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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر الحاج : تتبع ونگارش

 ٢٠١٧ مارچ ١۵

  

 ٣۴ -تفسير احمد
  ١ -»الفلق«تفسير سوره  ترجمه و

 مکی می باشد  و ،نازل شده» رمهٔمكه مک«اين سوره در

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِقل أعوذ برب الفلق َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ َمن شر ما خلق ﴾١﴿ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َومن شر غاسق إذا وقب ﴾٢﴿ ِ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ َ ِومن شر النفاثات فی العقد ﴾٣﴿ ْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َّ ِّ َ ْ ٍومن شر حاسد  ﴾٤﴿ َ ِ َِ ِّ َ ْ َ
َإذا حسد َ َ َ ِ ﴿٥﴾  

  

  :ات مؤجزمعلوم

و چھل وپنج  ) ۴۵( و  ھفتاد سه حرف) ٧٣( و بيست وسه کلمه) ٢٣( و پنج آيت) ۵(رکوع ، و) ١(ی ٔسوره فلق دارا

  .نقطه است

ولی در مورد مکی بودن ويا مدنی بودن آن بين    اول اين سوره گرفته شده است،تاست که از آي» الفلق«نام اين سوره 

  .   مفسرين اختالف است 

خرين مراحل آسوره  در  ٔ، بلکه نشان دھنده اين امر ھم است که اين ،» مدنی« نه تنھا متن سوره  گويند که میمفسرين 

  .مدينه نازل شده است

اشاره » حسد«اينست که در اين سوره به موضوع ورند   آ که مفسرين  برمدنی بودن اين سوره بدان استدالل مییداليل

  . عمل آمده استه ب

ٔنيل به امتيازات است، نه مرحله ضعـف وناتوانی ومحروم شدن از  وم از آفت ھای مرحله قوت ؤواين پديده ش
در .  قرار نداشتند که حسادات کسی را تحريک کندیدر دوران مکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در شرايط. امتيازات

ولی . م بودوأوم شدن از آسايش وآرامش تمکه مسلمانان در شرايط و روز ھای  سختی قرار داشتند که اين روز ھا  محر

  . بھبود يافتًکه مسلمانان در مدينه بودند وضع شان تغيير و قسما زمانی
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 و رأی  اكثر علماء نيز  دانند  می را مكی»  ناس « ٔ و سوره »    فلق« ٔ و جابر سوره  ، عطاء، عكرمه  حسن  قول ولی به

كثير  ابن.   مدنی است  سوره اين:  كه  است  شده  ديگر نقل  و جمعی ، قتاده ) رض(عباس   از ابن اما در روايتی.   است ھمين

  .  است  نيز ھمين صحيح:  اند   ديگر نيز گفتهی و برخی  از علما  نظر است نيز بر ھمين

  

  : تسميه  وجه

   فرموده  با اين که  آغاز آن   به اين نام مسمی  شده است یبه  علت » الفلق«ٔسوره :ور شديم که آکه در فوق ياد  طوری

ِقل أعوذ برب الفلق« :  تعالی  حق َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ   .باشد می »  ُ

  

  :ٔی کلی  سوره فلق امحتو و محور

ی تعليمی اصورت کل گفته می توانيم که اين سوره دارای يک محتوه ب» الفلق « ٔی کلی سوره ادر مورد محورومحتو

پروردگار ما  در قدم اول به پيامبر صلی هللا عليه وسلم » الفلق«ٔه در سوره اين بدين معنی است ک.وتربيتی می باشد 

 اشرار پناه بردن به ذات پروردگار  است، ۀموزاند که يگانه راه نجات از شر ھمآودرقدم بعدی به ساير  مسلمانان، می 

ردگار شان پناه دھند، و از شر  خود را به حمايت پرو موزاند کهآدر اين سوره پروردگار با عظمت ما   برای ما می 

فرا    و وحشت و ترس  وی پناه جويند، از شر شب آن ھنگام که تاريک می شودۀمخلوقاتش به جاللت و عظمت و سلط

 و از شر ھر حاسدی يا ساحری، و اين سوره يکی از معوذتينی  گير نفسھا می شود، و فجار و اشرار انتشار می يابند

