
 
1  



 
2 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

الحشر   سورة
  .بيست وچهار آيه وسه رکوع می باشد در مدينه نازل شده ودارای الحشر سورة

  

  تسميه:  وجه
ٓي »است:  فرموده  در آن  خداوند متعال  شد که  نامیده»  َحْشر   »  جهت  بدان  سوره  این ُهَو ٱلَّذ 

ل  ٱۡلَحۡشر    َوَّ ۡم ِل  ه  ر  َیَٰ ن د  ب  م  تََٰ ۡن أَۡهل  ٱۡلك  یَن َكفَُرواْ م  مراد از  (2الحشر: سوره »)أَۡخَرَج ٱلَّذ 
  شدند. این  اخراج  شام  سوی  به  از مدینه  یهود در آن  که  است  ای اولی  حشر: گردآوری

 یهود  دادن  کوچ  داستان شود زیرا دربرگیرنده  می  نیز نامیده» نضير بنی  سوره»،  سوره
 . نضیر از مدینۀ منوره است بنی

 سوره:  اين  شأن  نزول
بخاری از ابن عباس )رض( روایت کرده است که : سورة انفال در بارة غزوة  -1057

 .(4882نازل گردیده است .)بخاری » بنی نضیر»بدر و سورة حشر در مورد 
هللا   رسول  اند که: چون کرده  روایت  )رض( ، مجاهد و غیر ایشان  عباس همچنان  ابن 

  بسته  و متارکه  نضیر عقد صلح بنی  کردند، با طایفه  هجرت  مدینه  صلی هللا علیه وسلم به
صلی هللا   اکرم  با رسول  نیز تعهد سپردند که  نجنگند، آنان  با آنان  دادند که  و عهد و پیمان

خود را   برگشت بی  عهد خود را شکستند پس هللا تعالی عذاب  آنان  علیه وسلم  نجنگند ولی
  بیرون  استوارشان را از دژهایها  هللا صلی هللا علیه وسلم آن  فرود آورد و رسول  بر آنان
  که  شام»  اذرعات»  منطقه  سوی  به از آنان   وهیگر  راندند پس  بیرون  و از مدینه  کشیده

  داستان  آخر این  خیبر رفتند... تا به  سوی به کوچیدند و گروهی   است» محشر»سرزمین 
 .آید می مبارکه   سوره  در این  آن  تفاصیل  که

 نام های سوره:
 النضیر یاد می گردد. و سورة بنی اْلَحْشر   این سوره  بنام سورة

 نامگذاری آن:علت 

ها از آیۀ دوم این سوره برگرفته شده  ؛ این نام»النضیر سورة بنی»و »  اْلَحْشر   سورة» 
سخن » نضیر بني»یعنى گردآمدن مسلمانان براى تبعید یهودیان » حشر»كه در آن از 
 گفته شده است.

 تعداد آيات، کلمات، وحروف اين سوره:
 تعداد کلمات آن به وچهار آیه  می رسد.  تعداد آیات سورۀ حشر به  بیست

وپنج کلمه )الزم به تذکر است که در مورد عدد کلمات  اقوال علماء   چهارصدوچهل
هزارونهصدوسیزده حرف می رسند ) که نظریات  تعداد حروف آن به اختالفی بوده ( و

 اختالفی در مورد عدد حروف قابل بحث است.(

  آن:  فضيلت
صلی   اکرم  رسول  کند که می  )رض(  نقل  عباس از ابن  سوره  این  فضیلت  دربارۀ  ثعالبی

 فرمودند:  شریف  حدیث  هللا علیه وسلم  در این



 
3 

  والسموات  والكرسي  والنار والعرش  الجنة من  شيء   يبق  الحشر لم  قرأ سورة  من» 
والقمر   والشمس  والشجر والجبال  والطير والدواب  والسحاب  والريح  والهوام  واألرض
 «.شهيدا    مات  أو ليلته  يومه  من مات   واستغفروا فإن  إال صلوا عليه  والمالئكة

ها  و آسمآن  و کرسی  و عرش  و دوزخ  از بهشت  حشر را بخواند، چیزی  سورۀ  هر کس»
  ها و آفتاب  و ماه و کوه  و درختان  خزندگانو   و باد و ابر و پرندگان  و حشرات  و زمین

خواهند  می  آمرزش  گویند و برایش بر او درود می  که مانند مگر این نمی  ، باقی و فرشتگان
 . » است  بمیرد، شهید مرده  روز یا شبش  اگر در همان  پس

هللا   رسول  هک  است  آمده رضی هللا تعالی عنه   نسأ  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
َذا ٱۡلقُۡرَءاَن َعلَىَٰ » حشر: ۀآخر سور  هر کس»م  فرمودند: ل  صلی هللا علیه وس لَۡو أَنَزۡلنَا َهَٰ

  بمیرد، شهید مرده  شب  بخواند و در همان  را تا آخر آن [21الحشر: )سورۀ  «َجبَل  
 ».  است

  اعوذ باهللبار بگوید:   سه  هنگام  صبح  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین
 خداوند متعال حشر را بخواند،   آخر سورۀ  آیۀ  سه  گاه ، آن الرجیم  الشیطان  من  العلیم  السمیع
بگویند  ، درودشام میشود    گاه  کند تا بر او تا آن می  کلؤرا م  او هفتاد هزار فرشته  برای

بخواند،   را در شامگاه  آن  و هرکس  است  بمیرد، شهید مرده  روز خویش  و اگر در همان
 ». است  نیز همچنین

 محتوی و موضوعات:

سوره ی حشر  می فرماید که: محمد بن اسحاق بن یسارسیرت نویس شهیر جهان اسالم 
قبیله بنی نضیر نازل شده. حتی اینکه  حضرت ابن عباس )رض ( سورۀ  ۀکالً در بار

 حشر را سوره ی بنی نضیر مسمی نموده است. ) تفسیر ابن کثیر ( 
هایی مستحکمی در اطراف شهر مدینه  در قلعهبنی نضیر یکی از قبایل یهودی بودند که 

قوم به مخالفت ودشمنی این  ۀ منوره زندگی بسر می بردند وبعد از وردو اسالم به مدین
پیامبر صلی علیه وسلم اقدام نمودند. دشمنی آنان چنان با قوت بود که حتی  دسیسۀ قتل 

صلی هللا  اسالم محمد  روزی که پیامبر م را طراحی نمودند.ل  رسول هللا صلی هللا علیه وس
ی ها یهودان تشریف برد ودر کنار قلعه ۀ م غرض حل وفصل موضوعی به قریل  علیه وس

بنی نضیررسید، بنی نضیر با طرح توطیه میخواستند، که از باالی قلعه سنگی را بر سر 
 ،شوم آنان مطلع شده تصمیم او بیندازند، پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم از این 

قتل مرا  دسیسه بالفاصله به مدینه برگشت و پیغام داد که چون شما پیمان شکنی کردید و
کردید بناً باید در ظرف ده روز  از مدینه خارج شوید. اگر شما در مدت این ریزی طرح 

 ده روز خارج نشوید کشته خواهید شد.
 توان در شش بخش عمده خالصه ومورد تعریف قرارداد. محتواى کلی سورۀ حشر را مى

اى براى مباحث مختلف این سوره محسوب  كه تنها یك آیه است و مقدمه بخش اولدر 
عمومى موجودات در برابر هللا تعالی  عظیم و حكیم  ،سخن از تسبیح و تنزیه  شود مى
عبارت است از دور بودن خدای تعالی از اوصاف بشر. )از تعریفات : )تنزیه .است

 کسی راازعیب و آالیش دورکردن، پاک وبی آالیش دانستنویا تنزیه :) .جرجانی (
 راپاک و بی آالیش دانستن.مصدر ( دور کردن از عیب و آالیش کسی )  -1
اسم ( پاکی طهارت پاکدامنی . جمع : تنزیهات . یا تنزیه و تشبیه . پاک داشتن و ) ـ 2

  .مانند کردن ) خدای را (
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ماجراى درگیرى که ه آیه( است نُ دوم تا آیۀ دهم )مجموعاً  ۀكه از آی بخش دومدر 
 داده است.شكن مدینه را مورد بحث قرار  مسلمان را با یهود پیمان

دهد، در مورد داستان منافقان  یازدهم تا هفدهم را تشكیل مى ۀكه از آی بخش سومدر 
 .بحث نموده که با یهود در این برنامه همكارى نزدیك داشتند،  مدینه

مشتمل بر یك سلسله اندرزها و نصایح كلى  ،چند آیه بیشتر نیستاز كه  بخش چهارم
گیرى از ماجراهاى فوق  حقیقت به منزله نتیجهنسبت به عموم مسلمانان است و در 

 .باشد مى
ویکم( توصیف بلیغى است از قرآن مجید و  بیست ۀكه فقط یك آیه است )آی بخش پنجم

 .ثیر آن در پاكسازى روح و جانأبیان ت
ودوم شروع و  بیست ۀكه آخرین بخش این سوره است و از آی بخش ششمو باآلخره در 
و  هللا تعالی قسمت مهمى از اوصاف جمال و جالل  ،شود مى وچهارم ختم به آیۀ بیست

 رد كه به انسان در طریق معرفة َّللاَّ كمك شایان می کند.اشم سماء حسناى او را بر مىأ

 ريخ وفضای نزول:أت
النضیر که جنگ با طائفه اى از  حضرت بی بی عائشه )رض( می فرماید : غزوه بنى

شش ماه پس از واقعه جنگ بدر اتفاق افتاده است و  النضیر بوده، درست یهود بنام بنى

ها را  النضیر در اطراف مدینه بوده و پیامبر صلی هللا علیه وسلم آن جایگاه قوم بنى

محاصره نمود تا این که حاضر شدند جالى وطن کنند و از اطراف مدینه خارج گردند. 

د حمل نمایند و نیز دستور داد پیامبر دستور فرمود: اینان فقط مقدارى شتر و اثاثیه با خو

ها این سوره و آیه  که به هیچ وجه اسلحه با خود همراه نداشته باشند و خداوند درباره آن

 را نازل فرمود . ) حاکم المستدرک (

ولی حضرت ابن عباس می فرماید که : سوره انفال در باره جنگ بدر نازل شده ، 

 ازل گردیده است )صحیح البخاری ( طوریکه سوره حشر در باره جنگ بنی النضر ن

 فضای نزول:

النضیر و بعد از آن جنگ نازل شده است ، این سورۀ  به  سورۀ حشردر فضای غزوه بنی

النضیر اشاره دارد كه به خاطر نقض پیمانى كه با مسلمین بسته بودند  داستان یهودیان بنى

اره دارد كه سبب نقض محكوم به جالى وطن شدند. و نیز به این قسمت از داستان اش

شان این بود كه منافقان به ایشان وعده دادند كه اگر نقض عهد كنید ما شما را یارى  عهد

اى كه داده بودند هم وفا  كنیم، ولى همین كه ایشان نقض عهد كردند، منافقین به وعده مى

مله ننمودند. و در ضمن این اشارات مطالبى دیگر نیز در این سوره آمده، و از آن ج

 النضیر است. مساله حكم غنیمت بنى

 حشر با سورۀ قبلی: ۀارتباط سور

وقتی هللا تعالی  سورۀ مجادله را به ذكر حزب شیطان و حزب خدا پایان داد سورۀ حشر 

را به شكست دادن حزب شیطان افتتاح نمود و آنچه كه به ایشان از زیان و ذل ت اخراج 

 ایمان از حزب خودش را یاری می کند. وجال طنی شان رسید، و اینکه خدا اهل
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 
ِ َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ   ﴾۱﴿ َسبهَح ّلِِله

هر عیب و نقصی می آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدا را به پاک بودن از 
 (۱ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. )

 :5 – 1شأن نزول آيات 
 حاکم به قسم صحیح ازام المؤمنین عایشه ل روایت کرده است: غزوة بنی نضیر -1058
های  ای از یهود ( در اول ماه ششم بعد از واقعۀ بدر صورت گرفته است. باغ )طائفه

ها  در کرانۀ مدینه قرار داشت. رسول هللا صلی هللا را علیه وسلم آنخرما و منازل آنان 
 ( بردارند و سر حرا محاصره کرد و آنان توافق کردند بارشترهایشان را ) به جز سال

ِ َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي »زمین مدینه را ترک نمایند. آنگاه در بارۀ آنها آیۀ   َسبهَح ّلِِله
روایت کرده است. اسناد آن حسن است به  483/  2)حاکم «  اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  اأْلَْرِض َوُهوَ 

خاطر زید بن مبارک و باقی اسناد ثقة مشهور هستند. حاکم و ذهبی به شرط بخاری و 
 به تخریج محقق.( 2640» تفسیر شوکانی»دانند.  مسلم صحیح می

بر اکرم صلی هللا علیه وسلم بخاری و غیره از ابن عمر روایت کرده اند: پیام -1059
ای است نزدیک مدینه[ به آتش کشید و  های خرمای بنی نضیر را در بویره ]منطقه باغ

 ها را قطع کرد.  بعضی درخت
صحیح است، بخاری را نازل کرد.)« َما قََطْعتُْم ِمْن ِليَنٍة أَْو تََرْكتُُموَها  »پس هللا تعالی آیه:

، ابن ماجه 593، نسائی 3302ترمذی  2615ابوداود ، 1746، مسلم 4884و  4031
 تخریج محقق.( 2643» تفسیر شوکانی»و  2844
ابویعلی با سند ضعیف از جابر )رض( روایت کرده است: رسول هللا به  -1060

های خرما را قطع نمایند، و پس به شدت از این کار  مسلمانان اجازه داد که بعضی درخت
ها و ترک آن کار گناهکار  ول خدا! آیا ما بر اثر قطع درختممانعت کرد. گفتند: ای رس

.) ضعیف است، را نازل کرد «َما قََطْعتُْم ِمْن ِلينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها  »شویم، پس خدا آیۀ : می
ابویعلی از سفیان بن »گوید:  می 122/  7» مجمع الزوائد». هیثمی در 2189ابویعلی 

تخریج محقق نگاه  6700» تفسیر ابن کثیر»به  »وکیع روایت کرده او ضعیف است
 کنید.(.

