرٌؾ   باشد. در حدٌث  سابمش  عمل  ممابل

فرستد تا  را می  ای فرشته  وی  سوی  به  کند، نداوند متعال حماٌت   است  وی  ؼٌبت  مشؽول
  ملصد دشنا  را به  مإمنی  کند و هر کس  حماٌت  جهنم  در برابر آتش  بدنش  از گوشت

کند تا  می  )صراط( متولؾ  جهنم  او را بر سر پل  کند، نداوند متعال متهم   چٌزی  به  دادنش
 «.آٌد  ، بٌرون است  گفته که   از آنچه

  در باره  که  است  آن  اند: ؼٌبت گفته«  بهتان»و «  افک»، « ؼٌبت«  مٌان  علما در فرق
  چٌزی  وی در حك   که  است  . افک: آن هست  در وی  که  بگوٌی  چٌزی  برادر مسلمانت

  وی  در حك  که  است . بهتان: آن  ای کرده  و درٌافت  ای را شنٌده  آن  از دٌگری  که  بگوٌی
  ؼٌبت  حکم  که  مواردی  بٌان علما به   که  ذکر است  . شاٌان نٌست  در وی  که  بگوٌی  چٌزی

باشد   ای شرعی  صحٌح  هدؾ  منظور برآوردن  به  اند زٌرا اگر ؼٌبت  را ندارند، پردانته
  ؛ اٌن نٌست  حرام  ؼٌبت  صورت  مٌسر نباشد، در آن  جز با ؼٌبت  هدؾ  آن  به  رسٌدن  که

 اند از:  امور عبارت
از   تواند برای گٌرد، می لرار می  کسی  و ستم  مورد ظلم  که  و دادنواهی: کسی  ـ تظلم1
  شرٌؾ  کند زٌرا در حدٌث  ( شکاٌت )حاکم  مسإول  مراجع  به  وی ، از ظالم  ظلم  بردن  بٌن

بگوٌد زٌرا   سنن  دهٌدکه  او اجازه  به»است:   آمده  از مظلومان  ٌکی  گفتن سنن   به  راجع
 کند.  مٌتواند از نود دفاع  حك  صاحب  ٌعنی«.  است  را سننی  حك  صاحب

  شنصی را به  دٌگری  کس  عٌب  منکر: اگر کسیمنظور تؽٌٌر   به  ازکسی  جستن ـ ٌاری 2
  کارش  ، اٌن لادر است  منکر از وی  آن  تؽٌٌر دادن  فکر مٌکند او به  بازگو مٌکند که

)اله ٌُِحبُّ َّللّاُ اْلَجْهَر بِالسَُّوِء ِمَن اْلمَْوِل إاِله تعالی:   حك  فرموده  اٌن  دلٌل  . به است  درست



 
28 

تعال دوست ندارد كسً با سننان نود، )بدٌهاي دٌگران( را اظهار كند، هللا م َمن ُظِلَم(:

 . گذشت  تفسٌر آن  که« 148نساء / »مگر كسً كه مورد ستم والع شده باشد. 
  راه  پس است   کرده  ظلمی  چنٌن  من  به  کس  بگوٌد: فالن  ای مفتی  به  ـ استفتاء: اگر کسی3

  به  است  درست  سننی  ولی  است  ؼٌبت  متضمن  سننش  اٌن  ؟ با آنکه چٌست  حمم  به  رسٌدنم
  صلهی هللا علٌه و آله و سلهم چنٌن  اکرم  نزد رسول  از وی  ابوسفٌان  هند زن  اٌنکه  دلٌل

را   و فرزندم  من  نرج  تکافوی  آنچه  که  حرٌص  است  مردی  ابو سفٌان»کرد:   شکاٌت
  اکرم  ؟ رسول برگٌرم از مالش   وی  آگاهی  بدون  توانم می آٌا  دهد پس نمی   من  بنماٌد به

 «.! برگٌر صلهی هللا علٌه و آله و سلهم فرمودند: آری
از   ، مانند بدگوٌی نٌست  ؼٌبت  از فاسك  و فجار: بدگوٌی  فساق  از آفت  ـ هشدار دادن4

  اٌن  دلٌل  کشد. به میو فحشا سر  بدکاری  محالت  به  پٌوسته  که  النمر و کسی دائم  شنص

  در وی  که  آنچه  رابه  فاسك الناس:  ٌحذره  کی  بما فٌه  اذکرو الفاسك»شرٌؾ:   حدٌث

 «.از او حذر کنند  کنٌد تامردم  ، معرفی است
نماط  بٌان   است: چون  امور عامه  مربوط به  که  رازی  در باره  و هشداردهی  ـ اعالم5

نواستگار،  کردن  ندارند و نصٌحت   اهلٌت  که  و مفتٌانی  صنفان، م ، راوٌان گواهان  ضعؾ
 و مانند آنها.  شرٌک

با ؼٌر   وی شنانت   که ، درصورتی مشهور است  آن  به  که  لمبی  به  شنص  کردن ـ معرفی6
ها. )تفسٌر  اٌن و امثال   ، الل ، کور، دٌوانه لنگ  نباشد، مانند الماب  ممکن  لمب  آن

 مرآن(انوارال

 :16شؤن نزول آٌۀ 
ها معتمدند که اٌن آٌه در باره  ابن منذر از ابن جرٌج رواٌت کرده است: بعضی -1004 

سلمان فارسی )رض( نازل شده است، او بعد از ؼذا نوابٌد، ٌکی راجع به نوردن و 
 نوابٌدن او سننانی گفت. پس اٌن آٌه نازل گردٌد.
ج واهی و ناچٌز هستند. اصبهانی در )مرسل بلکه معضل است، مراسٌل ابن جرٌ

از عبدالرحمن بن ابولٌلی به همٌن معنی رواٌت کرده اٌن هم مرسل  2231« الترؼٌب»
 .(.6256و ابن کثٌر  1078« کشاؾ»و ضعٌؾ است. 

عَاَرفُوا إِنه ٌَا أٌََُّها النهاُس إِنها َخلَْمنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َولَبَائَِل ِلتَ 
َ َعِلٌٌم َخبٌٌِر﴿ ِ أَتْمَاُكْم إِنه َّللاه  ﴾ٖٔأَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاه

ها لراردادٌم تا ٌکدٌگر  ها و لبٌله ای مردم! ما شما را ازمرد و زن آفرٌدٌم و شما را گروه
 ترٌن شما نزد هللا با تموا ترٌن شماست. گمان گرامی  را بشناسٌد. بی
 (۱۳ا و آگاه است. )ٌمٌناً ندا دان

 .)ٌک مرد و ٌک زن(. مراد آدم و حواء است «:َذَکٍر َو أُنثَی»

« ً جمع َشْعب، تٌره، لوم و ملتها. جمع عظٌمی از مردم که دارای اصل واحدی  «:ُشعُوبا
 ها از آن منشعب مٌگردد.  بوده و لبٌله

به اٌن است که تفاوتهای تا ٌکدٌگر را بشناسٌد و از هم جدا کنٌد. اشاره  «:ِلتَعَاَرفُوا»

بٌرونی و درونی انسانها سبب شناسائی آنان است و اگر همه ٌکسان و شبٌه همدٌگر 
 باشند، زندگی اجتماعی مردمان منتل و ناممکن مٌگردد.