  . و در حمايت هللا قرار می داد  عليه وسلم  خود را بدان دم می کرداست که رسول هللا  صلی هللا

 وپناھگاه تان قرار دھيد زيرا هللا ءموزاند که فقط پروردگار با عظمت را ملجاآمحور کلی اين سوره به ما انسانھا می 

آرامش کامل  منيت واان احساس يقين داشته باشيد که در پناه آن انس باشد و ن از شر ھر مخلوقی شرير میئپناه گاه مطم

  . می کند 

زندگی اجتماعی وسياسی از اعم (ھمچنان در اين سوره تعليم واضح برای ما انسانھا است تا   در زندگی خويش 

 ی خويش را به پناه پروردگار با عظمت خويش  بسپاريم، وائخود، اوالد ، زن وفرزند مال ودار) وزندگی اقتصادی

  .ّباشيم که انسان  در پناه حق تعالی است که از  شر ھر موجود صاحب شر در امان خواھد مانداطمينان بايد داشته 

مرکزی  اين سوره پناه خواستن و تمسک جستن به پروردگار با  ور شديم محور اصلی وآکه در فوق  ياد  طوری

ه شناخته، و چه کم باشد و چه عظمت  ، از شر ھر چيزی، حال چه ظاھر باشد، و چه پنھان، و چه ناشناخته باشد و چ

   .ّزياد، و چه جزئی باشد و چه کلی

موزنده ای است، درس و تعليم نافع برای حمايت مردم، بعضی شان از بعضی ديگر، به سبب آو اين درسی سازنده و

 و امراض نفسانی است، ھمچنين برای حمايت آنھا از شر چيزھای سمی و کشنده، و از شر شب وقتی تاريک می شود،

پناه گرفتن به (وجود می آيد، به خصوص در بيابانھا و غارھا، که اسم سوره نيز بر اين امر ه در آن خوف و ترس ب

  .داللت می دھد) پروردگار با عظمت

  :امام بخاری  آمده است )  ۴٩٧۶( شماره در حديث

ازآبی بن (  »  قول كما قال رسول هللافنحن ن. سألت رسول هللا عن المعوذتين فقال قيل لی فقلت: عن أبی بن كعب قال« 

)  ناس وفلق ۀازسور: يعنی ) ( معوذتين(از پيامبرصلی هللا عليه وسلم از : کعب رضی هللا عنه روايت است که گفت 

خبر برايش رسيد که ابن مسعود اين دوسوره را در مصحف : اين سخن را آبی بن کعب زمانی پرسيد که : (ال نمودم ؤس

  .).ٔطوری فکر می کند که اين دو سوره از قرآن کريم نيست د وخويش نمی نويس
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، وما ) اين دوسوره برايم وحی شد ، ومن گفتم که از وحی است : يعنی » من گفتم  برايم چيزی گفته شد و« : فرمودند

  ).يم که پيامبر خدا صلی هللا عليه وسلم گفتندئھم ھمان چيزی را می گو

عود رضی هللا عنه روايت شده است که وی اين دوسوره را در قرآنی که نزد خود داشت هللا بن مسھکذا از  شخصی عبد

ی است که جھت دفع شر وشرارت خوانده می شود ئثبت نکرده بود ، وطوری فکر می کرد که اين دو سوره دعا ھا

 آنھا اجماع نمودند ، ووازقرآن  نيست ، پس نبايد در قرآن ثبت گردد، ولی سپس صحابه رضی هللا عنھم در قرآن بودن 

فيض الباری شرح مختصر ( .را در مصحف خويش نوشت  آن ابن مسعود رضی هللا عنه نيز از آن نظر خود برگشت و

  ).٩٧۶ليف دکتر عبدالرحيم فيروز ھروی  درتفسير حديث شماره  أصحيح البخاری  ت

  

  : مؤجز ۀترجم

  بسم هللا الرحمن الرحيم

   مھربانۀبه نام خداوند بخشند

ِقل أعوذ برب الفلق«  َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ   .شکافد دم را می برم به پروردگاری که دانه و ھسته و سپيده پناه می: بگو )١(»  ُ