ها پناه گرفتند. پس به مسلمانان اجازه داده شد که  )به غزوۀ بنی نضیر یهودان به قلعه
ها را قطع نمایند تا ساحه برای نبرد فراخ  های آن های خرمای کنار قلعه بعضی درخت

ها صورت  ند و جنگ بیرون از قلعهها خارج شو شود و یا یهودان به خشم آیند و از قلعه
ها را بریدند و برخی را بجا گذاشتند. پس پیامبر  ها بعضی از درختان آن بگیرد. مسلمان

 صلی هللا علیه وسلم قطع کردن  درختان را منع کرد(.
ک: ابن اسحاق از یزید بن رومان روایت کرده است: وقتی که رسول هللا صلی  -1061

های استوار  ی نضیر پیاده شد آنان در دژهای مستحکم و قلعههللا علیه وسلم  در بن
متحصن شدند. پیامبر صلی هللا علیه وسلم هدایت فرمودند :که بعضی درختان خرما قطع 

کردی  زده شود. یهودیان فریاد کشیدند. ای محمد! تو همواره از فساد نهی می ویاهم  آتش
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ها چیست؟  پس این  ن و سوزاندن باغشمردی پس این کند و این قبیل کارها را عیب می
 مرسل است.( 33850آیه نازل شد.)طبری 

مرسل است. (و مجاهد این روایت را نقل  33851ابن جریر از قتاده  )طبری  -1062
 شوند.(. ها به مجموع قوی می مرسل است. این 33852کرده است. )طبری 

ِل اْلَحْشِر َما  ُهَو الهِذي أَْخَرَج الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهلِ  اْلِكتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم أِلَوه
ُ ِمْن  ِ َفأَتَاُهُم َّللاه َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنهُهْم َمانِعَتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاه

ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيدِ  يِهْم َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ
 ﴾۲﴿ َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اأْلَْبَصارِ 

شان )علیه پیغمبر اسالم( از سرزمینشان بیرون کرد، شما  او ذاتی است که کافران اهل کتاب را در اولین جمع شدن
آنان را از )عذاب( الله  هایشان کردند که قلعه کردید که آنان )از مدینه( بیرون شوند و آنان گمان می گمان نمی

هایشان ترس و هراس  کردند بر آنها وارد شد و در دل کند پس )عذاب( الله از راهی که گمان نمی محافظت می
کردند. پس ای صاحبان  های خویش را ویران می های مؤمنان خانه انداخت طوری که با دستهای خود و دست

 (۲) بصیرت و آگاهی عبرت بگیرید.

انِعَتُهُ »  بازدارنده()« مۡ مه

 .(ها، دژها جمع حصن، قلعه) «ُحُصونُُهم»
 .»افکنده» «قََذفَ »
 (.عبرت گیرید) «فَٱۡعتَبُِرواْ »

ِل اْلَحْشرِ »  «أِلَوه
 تعبیربعمل آمده است. » اول الحشر »در آیۀ مبارکه از تبعید بنی نضیر به نام 

 به معنای بلندشدن وایستادن است.»حشر»
صحابی جلیل  القدر که در ضمن برادر شیری ) رضاعی(  رسول هللا صلی   دحیه کلبی

 می نویسد:منوره هللا علیه وسلم است  در مورد طایفۀ  بنی نضر یهودی در مدینه 
  شدند و آخرین  کوچانده  العرب از جزیره  بودند که  کتاب از اهل   طایفۀ  نضیر اولین   بنی

شدند. پس در هدف از   اخراج  )رض(  از آن  خطاب حضرت عمربنخالفت  آنها در زمان 
  به  و تبعیدشان  از مدینه  طایفه  بنی نضر یهودی   و کوچاندن  ، اخراج حشر اول: گردآوری

آنانیکه که در جنگ  ، ، جال وطنی وتبعید یهودیان و مراد از حشر آخر: کوچاندن  است  شام
منین حضرت عمر )رض( ؤامیر الم  ه بودند، از سویخیبر علیه مسلمانان اشتراک ورزید

 یافتند که: از سرزمین جزیزة العرب خارج شوند. ردستو
  سرزمین  سوی به  مردم  تمام  ، گردآوردن»حشر آخر» دیگر: هدف از قولی  همچنان به

 . است  محشر در روز قیامت
تخریب منازل به دست خود یهودان صورت  «ِنينَ يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤمِ » 

گرفت، زیرا آنها بخاطر بردن دروازه ها وکلکین ها با خود، آنها را کشیده وبا خود حمل 
می نمودند، همچنان زمانیکه یهودان خود را در قلعه های مستحکم محاصره وقلعه بند 

از درخت ها ومنازل آنها را نمودند ، مسلمانان  از بیرون برای متأ ثر کردن آنها تعداد 
  از بین بردند.
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 محترم! ۀخوانند
به مدینۀ منوره سعی ۀ مکرمه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعد از هجرت از  مک

مدینه اعم از مسلمانان وکوشش بی نهایت عظیمی را بخرج داد تا روابط  در بین ساکنین 
مسلمانان و یهودان ( را سروسامان  )مسلمانان مهاجر، انصار، ودر نهایت امر روابط بین

بهترو نیک دهد. برای تنظیم بهتر امور قرارداد و یا عهد نامۀ را بین  ساکنان مدینه مورد 
 تصویب وعملی قرار داد.

 این عهدنامه دارای بندهای مختلفی بود که حقوق و وظایف تمامی ساکنان را تعیین
نامیده شده است و منابع جدید، آن را  کتاب یا صحیفهبنام کرد و در منابع قدیمی،  می

 مسمی ساخته اند . قانون نامه

ترین قرارداد بین المللی در تاریخ  اسالم بشمار می رود  ترین و جامع این پیمان نامه مهم
که در  بین مسلمانان، مشرکان و یهود، رسول هللا صلی هللا علیه وسلمۀ که به وسیل

یهود معروف  قد شده و به پیمان عمومی و موادعه منع مجموع ساکنان  مدینه باشند،  
 ت.ومشهورشده اس

از  گوناگوندسته های هدف اساسی این پیمان حفظ امنیت و همزیستی مسالمت آمیز همه 
ناگفته نباید گذاشت که هدف دیگر این پیمان ، تالشی  ۀ منوره بود. در مدینمردم ساکن 

فرصتی مناسب ، که ای واحد در مدینه در برابر مشرکان مکه بود برای شکل گیری جبهه
 اساس ګزاری های داخلی به  را در اختیار مسلمانان قرار دادتا با آسودگی از درگیری

مسالمت آمیزی است که اسالم اسالمی بپردازند. این پیمان نشان سیاست  ه و نظام جامع
دهد که در اولین  حرکت پیامبر اسالم  کرد و نشان می در روابطش با ادیان دیگر دنبال می

 . علیه وسلم  در برخورد با ادیان، معاهده و صلح و پیام دوستی بود  هللا محمد صلی
دینۀ  منوره مدینه ویا به اصطالح  قانون اساسی مۀ صحیفراریخی این پیمان نامه أمنابع ت

ق.( و ۲۱۴مسمی نموده اند.)برای تفصیل موضوع مراجعه شود: سیره ابن هشام ()م. 
 ق.(. ۲۲۴کتاب االموال ابوعبیده قاسم بن سالم )م. 

نامه به روشنی بر نبوغ و مهارت پیامبر بزرگوار اسالم محمد صلی هللا علیه  پیماناین 
نماید. در  ای پیمان با یکدیگر، داللت میهای آن و تعیین روابط طرفه وسلم درترتیب ماده

میان این پیمان  بندهایی است که عدالت مطلق و مساوات کامل بین انسانها را محقق 
نماید و حاوی این موضوع است که انسانها به هر رنگ و زبان و دینی که باشند، باید    می

 از تمامی حقوق انسانی و آزادی برخوردارباشند.
نامه دراین بود که در آن  آزادی عقیده؛  ی وقوت حقوقی این  پیمانیکی از زیبای ها

عبادت و حق امنیت، محفوظ و محترم شمرده شده بود.  پیروان هر دین به آزادی کامل 
میتوانستد عبادت خویش را بطور آزادانه انجام دهند، مسلمانان به دین خود و یهودیان به 

ند. شعار عالی وحیانی در جامعه عملی دین خودشان مصروف عبادت دینی خویش بود
ِ فَقَدِ »بود.  غُوِت َويُۡؤِمۢن بِٱّلِله

ِِّۚ فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطهَٰ ۡشُد ِمَن ٱۡلغَي  يِنِۖ قَد تهبَيهَن ٱلرُّ  اَلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلد ِ
ُ َسِميٌع َعِليٌم  جبار ا  )سورۀ بقره (  256)آیه « ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلعُۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَىَٰ اَل ٱنِفَصاَم لََهۗا َوٱّلِله

کراهی در قبول دین نیست؛ چراکه هدایت و کمال از گمراهی و ضالل مشخص شده ا  و 
ترین  است بنابراین، کسی که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ایمان بیاورد، به محکم

 (.دستاویز درآویخته است که اصالً گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا است
نامه  های روایت پیمان به بررسی راه السیرة النبویة الصحیحةضیاء العمری در دکتر  
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السیرة النبویة با مجموع طرق به پایۀ احادیث صحیح می رسد.)»پرداخته و گفته است: 
 .(275 فحه ، ص1 جلدالصحیحة، 

 اولين پيمان مسلمانان با يهودان در مدينه:

 زمان انعقاد اين پيمان:
دقیق این پیمان که بین مسلمانان )اعم از مهاجرین وانصار ( مؤرخان در مورد زمان 

اند؛ ولی برخی از مؤرخین بدین باور اند که این پیمان قبل  وبین یهودان را مشخص نکرده
)پیمان برادری( تحریر وعملی گردیده بود . ولی  برخی از سیرت نویسان  مؤاخات»از 

 .پنجم  هجرت صورت گرفته است هقاد این پیمان درمابدین عقیده اند که : انع
وسل م شخصاً به مشوره  علیه هللا قابل تذکر است که این پیمان نامه را رسول هللا صلی

آن مربوط به امور مسلمانان و بقیه آن  ۀ دما 25صحابه انشاء فرموده اند، که از جمله  
در باره ارتباط میان مسلمانان ) اعم از مهاجرین وانصار ( پیروان ادیان دیگر بخصوص 

 یهودان وبت پرستان  می باشد.

 متن پيمان نامه:
ای است از سوی محمد، پیامبر خدا، میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و  نامه این پیمانـ 1

و هر کس دیگری که از آنان پیروی کرده و به آنان پیوسته و همراه آنان  )ساکنان( یثرب
 به جهاد پرداخته است. 

 اند. ـ مؤمنان امت واحده و جدا از دیگر مردمان 2
های خود بدان عمل  ـ مهاجران قریش برهمان عرفی که قبالً در پرداخت دیه3

 اند، باقی خواهند ماند. کرده می 
دار   های خود را عهده س همان عرف و رویه قبلی خود، دیهـ بنی عوف نیز براسا4

خواهند شد و هر طایفه از ایشان، اسیرانش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان 
 کند. آزاد می

  های خود را می ـ بنی حارث )بنی خزرج( نیز براساس عرف و رویه قبلی خود دیه 5
 پردازد. ن خود را به خوبی میای، فدیه آزادی اسیرا پردازد و هر طایفه

دار خواهند بود و  های خود را عهده ـ بنی ساعده بر همان عرف و رویه قبلی خود دیه6
 فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی در میان مؤمنان خواهند پرداخت.

های خود را خواهند پرداخت و هر  ـ بنی جشم بر همان عرف و رویۀ قبلی خود دیه 7
 پردازد. ای فدیه آزادی اسیران خود را به خوبی می فهطای
های خود را خواهند پرداخت و هر  بنی نجار نیز بر همان عرف و شیوۀ قبلی خود، دیهـ  8

 طایفه فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی خواهند پرداخت.
خواهند پرداخت و هر های خود را  بنی عمرو بن عوف بر همان شیوۀ قبلی خود دیهـ  9

 ای فدیۀ آزادی اسیرش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهند پرداخت. طایفه
های خود را خواهند داد و هر  ـ بنی النبیت نیز بر همان عرف و رویه قبلی خود، دیه 10
 ای فدیۀ اسیر را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت. طایفه
ای  های خود را خواهند پرداخت وهر طایفه بنی اوس بر عرف و رویۀ قبلی خود دیهـ  11

 فدیۀ اسیرش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت.
گذارند مگر آنکه به نیکی در  ای را در میان خود وا نمی مؤمنان هیچ فقیر و درماندهـ  12
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 کنند. یه او را یاری میهر مورد از جمله پرداخت فدیه و ادای د
ـ مؤمنان پرهیزگار بر علیه کسی که سرکشی کند یا برای ستم یا گناه یا تجاوز و  13

فسادی در میان مؤمنان تالش و دسیسه کند با یکدیگر متحد و منسجم هستند؛ هر چند وی 
 پسر یکی از خود آنان باشد.

رساند و هیچ کافری  ل نمیـ هیچ فرد مؤمنی، مؤمن دیگری را به قصاص کافری به قت14
 دهد. را علیه مسلمانی یاری نمی

ترین فرد  ـ حق دادن ذمه )و پیمان اعطای امن( الهی، برای همه یکسان است و پایین 15
تواند به هر کس که بخواهد امان دهد و مؤمنان دوستان  مسلمان از جانب همه آنان می
 یکدیگرند، نه دوستان دیگران.

کس از ما پیروی کند، از یاری و همدردی ما برخوردار خواهد بود  ـ از یهودیان هر 16
 و نباید به آنان ستم شود یا کسانی علیه آنان همدست شوند.

ـ صلح مؤمنان یکی است، هیچ فرد مؤمنی در جنگ در راه خدا جدای از دیگران  17
 کند، مگر آنکه به تساوی و عدالت میان مسلمانان باشد. مصالحه نمی

کس با ما، در جنگ شرکت نماید، طوایف دیگر پشت سر آنها و کمک آنها  ـ هر 18
 خواهد بود.

ـ مؤمنان وابسته به یکدیگر ودر مقابل خونی که از هر یک از آنان در راه خدا  19
 ریخته شود، مدافع یکدیگراند.

ی اند و هیچ فرد مشرک ترین راه قرار گرفته ـ مؤمنان پرهیزگار بر بهترین و شایسته 20
 تواند مال یا جان قریشیان را امان دهد یا مانع از دسترسی فرد مؤمنی به آن گردد. نمی
گناهی او ثابت گردد، در مقابل آن،  گناه به قتل برساند و بی ـ هر کس مؤمنی را بی 21

قصاص خواهد شد مگر اینکه ولی مقتول به پذیرفتن دیه رضایت دهد و برای مؤمنان 
 حمایت کنند و برای آنان روا نیست جز آنکه علیه او قیام کنند. شایسته نیست که از او

نامه به رسمیت شناخته شده است، برای هیچ مؤمنی جایز  ـ براساس آنچه در پیمان22
گری را یاری کند یا پناه دهد و هر کس چنین کرد لعنت و خشم خدا بر او  نیست که فتنه

ای از او پذیرفته نخواهد  عوض و فدیه خواهد بود و در روز قیامت هیچ عذر و بهانه و
 شد.
 ـ هرگاه شما در چیزی اختالف نظر پیدا کردید، مرجع حل آن خدا و محمد است.23
پیمان  ـ یهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ )با دیگران( باشند، با مسلمانان هم 24

 خواهند بود.
ن خودشان و مسلمانان به دین عوف امتی از مؤمنان هستند، آنها به دی ـ یهودیان بنی 25

خودشان اعم از خودشان یا بردگانشان، مگر آن کسی که ستم و گناه پیشه کند که چنین 
 کسی تنها خود و خاندانش را به هالکت خواهد افکند.

 عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود. ـ یهودیان بنی نجار از آنچه بنی 26
 عوف برخوردار خواهند بود. انند یهودیان بنییهودیان بنی حارث از وضعیتی مـ  27
 ـ یهودیان بنی ساعده از وضعیتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار خواهند بود.28
 عوف هستند. یهودیان بنی جشم نیز مانند یهودیان بنیـ  29
 یهودیان بنی اوس از آنچه یهودیان بنی عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود. ـ 30
عوف برخوردار خواهند بود،  ودیان بنی ثعلبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنییهـ  31
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مگر آن کسی که دست به گناه و ستم بزند که چنین کسی تنها خود و خاندانش را به 
 هالکت خواهد افکند.

 ـ جفنه که یکی ازشاخه  قبیله  ثعلبه است، همانند خود بنی ثعلبه خواهد بود. 32
 یبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار خواهند بود.ـ یهودیان بنی شط 33
 ـ ارزش بردگان ثعلبه مانند خود ثعلبه خواهند بود. 34
 های یهودیان نیز حکم آنان را خواهند داشت. ـ قبایل تیره 35
 رود. ـ هیچ یک از یهودیان بدون اجازه محمد بیرون نمی36
دار مخارج  دار خواهند بود و مسلمانان عهده دههای مربوط به خود را عه  ـ یهود هزینه37

 خود خواهند بود.
پیمانان باید همدیگر را علیه هر کس که به جنگ آنان بپردازند، یاری دهند و باید  هم

 خیرخواه یکدیگر باشند و به یکدیگر نیکوکاری کنند و گناه روا ندارند.
 هر حالی باید یاری شود. پیمان کسی بر عهدۀ او نیست و ستمدیده در ـ گناه هم 38
 پیمان هستند. ـ یهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ )با دیگران( باشند با مسلمان هم39
طرفهای این پیمان باید حرمت یثرب را رعایت کنند و هرگونه جنگ در آن ممنوع  ـ 40

 است.
 ـ هرکس از پیمان جوار و پناهندگی کسی برخوردار است، همانند آن شخص حق 41

 آسیب رساندن و رفتار ناشایست با دیگران را ندارد.
های این پیمان، مشاجره، اختالف و نزاعی روی دهد که  ـ هرگاه در میان طرف42

 نگران کننده باشد، مرجع حل اختالف، خدا و رسول وی خواهند بود.
 ند.های پیمان باید یکدیگر را در مقابل او یاری کن ـ هرکس به یثرب حمله کند، طرف 43
ـ هرگاه به مصالحه و آشتی فراخوانده شدند، صلح کنند. اگر آنان مسلمانان را به  44

چنین چیزی فرا خوانند، چنین حقی را بر مؤمنان خواهند داشت؛ مگر در مورد آن کسی 
 که به خاطر دین با مسلمانان بجنگد.

 شوند. دار می دهاند، عه ـ هر گروهی سهم خود را از سویی که مورد حمله قرار گرفته 45
ـ یهودیان اوس اعم از خود و بردگان آنها از همانند آنچه در این پیمان برای دیگر  46

 یهودیان ذکر شده است، برخوردار خواهند بود.
نامه هیچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواهد بود؛  ـ این پیمان 47

بماند، در امان خواهد بود؛ مگر آن کسی  هرکس از شهر بیرون رود و هر کس در مدینه
که ستم و گناهی مرتکب شود و خدا و پیامبرش پناهگاه کسی هستند که نیکی و تقوا را 

)مواخذ دوم  .(47 – 41مجموعة الوثائق السیاسیة، صفحه  رعایت بکند. )گرفته شده از 
وسلم (جلد اول کتاب: الگوی هدایت )تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم صلی هللا علیه 

شمسی، 1394مؤلف:علی محمد الصالبی مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین)جدی( 
 (هجری. 1437 بیع اِلولر

ْنيَا َولَُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاُب  ُ َعلَْيِهُم اْلَجاَلَء لَعَذهبَُهْم فِي الدُّ َولَْواَل أَْن َكتََب َّللاه
 ﴾۳﴿ النهارِ 

ر نکرده بود، قطعاً در همین دنیا عذاب  اگر خدا فرمان ترک وطن را بر آنان الزم و مقر 
 (۳شان می کرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش است. )
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، ودر این آیه مبارکه به معنای ترک دیار ووطن ترک وطن، آوارگییعنی  «ٱۡلَجاَلٓءَ »
( می   21قرآن عظیم الشأن در )سوره مجادله آیۀ بنابر مصیبت که بدان گرفتار شدند.

ُ أَلَْغِلَبنه أَنَا َو ُرُسِلي»فرماید:  )هللا تعالی حكم كرده است كه همانا من و پیامبرانم « َكتََب َّللاه
» سورۀ  حشر ( فرموده است:  3)بر كافران و منافقان( غالب خواهیم شد ( و در)آیۀ 

ُ َعلَْيِهُم اْلجَ  در این آیات متبرکه بیان میدارد که : هم پیروزى وهم جالى  «الءَ َكتََب َّللاه
واین جزای اعمال است که یهودان ومنافقان به هللا تعالی  .وطن با اراده الهى است

ورسولش دشمنی ورزیدند ، وبا یاد داشته باشید که هرکس به هللا دشمنی کند ، هللا تعالی 
 اخت .آنان را به سخترین عذاب مبتال خواهد س

ْنيا » ُ َعَلْيِهُم اْلَجالَء لَعَذهبَُهْم فِي الدُّ حداقل جزای پیمان وعهد شکنی همانا «لَْو ال أَْن َكتََب َّللاه
تبعید ومجبور ساختن شان به ترک دیار ووطن اش است ) بادرنظر داشت اینکه فرقه  

لى آن حكم بنی نضیر یهودی به خاطر توطئه و خیانت مستحق جزای سختر بودند ، ، و
َ »به تبعید شدنشان تبدیل شد.(  در آیه بعدی می خوانیم که :   يک« ذِلَك ِبأَنهُهْم َشاقُّوا َّللاه

نضیر  جوئى، سبب قهر الهى و تبعید بنى ستیزه فهم با تمام واضاحت بیان می دارد که : 
 شد، نه یهودى بودن آنان. 

 مختصری درموردعداوت يهودان با رسول هللا:

قریظه از جمله دو طائفه از یهودیانى بودند که در مناطق اطرف  النضیر و بنى قبائل بنى 
تقریباً در یک میلی مدینه بخصوص در قریجات بنام زهرة  مسکون بودند ، هر دو قوم 

متذکره دارایی قلعه مستحکمی بودند، وبرای دفاع امور امنیتی خویش حصارهاى محکمى 
 کرده بودند. رئیس قبیله  آنان کعب بن اشرف بود. را در اطراف خویش احداث

اینان در عداوت ودشمنی با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باکفار عرب چه در خفا وچه 
در علنیت حتی بعد از بستن عهد نامه با مسلمان، همدست می شدند، وحتی از منافقین 

ان مدینه یک واحیاناً در یک مدینه  کسانی در ظاهر خود را مسلمان می پنداشتند با یهود
حجره علیه مسلمانان توطیه می کردند ، همین یهودان در زیاتر از موارد منافقین را به 
جنگ علیه رسول  هللا صلی هللا علیه وسلم ومسلمانان تشو یق ، ترغیب وحتی  مساعدت 

 معنوی ومالی هم می کردند .
م  به مدینه مهاجرت فرمود. بنوالنضیر بادرنظرداشت اینکه، رسول هللا صلی هللا علیه وسل

با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به مصالحه پرداختند و عهد و پیمان بستند که با مسلمین 
 ها پذیرفت. به جنگ و قتال نپردازند پیامبر صلی هللا علیه وسلم چنین عهدى را از آن

ر مورد اینکه رسالت های روشنی  ددالیل قاطع و حجت يهوديان بادرنظر داشت اينکه:
محمد صلی هللا علیه وسلم برحق می باشد ولی با آنهم با دشمنی وعناد که داشتند با رسول 

 هللا صلی هللا علیه وسلم دشمنی وعادوت می ورزیدند .
از صفیه بنت حیی بن اخطب روایت است که گفت: من از همه فرزندان پدرم نزد وی 

 ابویاسر. تر بودم؛ همچنین نزد کاکایم  محبوب
عمر و  بنی  وقتی که پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم به مدینه وارد شد و در قبا میان قبیله

بن عوف اقامت گزید، فردای آن روز پدرم حیی بن اخطب و کاکایم  ابویاسر بن اخطب 
حال و افتان و خیزان  نزد ایشان رفتند و تا غروب بر نگشتند. بعد از غروب، خسته و بی

تند. من همانند همیشه به سوی آنها دویدم. به خدا سوگند که هیچ یک از آنها به من برگش
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توجه نکرد و سخت ناراحت بودم. از کاکایم  ابویاسر شنیدم که به پدرم گفت: او همان 
 است؟ گفت بله. به خدا سوگند، خودش بود. پدرم گفت: پس نسبت به او چه احساسی داری؟

السیرة النبویة، ابن تی که زنده هستم، دشمنی او را دردل دارم . )گفت: به هللا قسم  تا وق
بنابراین، آنان از آنجا که دین اسالم، آئین و عقیدۀ  . (519 – 518، ص 1هشام، ج 

یهودیان را که براساس خود بزرگ بینی و تحقیر دیگران جز یهودیان استوار بود، پوچ و 
دیدند؛ چراکه اسالم آمده بود و مردم را  ر میدانست و آنان منافع خود را در خط باطل می

خواند، اما آنها معتقد بودند که عزیر پسر خداست؛  به عقیده توحید و یگانه پرستی فرا می
داد و هیچ قوم را بر قوم  ها را سر می ولی اسالم صدای  مساوات و برابری میان انسان
ر حالی که از دیدگاه یهود، دانست؛ د دیگر و هیچ گروهی را از گروهی دیگر برتر نمی

 دانستند. ها برتر می فقط آنان ملت برگزیدۀ خدا بودند و خدا را از دیگر ملت
یهودان از روز اول به امضا رسیدن پیمان ، بر بندهای پیمان نامه پایبند نماندند و به 
رای تردید افکنی در نبوت پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم و رسالت او اقدام نمودند.)ب

 .(31، صفحه 1الصراع مع الیهود، محمد ابوفارس، جلد  تفصیل موضوع مراجعه شود :
یهودان کوشش ، توطیه ودسیسه دایمی را براه انداختند تا شکاف را در صفوف مسلمانان 
و تخریب وتخریش روابط مهاجرین وبه صورت کل از همه راه ها ووسایل استفاده بعمل 

های  بین مسلمانان را برهم بزند ، یهودان  با براه اختن  فتنهمی اوردند تا دوستی ومحبت 
ای و قومی همه سعی را بخرچ می  داخلی و شعارهای جاهلی و فریادهای اقلیمی و منطقه

 دادند تا  میان مسلمانان  درز وشکاف را  شکاف ایجاد نمایند
ستفاده می کردند ، یهودان در تبلیغات خویش علیه محمد صلی هللا علیه وسلم ازبی ادبی ا

کردند و با چشم به او اشاره  ادبی می وحتی  در حضور ایشان و در اثنای سخنانش بی
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را به باد تمسخر می گرفتند ، وبدین ترتیب  باعث آزار او 

گردید؛ حضرت بی بی عایشه )رض ( در روایتی  اذیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می
السام »فرماید:مردانی از یهودیان نزد پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم آمدند و گفتند:  می

 .(189، صفحه 8یعنی مرگ بر تو باد. زادالمسیر، جلد .)«عليک يا ابا القاسم 
مرگ بر شما باد و خداوند شما را » «السام عليکم و فعل هللا بکم»من درجوابشان گفتم 

ای عایشه، تحمل کن؛ چراکه »پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم فرمود: » هالک کند
 .»خداوند زشتی و ناسزاگویی را دوست ندارد

بینی من جوابشان را دادم و  مگر نمی»گویند؟ فرمود:  بینی چه می من گفتم: مگر نمی
 .»یعنی بر شما باد «وعليکم»گفت: 

نمودند که  برخی از یهودیان با تظاهر به سالم گفتن، در حقیقت برای او دعای مرگ می
این بیانگر میزان شکست و ضعف و زبونی دشمن است که در حقیقت در یک بحران 

 روانی به علت از دست دادن جایگاه خود گرفتار شده بودند.
دهد! پس  واکنش نشان می بنابراین، در مقابل فردی که بر او چیره شده است، این گونه

دعا کردن برای نابودی دشمن با تظاهر به سالم گفتن، اسلحۀ ناتوانان و وسیلۀ شکست 
حوار الرسول مع الیهود، د. محسن عبدالناظر، توزان  است.) خوردگان و مسکن کینه

 .(101صفحه  
  د و خاطربه نرمی فراخوانراپیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم با شنیدن سخنان عایشه او

شان ساخت که برای انسان مسلمان جایز نیست که این گونه متأثر و افروخته شود؛ ن
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مهربان است و نرمی  هللا تعالی خویی و اخالق حسنه حاکم است و  چراکه در اسالم، نرم
بخشد که در برابر  دارد و در برابر نرمخویی با دیگران، چیزهایی را می را دوست می

 یی نمی بخشد.خشونت چنین چیزها

 غزوه بنی قينقاع:

م(  ۷۴۲هـ/۱۲۴)م.  محمد بن مسلم بن عبید هللا بن عبد هللا بن شهاب القرشی الزهری
در  غزوه بنی قینقاع یکی از بنیان گذاران علم حدیث درباره غزوه بنی قینقاع می نویسد:

رخ مشهور جهان ؤم محمد بن عمر واقدی.  وسته استیبه وقوع پ  (میالدی۶۲۳)  سال دوم هجری

عمر بن سعد بن ابی وقاص بن حفص بن عبید زهری مدنی( بدین  ) اسال م وعمر بن سعد
السیرة النبویة نیمۀ  شوال سال دوم هجری اتفاق افتاده است.) عقیده اند که: غزوه بنی قینقاع در

 . (.299، صفحه 1الصحیحه، جلد 
اند؛ زیرا یهود بنی قینقاع به  را بعد از جنگ بدر ذکر نمودهریخ وقوع این غزوه أاکثر نویسندگان مغازی و سیرت ت

ای که با پیامبر صلی الله علیه وسلم بسته بودند و به تعهداتی که در آن معاهده قید شده بود، پایبند نماندند   معاهده
ان را آشکار ع خصمانه گرفتند و با پیروزی مسلمانان در بدر، آنان دشمنی و عداوتشض  و در برابر مسلمانان مو

 .(269، صفحه 1موسوعة نظرة النعیم، جلد نمودند.)