مجاهد گفته است: ٌعنى تا انسان نسب نود را بداند و گفته شود: فالن ابن فالن از فالن 
 .(۳/۳۵٧لبٌله است. )منتصر 
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بوده و به منظور تنفٌؾ ٌکى از دو تاء حذؾ شده « لتتعارفوا»در اصل  «تَٰعاَرفُوالِ »

ها و لباٌل  زاده گفته است: ٌعنى حکمت در اٌن که شما را به صورت ملت  است. شٌخ
درآورده، اٌن است که نسب ٌکدٌگر را بشناسٌد و انسان را به ؼٌر از پدرانش نسبت 

 ب نود مباهات و تفانر کنٌد.ندهٌد، نه اٌنکه به پدران و نس
هرچند که حسب و نسب از لحاظ عرؾ و شرع معتبر است و نباٌد شرٌؾ با پست 

طور که در مولع طلوع   ازدواج کند. اما در ممابل اٌمان و تموى اعتبارى ندارند. همان
 .( ۳/۳٧۵زاده   آفتاب ستارگان پٌدا نمٌشوند. )شٌخ

آٌه را مرتبط با آٌات لبل اٌن سورۀ دانسته و  اٌن برنی از مفسرٌن در تفاسٌر نوٌش:
ى نود بر تربٌنى و تحمٌر  اند: چون مسنره و ؼٌبت كردن، برناسته از روحٌهه گفته 

فرماٌد: مالن برترى و كرامت، تمواست، نه جنس و نه لوم و  دٌگران است، اٌن آٌه مى 
 نسب.

 اٌن آٌۀ مبارکه دارای سه اصل اساسی و مهم می باشد:
 اصل مساوات در آفرٌنش زن و مرد، اول:
 هاى بشرى  اصل تفاوت در نصوصٌت  دوم:
 كه تموا مالن برترى است. و اصل اٌن سوم:

هاٌى از لبٌل علم، سابمه، امانت، تواناٌى و هجرت  البتهه در آٌات دٌگر لرآنی تفاوت مالن
 .نورد نٌز به چشم مى 
 نوانندۀ محترم!

  آدم وضاحت بٌان داشته است که: نلمت همه ما وشما از:در اٌن آٌه ٌک اصل را با تمام 
  انسانٌت  در اصل  باهم  ها همه انسان   که  است  و حواء علٌهماالسالم می باشد، هدؾ اٌن

مادر   پدر و ٌک  را ٌک  آنان  واحد پٌوند دارند و همه  نسب  ٌک  به  رو که برابرند، از آن
دٌگر، هٌچ   بر بعضی  نسب  ها به  از آن  بعضی  ر نمودن، فن کند بنابر اٌن می   جمع  باهم

 برابرند.  ، باهم انسانٌت  ها در اصل آن   منطمی ندارد زٌرا همه  توجٌهی 
  به  کند و در دری / فارسی می  جمع  را باهم  لبٌله  چندٌن  که  بزرگ  است  امتی«: شعب»
را   لبٌله  چندٌن  هرٌک  که«  ربٌعه  شعب»و « مضر  شعب»گوٌند، مانند   می«  ملت«  آن

می   آن  و زٌر مجموعه«  شعب»کمتر از   کثرت  از حٌث«  لبٌله»اند و  در نود گنجانٌده
به «. مضر«  از شعب«  تمٌم بنی«  ولبٌله«  ربٌعه»از شعب « بکر بنی»باشد، مانند لبٌله  
 .  عرب  های شانه «  لباٌل»عجم اند و   های  شانه«  شعوب»دٌگر:   لولی 

  ، سپس شعب  است: اول  طبمه  هفت  بشر در نزد اعراب  نسل  که: طبمات  ذکر است  شاٌان
آن:   . مثالهای عشٌره  و بعد از آن  فصٌله  ، بعدا فنذ، سپس بطن  ، سپس ، بعداً عماره لبٌله
نذ، ف«  عبدمناؾ»،  بطن«  لصی»،  عماره«  لرٌش»،  لبٌله«  کنانه»،  شعب«  نزٌمه»
 . است  عشٌره«  عباس»و   فصٌله«  هاشم»

ٌعنی: « کنٌد  حاصل  متمابل  دٌگر شناساٌی  تا با ٌک»ها گردانٌدٌم  ها و لبٌله ! شما را ملت بلی 
  که  آن  برای  آفرٌد تا همدٌگررا بشناسٌد، نه  منتلؾ  هاٌی ها و لبٌله شما را شعب  سبحان  ندای
  شما نزد نداوند پرهٌزگارترٌن  ارجمندترٌن  ر حمٌمتد»فنر ورزٌد چرا که   نسب  به

  از تموی  هرکس  پس  است  ، فمط با تموی تعالی  شما در نزد حك  مٌان  ٌعنی: برتری«  شماست
  ، تفانر به تر، بهتر و برتر باشد بنابراٌن که گرامی  است  برنوردار باشد، همو سزاوار آن
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شما از او   عمل  و طرز دٌد و نحوه«  است  آگاه  انایتردٌد ندا د بی»را فروگذارٌد   نسب
 پا زنٌد.   پشت  جاهلٌت  پندارهای  به  پس  نٌست  پنهان

فرمود:   که  است  )رض( آمده   از ابو هرٌره  و ؼٌر وی  بناری  رواٌت  به  شرٌؾ  در حدٌث
نزد   آنان  ترٌن ؟ فرمودند: گرامی ٌستک  مردم  ترٌن گرامی  شد که  هللا ملسو هیلع هللا یلص سإال  از رسول»

مورد نبود. فرمودند:   ما از شما در اٌن  گفتند: سإال  . اصحاب هاست آن  نداوند پرهٌزگارترٌن
.  هللا است  ندا فرزند نلٌل ندا فرزند نبی ندا فرزند نبی نبی   ، ٌوسؾ مردم  ترٌن گرامی  پس

در   شما از من  سإال  . فرمودند: پس د نٌز نٌستمور  ما از شما در اٌن  گفتند: سإال  اصحاب
، بهترٌن  ها در جاهلٌت  آن  ! فرمودند: بهترٌن گفتند: بلی   ؟ اصحاب است  عرب معادن   باره

 «.باشند  و دانش  فهم  اهل  که شرط آن  اند به  ها در اسالم آن 

  مال  به  حسب» «.مویالت  ، والکرم المال  الحسب»است:   آمده  دٌگری  شرٌؾ  در حدٌث

 . » تموی  به  و کرامت  است

  لوم  ، ولٌنتهٌن تراب  من  خلك  وآدم  بنو آدم  كلكم»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن
  آدم  شما فرزندان  همه» «.الجعالن  من  تعالً  هللا  علً  أهوي  أو لٌكونن  بآبائهم  ٌفخرون