َمن شر ما خلق« َ َ َ ِّ َ گردد که خداوند  ھا و حيواناتي مي ھا و جن  انسانۀاين شامل ھم . »از شر ھر آنچه آفريده است« )٢(» ِ

سپس به صورت ويژه خاص بيان کرد و . ھاست پناه برد ھا از شري که در اين  اينۀنندپس بايد به آفري. خلق نموده ه است

  :فرمود

َومن شر غاسق إذا وقب « َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ وقتي که خواب مردم را فرو . ستابرم به خدا از شري که در شب  و پناه مي ) ٣( » َ

  .گردند پوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي پخش و پراکنده مي مي

ِومن شر النفاثات في العقد« ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َّ ِّ َ گيرند و  ھا کمک مي و از شر زنان جادوگري که براي جادوي خود از دميدن در گره) ۴(» َ

  .کنند بر آن جادو مي

َومن شر حاسد إذا حسد« َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ ران حسود کسي است که زوال نعمت ديگ. »ورزد گاه که حسد می و از شر حسود بدان«) ۵(» َ

پس براي باطل کردن نيرنگ حسود و . کوشد خواھد و حسود براي از بين بردن نعمت از دست ديگران مي را مي

زند که  چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم مي. مصون ماندن از مکر و کيدش بايد به خدا پناه برد

نمايد که جادو حقيقت  و بر اين داللت مي. خدا پناه بردپس به طور خاص و عام به . حسود و بدجنس و خبيث النفس باشد

  .ور است زيرا  از آن بايد بترسيد و از جادو و جادوگران بايد به خدا پناه بردآدارد وزيان 

  

  :ٔتفسير اجمالی سوره فلق 

دارد، رھنمود اين سوره و سوره ای که بعد از آن قرار : صاحب تفسير فی ظالل در تفسير اجمالی اين سوره می فرمايد

ّو رھنمونی از سوی يزدان سبحان نخست برای پيغمبرش صلی هللا عليه وسلم و بعد از او برای ھمگی مؤمنان است ّ .  

رھنمود و رھنمون به اين که به کنف حمايت او، و به پناھگاه او ، پناه ببرند از ھر چيز خوفناکی ، چه پنھان باشد و چه 

انگار يزدان سبحان ... ّ و چه جزئی باشد و چه کلی  و چه کم باشد و چه زياد ه شناخته و چه ناشناخته باشد و چ آشکار

 و بديشان با  ّمحل حفاظت و حمايت خود را برايشان باز می گرداند، و پناه پناھگاه خود را برای ايشان فراخ می نمايد

ّمودت و محبت و عطوفت و مھربانی می فرمايد  ّبيائيد به محل امن و . ّه محل حفاظت و حمايتبيائيد ب. بيائيد اينجا : ّ

 و  بيائيد چه من بھتر می دانم که شما ضعيف ھستيد. ّامان خودتان ، محلی که در آن ايمن می گرديد و آرامش می يابيد
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در حالی که اينجا ، بلی اينجا امن و امان و آرامش و . شما دشمنانی داريد ، و پيرامون شما ترسھا و ھراسھا است

  .آغازد  بدين خاطر، ھر دو سوره با اين رھنمود و رھنمون می...طمينان و سالمت استا

  

    : فلق  ٔفضيلت سوره

قرائت و تالوت   باشد که  ی فضايل خاص خود مین داراأقبل از ھمه بايد گفت که تمام سوره ھای قرآن عظيم الش

خرت  آود ھای مندرج در آن موجب سعادت دنيا ووتدبر در معنی ومفاھيم اين سوره ھا، تطبيق وعملی نمودن رھنم

  .  گردد انسان می

 زندگی و کتاب عمل است برای ما انسانھا که  تالوت آن ۀن  برنامأھکذا نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الش 

کاران  پاداشھای عظيم نيکو ۀست برای عمل کردن به محتوای قرآن و ھميسرآغازی است برای تفکر و ايمان و وسيله ا

  .نيز از ھمين جا و با ھمين شرايط تحقق می يابد

ن، ايمان واعتقاد ايمانی انسان را قوت بخشيده ، صفاى دل را أنبايد فراموش کرد که، تالوت سوره ھای قرآن عظيم  الش