 :عوامل اصلی غزوۀ بنی قينقاع
با پیروزی مسلمانان در  غزوۀ بنی قینقاع می نویسند: مؤرخین در مورد عوامل اصلی

قینقاع به فکر شکستن  جنگ بدر و هشدار رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  به یهودیان، بنی
تعهدات خود با پیامبرصلی هللا علیه وسلم  و در صدد یورش بر مسلمانان در فرصت 

 مناسب بر آمدند. 
ند ،حسادات یهودان در جنب اینکه دست به دسایس وتوطیه های مخفی وعلنی می زد
 ودشمنی  شان  به مرحله اقدامات عملی وجنایی علیه مسلمانان انجامید.

درسلسله این جنایت وتوطیه ها یهودان در یکی ازروزها زنی بدوی و مسلمان را که 
حرمتی کردند. آن زن در کنار  کاالیی جهت فروش به بازار قینقاع عرضه نموده بود، بی

ر فروش بود، نشسته بود. چند نفر از شیادان یهود فروشگاه شخصی از یهود که جواه
خواست بلند بشود،  کردند. وقتی او می آنجا نشسته بودند و برای آن زن ایجاد مزاحمت می

آن جواهر فروش، گوشه لباس او را کش کردو قسمتی از بدن آن زن ظاهر گردید و 
گذشت،  که ازآنجا می  به تمسخرآن زن پرداختند. درهیمن اثناء، شخصی مسلمانی یهودیان

 بر آن جواهر فروش حمله کرد و او را به هالکت رساند.
یهودیانی که شاهد این ماجرا بودند، بر آن مسلمان حمله کردند و او را به شهادت  

سیرة ابن رساندند و بدین صورت مسلمانان ویهودیان بنی قینقاع وارد نبرد شدیدی شدند.)
 . (54، صفحه 3هشام، جلد 

هللا صلی هللا علیه وسلم با اطالع از این حادثه، در پانزدهم شوال سال دوم هجری رسول 
در رأس سپاهی مرکب از مهاجران و انصار به سوی یهود بنی قینقاع رهسپار گردید. در 
آن روز، پرچم مسلمانان بدست حمزه بن عبدالمطلب بودوپیامبر صلی هللا علیه وسلم  نیز 

 لمنذر عمری را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب نمود.ابولبابه، بشیر، بن عبدا
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رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قبل ازحرکت به سوی آنها براساس دستور خداوند، آنها را 
ا تََخافَنه ِمن »فرماید:  از لغو عهدی که بسته بودند، با خبر ساخت؛ چنانکه خداوند می َوإِمه

َ اَل يُِحبُّ ٱۡلَخآئِنِينَ قَۡوٍم ِخيَانَٗة فَٱۢنبِۡذ إِ  اگر از (.)58اِلنفال: )سورۀ « لَۡيِهۡم َعلَىَٰ َسَوآٍءِّۚ إِنه ٱّلِله
گمان خداوند خیانتکاران را  قومی بیم خیانت داری، مانند آنها پیمانشان را لغو گردان. بی

 (.دوست ندارد

 :يهودان بنی قينقاعۀ محاصر
م  قصد حمله به آنان ل  هللا صلی هللا علیه وسیهودیان با اطالع از این موضوع که رسول 

های مستحکم خود شدند. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  آنان را به  را دارد، وارد قلعه
های  هایشان محاصره نمود. تا اینکه خداوند متعال در دل مدت پانزده شبانه روز در قلعه

 صلی هللا علیه و سل م  ل هللا شان رعب و وحشت ایجاد کرد و سرانجام تسلیم خواسته رسو
کردند و   علیه وسلم  را تهدید میگردیدند. و بدین صورت ملتی که رسول هللا صلی هللا

نمودند که از نظر توان رزمی با مشرکان مکه متفاوت هستند، با ذلت و خواری  ادعا می
، 1فارس، جلد الصراع مع الیهود، ابی به فیصله پیامبر صلی اله علیه وسلم گردن نهادند.)

 ..(144صفحه 
هایشان بسته شود و منذر بن قدامۀ سلمی  دستور داد تا شانهرسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 ..(280، صفحه 1الیهود فی السنة المطهرة، جلد اوسی را بر آنها گماشت .)

 يهود بنی قينقاع: سرنوشت 

همپیمانان خود را باز نماید و به منذر های  ابن سلول، سردستۀ منافقان تالش نمود تا شانه
های افرادی  خواهید شانه های آنها را باز کن، اما منذر نپذیرفت و گفت: آیا می گفت: شانه

هایشان را بسته است؟ به خدا سوگند!  را باز نمائید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شانه
 د.های آنها را باز نماید، گردنش را خواهم ز هرکس شانه

هللا عبدهللا بن ابی بن سلول، بعد از شنیدن جواب منفی منذر، شفاعت آنان را از رسول 
صلی هللا علیه وسلم  خواستار شد و گفت: ای محمد! نسبت به هم پیمانانم احسان کن! رسول 

های  به درخواست او توجه ننمود. عبدهللا دوبار تکرار کرد و به لباس صلی هللا علیه وسلم 
اش را تکرار نمود. آنحضرت صلی هللا علیه وسلم  خشمگین    چسبید و خواستهرسول هللا

اش تغییر نمود و فرمود: لباسم را رها کن! ابن سلول گفت: به خدا  شد و چهرۀ مبارک
خواهی  کنم. آیا می هایت را رها نمی سوگند! تا با گذشت از آنان بر من احسان نکنی، لباس

الیهود فی السنة گردن بزنی، من به این افراد نیاز دارم .)تمام آنها را در یک صبحدم 
 .(281، صفحه 1المطهرة، جلد 

آنگاه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آنان را معاف کرد و فرمود: از اینجا بروید. 
مسلمانان، اموال یهودیان را به غنیمت گرفتند و مسئولیت جمع آوری و کنترل اموالشان 

 .(281، صفحه 1الیهود فی السنة المطهرة، جلد رض( سپرده شد.)به محمد بن مسلمه )
سعی و تالش و وساطت عبدهللا بن ابی مبنی بر جلوگیری از جالی وطن یهودیان 

نتیجه ماند و توسط شخصی  به نام ُعویم  قینقاع نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بی بنی 
التاریخ  علیه وسلم رانده شد . )بن ساعده انصاری از در خانه رسول هللا صلی هللا

 . (30، صفحه 5اإلسالمی، حمیدی، جلد 
روایت فوق؛ یعنی، برخورد پیامبر صلی هللا علیه وسلم  با عبدهللا بن سلول بیانگر فقه 

سیاسی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  است؛ چراکه درخواست وی را پذیرفت تا قلب این 
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نۀ هدایتش را فرهم نماید؛ همچنین مدارا با عبدهللا بن ابی، سردار منافق را رام کند و زمی
بیانگر فراست، دورنگری و سیاست رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  است که هیچ گاه 

نخواست شخصاً در مقابل این منافق بایستد و او را تنبیه نماید؛ زیرا او دارای نفوذی قوی 
ابراین، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  با درمیان بعضی از انصار تازه مسلمان بود. بن

او  کرد تا اینکه همگان به نفاق وی پی بردند وحتی تصمیم به قتل  عبدهللا بن ابی مدارا می
 .. (148، صفحه 1الصراع مع الیهود، ابی فارس، جلد گرفتند. )

ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان: 
پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم شکستند، عباده بن  قینقاع، تعهدشان را با زمانی که بنی

صامت که یکی از همپیمانان بنی قینقاع بود و با آنان مانند ابن ابی، رابطه حسنه داشت، 
خود را به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  رسانید و از ارتباط و تعهد با یهود اظهار 

سول و مؤمنان را به دوستی انتخاب ای رسول هللا ! من، خدا و ر برائت نمود و گفت: 
الیهود فی نمودم و از تعهد و دوستی با این کفار به بارگاه الهی اظهار برائت می نمایم. )

 . (283 – 282، صفحه 1السنة المطهرة، جلد 
اظهار این دیدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گردید که آن حضرت، ماموریت اخراج 

گفتند: شما چرا با ما چنین رفتار  قینقاع خطاب به عباده  ار نماید. بنیقینقاع را به او واگذ بنی
نمایی؟ )عباده( گفت: اززمانی که شما با پیامبربه جنگ برخواستید، من تعهدم را با شما  می

شکستم. عبدهللا بن ابی به عباده گفت: از انصاف به دور است که با همپیمانان خود قطع 
 از خدمات آنها را ذکر نمود.رابطه نمایی؛ سپس مواردی 
ها متغیر گردیده است و اسالم، تعهدات قبلی را از بین برده  عباده گفت: ای اباحباب قلب

 ای، که خیانتش به زودی آشکار خواهد شد. است و تو نیز به چیزی متمسک شده
را  قینقاع به رسول هللا صلی اله علیه وسلم گفتند: ما باید قرض های  خویش  آن گاه بنی

هایتان را سریع و با تخفیف بگیرید،  آوری نماییم. پیامبر فرمود: قرض از بین مردم جمع
ا عباده اخراج آنان را آغاز کرد. آنها از او، مهلت خواستند، اما عباده نپذیرفت و گفت:  ام 

بود،  فقط سه روز فرصت دارید و اگر این امر دستور رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نمی
دادم. بعد ازگذشت سه روز عباده آنها را به سوی شام حرکت  یچ فرصتی به شما نمیمن ه

گفت: هر چه دور تر بروید بهتر است، تا اینکه به موضع الذباب رسیدند و آنها  داد و می
ای به نام اذرعات  رساندند. )سایر تفاصیل را میتوان در کتاب  از آنجا خود را به منطقه

 . ( مطالعه فرماید.283 – 282، صفحه  1مطهرة، جلد الیهود فی السنة ال»
  ترین طایفه یهودیان محسوب می قینقاع که از نظر ساز و برگ نظامی قوی این گونه بنی

گردید، با ذلت و خواری تمام در حالی که سالح و دارایی آنان به غنیمت مسلمانان در 
 آمده بود، از مدینه اخراج شدند.

ا مدتی سایر قبایل یهودی، به سکوت و آرامش روی آوردند و ترس و وحشت بر آنها بر ریخ به بعد تأاز آن ت
، صفحه 1الصراع مع الیهود، ابی فارس، جلد آنان چیره گشت و قدرت و شوکت آنان از بین رفت . )

مواخذ کتاب :الگوی هدایت)تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم ج(جلد اول . ( 149

شمسی، 1394مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین)جدی( مؤلف:علی محمد الصالبی 
 هجری 1437 بیع اِلولر
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 يادداشت ضروری  :
 سایر مفسرین هم به موضوع وعلل تبعید یهودان تماس گرفته ، ودر علل تبعید یهودان

 قینقاع می نویسند: بنی
ـ    ، عمر و علیابوبکر  خود ـ از جمله  از یاران  تن  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  با ده

  از مسلمانان  یکی  که  کشتگانی  دو تن  دیه  در کار پرداخت  نضیر رفتند تا از آنان نزد بنی 
  میان  عامر بودند که بنی  از قبیله  دو کشته  بخواهند و آن  بود کمک  خطا کشته  ها را به آن
صلی هللا علیه   اکرم  رسول  نضیر در ظاهر به بنی  بود. پس  نضیر عهد و پیمانی و بنی  آنان

  بودند.  داده  را سازمان  ترور ایشان  اما در نهان  داده نیک   وسلم وعده
  عمروبن  دست  شتن رسول هللا صلی اله علیه وسلم بهکُ رخین می افزایند: یهودان بر ؤم

  بر آن  یا صخره  گذاشتند تا با افگندن  و قرار براین  شده  همدستان  یهودی  کعب بن  جحاش
 دهند.  پایان ایشان   حیات  ، به بام  صلی هللا علیه وسلم از باالی  حضرت
  منازل از دیوارهای   صلی هللا علیه وسلم در کنار دیواری  اکرم  رسول  که  ذکر است  شایان
از   وحی  وسیله  صلی هللا علیه وسلم را به  حضرت  هللا تعالی  آن  پس ،بودند  نشسته  آنان
  باز گشتند و به  مدینه  به  برخاسته  دردم  ایشان  ، در نتیجه ساخت  آگاه نها آ وطئه ت

  هجری  چهارم  سال  االول  ربیع  در ماه  بود که  دادند همان  باش آماده   فرمان اصحاب 
 ها آن  هللا صلی هللا علیه وسلم خواستند که  نضیر از رسول بنی  بازگشتند. پس  آنان سوی  به

هر   جز سالح  شرط که  درگذرند بر این  از خونشان  و درعوض  کوچانده را ازمدینه 
صلی هللا علیه وسلم    اکرم  و با خود ببرند. رسول  بار نموده  خویش  توانند بر شتران می چه 

 کوچیدند.   نضیر از مدینه پذیرفتند و بنی

َ َوَرُسولَهُ وَ  َ َشِديُد اْلِعقَابِ َذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّوا َّللاه َ فَِإنه َّللاه ِ َّللاه  ﴾۴﴿ َمْن يَُشاق 
این به خاطر آن است كه آنها با آهلل و رسولش دشمني كردند و هر كس با خدا دشمني كند 

  (۴عذاب الهي )در حق او( شدید است. )
گیرى و دشمنى است ،  به معناى ایجاد شكاف و جدایى و جبهه» شق»از « َشاقُّوا»

گیرى در برابر فرستاده الهی ، در واقع به مفهوم  جبهه وهویدا است که: وواضح
َ َو َرُسولَهُ » گیرى در برابر هللا است .وجمله  جبهه َ   َشاقُّوا َّللاه مبارکه  ۀآی »  ... يَُشاِق  َّللاه

گیرى در برابر هللا و رسول است ولى در پایان آیه ،  میرساند که در ) ابتداى آیه، جبهه
 گیرى در برابر هللا تعالی  مطرح بحث شده است.( جبهه

ِ َوِليُْخِزَي  َما قََطْعتُْم ِمْن ِلينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمة  َعلَى أُُصوِلَها فَبِِإْذِن َّللاه
 ﴾۵﴿ ينَ اْلفَاِسقِ 

ذن الهى بود تا ا  ، همه به  هایش قائم گذاشتید بر پایههر چه از درختان خرما بریدید یا آن را 