کار   کنند، باٌد از اٌن فنر می  پدرانشان  به  که  لذا مردمی شد  آفرٌده  از ناک  هستٌد و آدم
ً نزد هللا تعالی بی  که بردارند ٌا اٌن  دست  نوٌش )کنؽزک(   گوگال  تر از حشره ارزش لطعا

 . «نواهند بود
  اد کردهاٌر  ای نطابه  هللا ملسو هیلع هللا یلص سوار بر شتر در منی  است: رسول آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن

  لعربً  واحد، أال ال فضل  أباكم  واحد وإن  ربكم  أال إن  ٌا أٌها الناس»فرمودند:   و چنٌن
أسود إال   أحمر وال ْلحمر علً  وال ْلسود علً  عربً  علً  وال لعجمً  عجمً  علً

  ! آگاه مردم  ای  هان» «.الشاهد الغائب  ، لال: فلٌبلغ ؟ لالوا: نعم بلغت  ، أال هل بالتموي

را بر   ای عربی  باشٌد که  ، آگاه است  و پدر شما ٌکی  است  پروردگار شما ٌکی  باشٌد که
و   فضل  هٌچ  را بر سٌاه  و سرخ  را بر سرخ  و سٌاه  ای را بر عربی  ای و عجمی  ای عجمی 
کردٌد. فرمودند:   غ! ابال گفتند: آری  ؟ مردم کردم  ! آٌا ابالغ ، هان تموی  جز به  نٌست ای  برتری
 .«برساند  است  ؼاٌب  که  کسی  ، به حاضر است  که  باٌد کسی  پس

لٌََکه رواٌت کرده است: در روز  -1005: 18اسباب نزول آٌۀ  ابن ابوحاتم از ابن ابوم 
ای از مشرکان گفتند:  فتح مکه بالل رضی هللا عنه بر بام کعبه باال رفت و اذان داد، تعداده

الم سٌاه بر بام کعبه اذان مٌگوٌد؟ دٌگری گفت: اگراٌن عمل او ندا رانشمگٌن آٌا اٌن ؼ

را نازل  «ٌَا أٌََُّها النهاُس إِنها َخلَْمنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى...سازد.  کند تباه و سرنگونش می
 اٌن مرسل و ضعٌؾ است.( 766کرد. )واحدی 

ط ابن بشکوال درٌافتم که ابوبکر بن گفته است به ن« مبهمات»ابن عساکر در  -1006
نود رواٌت کرده است: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص به بنی بٌاضه دستور داد که « تفسٌر»ابو داود در 

از بٌن نود زنی را به ازدواج ابوهند درآورند. گفتند: ای رسول ندا! آٌا دنتران نود را 
در مراسٌل از  230ازل شد. )ابوداود به بردگان نود بدهٌم، اٌن آٌه در بارة ابوهند ن

زهری رواٌت کرده و ضعٌؾ شمرده است، زٌرا شافعی و دٌگران گفته اند: مراسٌل 
زهری لبٌح هستند، حدٌث را به شکل مرسل رواٌت نمٌکند، مگر به روی علتی. ذکر 

به  2472« تفسٌر شوکانی»نزول آٌه وهن است. اما اصل حدٌث دارای شواهد است. 
 (. 2011« احکام المرآن»مك. شواهد اٌن حدٌث را بدون نزول آٌه در تنرٌج مح

 نوانندۀ محترم!
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ازآنکه سورۀ حجرات که از جمله س َور اناللی در لرآن عظٌم الشؤن شمرده مٌشود پس 
استهزاء وتحمٌر دٌگران را تنطئه مٌفرماٌد وطعن زدن بر ساٌرٌن را عملی بد و 

دارد و از از گمان بد دربارۀ همدٌگر شان باز می شمرد و مإمنان را ستمگرانه می 
کند و ؼٌبت و بدگوٌی از برادران اٌمانی را تجسهس در احوال نصوصی آنان نهی می

معنی که همۀ  آوَرد بدٌنای روی می  فرماٌد، سپس به امری اساسی و رٌشهتمبٌح می 

ٌَؤٌََُّها ٱلنهاُس إِنها »ٌد: دارد و مٌفرماهای روی زمٌن را به اصل واحدی منسوب می انسان
ن َذَكر َوأُنثَىٰ  ُكم ّمِ هوش باشد( که ما همۀ شما را از مرد و زنی ای مردمان )به  «َخلَمنَٰ

ای واحد دارٌد پس فنر فروشی و مباهات آفرٌدٌم. بنابر اٌن همگی بنٌادی ٌگانه و رٌشه
ر فضٌلت و برتری نزد هللا برای به نژاد و لوم و لبٌله را باٌد فرو گذارٌد و بدانٌد که اگ

کسی وجود دارد، تنها در ساٌۀ تموی ٌعنی نودداری از تجاوز به حموق دٌگران و دوری 

است. اٌن  «ِلتَعاَرفُوا»آٌد و بس! نمطه لابل بحث همانا کلمۀ پرستی حاصل میاز نفس 

گ و کوچک های بزرکلمه درممام تعلٌل آمده تا علهت ٌا حکمت انشعاب بشر را به دسته
توضٌح دهد. مفسهران بزرگ لرآن عظٌم الشؤن در اٌن مورد تفاسٌر را اراٌه داشته اند از 

الهتً ِمن أجِلها  أنه الِحكَمةَ  والَمعنً:»نوٌسد: می« کشهاؾ»جمله: زمنشری در تفسٌر 
 إلً َغٌرِ ٌعِرَف بَعُضكم نََسَب بَعٍض فاَل ٌعتَِزي  َرتهبَكم َعلً ُشعُوٍب َولَبائَِل ِهً أن

ٌعنی: .( 375، ص 4تفسٌر الکشهاؾ، ج) «أن تَتَفاَخُروا بِاْلباِء َواْلجدادِ  آبائِِه، ال

های بزرگ وکوچک مرتهب  شکل گروهناطر آن به حکمتی که ندای تعالی شما را به»
نموده آنست که برنی از شما، نَسب شنص دٌگر را بشناسد و او را به ؼٌر پدرانش 

تفاوت مٌان شعوب و لبائل ـ «. )که شما به پدران و اجدادتان افتنار کنٌدنسبت ندهد، نه آن
شود )که در اند ـ اٌنست که ش عوب به لبائل بزرگ اطالق میکه مفسهران آورده چنان

معنای کٌش  کنٌم در حالٌکه ملهت در عربی بهتعبٌر می« ها ملهت»فارسی امروز از آن به 
گوٌند. مثالً گوٌند: فالنکس از َشعب تر را می کوچک هایو آئٌن است( و لبائل، دسته

َضر و از لبٌلۀ تَمٌم است )به تفسٌر طبری، ج  نگاه کنٌد(. 383، صفحه21م 
دانٌم برای شناساٌی ای دلٌك ؼفلت شده و آن نکته اٌنست که میدر اٌنجا از توضٌح نکته

های دٌگری نٌز الزم است و   ها، آشناٌی با وٌژگی افراد، عالوه بر شنانت لوم و لبٌلۀ آن
توان اورا بدرستی شنانت ٌا که فالن شنص مثالً از کدام گروه و دسته است، نمی تنها به اٌن