 اعلی ۀ به درجسانتر  ساخته ، مسلمان راآورده  ،  عبادت انسان  برتر، بھتر وآعمل ه تزيد بخشيده  در گناھان تخفيف  ب

  .   رساند ترقی می کامل و

ص که اين تالوت با ترتيل وتعمق در معانی ومفاھيم  خصوه ب ھکذا نبايد فراموش کرد که تالوت سوره ھای قرآن و

آيات متبرکه  صورت بپذيرد، بسياری از امراض  روحی و روانی را مدوا می نمايد، غم و انده انسان  را تقليل بخشيده، 

  . سازد بيشتر میرا ديدگان ى ئروشنا

ى انسان بوده، عمر انسان را با بركت ساخته، استجابت دعا اطمينان ئن مونس تنھاأنبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الش

  .گردد  در نھايت تالوت سوره ھای قرآن ، صفاى خانه، رفع عذاب وساير خيرات وبرکات برای انسان می.  می بخشد

ّ تدبر و عمل، مستوجب كمال ثواب و رضاى ۀودن مراتب كمال قرائت، ھمچون رسيدن به مرحلشايان توجه است كه پيم

  .شود الھى و دريافت خيرات بيشتر و بھتر مى

 ما نبايد به خواندن قرآن به عنوان يک کار  خواھم  خدمت خوانندگان خويش تقديم بدارم اينست که  ديگری که میۀنقط

 از ه از ھمه ثواب بيشتری دارد و تنھا با خواندن ھميشگی آن سورٔهاشيم که کدام سورتجاری نگاه کنيم و دنبال اين ب

  . برکت سوره ھای ديگر محروم بمانيم

آن است که می تواند به ۀ آن در کنار ھم باشد و انسان با بھره گيری از ھمۀ ست که بايد ھمن مجموعه ايأقرآن عظيم الش

  .خودسازی بپردازد

در ) رض(ی فضايلی است از جمله در حديثی از حضرت بی بی عايشه مثل  ساير سوره ھای قرآن دارا»  فلق«ٔسوره 

ٔمورد فضيلت سوره فلق وھمچنان سوره ناس آمده است ُكان إذا اْشتكى يقرأ «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است: ٔ َ ْ َ ََ َ ِ َ

َّعلى نفسه بالمعوذات وينفث، فلم َ ََ ُ ُ ْ َ ِ ِ َِ ِّ َ ُ ِْ ْ َ َا اْشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتھاَ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُْ َ ََ ََ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ که پيامبر صلی  ھر زمانی(»  .َ

ٔشد ، سوره فلق وسوره ناس را قرائت می هللا عليه وسلم مريض می   .کرد فرمود، و توسط اين سوره خود را  دم می ٔ

ٔه  که مريضی پيامبر صلی هللا عليه وسلم شدت گرفت، من سوریدر لحظات: فرمايد می)  رض(حضرت بی بی عائشه 

  .ش می کشيدمه اميد برکت دست خويش را بر جسمخواندم وب را می»  ناس«ٔوسوره »  فلق«

ٍعن عقبة بن عامر « : آمده است که  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است) رض( عقبه بن عامراز در حديثی  ِ َ َِ ْ َ َ ْ ُ ْ

َقال )  عنهرضی هللا( ِقال رسول هللا : َ َّ ُ ُ َ َ َّألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلھن «): صلى هللا عليه وسلم(َ ُ ُ ْ ِ َِ َْ َْ َ َ ََ َّ ِ ْ ُ ٍ َ ِّقل أعوذ برب (َ َ ِ ُ ُ َ ْ ُ

ِالفلق َ َ ِقل أعوذ برب الناس(َو ) ْ َِّ ِّ َ ُ ُ َ ْ ُ«.  
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  .» ھای فلق و ناس ھستند ؛ آنھا سورهآيا نمی دانيد که ديشب آياتی نازل شده است که مثل آنھا ديده نشده است«