 (۵رسوا بدارد. ) و نافرمانان را خوار
در نبرد   این آیه می فرمایند : که تعداد  ازمسلمانان  شأن نزول  در بیان  برخی ازمفسران
ها را بر سر غیظ  کردند تا آن  خرمایشان  درختان  کردن قطع  به  نضیر شروع با یهودان بنی
تو   که  است  این  محمد! مگر نه  اند گفتند: ای کتاب  اهل  که این  نضیر از باب بنی  آورند. پس

  خرما و سوختن  درختان  ؟ آیا بریدن را داری  و قصد اصالح  پندار خود پیامبر هستی  به
در   افگنی فساد ، روا بودن  است  شده  بر تو نازل  که  در آنچه ؟ آیا است  ها از اصالح آن

  هللا صلی اله علیه وسلم  دشوار آمد و مسلمانان  بر رسول  سخن  این  ؟ پس ای را یافته  زمین
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شد:   نازل  بود که باشد. همان   افگنی فساد  کارشان مبادا این  فرو رفتند که  اندیشه  نیز در این
  و قطع» گذاشتید  باقی  هایش بر ریشه  راایستاده  خرما بریدید، یا آن  ختانازدر  آنچه»

  داده  کار اذن  این  به  تعالی  بود و حق  وی  فرمان  یعنی: به» هللا بود  اذن  به  پس»نکردید؛ 
را   از طاعت  گان رفته یعنی: بیرون » را  و تا فاسقان»را عزتمند گرداند   تا مؤمنان  است
بر سر غیظ آورد   درختان  نمودن را با قطع   و آنان» خوار گرداند»هستند   یهودیان  که

و   بر خشم  کنند، این می  شان بخواهند با اموال  هر چه  ببینند مؤمنان  که  زیرا هنگامی
 افزاید.  می  غیظشان
 . ـ است  عجوه  خرمای  خرما جز درخت  درختان  انواع لينه:

 ُ  َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َوَما أَفَاَء َّللاه
ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديرٌ  َ يَُسل ُِط ُرُسلَهُ َعلَى َمْن يََشاُء َوَّللاه  ﴾۶﴿ َولَِكنه َّللاه
تصاحب آن[ و آنچه را هللا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید ]شما براى 

گرداند   اسب یا شترى بر آن نتاختید ولى هللا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد مسلط مى
 (۶و خدا بر هر كارى تواناست. )

 تاختید () «أَۡوَجۡفتُمۡ »

 اموال غنيمت بنی نضير:
گردانید پیامبر صلی هللا خویش   نضیر را مخصوص بنی  اموال  سبحان  خدای  جهت  از این
گرفتند، از   صلح  را به  کردند و اموالشان  فتح  صلح  را به آنان   سرزمین  حضرت  آنزیرا 
خود را   خانواده  ساالنه  نفقه  از آن  نکردند بلکه  لشکر تقسیم را میان   اموال  آن  روی  این

  رایب  سالح  و خریداری  یا چهارپایان  و تجهیز اسبان  امر خریداری  را به  و بقیه  تأمین
 است.  آمده)رض(   خطاب  عمربن  در روایت نکه دادند چنا جهاد اختصاص 

  ، یا بدون ریزی وخون جنگ   از کفار بدون  که  است  اموالی شریعت   در اصطالح فیء:
 نضیر . بنی  شود،مانند اموال می  گرفته  صلح  و یا به  بر شتران  و سوار شدن  اسبان  تازاندن

 شود.  می  و نبرد گرفته  جنگ  به  که  است  الیامو غنيمت: اما
.  منقول  : اموالغنيمتو   است  غیر منقول  : امالکء فی بدین نظر اند که: ءبرخی فقها

گرداند و  مسلط می»خود   از دشمنان» خواهد  که  را بر هرکس  خداوند پیامبرانش  ولیکن»
. )برای  جنگ  یا بدون  ، با جنگ واسطه  با واسطه یا بدون» خداوند بر هر چیز تواناست

تفصیل موضوع مراجعه شود :تفسیر انوار القرآن )جلد سوم( سوره حشر :نوشته: 
 هجری 1437شمسی جمادی االول  1394عبدالرؤوف مخلص هروی )حوت( 

ُسوِل َوِلِذي الْ  ِ َوِللره ه ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى لِلََفِ قُْربَى َما أَفَاَء َّللاه
َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السهبِيِل َكْي اَل يَُكوَن ُدولَة  بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُكْم 

َ َشِديُد  َ إِنه َّللاه ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتهقُوا َّللاه َوَما آتَاُكُم الره
 ﴾۷﴿ اْلِعقَابِ 

اموال و زمین های[ اهل آن آبادی ها به پیامبرش  داده است ، متعلق به هللا  آنچه هللا  از ]
، تا )در راه ماندگان( است و پیامبر و خویشاوندان ) پیامبر( و یتیمان و مساکین  ومسافران 

میان ثرومندان شما دست به دست نگردد. و آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از 
 (۷)بترسید چون الله سخت عقوبت دهنده است. د، اجتناب ورزید واز هللا آنچه شما را نهی کر
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« 
 .(دست به دست، دستگران)« ُدولَةَۢ

 (. ثروتمندان)« ٱأۡلَۡغنِيَآءِ »

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا » در باره این آیه باید گفت: حضرت  «َوَما آتَاُكُم الره

عبد هللا بن مسعود )رض( کسی را دید که در حالت احرام ، لباس دوخته پوشیده بود، 
دستور داد که این لباس را بیرون آورد او گفت آیا می توانی در خصوص این امر، آیه 

شده باشد؟  ای از قرآن  را به من نشان بدهی که در آن از استعمال  لباس  دوخته شده منع
 حضرت ابن مسعود )رض( فرمود: بلی آن آیه را به تو نشان می دهم ، سپس آیه ی

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا »  . را تالوت فرمود« َوَما آتَاُكُم الره

نمونه و خداوند متعال پیامبر صلی هللا علیه وسلم را در این هیچ جای شکی نیست که : 
برای مسلمانان قرار داده تا همه شئونات و آداب زندگی خود را از او بیاموزیم و  سرمشق

از سنت او پیروی کنیم، پس بر ما مسلمانان واجب است تا آنچه را که پیامبر صلی هللا 
علیه وسلم بعنوان حالل برای ما بیان کرده بپذیریم و آنچه را که حرام کرده انجام ندهیم، 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُکْم َعْنهُ فَانتَُهوا» ماید:چنانکه می فر  (.7)حشر  «َوَما آتَاُکُم الره

کنید(، و از آنچه نهی کرده راء جا  یعنی: آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و 
 خودداری نمایید.

حرام  اما در این بین بعضی از موارد هستند که ممکن است ما انسانها از حکم حالل یا
 بودنش مطلع نباشیم، و ندانیم که آیا فالن عمل جایز است یا خیر؟

در این شرایط ما به عملکرد پیامبر صلی هللا علیه وسلم نگاه می کنیم تا ببینیم که آیا 
ایشان آن عمل را انجام می دادند یا خیر؟ آیا همیشه انجام می دادند یا فقط در حالت 

دادند؟ اگر انجام داده باشند درمی یابیم که انجام آن  ضرورت و بعنوان رخصت انجام می
پس این همان شیوه تشریع احکام است که خدای متعال  توسط دیگران هم جایز است،

تا از حالل و حرام و جواز و ناجواز بودن  توسط پیامبرش برای انسانها بیان می کند
 اشیاء و امورات زندگی مطلع شوند.

آیا جمع خواندن نماز در هنگام بارش باران صحیح است یا خیر؟  ما نمی دانستیم که مثالً 
ولی اگر به عملکرد پیامبر صلی هللا علیه وسلم نگاه کنیم می بینیم که ایشان در وقت 

بارش باران نماز مغرب را با عشاء جمع می کردند، ما از روی این حدیث درمی یابیم 
ست، اگر این حدیث نمی بود ما نمی که جمع کردن نمازها در وقت بارش باران جایز ا

  توانستیم سرخود عمل کنیم و در وقت باران نمازها را جمع کنیم.

ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضال  ِمَن 
َ َوَرُسولَهُ  ِ َوِرْضَوان ا َويَْنُصُروَن َّللاه اِدقُونَ َّللاه  ﴾۸﴿ أُولَئَِك ُهُم الصه

]بخشی از غنایم[ برای فقرای  فقیران ومهاجرین  است که از دیار و اموالشان بیرون  
رانده شده اند، در حالی که فضل و خشنودی هللا  را می جویند وهللا  وپیامبرش را یاری 

 (۸می کنند، اینان همان راستگویانند. )

ُءوا  يَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل َوالهِذيَن تَبَوه اَر َواْْلِ الده
ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن  يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجة  ِممه

 ﴾۹﴿ بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
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و ]نیز[ كسانى راست كه پیش از آنان در دار اإلسالم جاى گرفتند و ایمان ]نیز[ در دلشان 
دارند و در دلهاى خود از  جاى گرفت، كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست مى

اند احساس نیازى نمی کنند و ]دیگران را[ بر خودشان) و لو  [ داده آنچه ]به مهاجران
اند که  ایشانون باشند، ؤدهند و كسانى كه از آز نفس خویش مص یح مىنیازمند باشند( ترج

 (۹) رستگارند.
 نیازی، حسد (.)« َحاَجةٗ »
 (.دارند دهند، مق دم می ترجیح می) «يُۡؤثُِرونَ »
« 

  (.نیاز مبرم، تنگدستی) «َخَصاَصة ِّۚ
 (.بازداشته، نگه داشته)«  يُوقَ »
 (.بخل، حرص) « ُشحه »

 :9شأن نزول آيۀ  
آمده است.(روایت کرده است: » زید»ها به  ابن منذر از یزیداصم )در نسخه -1063

های زراعتی ما را بین ما و برادران  ها و زمین انصار گفتند: ای رسول هللا! باغ
ها  مهاجرمان نصف تقسیم کن. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  گفت: نه، لیکن مخارج آن

ها تقسیم کنید، زمین و باغ مال  ها را با آن عتی و باغرا تامین نمایید و محصوالت زرا
َوالهِذيَن » خود شما باشد. گفتند: به این کار خوشنود و راضی هستیم. پس هللا  تعالی آیه: 

ُءوا الدهارَ   را نازل کرد. ...«تَبَوه
بخاری از ابوهریره )رض(  روایت کرده است: شخصی خدمت رسول هللا آمد و  -1065

 گفت: یا رسول هللا! دچار فقر و تنگدستی شدم و زندگانی بر من سخت شده است. 
پیامبر از زنان خود چیزی خواست، اما در نزد آنان نیز چیزی یافت نشد. گفت: کسی 

خدا بر او رحمت نماید. شخصی از انصار نیست که امشب این مرد را مهمان کند تا 
برخاست و گفت: من هستم ای رسول هللا ! او را به خانة خود برد و به همسرش گفت: 

این مهمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  است هیچ چیز را نباید از او دریغ کرد. 
 همسرش گفت: هیچ چیز در خانه نداریم، مگر غذای کودک. گفت: وقتی کودک غذا
خواست بخوابانش و خودت بیا و چراغ را خاموش کن امشب را با گرسنگی سپری 

کنیم همسر او این کار را انجام داد. آن مرد سحرگاه نزد پیامبر شتافت. پیامبر گفت:  می 
َویُْؤث ُروَن َعَلى  :»هللا از فالن  ]ابوطلحه زید بن سهل[ و همسرش خوشنود شد. هللا آیه 

ْم َولَوْ  ه  ْم َخَصاَصة   أَْنفُس  ، 4889و  3798صحیح است، بخاری را نازل کرد.)» َكاَن ب ه 
 تخریج محقق.(  2647» تفسیر شوکانی»و  291/  4، بغوی 602، نسائی 2054مسلم 
خود و ابن منذر از ابومتوکل ناجی روایت کرده اند: مردی از » مسند»مسدد در  -1065
رده و در روایت او آمده است، شخصی که آن ها... و بعد مانند حدیث باال ذکر ک مسلمان

مسکین را مهمان کرد ثابت بن قیس بن شماس بود. پس در بارة او آیه نازل شد. )مسدد 
 آمده از ابومتوکل روایت کرده و این مرسل است.( 3773» مطالب عالیه»چنانچه در 

برای  واحدی ار طریق محارب بن دثار از ابن عمر )رض(  روایت کرده است: -1066
اش از من  یکی از اصحاب سر گوسفندی را هدیه آوردند. گفت: برادرم فالن و خانواده

ای  تر به این سر هستند. سر گوسفند را به او فرستاد. او نیز به خانواده نیازمندتر و محتاج
 دیگرفرستاد به همین ترتیب به هفت خانواده این سر دور کرد تا به خانوادة اولی برگشت.

 تا آخر نازل شد . ... « َويُْؤثُِروَن َعَلى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ  :»پس آیه 
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دانند. واحدی در  گوید: عبیدهللا را ضعیف می صحیح شمرده و ذهبی می 484/  2حاکم )
/  6» ُدر المنثور»از عبیدهللا بن ولید روایت کرده، سیوطی در  810» اسباب نزول»

 تخریج محقق. ( 1421» زاد المسیر»ابن مردویه نسبت کرده است. به حاکم و  289
 

ْخَواِننَا الهِذيَن َسبَقُونَا  َوالهِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم يَقُولُوَن َربهنَا اْغِفْر لَنَا َوِْلِ
يَماِن َواَل تَْجَعْل ِفي قُلُوبِنَا ِغالا ِللهِذيَن آَمنُوا َربهنَا إِنهَك  َرُءوٌف بِاْْلِ

 ﴾۱۰﴿  َرِحيمٌ 
و نیز کسانی که بعد از آنان ]انصار و مهاجرین[ آمدند در حالی که می گویند: ای 

پروردگارا!  ما و برادرانمان را که به ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل 
و هایمان نسبت به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. ای  پروردگارا! یقیناً تو رؤوف 

 (۱۰مهربانی. )

 
 خوانندۀ محترم !