فی کرد. پس چرا در آٌۀ شرٌفه به ذکر  بسنده شده و از آوردن بمٌهۀ « شعوب و لبائل»معره
گشاٌی آن باٌد گرهمٌان نٌامده است؟!. اٌنجا است که مفسهران لر نصوصٌهات بشر سننی به

که اگر افراد، ٌکدٌگر را  کنند تا پٌام اصلی آٌۀ کرٌمه را درٌابند و گرنه، توضٌح اٌن
 شود.نورد، در حکم توضٌح واضحات شمرده می نشناسند، نظام روابط اجتماعی برهم می

لۀ وٌژه لرٌش به نژاد و لبٌ ها به حمٌمت آنستکه اٌن آٌۀ شرٌفه هنگامی نازل شده که عرب
بالٌدند و آندو را ماٌۀ فنر فروشی لرار داده بودند، در چنان محٌطی، لرآن نود سنت می
دهد که عرب بودن ٌا پدران لرٌشی داشتن، ماٌۀ افتنار نٌست زٌرا همۀ نژادها کرٌم پٌام می 

ا میو تٌره ا امتٌاز رسند و همگی شانه های بشری به آدم و حوه های ٌک درنت هستند. امه
جستجو کرد. اٌن همان پٌام ارجمند و پاٌداری است که بشر « تموی»را باٌد در ساٌۀ حمٌمی 

علم و آگاهی به نٌک و بد « تموی»دانٌم الزمۀ وٌژه که می همواره بدان نٌاز داشته و دارد به
شود. ضمناً مناسب است که بدانٌم رسول هللا)ص(  بنا و جذب نٌکی و دفع بدی شمرده می 

نـان و سٌرهگزارش موبه  همٌن آٌۀ کرٌمه را در حضور سران « فتح مکهه»نوٌسان، در  ره
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لَد أذَهَب َعنكم نَخَوةَ  إنه هللاَ تَعالى !ٌا َمعَشَر لَُرٌٍش » لرٌش لرائت نمود و اعالم داشت:
َرُسوُل هللِا آَدَم َوآَدُم ُخِلَك ِمن تُراٍب. ثُمه تاَل  ِمن الـجاِهِلٌِة َوتَعَظَُّمها بِاْلباِء. النّاسُ 

َخلَمناكم ِمن َذكٍر َواُنثً َوَجعَلناكم ُشعُوباً َولَبائَِل ِلتَعاَرفُوا إنه  النّاُس إنّا أٌَها : ٌا)ص(
ای گروه لرٌش! همانا ندای بزرگ، تکبهر  دوران جاهلٌهت و » «.هللا أتمئَكم أكَرَمكم ِعندَ 

مردم از آدم هستند و آدم از ناک  نماٌی به پدران را در آن دوره، از شما زدود. همۀ بزرگ

ٌا أٌَها النّاُس إنّا َخلَمناكم ِمن ذَكٍر )آٌۀ شرٌفۀ  ص(آفرٌده شده است. سپس رسول اکرم )
السهٌرة و سٌرۀ ابن هشام ) 459، ص2تارٌخ الطهبری، ج«. )را تالوت نمود (...َواُنثً

بازنگری در معانی  .( )برای تفصٌل بٌشتر مراجعه شود به رساله:52، ص4(، جالنهبوٌة
 هجری(. 1437 بٌع األولشمسی، ر 1394لرآن مصطفی حسٌن طباطباٌی )جدی( 

 نوانندۀ محترم !
 ، به بٌان گرفته شده است . پاٌه ی اٌمان درست(  18الی  14در آٌات متبرکه  ) 

ٌَماُن فًِ لَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنها لُْل لَْم تُْإِمنُوا َولَِكْن لُولُوا أَْسلَْمنَا َولَ  ا ٌَْدُخِل اْْلِ مه
َ َغفُوٌر  ٌْئًا إِنه َّللاه َ َوَرُسولَهُ اَل ٌَِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َش لُلُوبُِكْم َوإِْن تُِطٌعُوا َّللاه

 ﴾۴َٔرِحٌٌم﴿
، بگو: شما اٌمان نٌاورده اٌد، ما ]از عمك للب[ اٌمان آوردٌمبادٌه نشٌنان اعراب گفتند: 

و اگر ندا و اٌم و اٌمان هنوز به دلهاٌتان وارد نشده است.  ان شدهبلکه بگوئٌد: مسلم
پٌامبرش را اطاعت کنٌد، چٌزی از اعمالتان را نمی کاهد؛ زٌرا ندا بسٌار آمرزنده و 

 (۱۷مهربان است. )

 از شما نمی کاهٌم. «اَل ٌَِلتُْكمْ »

  درباره  کرٌمه  ٌهشؤن نزول اٌن آٌه مبارکه مٌفرماٌند: آ  در بٌان  مفسرانشؤن نزول: 
آمدند و در   مدٌنه  به  در لحط سالی  شد که  نازل  نزٌمه اسد بن   بنی  از افراد لبٌله  تعدادی
ها به  آن  عالوه  کردند. به  را اعالم  نبودند، شهادتٌن  امر مإمن  و نهان  در حمٌمت  که  حالی

و داروندار نود گوش   و عٌال  بارٌها و اهل  با سنگٌنگفتند: ما  هللا صلی هللا ملسو هیلع هللا یلص می  رسول 
  ما از اموال  به  پس  با تو جنگٌدند، نجنگٌدٌم  فالن بنی  و چنانکه  اٌم نزد تو آمده  فرمان  به 

 فرمودند: هللا ملسو هیلع هللا یلص  رسول گذاشتند تا بدانجا که  می  بر پٌامبرملسو هیلع هللا یلص منت  ... و پٌوسته بده  زکات
 «.گوٌد می  سنن  هاٌشان زبان  به  و همانا شٌطان  است  اندک  بسی  شان فهم  در حمٌمت»
  تر است ناص  از اسالم  دارد که: اٌمان  داللت  و جماعت  سنت  اهل  عمٌده  بر اٌن  کرٌمه  آٌه

  گاه کند آن می لتدال  معنی  علٌه السالم نٌز بر اٌن  جبرئٌل  حدٌث  به  معروؾ  شرٌؾ  و حدٌث
در   ، سپس اسالم  صلهی هللا علٌه و آله و سلهم در باره  اکرم  علٌه السالم از رسول  جبرئٌل  که
  و ازناص  ناص  سوی  به  ازعام  پله  به  کرد وپله  سإال  احسان  در باره  و آنگاه  اٌمان  باره
 . باال رفت  انص  سوی به

ِ َوَرُسوِلِه ثُمه لَْم ٌَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم إِنهَما اْلُمْإِمنُوَن اله  ِذٌَن آَمنُوا بِاَّلله
اِدلُوَن﴿ ِ أُولَئَِن ُهُم الصه  ﴾۵َٔوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاه

باز هرگز اند،  كسانى هستند كه به نداوند و پٌامبر او اٌمان آورده)والعی( همانا مإمنان 
اٌشان در اٌمان نود  اند، ودرراه ندا به مال وجانشان جهاد كرده اند، هشک به دل راه نداد
 (.۱۵) همان راستگوٌانند.
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ءٍ  ًْ ُ بُِكّلِ َش ُ ٌَْعلَُم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َوَّللاه َ بِِدٌنُِكْم َوَّللاه  لُْل أَتُعَلُِّموَن َّللاه
 ﴾۶َٔعِلٌٌم﴿

را به دٌن نود آگاه سازٌد )که اظهار دٌانت مٌکنٌد(؟ و حال نواهٌد ندا  بگو: آٌا شما می
هه امور عالم  آنکه ندا آنچه در آسمانها و زمٌن است همه را می  داند و به کلٌه

 (16داناست.)