ِبينا أنا أسير مع رسول هللا  «: فرمايد  می ھمچنان عقبه بن عامر َِّ ِ ُ َُ َ ََ َ ََ َبين الجحفة واألبواء إذ غشيتنا ) صلى هللا عليه وسلم(َ ْ ِ ِ َِ ْ َِ َ َْ َْ ُْ َ َ

ِريح وظلمة شديدة فجعل رسول هللا  َِّ ُ ُِ َ َ ََ ََ ٌُ َ َ ٌ ْ َ ِعوذ ب َيت) صلى هللا عليه وسلم(ٌ ُ َّ ِقل أعوذ برب الفلق(َ َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ ِقل أعوذ برب الناس(َو ) ُ َِّ ِّ َ ُ ُ َ ْ ُ (

ُويقول ُ َيا عقبة تعوذ بھما فما تعوذ متعوذ بمثلھما«: َ َ َِ ِ ُ ِ ِِ ِْ ٌَ ِّ َّ ََّ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ْ َقال» ُ ِوسمعته يؤمنا بھما فى الصالة: َ ِ َِ َّ َ ِ ِ َ ُّ ُ ُ ُ ْ َ َ. «  

کردم که باد و تاريکی سختی ما را فرا  لم  ميان جحفه و ابواء حرکت میروزی ھمراه رسول هللا صلی هللا عليه وس

با آنھا، ! ای عقبه«: ھای فلق و ناس نمود، ولی فرمود کردن با سوره گرفت، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شروع به دم

  . »ھا دم ننموده است ای به مثل اين سوره کننده دم کن، زيرا ھيچ دم) خودت را(

  .نمود و شنيدم که آنھا را در نمازی خواند  ھمچنين آنحضرت صلی هللا عليه وسلم  نماز را امامت می: ی افزايد راوی م

ُاقرأ يا جابر «: فرمايد  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می: که )   رض(ديثی روايت شده از حضرت جابر ھکذا در ح ِ َ َْ ْ

ُفقلت ْ ُ َوماذا أقرأ بأبی أنت : َ ْ َ َ َِ ِ ُ َ ْ َ َ َوأمی يا رسول هللا قالَ َ ََ ِ َّ ُ ِّ ُ ْاقرأ : َ َ ِقل أعوذ برب الفلق(ْ َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ ِقل أعوذ برب الناس(َو ) ُ َّ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ َفقرأتھما فقال) ُ ََ َ َ ََ ُ ُ ْاقرأ : ْ َ ْ

َبھما ولن تقرأ بمثلھما َِ ِِ ِْ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ی فلق و ناس ھا سوره«: پدر و مادرم فدايت شوند، چه بخوانم؟ فرمود: گفتم» بخوان! ای جابر«.»َ

  ).توانی مانند اينھا بخوانی ھا را بخوان و ھرگز نمی اين سوره«: بعد از آن فرمود. من به دستورش عمل نمودم» را

  : فلق می فرمايد ۀ فضيلت سورۀ ديگری حضرت عقبه بن عامر در باردر حديث

يا عقبة «): صلى هللا عليه وسلم(سول هللا ، فقال ر)يوسف(، وإما من سورة )ھود(يا رسول هللا، أقرئنی إما من سورة : قلت

، فإن استطعت أن ال تفوتك فی )قل أعوذ برب الفلق: (بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى هللا، وال أبلغ عنده من أن تقرأ

  ».صالة فافعل

تو ھيچ ! های عقب«: فرمود.  يوسف به من بياموزۀ از سورت ھود و چند آيۀ از سورتچند آي! ای رسول خدا: گفتم

خوانی، و سعی کن که خواندن آن در نماز از   فلق نمیۀاز سورر با عظمت ما تر نزد پروردگا تر و بليغ ای محبوب سوره

  ).تو فوت نشود

  

  : معوذتين  فضيلت

 :خوانيم  رضی هللا عنه در مورد فضيلت معوذتين می سعيد خدری  از ابی  و بيھقی  ترمذی  روايت  به  شريف در حديث

ّ صلی هللا عليه و سلم از زخم   هللا رسول«    معوذتين كه بردند اما بعد از آن  می  پناه ّپروردگار جل جالله  به  و انس  جن  چشم ّ