ْخوانَِنا » یک اصل دعایی رابرای ما مسلمان ها که:  شخص دعا کننده   «اْغِفْر لَنا َو ِْلِ

 دربدوباید اول ازخطا ها ولغزش های خود استغفاربخواهد ،و سپس از لغزشهاى دیگران. 
ْخوانِنَا »جمله :  مؤمن، مصونیت از گناه ندارد،  آیه مبارکه می رساند که : «اْغِفْر َلنا َو ِْلِ

 كند.  ولى هرگاه گناهى رامرتكب شد، بالفاصله استغفار مى
دعاى خیر براى گذشتگان، وظیفه آیندگان است.  ودر این هیچ جای شک نیست که :

ا اْغِفْر ... الهِذيَن َسبَقُونا َو الهِذيَن جاُؤ ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربهنَ »طوریکه فحوای آیه مبارکه 
يمانِ   بدان حکم می فرماید . »  بِاْْلِ

يمانِ »همچنان نباید فراموش کرد که:  که سابقه داشتن در آیمان یک ارزش « َسَبقُونا ِباْْلِ
يمانِ »است. وجمله  ْخوانَِنا الهِذيَن َسبَقُونا بِاْْلِ این فهم عالی را میرساند که برادرى  «ِْلِ

در اخوت و برادرى دینى، زمان و مكان و نژاد  در پرتو ایمان می باشد .و واقعى،
 مطرح نیست.

 این فهم عالی را به مسلمانان می رساند که :  «ال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنا ِغالا ِللهِذيَن آَمنُوا»

مؤمن، بدخواه دیگران نیست. وهکذا باید اذعان داشت که :در اصالحات باید اول به 
ها رفت. ریشه بسیارى از گناهان، كینه و حسادت ودشمنى است كه باید در  ریشهسراغ 

 از بین برده شود .  بین ما از بیغ وریشه

 صحابۀ کرام:
در این هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد که صحابه رضی هللا عنهم بعد از پیامبران 

ومی در فضیلت و شأن علیهم الصالة والسالم ، افضل بشر هستند و هیچ امتی در هیچ ق
به پای اصحاب بزرگوار رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نمی رسند، همان کسانی که 

 خداوند تبارک و تعالی در قرآن آنها را ستوده است و اعالم رضایت کرده است:
ُ َعْنُهْم » ِضَی َّللا  لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالهِذيَن اتهبَعُوُهم بِِإْحَساٍن ره َوالسهابِقُوَن األَوه

« َوَرُضواْ َعْنهُ َوأََعده لَُهْم َجنهاٍت تَْجِری تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَد ا َذِلَک اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها  یعنی:( 100به )تو

پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند؛ و باغهایی 
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از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در 
 ست پیروزی بزرگ.آن خواهند ماند؛ و این ا

ال تسبوا أحدا  من »و پیامبرمان صلی هللا علیه وسلم در مورد آن بزرگواران می فرماید:
هیچ کدام از » نفق مثل أُُحٍد ذهبا  ما أدرک ُمده أحدهم وال نصيفهأ أصحابی؛ فإن أحدکم لو

کند به أصحاب من را دشنام ندهید، زیرا اگر یکی از شما به اندازه کوه احد طال انفاق 
. ومسلم: 3673رسد!!.) بخاری: حدیث  اندازه یک مشت آنان و حتی نصف آن هم نمی

 .(2541حدیث:  ،باب تحریم سب الصحابه ،کتاب فضائل الصحابه

    درروشنی احاديث نبوی:رسول هللا )ص( صحاب أبزرگداشت 

د مصطفی  اکرم روایات و احادیث متعددی وجود دارد که رسول ل م و س علیه   هللا صلیمحم 
مقام واالی اصحابش را در آنها بیان فرموده وازبدگوی واهانت آنان نهی بعمل آورده 

را محترم برخی از این احادیث توجه خوانندگان ه است. که از جمله برای توضیح بیشتر ب
 جلب میدارم:

التسبوا »م: ل  و س علیه   هللا هللا صلی قال قال رسول  عنه هللا سعید الخدری رضی ـ عن أبی1
أصحابی، فوالذی نفسی بيده لو ان أحدکم أنفق مثل أحد ذهبا  ما أدرک مد أحدهم و ال 

اوست: اگر فردی  ۀاصحاب مرا دشنام ندهید، قسم به ذاتی که جانم در قبض» ؛«نصيفه
و یا نصف مد اصحاب   کوه اُحد طال صدقه کند، به پاداش صدقه مد   از میان شما همسنگ

شماره  562: 2، 4)بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، ج ».رسد من نمی
 گرمی است.  750هـ. مد مقیاسی معادل پیمانه 1412( دارالکتب العلمیة 2531روایت)

هللا هللا فی أصحابی! هللا هللا فی أصحابی! »و سلم:  علیه   هللا قال رسول هللا صلی  ـ2
حبهم و من أبغضهم فببغضی أبغضهم و من التتخذوهم غرضاً بعدی، فمن أحبهم فبحبی أ

درباره اصحاب من از خدا »؛ »آذاهم فقد آذانی و من آذانی فقد آذی هللا فیوشک أن یأخذه
بترسید! درباره اصحاب من از هللا بترسید! آنان را بعد از )وفات( من نشانه قرار ندهید. 

دارد. و هر کس  وست میدارد، به خاطر محبت با من آنان را د هر کس آنان را دوست می
ورزد. هر کس آنان را  ورزد، با خاطر بغض با من با آنان بغض می با آنان بغض می

تردید خدا را آزرده و  بیازارد، او در حقیقت مرا آزرده، و کسی که مرا بیازارد، بی
 ».خداوند از او انتقام خواهد گرفت

لعلمیة، شیبانی احمد، ، دارالکتب ا3862شماره روایت  653، ص5)ترمذی السنن ج
، داراالحیاء التراث 20026شماره روایت  42، ص: 6مسند امام احمد بن حنبل ج

 هـ.(1414العربی 
ان هللا اختارنی و اختار لی أصحاباً فجعل لی »و سلم:  علیه   هللا ـ قال رسول هللا صلی3

کة و الناس أجمعین، منهم وزراء و أنصاراً و أصهاراً فمن سبهم، فعلیه لعنة هللا و المالئ
همانا خداوند مرا برگزید، و برای من »؛ »الیقبل هللا منه یوم القیامة صرفاً و ال عدالً 

یاران و اصحابی برگزید که از میان آنان جانشینان، یاری دهندگان و خویشاوندانی را 
ر برایم مقرر فرمود؛ هر کس آنان را دشنام دهد، لعنت خداوند، فرشتگان و همه مردم ب

 ».فرماید ای را قبول نمی او باد، خداوند از چنین کسی روز قیامت هیچ عوض و فدیه
شماره  833، ص:4نیشابوری، محمد بن عبدهللا، المستدرک علی الصحیحین ج)حاکم 
، 17هـ؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج1418( ـ دارالمعرفة 6715روایت)

 هـ. ( 1404( ـ داراحیاء التراث العربی 349، شماره روایت)140ص
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هرگاه از اصحاب »؛ »فأمسکوااذا ذکر أصحابی »و سلم: علیه   هللا هللا صلی ـ قال رسول4
 (10».)ن نگه داریدؤوآید، زبانتان را )از بدگویی آنان( مص و یاران من سخن به میان می

(، ألبانی 1427، شماره روایت )96، ص2)طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج 
 (هـ 1405، المکتب االسالمی 42ـ ص 1محمدناصرالدین، سلسلة االحادیث الصحیحة، ج

ْخَواِنِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب  أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن َنافَقُوا يَقُولُوَن ِْلِ
ا َوإِْن قُوتِْلتُْم لََنْنُصَرنهُكْم  ا أَبَد  لَئِْن أُْخِرْجتُْم لََنْخُرَجنه َمعَُكْم َواَل نُِطيُع ِفيُكْم أََحد 

ُ يَْشَهُد إِنهُهْم   ﴾۱۱﴿ لََكاِذبُونَ َوَّللاه
آیا کسانی را که نفاق ورزیدند، ندیدی؟ که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گویند: 

اگر شما را ]از خانه و دیارتان[ بیرون کردند، ما هم قطعاً با شما بیرون می آییم، و 
ا هرگز فرمان کسی را بر ضد شما اطاعت نمی کنیم، و اگر با شما جنگیدند، همانا شما ر

 (۱۱یاری می کنیم. و هللا  گواهی می دهد که آنان دروغگویند. )
فحوای آیۀ مبارکه میرساند که: در صدر اسالم، منافقانى « أَ لَْم تََر إِلَى الهِذيَن نافَقُوا »

 هاى خود مایه امید آنان بودند.  بودند كه با كف ار روابط مخفیانه و خائنانه داشتند و با وعده
منافقان برای اینکه دوستان خویش به وعده های خویش  »  ... لََنْنُصَرنهُكمْ   لَنَْخُرَجنه َمعَُكمْ » 

باور مند بسازند ، طوری صحبت می کردند که جانب مقابل به قاطع بودن صحبت 
ُ يَْشَهُد إِنهُهْم لَكاِذبُونَ »:خویش باورمند می ساختند .وهللا تعالی می فرماید   لیو «َوَّللاه

 منافقان چنان درغگوومحیال بودند که با دوستان خود هم از دروغ  می گفتند.
 (.ورزیدند منافق شدند، نفاق می») نَافَقُواْ »

 :11شأن نزول آيۀ 
ک: ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: گروهی از بنی قریظه مسلمان شده  -1067

گفتند: اگر مسلمانان شما  به بنی نضیر میها منافق هم بود این منافقان  بودند که در بین آن
 آیۀ  نها شویم. پس خدای پاک در خصوص آ شما خارج میه را اخراج کردند ما هم همرا

ْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب  »  را نازل کرد. «أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن ِْلِ

اَل يَْخُرُجوَن َمعَُهْم َولَئِْن قُوتِلُوا اَل يَْنُصُرونَُهْم َولَئِْن نََصُروُهْم  لَئِْن أُْخِرُجوا
 ﴾۱۲﴿ لَيَُولُّنه اأْلَْدبَاَر ثُمه اَل يُْنَصُرونَ 

اگر ]یهود[ اخراج شوند آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده شود 
ً ، حتم اگر اراده کمک کنند و ]منافقان[ آنها را یارى نخواهند كرد ، خواهند   شتپُ ]در جنگ[  ا

 (۱۲كند. ) یـنمی آنها را یار یسپس كس، كرد

ِ َذِلَك بِأَنهُهْم قَْوٌم اَل يَْفَقُهونَ   ﴾۱۳﴿ أَلَْنتُْم أََشدُّ َرْهَبة  فِي ُصُدوِرِهْم ِمَن َّللاه
های ایشان بیش از ترس آنان از هللا است، این به آن  البته ترس شما )مسلمانان( در سینه

 (۱۳)فهمند.  اند که نمی خاطر است که آنان قومی
 بیم  ترس و بیم. تمییز است. : خوف و هراس.«َرْهبَة  »

« ِ )ترس از مردم به جاى ترس از خدا، نشانه  «أَلَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَة  فِي ُصُدوِرِهْم ِمَن َّللاه

 روشن نفاق است. (
 .: به علت آنکه ایشان. بدان خاطر که آنان«مْ ـهُ ـبِأَنه »
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ت و قدرت مسلمانان، اراده و  دانند و نمى منافقان نمى «ونَ ـهُ ـَ قـال يَفْ » فهمند كه رمز عز 

 است. متعال لطف خداوند

نٍَة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر بَأُْسُهْم بَْينَُهْم  اَل يُقَاتِلُوَنُكْم َجِميع ا ِإاله  ى ُمَحصه فِي قُر 
 ﴾۱۴﴿ َشِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِميع ا َوقُلُوبُُهْم َشتهى َذِلَك بِأَنهُهْم قَْوٌم اَل يَْعِقلُونَ 

جنگند. عداوت و  های محکم و یا از پشت دیوارها نمی آنان هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در پس قلعه
هایشان پراگنده است. این  پنداری حال آنکه دل جنگشان در میان خودشان سخت است، ایشان را متحد می

 (۱۴)کنند.  اند که تعقل نمی اختالف به آن خاطر است که آنان گروهی

نَةٍ ـقُ » َحصه  قلعه ها وساختمان ها ی محکم واستوار. «:ری  مُّ

دار، دیوارها. سورها.  «:ُدرٍ ـجُ »  جمع ج 

جنگ و عداوت در میان خودشان سخت است و متحد و متفق  «:بَأُْسُهم بَْينَُهْم َشِديدٌ »

نیستند. در جنگ با یکدیگر توانا و نیرومندند، ولی در مقابل مؤمنان راستین ترسو و 
 .باشند ف میضعی
درین جا هدف همین محل شود،  به محل اجتماع مردم گفته مى «قرية»جمع « قُرى  »

 شهر باشد یا قریه.اجتماع مردم است که 
نَةٍ »   به معناى قلعه است. » حصن»از  «ُمَحصه

نَةٍ »  .شود یعنى مناطقى كه از طریق دیوار یا خندق و یا برج حفاظت مى« قُرى  ُمَحصه

نَةٍ قُٗرى » َحصه  (.آبادیهای محکم، دژهای استوار)«مُّ

 (.پراکنده) «َشتهىَٰ »

 ﴾۱۵﴿ َكَمثَِل الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَِريب ا َذاقُوا َوَباَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ 
تلخ كار  پس سزای )داستان این گروه ازمنافقان(  همانند  داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند، 

 (۱۵خود را چشیدند و براي آنها عذاب دردناك است. )
فحوای آیه می رساند که : همكارى با منافقان،  «ذاقُوا َوباَل أَْمِرِهْم َو َلُهْم َعذاٌب أَِليٌم »

 شخص را دچار عذاب دنیا وآخرت می سازد.
ن یهودیان شود ولى ما در داستا یک انسان از یك سوراخ دو بار گزیده نمى میگویند:

هاى منافقان را خوردند و فكر نكردند كه  مالحظه نمودیم که هم  فریب وعده نضیر، بنى
 .قینقاع دادند وبدان وفا نكردند ها را به یهودیان بنى این منافقان، چندى قبل همین وعده

 (.نتیجه، عاقبت) « َوبَالَ »

ا َكفََر قَاَل ِإن ِي َبِريٌء ِمْنَك ِإن ِي َكَمثَِل الشهْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلْْلِْنَساِن اْكفُْر  فَلَمه
َ َربه اْلعَاَلِمينَ   ﴾۱۶﴿ أََخاُف َّللاه

من از چون کفر ورزید گفت: من از تو بیزارم، همانند شیطان كه به انسان گفت: كافر شو، 

 (۱۶) كه پروردگار عالمیان است بیم دارم! یخداوند
 ۀطوریکه از فحوای آی رفیق نیمه راه است.شیطان،  در این هیچ جای شکی نیست که:

ا َكفََر قاَل إِنِ ي بَِري»مبارکه معلوم می شود:  انسان بناً باید گفت که: روزگار  « ءٌ  اْكفُْر فَلَمه

 جوید. وبرایش میگوید: دین به جایى میرسد كه حتی شیطان هم از او برائت مى بى

 من از تو بیزارم(.)« ٌء ِمْنكَ  إِنِ ي بَِري»
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 ﴾۱۷﴿ فََكاَن َعاقِبَتَُهَما أَنهُهَما فِي النهاِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء الظهاِلِمينَ 
و این عذاب اند،  چنین است كه هر دو در آتش جهنم)انسان کافر و شیطان( پس سرانجام آن دو 

 (۱۷)ابدی سزای هر ظالم است. 