ٌُْكْم أَْن  ُ ٌَُمنُّ َعلَ ًه إِْساَلَمُكْم بَِل َّللاه ٌَْن أَْن أَْسلَُموا لُْل اَل تَُمنُّوا َعلَ َهَداُكْم ٌَُمنُّوَن َعلَ
 ﴾۷ٔ﴿ ِلْْلٌَِماِن إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ 

با اسالم نود بر من منت مگذارٌد  از اٌنکه اسالم آورده اند بر تو منت می گذارند؛ بگو:
اگر )در سوی اٌمان هداٌت کرده است،   گزارد که شما را به بلکه هللا بر شما منت می

 (17.)ادعاي اٌمان( راستگو هستٌد
ر اٌن آٌۀ مبارکه مٌفرماٌد که اٌن احسان هللا تعالی است که شما را به اٌمان هللا تعالی د

تان راستگوی هستٌد  توفٌك بنشٌده و به راه مستمٌم هداٌت نموده است، پس اگر در اٌمان
 بر هللا و رسولش منهت نگذارٌد.

 .«منت مٌگذارند» «ٌَُمنُّونَ »

 :17شؤن نزول آٌۀ 

عبدهللا بن ابی اوفی رواٌت کرده است: جماعتی از  طبرانی به سند حسن از -1007 
عرب گفتند: ای رسول ندا! ما بدون جنگ و نبرد اسالم را پذٌرفتٌم، اما فالن لبٌله با تو 

ٌَْن أَْن أَْسلَُموا...(» جنگ وپٌکار کرد. آنگاه ندا آٌۀ: طبرانی را نازل کرد. ) ٌَُمنُّوَن َعلَ

آمده رواٌت  11361« مجمع الزوائد»چه در چنان« معجم اوسط»و « معجم کبٌر»در 
کرده است. هٌثمی مٌگوٌد: در اٌن اسناد حجاج بن ارطات ثمه اما مدلس است و بالی 

 .(2474« تفسٌر شوکانی»های اٌن ثمه هستند.   راوی

بزار از طرٌك سعٌد بن جبٌر از ابن عباس )رض(مانند اٌن رواٌت کرده است.  -1008
سن )رض( همانگونه رواٌت کرده است: اٌن لضٌه هنگام فتح ابن ابوحاتم از ح -1009

 مکه صورت گرفته است.
ابن سعد ازدمحم بن کعب لرظی رواٌت کرده است: سال نهم هجرت ده نفر از بنی  -1010

اسد به همرای طلٌحه بن نوٌلد ندمت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص که با ٌاران نود در مسجد نشسته بود 
 د.ٌاب شدن شرؾ 

ُ َوْحَدهُ الَ »دهٌم که  ها گفت: ای رسول ندا! ما شهادت می سننگوی آن الَ إِلهَ إاِله َّللاه
ٌَْن لَهُ َوأَنهَن َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  نٌست نداٌی مگر ندای واحد و ٌگانه او را شرٌکی » «َشِر

نود نزد  ای رسول ندا! تو دنبال ما نفرستادی ما« نٌست و تو بندة او و فرستادة اوستی

ٌَْن أَْن أَْسلَُموا...»تو آمدٌم و با زنان و فرزندان اسالم را پذٌرفتٌم. آنگاه آٌۀ   «ٌَُمنُّوَن َعلَ
از ابولالبه به همٌن معنی رواٌت  292/  1مرسل و ضعٌؾ است، ابن سعد نازل شد. )
 کرده است.(

: گروهی نود از سعٌد بن جبٌر رواٌت کرده است« سنن»سعٌد بن منصور در  -1011
از عرب از لبٌلۀ بنی اسد ندمت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمدند و گفتند: ما نود به نزد تو بدون 

وا...»جنگ و نونرٌزی آمدٌم. پس ندا آٌه  ٌَْن أَْن أَْسلَم  نُّوَن َعلَ را نازل کرد.)مرسل « ٌَم 
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« لمسٌرزاد ا»و  2017« تفسٌر بؽوی»است، اٌن رواٌات به مجموع لوی هستند. 
1336). 

 اٌمان و اسالم:
اسالم عبارت از شهادت دادن بر اٌن امر است که معبود و مشکل گشاى بر حمى جز هللا 
ٌگانه نٌست و دمحم رسول  هللا و فرستاده اوست، اٌن شهادت باٌد با زبان و للب وجوارح 

ششگانه انجام گٌرد، و معناى اٌن شهادت آنمدر جامع ووسٌع است که اٌمان به ارکان 
اعتمادى و عمل به ارکان پنجگانه عملى اسالم ونٌز احسان را در بر مٌگٌرد، که اٌن 
عبارت ازآنرٌن دٌن از ادٌان الهى است که نداوند مهربان آنرا برناتم پٌامبران حضرت 

نازل فرموده است. دٌن ممدس اسالم ٌگانه دٌن برحمى است که نداوند ملسو هیلع هللا یلص  دمحم مصطفً
 پذٌرد. تعال جز اٌن دٌن، دٌن دٌگرى از هٌچ احدى نمىم

پروردگارباعظمت اٌن دٌن را بمدرى سهل و آسان گردنٌده که هٌچ گونه سنتى و مشمتى 
در آن نٌست، چٌزى بر پٌروان آن فرض نگردانٌده که نتوانند انجامش دهند و آنان را به 

 چٌزى مکلهؾ نکرده که از عهدۀ آن برنٌاٌند. 
م دٌنى است که پاٌۀ آن توحٌد، شعارآن صدالت، معٌارآن عدالت، مسٌرآن حمٌمت دٌن اسال

ها را به هرآنچه درزندگى  و روحش رحمت است، اسالم مکتب بزرگى است که انسان
کند و ازهر آنچه در دنٌا و آنرت  دنٌوى و آنروى براٌشان مفٌد باشد راهنماٌى می

 دارد.  براٌشان زٌان آور باشد باز می
دهد، و دنٌا و آنرت  م دٌنى است که نداوند بوسٌلۀ آن عماٌد و انالق را صٌمل میاسال

هاى متضاد الفت و  کند، و بوسٌله آن در مٌان دلهاى پراگنده، و اندٌشه را بدان اصالح می
رهاند و به شاهراه حك و صراط  هاى باطل می  ها را از تارٌکى   اندازد و آن محبت می

 ردد.گ مستمٌم رهنمون می
هاٌش،  اسالم مکتبى است که همه اصول و مبانى، احکام و لوانٌن و دستورات و برنامه 

دهد، و جز به نٌکى و  محکم و استوار و نلل ناپذٌر است جز به حك و راستى نبر نمى
عدالت حکم نمى کند، اعتماداتش سالم و متٌن، عباداتش سازنده و رشک آفرٌن و اناللش 

 است. برازنده و فنر آفرٌن
 نوانندۀ محترم!