  .» كردند  مورد را ترك  ديگر  در اين خواندند و دعاھای  را می  دو سوره  شد، فقط اين نازل

ّ هللا  صلی هللا   رسول که  در اوقاتی« :  فرمود  كه  است  كرده ا روايتهللا عنھ  رضی در مؤطا از عايشه) رح( امام مالك

 بار تكرار  كار را سه دميدند و اين خواندند و بر خود می  را می بودند، معوذتين  می ّعليه و سلم از مريضی  ناراحت

ّ هللا  صلی هللا عليه و سلم به  و رسول خواندم  را می معوذتين  بر ايشان  ، من گرفت  می  شدت  درد ايشان كردند و چون می ّ  

  .دميدند  را بر خود می آن: يعنی. »كشيدند  می  خويش  خود را بر تن ، دست  دو سوره  اين  بركت اميد دريافت

ّ صلی هللا عليه و سلم به   هللا رسول« :  است عامر رضی هللا عنه روايت گرديده آمده بن در حديث که ازعقبه  ھمچنين     من ّ

  . »  بخوانم  ھر نمازی دستور دادند تا معو ذتين را بعد از ختم 

ّ هللا  صلی هللا عليه و سلم به رسول... «:  گفت  كه است  آمده   از وی ديگری  در روايت  ھمچنين  كه  ھرگاه:  فرمودند  من ّ

  .»  را بخوان ، معوذتين خاستی  برمی  از خواب  كه  و ھرگاه خوابيدی می 

 وجود   بسياری ، طرق از عقبه  حديث   اين در روايت«:  می فرمايد   نموده  را نقل  بسياری  احاديث  معنی كثير در اين ابن

  .»باشد  می مفيد قطعيت   از محققان  در نزد بسياری  حديث ، اين  بنابراين  در حد تواتر است دارد كه
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يا عقبة أال أعلمک سورا ما أنزلت فی « :  ّی هللا عليه و سلم فرمودندّ صل   هللا  رسول كه : ديگری  آمده است ھکذا حديث

« و » قل ھوهللا أحد «  التوراة و ال فی الزبورو ال فی اإلنجيل و ال فی الفرقان مثلھن ، ال يأتين عليک إال قرأتھن فيھا ، 

سلم خطاب به عقبه بن عامر رضی هللا رسول هللا صلی هللا عليه   و. (»قل أعوذ برب الناس« و » فلق قل أعوذ برب ال

ی را ياد ندھم که ھمانند آنھا نه در تورات و نه ھم در زبور و انجيل و نه ھم ئھاه ای عقبه آيا من به توسور: عنه فرمودند

قل أعوذ برب «و »  قل ھوهللا أحد«که بخوانی آنھا را، ھمانا   در قرآن نازل نشده است ، و شبی بر تو نگذرد مگر اين

  آمده است) ٢٨۶١: اين روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره( .می باشد»  قل أعوذ برب الناس«و » الفلق

  

  : معـوذتين  نزول اسباب 

ِقل أعوذ برب الفلق«: ٔدر مورد اسباب نزول سوره ھای معوذتين  َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ ِقل أعوذ برب الناس«َو »  ُ َِّ ِّ َ ُ ُ َ ْ چندين روايتی از جانب » ُ

امام بخاری از بيھقی وحديثی از حديثی (ين ذکر گرديده است ولی برای اختصار کالم من دراينجا به دوحديث مفسر

  :نمايم  اکتفاء می) ومسلم

 را سحر كردند طوری كه كاری را - صلى هللا عليه وسلم -نبی اكرم : فرمايد حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا می

تا روزی از روز ھا دعا بسيار زياد نمود  و . که آن کار را  انجام داده است  می كردتصور كه انجام نداده بود، خيال و

يكی از . آيا می دانی كه پروردگار با عظمت ما، راه عالج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند«: سپس، فرمود

سحر :  درد اين مرد چيست؟ دومی گفت:پس، يكی از آنھا به ديگری گفت. آنان بر بالينم وديگری، كنار پاھايم نشست

 چه چيزی سحر شده است؟ ۀوسيله ب: پرسيد. لبيد بن اعصم: چه كسی او را سحر كرده است؟ گفت: پرسيد. شده است