َ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا  َ إِنه َّللاه َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما قَدهَمْت ِلغٍَد َواتهقُوا َّللاه َّللاه
 ﴾۱۸﴿ َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُونَ 

از مخالفت الله بترسید و هر شخص باید بنگرد که چه چیزی را برای عاقبت  اید!  ای كساني كه ایمان آورده
 (۱۸دهید آگاه است. ) وند از آنچه انجام میو از خدا بپرهیزید كه خدافردا پیش فرستاده است. 

 ى ایمان اندیشى، الزمه عاقبتو نگرى  این رامیرساند که آینده معنی» د  ـدََّمْت ل غَ ـما قَ »
 است. 

َ فَأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ   ﴾۱۹﴿ َواَل تَُكونُوا َكالهِذيَن َنُسوا َّللاه
مباشید که خدا را فراموش کردند، و خدا نیز آنها را به خود فراموشي و مانند کسانی 

 (۱۹گرفتار كرد، و آنها فاسق و گنهكارند. )
جزای الهی  .خدا را فراموش کردند و طاعت و عبادت را از یاد بردند «:نَُسوا هللاَ »

آغاز از خود انسان متناسب به عمل است، بناً باید اعتراف کرد که عامل سقوط انسان، 
 الهى بشمار می رود.ی  خودفراموشى ازجمله جزا می یابد،

 اَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النهاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنهِة أَْصَحاُب اْلَجنهِة ُهُم اْلفَائُِزونَ 
﴿۲۰﴾ 

 (۲۰دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند، بهشتیان همان رستگارانند. )

ِ لَْو أَْنَزْلنَا َهَذا اْلقُْرآَن  ع ا ِمْن َخْشيَِة َّللاه َعلَى َجبٍَل َلَرأَْيتَهُ َخاِشع ا ُمتََصد ِ
 ﴾۲۱﴿ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنهاِس لَعَلهُهْم َيتََفكهُرونَ 

شك آن را از ترس خداوند خاكسار و  اگر این قرآن را بر كوهى  نازل می کردیم ، بى
مثلهایى است كه براى مردم بیان می کنیم تا که ایشان دیدى، و اینها  فرو پاشیده مى
 (۲۱بااندیشند. )

ِشعٗ »  (.خاکسار، سرافکنده) :«اـَخَٰ

ٗعا» تََصد ِ  .(شکافته، ازهم پاشیده) :«مُّ

مبارکه همانا، تعظیم  به عظمت قرآن عظیم الشأن است، زیرا  ۀهدف وغایت اساسی در آی
این کتاب آسمانی شامل بر معارف حقیقی و اصول شرایع و عبرتها و مواعظ و وعد و 
وعیدهایي می باشد. بنابر بر همین عظمت است که می فرماید: اگر ممكن بود كه این 

د، بصورت قطع مي دیدي كه قرآن بر یك كوه ، با همه غلظت وسختی كه دارد، نازل شو
كوه با آنهمه صالبت و غلظت و بزرگي ومقاومتی كه دارد، از ترس خدا متأثر و متالشی 

 مي شد.
زمانیکه حال كوه در برابر قرآن چنین است، انسان اشرف مخلوقات سزاوارتر از آنست 

، قلبش و باید وقتی كه قرآن کریم بر اوتالوت مي شود، یا خودش آن را مطالعه می كند
خاشع گردد، پس انسانهایی كه نه تنها در برابر قرآن خاشع نمی شوند، بلكه از در 
 مخالفت و انكار آن بر می آیند قلبهایشان از كوه هم سختر و نفوذ ناپذیرتر است.
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َولَۡو أَنه قُۡرَءاٗنا »از سورۀ رعد( می فرماید :  31  پروردگار با عظمت ما در) آیۀ   همچنین
عَۡت بِِه ٱأۡلَۡرُض أَۡو ُكل َِم بِِه ٱۡلَمۡوتَىَٰۗ  ُسي َِرتۡ  کوهها از   بود که  و اگر قرآنی) «بِِه ٱۡلِجَباُل أَۡو قُط ِ

آمدند  در می  سخن  به  با آن  یا مردگان  شکافت می آمد و زمین در می  حرکت  به  آن  هیبت
 .بود( قرآن  همین  آن  شک  )بدون
ه یکهزارو چارصد  سال  قبل انقالب را درعالم بشریت عظیم الشأن  کتاب است ک قرآن

پر با نمود، نور این کتاب چنان با قوت صالبت وبا عظمت است که تا بشر زنده است 
  نور آن به  خاموشی  نخواهد گراید.

آن خاموش نمى شود و چراغیست كه روشنى آن فرو  مشعلى است كه قران عظیم الشأن 
 .  عمق آن از تصور ها بیرون است نمى نشیند، در یایى است كه

، شك و تردید را از اذهان  ، كتابیست كه حق و باطل را از هم جدا مى كندکریمقرآن 
را  جال ء مى هد، اطمینان و آرامش  دور مى سازد، خواندن و شنیدن آن قلب را صیقل و

 به انسان به ارمغان می آورد. 
»  اسالم  با زیبای  خاصی میفرماید:  قرآن عظیم الشأن  پیامبر بزرگواردر فضیلت 

شما كسى است كه قرآن  بهترین(. )  صحیح البخارى »  ) خیركم من تعلم القرآن و علمه
 . ( را مى آموزد و بدیگران تعلیم میدهد

من »روایت است که پیامبر اسالم فرموده است  ابن مسعود همچنان در حدیث دیگری از 
بعشرامثالها الاقول آلم حرف بل الف حرف  به حسنة والحسنةقراء حرفاء من كتاب هللا فله 

 (  .و دارمى سنن ترمذى»  )والم حرف ومیم حرف.
 )قرآن( را بخواند برایش به آن ) یك حرف ( یك حسنه است هللا حرفى از كتاب  كسیكه)

یك حرف است بلكه الف یك ) الف الم میم (  وحسنه به ده چند است، من نمى گویم كه آلم 
  .( یك حرف است ومیم حرف دیگرى است ( یعنى تالوت آلم سى حسنه دارد حرف والم

همچنان در حدیث دیگری که روای آن  حضرت عمر رضی هللا عنه است آمده است که: 
اصابه الماء  ان هذه القلوب تعداَ كما یعد اَ الحدید اذا»  تالوت  قرآن قلب را جال میدهد: 

(  شعب ایمان بیهقى» )القرآن جالء ها قال كثرة ذكر الموت و تالوتقیل یا رسول هللا وما 
 یت قلب ها زنگ آلود میگردد مانند آنكه آهن در )اثر تماس( به آب زنگ آلودآ بیگمان )

یاد آورى  به میشود. ازپیامبر اسالم پرسیده شد كه جالى آن به چه چیز هاست؟ فرمودند:
  .(نمودن زیاد ازمرگ وتالوت قرآن پاك

که خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل   قرآن کتابی است
 فرموده است.

پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتماً در زندگی ما 
 واساسی  دارد. نقش حیاتی 

بل می  زیستند کتابی  نیست که فقط برای هدایت مردمان که یکهزار چاصد سال ق قرآن 
نازل گردیده باشد ، بلکه قرآن کتابی است برای بشریت ودر طول  تاریخ  بشریت تا 

 اینکه بشریت زنده  است، قرآن مورد  رهنمایی ایشان میباشد.
زمانی انسان میتواند به ترقی  اصلی و واقعی وکشفیات بزرگی  دست یابد، که هدایات 

 به قرآن دست یابد که  وابدی  ه سعادت  اصلیقرانی گوش فرا دهد. زمانی میتواند ب
آیا برابرند آنان  » قرآن عظیم  الشأن با زیبای خاصی میفرماید:مراجعه می نمائیم،  کریم

 » که می دانند وآنان که نمی دانند؟



 
26 

که با وجود  به این امر معترف اند  دانشمندان بزرگ جهان اکثریت مطلق از علماء و
نوز قطره ای کوچک از دریای بیکران علم الهی را کشف تمامی اختراعات خود، ه

 ننموده اند.
تجربه نشان داده است که هر کسی با قرآن دوست باشد، آن را بخواهد وبرای او ارزش 

جواب اعتماد اورا خواهد داد اورا تنها نمی گذارد ، در غم وشادی همراه قرآن قائل باشد 
 همراه خواهد آورد.وشادابی ونشاط را برای او به   اوست

کتابی است که انسانها را  . قرآندوست نیمه راه نیستکریم قرآن  نباید فراموش کنید که:
 کریم به عبادت همراه با روحیه ونشاط وشادی دعوت می نماید.اگردوست انسان قرآن

 متعال حتماً طرفدار این دوستی خداست وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند باشد
 در حمایت از کسی؟متعال کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند است وچه 

هر  متعال متوجه می شود که خداوند پیدا می کند. یانسان با زندگی با قرآن روحیه باالی
پس خود به خود حالت شادمانی وسرور به او دست می  لحظه با او در حال گفتگو است.

 د.می شود که زندگی را با خوشی سپری نمای  دهد وسبب

قرآن راه مبارزه با ظلم وزیر بار زور ظالم نرفتن را بخوبی به ما نمایش داده 
ریخ بوده است أاست راهی که نجات بخش توده های مردم مستضعف در طول ت

، حضور در مساجد وشرکت در جلسات کریم ومردم همواره با تکیه بر قرآن
 ن مبارزه نمایند.وعلیه کافران وظالما  دینی توانسته اند با هم متحد شده

دب واحترام آاز  آګنده ومحترمانه که   سراسر این کتاب آسمانی پر است از کالم شیرین
وشخصیت قائل شدن برای پدر ومادر وبزرگتران است.هرآنچه از کتب شاعران وآثار 

ونزاکت می جوئیم، همگی به یکباره دراین کتاب مقدس  نویسندگان درباب ادب واحترام
ده است. کتابی که جهت سنین مختلف ودر جوامع گوناگون با تفکرات وادب آموز آم

 واعتقادات مذهبی متفاوت ، کاربرد دارد.
این کتاب آسمانی نه تنها همواره وحدت ویکپارچگی مسلمانان رافراهم می کند بلکه 

در متعال جل  عظمته خداوند  اعتماد کلیه انسانهای روی زمین را درخواست می نماید.
اب مقدس از مسلمانان می خواهد که دست برادری به یکدیگر بدهند واز هرگونه این کت

 تفرقه دوری نمایند.
زیرا هرگونه جدائی از یکدیگر زمینه را برای نفوذ مسلمانان فراهم می کند وموجب 

خواهد شد.جامعه اسالمی هرگز اجازه نفاق وجدائی بین برادران  برادرکشی بین مسلمانان
 یک جامعه اسالمی نخواهد داد.مسلمان را در 

قرآن به عنوان تکیه گاه مسلمانان جهان وعامل اتحاد دروحدت آنان همواره دیوار 
این  محکمی در برابر خواسته های غیر مشروع استعمارگران در سطح جهان بوده است.

کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان ونقطه ضعف وخار چشم دشمنان اسالم ومسلمانان بوده 
 اهد بود.وخو

ِحيمُ  ْحَمُن الره ُ الهِذي اَل ِإلَهَ إاِله ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشهَهاَدِة ُهَو الره  ُهَو َّللاه
﴿۲۲﴾ 

بخشنده مهربان. خدایى كه غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشكار است اوست   اوست
(۲۲) 
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ُ الهِذي اَل ِإلَهَ إاِله ُهَو  اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السهاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز ُهَو َّللاه
ا يُْشِرُكونَ  ِ َعمه  ﴾۲۳﴿ اْلَجبهاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن َّللاه

عیب و نقص، امان  و بیمنزه،  اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، او پادشاه،
دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و غالب، بزرگوار و شکوهمند و واال 

 (۲۳)آورند.  مقام و صاحب بزرگی کامل است. پاک است هللا از آنچه با او شرک می
 به معناى مالك امور مردم و اختیاردار حكومت آنان است. «ملك»
 ه از هر عیب و نقص.به معناى پاك و منز   «قدوس»
یعنی هللا تعالی، احاطه  .به معناى صاحب سلطه و سیطره و مراقبت است «اْلُمَهْيِمنُ »

 كامل بر هستى دارد.
كند، نه با جنگ و ستیز و یا شر  و  یعنى كسى كه با سالم و عافیت برخورد مى «سالم»

وبا تمام وضاحت این فهم را می رساند که هللا تعالی هیچ گونه ضررى را به  .ضرر
 مخلوق خود نمی رساند.