 مهمترٌن اهدافى راکه دٌن ممدس اسالم ؼرض تحمك آن سعی وتالش مٌکند عبارتند از:
ها به نالك و آفرٌدگارشان، به ذات الٌزالى که همواره بالى نواهد بود،  ـ آشناکردن انسان

نند اش که بى نظٌر و بى ما به اسماى نٌکوٌش که همنام دٌگرى ندارد، و به صفات متعالى
ها به هٌچ شرٌک و همتاٌى محتاج نٌست و به  اش که در انجام آن است، به افعال حکٌمانه

 اش که صرفاً او مستحك و الٌك هر گونه پرستش و بندگى است.  عبادت و حك بندگى
ها به سوى عبادت و پرستش ذات ٌکتاى پروردگار، بدٌن صورت که  ـ دعوت انسان

در کتاب ممدهسش و سنت پٌامبرش اعم از اوامر و نواهى  تمامى آنچه را که نداوند متعال
 ها در آن نهفته است بٌان داشته مورد عمل لرار دهند.  که سعادت دنٌا و آنرت انسان

ها به حمٌمت زندگى، که اٌن دنٌا دارى فانى است و زندگى حمٌمى  ـ متوجه کردن انسان
ان از لبر شروع شده تا شود و مراحل سعادت ٌا شماوت انس پس از مرگ شروع می 

هنگام برانگٌنته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب و کتاب، که آنگاه مصٌر هر کس 
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مشنص نواهد شد وهر کس مطابك اعمالش ٌابه بهشت و ٌا به دوزخ نواهد رفت اگر 
 بٌند و اگر بد کرده بدى.  نوب کرده نوبى می

 د:بطور کل لواعد اساسی اسالم را مٌتوان چنٌن خالصه نمو
اسالم شکل ظاهر و آشکار دٌن، ٌعنی گفتن شهادتٌن و الرار به زبان است؛ بدٌن معنا ـ 

که هرکس شهادتٌن بگوٌد و در ظاهر اسالم را بپذٌرد درجمله مسلمانان وارد شده و 
احکام اسالم بر او جاری می شود، ولی اٌمان امری والعی و باطنی و جاٌگاه آن در للب 

 ن و ظاهر انسان.انسان است، نه در زبا

 توضٌح منتصر :ٌک 
 اسالم بر دو نوع است:  
ـ مدارج آن، پاٌٌن تر از اٌمان است، مانند: اعتراؾ به زبان که بدان وسٌله، نون انسان  1

و لالت األعراب »در امان می ماند، نواه همراه عمٌده باشد ٌا نٌر، که ممصود آٌه ی: 
 حجرات ( 14«) آمنا لل لم تإمنوا و..

مدارج آن اسالم، باالتر از اٌمان است و آن، اعتراؾ به اعتماد و باور عمٌك للبی، وفا  -۲

به ابراهٌم  هللا متعال به عمل و در تمام سرنوشتها و روٌدادها تسلٌم شدن، همان سان که 

می گوٌد: تسلٌم شو: او هم می گوٌد: تسلٌم پروردگار جهانٌانم. ) علٌه السالم 

م کسی است که مطٌع، ناشع و در اعتماد و عمل موحد و منلص (. پس مسل۱۳۱)بمره/

کسی را در للبش راه ندهد و  هللا باشد و انالص در عمٌده؛ ٌعنی، انسان مسلمان، جز نام 

بنمل از ،  ...۵از کسی کمک نگٌرد و... ]داٌرةالمعارؾ... ج  -به جز در اسباب ظاهر 

 تفسٌر فرلان (

 اٌمان:

اٌن نٌست که فمط به زبان بگوٌٌم: مإمن هستٌم. بطور مثال در دنٌا ـ معنی و مفهوم اٌمان 

َوِمَن »اٌم  ما بسٌاری از انسانهای منافك هم وجود دارد که: به زبان مٌگوٌند: اٌمان آورده
ِ َوبِٲلٌَوِم ٱْلِٓخِر َوَما ُهم بُِمإِمنٌِنَ  َ  ﴾8﴿ٱلنهاِس َمن ٌَمُوُل َءاَمنها بِٲَّلله ِدُعوَن ٱَّلله َوٱلهِذٌَن  ٌَُخٰ

ٓ أَنفَُسُهم َوَما ٌَشعُُرونَ  و از مردمند کسانی . »[9-8]البمرة:  ﴾9﴿َءاَمنُواْ َوَما ٌَخَدُعوَن إاِله

اٌم، در حالی که به هٌچ وجه اٌمان  گوٌند به ندا و روز آنرت اٌمان آورده که می
ٌدهند، در حالی که اند فرٌب م را و کسانی را که به راستی اٌمان آورده هللا اند.  نٌاورده

 «.ٌابند دهند، مگر نودشان را و در نمی  فرٌب نمی 
ـ معنی و مفهوم اٌمان، تنها اٌن نٌست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی 

 عادت انجام مٌدهند، ما نٌز انجام بدهٌم.
. چه بسا ـ معنا و مفهوم اٌمان فمط اٌن نٌست که ما شنانت ذهنی از حماٌك اٌمان پٌدا کنٌم

 مردمانی که حماٌك اٌمان را شنانتند، اما هرگز اٌمان نٌاوردند
 ـ حمٌمت اٌمان تنها ٌک کار زبانی ٌا ٌک کار بدنی ٌا ٌک کار ذهنی نٌست.

کند،  روان انسان نفوذ میواٌمان در حمٌمت، ٌک عملکرد روانی است که باٌد در اعماق 
گٌرد و تحت  اده و وجدان او را در برمیو تمام زواٌای وجود انسان ٌعنی ادراکات و ار

 دهد.  فرمانرواٌی نود لرار می
ای  عظٌم الشؤن همواره اٌمان را در لباس اناللٌات زنده و عملکردهای درنشنده  ـ لرآن

گذارد که داشتن اٌن نصوصٌت باعث متماٌز گردٌدن مإمنان از کافران  به نماٌش می
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ِشعُونَ  ﴾1﴿لَد أَفلََح ٱلُمإِمنُونَ » منافك است. َوٱلهِذٌَن ُهم َعِن  ﴾ٕ﴿ٱلهِذٌَن هُم فًِ َصاَلتِِهم َخٰ
ِعلُونَ  ﴾8﴿ٱللهغِو ُمعِرُضونَ 

َكٰوِة فَٰ ِفُظونَ  ﴾4﴿َوٱلهِذٌَن ُهم ِللزه  ﴾5﴿َوٱلهِذٌَن ُهم ِلفُُروِجِهم َحٰ
رستگار گردٌند مإمنان. آن کسانی که در نمازشان نشوع دارند و آن ». [5-1]المإمنون:

جوٌند. و آن کسانی که زکات را به   کاری کناری می گوٌی و بٌهوده سانی که از بٌهودهک
  «کنند رسانند و آن کسانی که شرمگاه نود را کنترل و مواظبت می  اهلش می

إِنهَما ٱلُمإِمنُوَن ٱلهِذٌَن َءاَمنُواْ »نداوند متعال در ممام توصٌؾ مإمنان راستٌن مٌفرماٌد: 
ِ َورَ  ئَِن هُُم بِٲَّلله ِِۚ أُْولَٰ ِلِهم َوأَنفُِسِهم فًِ َسبٌِِل ٱَّلله َهُدواْ بِؤَمَوٰ ُسوِلِه ثُمه لَم ٌَرتَابُواْ َوَجٰ
ِدلُونَ  مإمنان همانا کسانی هستند که به ندا و رسولش » .[51]الحجرات:  ﴾15﴿ٱلصهٰ

دا جهاد هاٌشان در راه ن ها و جان  اٌمان آورند و سپس دچار شک نشدند و با دارائی 
  «کردند. آنانند که راستگوٌانند

 «فی ظالل المرآن»شهٌد اسالم استاد سٌد لطب علٌه الرحمه، در تفسٌر اٌن آٌه در کتاب 
گوٌد: پس اٌمان عبارت است از باور و تصدٌك للب به هللا و رسولش. آنچنان تصدٌك  می

و ثابت و ٌمٌنی و باوری که هٌچگونه شک و تردٌدی بر آن وارد نشود تصدٌك مطمئن 
ها در آن تؤثٌر نگذارد و للب و  که دچار لرزش و پرٌشانی نشود، و نٌاالت و وسوسه

احساس در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان باور و تصدٌمی که جهاد و فداکاری 
گٌرد. دل و للب انسان، ولتی شٌرٌنی چنٌن  مالی و جانی در راه هللا از آن سرچشمه می

را چشٌد و از چشمۀ گوارای آن نوشٌد و در کنار آن آرامش ٌافت و بر آن استوار اٌمانی 
کند تا حمٌمت آن اٌمان را در دنٌای نارج از للب نود،  شک و تردٌد، تالش می ماند بی

نواهد که بٌن  های زندگی، و در زندگی روزمره با مردم تحمك بنشد. می در والعٌت
کند، از ٌک سو، و والعٌات زندگی و ظواهر آن  میحمٌمت اٌمان که در درونش احساس 

و جرٌانات موجود در جامعه ٌکپارچگی و هماهنگی برلرار سازد، و در برابر جداٌی 
کند تاب و  های اطرافش مشاهده می تصور اٌمانی که در حسش است با آنچه در والعٌت

بر او ضربات پی  آزارد و  آورد؛ زٌرا اٌن دوگانگی لحظه به لحظه او را می تحمل نمی
  سازد! و از اٌنجاست که به سوی مٌدان جهاد در راه هللا با مال و جان می در پی وارد می

شود و اٌن ٌک بسٌج طوفندۀ درونی و نودجوش است که از جان و   شتابد و بسٌج می
کند که آن چهرۀ نورانی و  گٌرد، و انسان مإمن اراده می روان انسان با اٌمان نشؤت می

ی نمش بسته دردلش را در بٌرون تحمك بنشد، و بنگرد که آن نور اٌمانی در والعٌت زٌبا
زندگی و محٌط زٌست مردم تابٌدن گرفته است. نصومت و ناسازگاری انسان مإمن با 

گٌرد  زندگی جاهلی اطرافٌانش نٌز ٌک نصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشؤت می
دگی دوگانه را در گٌر و دار فٌمابٌن تصور اٌمانی و تواند ٌک زن که انسان با اٌمان نمی

های عملی و نالص، بد و   اش تحمل کند و نٌز نمٌتواند به ناطر والعٌت والعٌت زندگانی
اش دست بردارد. و  های تکاملی و زٌبا و مستمٌم اٌمانی اش از آن اٌده منحرؾ جامعه

ٌابد تا ولتٌکه اٌن جاهلٌت حاکم بر اش ادامه  مبارزه و نبرد همچنان باٌد بٌن او و جامعه
ها و زندگی اٌمانی منتهی شود. اٌن عناصر و شراٌطی که  جامعۀ بشری به آن اٌده

کنند.  رٌزی می را پاٌه« عمٌده راستٌن»ٌا اگر نواستٌد بگوئٌد « اٌمان راستٌن»برشمردٌم 
ٌا « ٌمانا»توان مابمی آن را  و هرگاه ٌکی از اٌن عناصر در کار نباشد هرگز نمی

ٌا هر عنوان دٌگری « رای»ٌا « نظرٌه»ٌا « فکر»نام نهاد! بلی، ممکن است « عمٌده»
از اٌن لبٌل را به آن انتصاص داد. اما، اٌمان حمٌمی آن است که افتابش بر سراسر 
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منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشناٌی و گرما و زندگی که حامل 
کند  ای به عمل انسان نفوذ می های او نفوذ کند! بلی، چنٌن عمٌده رگ و پیآن است در تمام 

 گرداند. و آن را لانع و مطمئن می
در اعماق للب انسان نفوذ مٌکند و آن را به جنب و جوش و حرکت در مٌآورد. ارادۀ 

 بنشد. و آنگاه دارد و جهت می انسان را تحت تؤثٌر لرار مٌدهد و آن را به فعالٌت وامی
که عمل لانع شد، و للب به حرکت درآمد، و اراده جهت گرفت، همۀ اعضاء و جوارح 

دهند، و برای اجرای دستورات ممام فرماندهی  انسان به ندای عمل و للب و اراده پاسخ می
 شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان چوپان نودشان دارند! وجود انسان می

 ت انسانٌت:عزت اٌمان فراتر از عز
 انسان با اٌمان احساس مٌکند که همواره با هللا تعالی و در کنار او است.