 كند. دهد و تو را در امان خود حفظ مى نیز یعنى كسى كه به تو امنی ت مى «مؤمن»
 .به دو معناى قادر بر جبر و جبران كننده آمده است «جبار»
 .گی، واالمقام(شایسته عظمت و بزر)«ٱۡلُمتََكب ُِرِّۚ »

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسب ُِح لَهُ َما فِي  ِ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو  ُهَو َّللاه
 ﴾۲۴﴿ السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

، آنچه در آسمانها های نیک تنها برای اوست نامآور صورت دهنده،  اوست خداوند آفریدگار پدید

 (۲۴) و او غالب باحکمت است.گوید،  و زمین است او را تسبیح مى

 سماء و صفات هللا:أشناخت 
ترسید و تقوای بیشتری ترین انسان؛ شخصی است که از آهلل تعالی بیشتر میخداشناس

داشت باشد.مفسرین بدین نظر اند شخصی که بخواهد پروردگارش را بشناسد و یا 
 را نسبت به هللا تعالی تکمیل نماید در برابراش، هیچ راهی جز شناخت وی  ازشناختش 

دارند را  سماء وی را صراحتاً بیان میأراه نصوص وحیانی که؛ اوصاف و اعمال و 
توان با چشمان و یا در دنیا مشاهده كرد،  را نمی متعال دیگری وجود ندارد؛ زیرا خداوند
 نصوص دینی وی را شناخت.پس باید کوشید که با مراجعه به 

هَ إِاله ُهَو »هللا تعالی خود را برای بندگان خویش چنین تعریف وبیان می دارد: 
ُ اَلٓ إِلََٰ ٱّلِله

ِت َوَما فِي ٱأۡلَۡرِضۗ َمن َذا ٱلهِذي  َوَٰ يَۡشفَُع ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّوُمِّۚ اَل تَۡأُخذُهُۥ ِسنَة  َواَل نَۡوم ِّۚ لههُۥ َما فِي ٱلسهَمَٰ
ۡن ِعۡلِمِهۦٓ إِ  اله ِبَما َشآَءِّۚ ِعنَدهُۥٓ إِاله بِِإۡذنِِهۦِّۚ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهۡمِۖ َواَل يُِحيُطوَن بَِشۡيء  م ِ

ِت َوٱأۡلَۡرَضِۖ َواَل يَ  َوَٰ البقرة: ۀ )سور «وُدهُۥ ِحۡفُظُهَماِّۚ َوُهَو ٱۡلعَِليُّ ٱۡلعَِظيُم   َوِسَع ُكۡرِسيُّهُ ٱلسهَمَٰ

هللا آن ذاتی است هیچ معبودی برحق غیر از او وجود ندارد )که( همیشه زنده و (.)255
آید و نه خواب یعنی  پایدار است )تدبیر تمام کائنات در دست اوست(، او را نه پینکی می

ها و هر چه در زمین است خاص  باشد( هرچه در آسمان از کائنات یک لحظه غافل نمی
که نزد او شفاعت کند مگر به اجازه او، آنچه را که پیش روی آنها  از اوست، کیست

داند )یعنی از احوال حاضر و آینده انسانها  است و آنچه را که پشت سر آنها است می
یابند، مگر آن مقداری که او بخواهد. کرسی او  باخبر است( و مردم از علم او آگاهی نمی
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نگهداری آنها )آسمانها و زمین( او را خسته ها و زمین را فرا گرفته است، و  آسمان
 سازد، و او عالیتر و بزرگتر است. ( نمی

خداوند آن ذاتی است كه جز او » سورۀ  الحشر ( خواندیم : 23همچنین طوریکه در آیۀ )
دهنده و امنیت بخشنده،  عیب و نقص، امان معبود حقی وجود ندارد؛ او فرمانروا، منزه، بی

 ».رتمند و چیره، بزرگوار و شكوهمند، و واالمقام و فرازمند استمحافظ و مراقب، قد

 سماء هللا:أعلم به صفات و

اهمیت  سماء خدا یكی از دو ركن توحید است،أعلم  صفات و  قبل از همه باید گفت که:
در این است كه شناخت آنها یكی از دو ركن توحید  متعال سماء وصفات خداوندأعلم به 

علیهم السالم برای تثبیت آن  ءنبیاأای است که توحید بزرگترین مسئلهآید و به شمار می
 اند.آمده

 خوانندۀ  محترم!
یابد؛ هر اندازه كه علم  در این هیچ جای شک نیست که ایمان با علم و عمل افزایش می

شود، به همان اندازه، ایمان وی نیز زیاد  انسان نسبت به هللا تعالی وعظمت اش بیشتر 
لبیک گوید، ایمانش سیر صعودی متعال  وامر خداوندأد. همچنین هرگاه انسان به خواهد ش
نماید. و اگر علم و عمل انسان اندک باشد، ایمان نیز سیر نزولی طی خواهد طی می

ذِ »فرماید: نمود؛ خداوند متعال می ن يَقُوُل أَيُُّكۡم َزاَدۡتهُ َهَٰ ِهۦٓ َوإَِذا َمآ أُنِزلَۡت ُسوَرة  فَِمۡنُهم مه
ا ٱلهِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه  ٗنا َوُهۡم يَۡستَۡبِشُروَن ، َوأَمه ا ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰ ٗناِّۚ فَأَمه َرض  إِيَمَٰ

ِفُروَن  و چون (.)125-124التوبة: )سورۀ « فََزاَدۡتُهۡم ِرۡجس ا إِلَىَٰ ِرۡجِسِهۡم َوَماتُواْ َوُهۡم َكَٰ
( ءپس از میان آنها )منافقان( کسی هست که )به طور استهزاسوره ای نازل شود 

اند  گوید: ایمان کدام یک از شما را این )سوره( افزود؟ )بگو:( اما آنانی که ایمان آورده می
﴾ و اما آنانی که در 125شوند. ﴿ البته بر ایمان آنها افزوده است و آنها خوش و شادمان می

شان افزود و  )آن سوره( پلیدیی بر پلیدی سابقهایشان مرض )شک و نفاق( است،  دل
 .میرند.( سرانجام در حالت کفر می

بلی، مؤمنان آیات نازل شده و علوم و قوانینی را که در بر دارند، با عزم به عمل کردن 
گردد. اما منافقان به خاطر نمایند. و این، باعث افزایش ایمان آنها می به آنها تصدیق می
 یابد.و عدم استجابت، كفرشان افزیش میتكذیب آیات الهی 

، درک معنای آنها، عمل به محتوایشان و خواستن از متعال سماء و صفات خداوندأعلم به 
ی آنها در دل بندگان خدا تعظیم، تقدیس، محبت، امید، ترس، توكل، بوسیلهمتعال خداوند 
مثل اعلی در خواهد آمد در دل آنها به متعال  کند؛ طوری كه خداوند ایجاد می  و انابت

تواند چنین جایگاهی در كه هیچ شریكی در ذات و صفاتش ندارد. همچنین هیچ كس نمی
متعال گردد، عبودیت خداوند قلب انسان داشته باشد. اینجا است كه توحید قلبی متحقق می

م گردند و تما کند، دلها در برابر عظمت و جالل خداوند خاشع و فروتن میتجلی پیدا می
 آورد. وجود انسان در برابر قدرت باری تعالی سر تعظیم فرود می

 :متعال خداوند یتعداد نامها
اند و بیشتر از این معتقدند كه نامهای خداوند منحصر به نود و نه اسم ءتعداد از علما

نمایند كه بر  استدالل می صلی هللا علیه وسلم نیستند و در این راستا از حدیث پیامبر اکرم 
 همین عدد تصریح نموده است. 
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سماء هللا الحسنی أخداوند دارای نود و نه نام است كه معروف به »گوید:  ابن حزم می
هستند و هر كس از طرف خودش، چیزی به آنها اضافه کند، در این باره دچار انحراف 

( ابن 1/30المحلی )) ت ذكرشده.هایی هستند که در قرآن و سنشده است. و آنها همان اسم
 حزم.(

ایشان با سند خودش این حدیث را آورده است كه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 
خداوند نود و نه اسم دارد. یعنی یكی كمتر از صد. هر كس كه آنها را حفظ نماید، به »

ه بر آن، آمده همام كه یكی از راویان این حدیث است عالودر روایت ». رودبهشت می
 ».خداوند فرد است و عدد فرد را دوست دارد»است که: 

باشد؛ به صحت رسیده است که خداوند دارای نود و نه اسم می»گوید:  سپس ابن حزم می
لذا برای هیچکس جایز نیست كه برای خداوند نام دیگری را جایز بداند، چرا که پیامبر 

خداوند نود و نه اسم دارد یعنی یکی کمتر از صد »فرمود: م ل  صلی هللا علیه وس اکرم
 ( ابن حزم. (1/30المحلی )»)

پسندند. و آنچه که آنها  منحصر دانستن نامهای خداوند را در این تعداد نمی ءاما جمهور علما
را به این سمت سوق داده است، وجود نصوصی است كه دال بر این است که تعداد آنها 

  باشد. بیشتر از این می
در این  متعال معتقدند كه نامهای خداوند ءجمهور علما»گوید:  ابن حجر عسقالنی / می

بر  ءشود؛ بلكه بیشتر از این است و امام نووی نقل کرده است که علما تعداد منحصر نمی
كه امام  ص این رأی، اتفاق نظر دارند... و این دیدگاه را روایت ابن مسعود از رسول هللا

أَْسأَلَُك بُِكل ِ اْسٍم »نماید: ایت كرده و ابن حبان آن را صحیح دانسته، تأیید میاحمد آن را رو
ْيَت ِبِه نَْفَسَك، أَْو أَْنَزْلتَهُ فِْي ِكتَابَِك، أَْو َعلهْمتَهُ أََحدا  ِمْن َخْلِقَك، أَِو اْستَأْثَرْ  َت ِبِه ُهَو لََك، َسمه

تَْجعََل اْلقُْرآَن َربِْيَع قَْلبِْي، َونُْوَر َصْدِرْي، َوَجالََء ُحْزنِْي، َوَذَهاَب فِْي ِعْلِم اْلغَْيِب ِعْنَدَك، أَْن 
يْ  اى، یـا در كتابت نازل ى هر اسمى كه خـود را بـدان نام نهادهالهى! من بوسیله» .«َهم ِ
یب اى كه نزد تو در علم غاى، یا ترجیح دادهاى، یا به یكى از مخلوقاتت تعلیم دادهنموده

ى غم و ام و برطرف كنندهنمایم كه قرآن را بهار دلم، نور سینهبماند، از تو مسألت مى
 ».اندوه من بگردانى

 سماء هللا وارده در کتاب هللا:أ
 سماء هللا که در کتاب هللا  ذکر گردیده اند عبارتند از:أ
االکرم:  -4االعلی: واال در ذات و صفات،  -3االحد: یگانه،  -2هللا: معبود مطلق،  -1 

 -8اآلخر: آخر بال انتها،  -7االول: اول بال ابتدا،  -6اإلله: معبود به حق،  -5نیکوکار، 
البر:  -11آفریدگار،   الباری: -10الباطن: نهان و ناپیدا،  -9الظاهر: بلندمرتبه و غالب، 

الجبار: بسیار  -14پذیر،  بسیار توبه  التواب: -13البصیر: بینا،  -12نیکوکار،  خیر و
 -17الحسیب: مراقب و حسابرس،  -16الحافظ: نگهدار،  -15کننده،  قادر و عظیم، غلبه

 -21المبین: آشکار،  -20الحق: حق،  -19الحفی: مهربان،  -18الحفیظ: بسیار نگهدار، 
 -25الحی: زنده،  -24 الحمید: ستایش شده، -23 یم: بردبار،الحل -22الحکیم: با حکمت، 

الخالق: بسیار  -28آفریننده،   الخالق: -27الخبیر: آگاه،  -26القیوم: )پاینده( بی نیاز، 
الرحیم: مهربان،  -31الرحمن: بخشاینده،  – 30الرئوف: بسیار مهربان،  -29آفریننده، 

 -35السالم: مبرا از عیب،  -34راقب، الرقیب: م -33دهنده،  الرزاق: روزی -32
الشهید:  -38 الشکور: بسیار سپاسگزار، -37الشاکر: سپاسگزار،  -36 السمیع: شنونده،



 
30 

شود،  ی نیازها رو به سوی او می الصمد: کسی که برای رفع همه -39حاضر و گواه، 
العفو: بسیار  -43العظیم: بزرگوار،  -42ناپذیر ،  العزیز: شکست -41دانا،   العالم: -30

الغفار: بسیار  -46العلی: دارای علو مطلق،  -45العلیم: بسیار دانا،  -44باگذشت، 
الفتاح: گشاینده،  -49الغنی: دارای غنای مطلق،  -48الغفور: آمرزنده،  -47آمرزنده، 

القدیر: توانا،  -53القدوس: منزه،  -52القاهر: غالب و مسلط،  -51القادر: توانا،  -50
الکبیر:  -57کننده،  القهار: بسیار غلبه -56القوی: نیرومند،  -55لقریب: نزدیک، ا -54

المؤمن: ایمنی  -60،  اللطیف: باریک بین آگاه -59الکریم: صاحب کرم،  -58بزرگ، 
المتکبر: برتر از آن که بر کسی ستم کند،  -62المتعال: بزرگوار و واال،  -61،  بخش
المجید: صاحب مجد و بزرگواری،  -65کننده،  جیب: اجابتالم -64المتین: استوار،  -63
المتقدر: توانا و  -68المصور: صورتگر،  -67کننده بر همه هستی،  المحیط: احاطه -66

 -72الملیک: پادشاه توانا،  -71الملک: پادشاه،  -70دهنده،  المقیت: روزی -69قدرتمند، 
النصیر: یار و  -74هان و آشکار، المهیمن: مطلع بر ن -73المولی: سرور و سرپرست، 

 -78الواسع: گشاینده،  -77الوارث: وارث،  -76نظیر،  الواحد: تنهای بی -75پشتیبان، 
الولی: سرپرست و  -80الوکیل: حافظ و نگهبان، شاهد،  -79الودود: بسیار مهربان، 

 الوهاب: بسیار بخشنده. -81یاور، 

 حاديث نبوی:أسماء هللا وارده در أ
هللا که در احادیث صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  وارد گردیده است  اسماء 

 عبارتند از:
الحیی:  -85الحکم: دادگر عادل،  -84 الجواد: بسیار بخشنده، -83الجمیل: زیبا،  -82 

السبوح:  -88الرفیق: دارای رفق و مهربانی،  -87الرب: پروردگار،  -86صاحب حیا، 
 -92الطیب: پاک،  -91الشافی: شفادهنده،  -90لسید: سرور و آقا، ا -89نهایت منزه،  بی

  المؤخر: -95المقدم: جلوبرنده،  -94الباسط: گستراننده،  -93گیرنده،  القابض: پس
المنان: دهنده  -98عطاکننده،   المعطی: -97کننده،  المحسن: احسان -96تأخیردهنده، 

 مانند. های بیالوتر: منفرد و تک و تن -99های بزرگ،  نعمت
البته الزم به ذکر است که هر چقدر بخواهیم معانی این کلمات )اسماء وصفات خداوند(  }

را دقیق بنویسیم ولی باز هم در برگیرنده معانی و محتوای دقیق زبان عربی نمی باشد. 
زیرا ترجمه، با عین زبان اصلی مشابه نیست و دربرگیرنده تمام آن معنای زبان اصلی 

 بود.{ نخواهد
اسم در سنت رسول خدا صلی هللا علیه وسلم که 18اسم در قرآن کریم و  81این بود ذکر 

آنها را بعد از پیگیری در قرآن وسنت جمع آوری کرده ایم هر چند که در اسم )الحفی( 
قَاَل َساَلٌم َعلَْيَک  »مترددم, زیرا بصورت مقید در کالم خدا به نقل از ابراهیم؛ آمده است: 

 َ  (47 / )مریم«ْستَْغِفُر لََک َربِ ی إِنههُ َکاَن بِی َحِفيااَسأ
این تردید وجود دارد، چون ما درباره راویان این حدیث  «محسن»چنین نسبت به  و هم

که در طبرانی وارد شده است اطالعی حاصل نکردیم، ولی شیخ االسالم آن را از جمله 
 سماء هللا برشمرده است.أ

باشند، مانند؛ )مالک الملک، ذو الجالل و   به صورت مضاف میسماء هللاأو بعضی از 
 االکرام(.

  پايان                            
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 منابع و مأخذ های عمده:

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

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

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