روند، از او  کند و با دٌدگانش که هرگز به نواب نمی نداٌی که همٌشه از او مواظبت می
نگهبانی مٌکند، و در آؼوش مهرش که از هر آفت و گزندی در امان است از او 

پٌروزش که هرگز شکست نمٌنورد، از او حماٌت مٌکند  نگهداری مٌکند، و با لشکرٌان

َ َمَع ٱلُمۡإِمنٌِنَ »و به او کمک مٌرساند  و هللا با مإمنان ( )19األنفال:  )سورۀ« َوأَنه ٱَّلله

 است(.
کند که در حماٌت هللا تعالی لدرتمند تواناست که از او دفاع  انسان با اٌمان احساس می

 گرداند.  گران را از سٌنۀ او بر میکند، و تٌرهای مکار تجاوز می
ان َكفُورٍ » َ اَل ٌُِحبُّ ُكله َخوه  إِنه ٱَّلله

فُِع َعِن ٱلهِذٌَن َءاَمنُٓواْْۗ َ ٌَُدٰ (. 38الحج: )سورۀ  «إِنه ٱَّلله

 .(کند، ندا هٌچ نٌانتگر ناسپاس را دوست ندارد اند دفاع می از کسانی که اٌمان آورده)هللا 

های با اٌمان را معٌاری برای تشنٌص کارهای شاٌسته و کارهای  لرآن مجٌد انسان 
شان را بر کردار دٌگران همسنگ نظارت هللا و رسول  دهد و نظارت  ناشاٌست لرار می 

ُ َعَملَُكم َوَرُسولُهُ َوٱلُمإِمنُونَ » هللا لرار داده است: )سورۀ « َولُِل ٱعَملُواْ فََسٌََرى ٱَّلله

به کارهای نود مشؽول باشٌد که نداوند متعال و رسولش و و بگو: » .(105التوبه: 
نمش اٌمان در زندگی دکتر ٌوسؾ لرضاوی تارٌخ  .«مإمنان کردار شما را نواهند دٌد

 هجری( 1436شمسی،  1394نشر )عمرب( 
 نوانندۀ محترم !

در اٌن سوره پنج بار ندای وصؾ اٌمان آمده است، که هربار  لابل ٌادآوری مٌدانم که 
 سان را به فضاٌل و مکارم انالق فرامی نواند.ان

و پٌامبر و پٌشمدم نشدن در رأی و نظر از هللا اطاعت و پٌروی از دستورات الؾ: 
 [. ۱پٌامبر، ]

 [.۲ب: احترام و تکرٌم پٌامبر گرامی، ]
آن را به طور کامل و همه انسان ج: هر نبری که شنٌده می شود، بهتر آن است که 

 [۵ك و بررسی لرار بدهد.]جانبه مورد تحمٌ
 [ ۱۱د: باز داشتن و نودداری از تمسنر به اٌن و آن. ]

 (.۱۲ه : نودداری از تجسس در کار مردم، دوری از بدگوٌی و بد گمانی. )

ُ بَِصٌٌر بَِما تَْعَملُوَن﴿ ٌَْب السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه َ ٌَْعلَُم َغ  ﴾۸ٔإِنه َّللاه
 (۱۶به آنچه انجام می دهٌد، بٌناست. ) هللا ان ها و زمٌن را مٌداند وٌمٌناً هللا ؼٌب آسم
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پروردگار با عظمت به گفتار، کردار و احوال شما بٌنا و داناست و لطعاً از شما حساب 
 کاران را مجازات مٌکند.  کاران را پاداش نٌکو مٌدهد و بد مٌگٌرد؛ ٌعنی نٌکو

 

 و من هللا التوفٌك
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 سورۀ الحجرات لب فهرست موضوعات ومطا
    تسمٌه  وجه 

  ارتباط سورۀ حجرات با سورۀ لبلی
  کلمات وحروؾ تعداد آٌات، 

  محتوای سورۀ حجرات
 رعاٌت ادب در گفتار( در باره  5الی  1در آٌات متبرکه ) 

 ودر نطاب با پٌامبرملسو هیلع هللا یلص مورد بحث لرار گرفته است .
 حکم حدٌث و لرآن شانه به شانه!

  کرام ۀثٌرات اٌن آٌه بر صحابؤت
  آداب وانالق در اسالم 

  سنن گفتن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلصۀ شٌو
 مورٌت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص  چٌست؟ؤم

  صدا زدن به بهترٌن نام
  دب حضرت عمر در برابر پٌامبراسالم أ

 ( در باره آداب همگانی و 8الی  6در آٌات متبرکه ) 
 بررسی نبرها و مطالبی که شنٌده می شود.تحمٌك و  

 ؟تـفاسك کٌس
  کرٌم لرآن در فاسك ی ها نشانه
  فاسمان سرنوشت نهاٌت

 ( موضوعاتی از لبٌلی ؛ 01الی  9در آٌات متبرکه ) 

 حل و فصل آشوبهای دانلی و چگونگی برنورد با تجاوزگران ،
 مورد بحث لرار گرفته است . 

  احتٌاط ودلت در شونی ومزاح 
 وظٌفه ی مإمن( در باره  13الی  11در اٌات متبرکه )

 ، بحث بعمل می آٌد. نسبت به مإمن و ؼٌرمإمن 
    تمسنر و استهزاى دٌگران 

  هاى تمسنر رٌشه
  احتٌاط و دلت در شونی و مزاح

  سنرٌه برسلؾ صالح و منع تمسنر ۀثٌر آٌؤت
 ، پاٌه ی اٌمان درست(  18الی  14در آٌات متبرکه  ) 

 به بٌان گرفته شده است . 
 اٌمان واسالم:
  ؟اسالم چٌست

  اٌمان
  عزت اٌمان فراتر از عزت انسانٌت
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  تفسٌر انوار المرآن: -1

 :گزٌده ای از سه تفسٌر« تفسٌر انوار المرآن.» هروی تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ منلص
  .ٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشدفتح المدٌر شوکانی، تفسٌر ابن کثٌر و تفس

  :تفسير ًور دکتر هصطفی خّرم دل -2

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معاوی قرآن»وام کامل تفسیر وىر: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متىلد سال  

 تفسير الويّسر:ـ  3
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 مترجم : شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه

 ترجمه : جمعی از علمای أفؽانستان
 لمسٌر فی علم التفسٌر:ـ تفسٌر زاد ا5

 12مٌالدی ـ1116هجری/  510تؤلٌؾ: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 (هجری  592رمضان 

 :: ابو حياى األًدلسیالبحر الوحيط في التفسير القرآىـ 6

ق( مشهىر به 745 - 654تألیف: دمحم به یىسف به علی  به حیان وفری غرواطی )

 به زبان عربى می باشد.« بحر المحیطال»ابىحیان غرواطى. تفسیر 

  :ـ تفسير تفسير القرآى الکرین ـ ابي کثير7

 .ق( مشهىربه ابه کثیر774تألیف عماد الدیه اسماعیل به عمر به کثیر دمشقی)متىفى 

  :تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری ـ8

 (هجری قمری  310وفات  224دمحمبه جریر طبری متىلد ) 

 تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل: ـ9
َزىه )متوفى   ق( 741تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسٌر صفوة التفاسٌرـ 11
ق نوشته شده 1399 اٌن تفسٌردر سال م ( 1930تؤلٌؾ دمحم علی  صابونی )مولود  

رٌن كتب تفسٌر ازجمله: تفسٌر ترٌن و معتبرت نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهم .است
 . البحر المحٌط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشهاؾ، لرطبى، آلوسی ،ابن کثٌر

 ـ تفسٌر ابو السعود: 11
تؤلٌؾ: مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن «  تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم»

 ( 982)متوفی دمحم بن مصطفی عمادی 
 ٌر فی ظالل المرآن:تفس -61

 هـ( . 1387)متوفی سال  تالٌؾ: سٌد بن لطب بن ابراهٌم  شاذلی
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