  : پرسيد. رت خرمای ۀ الياف كتان و پوست شكوفۀوسيله شانه، پس مانده ب: گفت

  .» ذروان«در چاه : كجا ھستند؟ گفت

: سپس برگشت و به عايشه گفت. بيرون رفت) چاه(سوی آن ه  ب- نبی اكرم  صلى هللا عليه وسلم آنگاه،: راوی می گويد

مرا كه . »خير«: آنھا را از چاه بيرون آوردی؟ گفت: عايشه پرسيد.  »نخل ھای آنجا مانند سرھای شيطان بود«

سپس آن چاه را با خاك، پر . »ودپروردگار با عظمت ما  ، شفا داد ولی بيم آن دارم كه باعث ضرر و زيان مردم ش

  .كردند

چون رسول هللا : از طريق کلبی از ابوصالح از ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرده است» دالئل النبوة«بيھقی در 

ھا بر سر چاه رفتند ناگاه آب  آن. صلی هللا عليه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن ياسر را با چند نفر به آنجا فرستاد

را مثل آب حناء يافتند آب چاه را تخليه کردند و سنگ را برداشتند و کريه را بيرون آورده سوزاندند در بين آن يک چاه 

ت اين دو سوره ھرگاه آيتی را ئپس اين دو سوره نازل شد و پيامبر خدا شروع کرد به قرا. کمان بود که يازده گره داشت

  ).ا بيھقی از کلبی روايت کرده است راين حديث. (کرد خواند يک گره را باز می می

هللا عنھا   رضی که  از حضرت بی بی عايشه)    و مسلم ن حديثی داريم در بخاریمعوذتي( ھمچنان در مورد اسباب نزول 

  :شرح ذيل روايت گرديده استه ب

ّ هللا صلی هللا عليه و سلم را جادو كرد بدين  رسول ،اعصم لبيدبن«  را  یئ و موھا  را گرفته یئرما خۀ شكوف  غالف  نحو كه ّ

ّ صلی هللا عليه  و سلم فروريخته  حضرت  از سر آن زدن  شانه   درھنگام كه    درآن  را كه  و نخی  ايشانۀ شان  بود و دندانھای ّ

  . يد دم  خرما قرار داد و در آن  غالف  بود، در آن  شده  ساخته  محكم ھا با سوزن  بود و گره  شده  زده  گره يازده

ّ هللا  صلی هللا عليه  و سلم نازل  بر رسول  معوذتين  بود كه  زمان در اين    نمودند و چنان آنھا آغاز  خواندن  به  ايشان  شد پس ّ

، پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وجود   حال شد و در عين ھا باز می  گره  از آن  گره خواندند، يك  را می یت ھر آي بود كه
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 هللا   رسول گاه آن.  آخرھم  باز شد  گره كه کرد، تا اين ره نوعی از راحتی وسبکی احساس میگز شدن ھر خويش به با

ّصلی هللا عليه   و سلم چنان    بر آن  برھه  نيز در اين عليه السالم جبرئيل. اند  از بند رھا شده یئ گو  از جا برخاستند كه ّ

ّ صلی هللا عليه   و سلم دم حضرت   :گفت خواند و می  می و دعا ّ

   از ھر چيزی كنم  و دعا می  خدا تو را دم نام به :   يشفيك  و هللا  شر حاسد و عين ، من ء يؤذيك  شی  كل ، من  أرقيك  هللا باسم«

   از روايات منقول شده در اين بابت. »دھد  میء و هللا تو را شفا  چشم  و ازشر زخم دھد، از شر ھر حاسدی  می  آزارت كه

ّ هللا صلی هللا عليه  و سلم فقط سر درد خفيفی  اثر سحر بر رسول آيدکه بر می  در   كه  تخيل  معنی  ھمان  است  بود و اين ّ

   كه  است ، مسلم دھد بنابراين  می روی  تخيل   نيز مانند خواب  در بيداری  گاھی  كه  است گفتنی.  است  آمده   از احاديث يكی

ّ صلی هللا عليه   و سلم مطلقا ھيچ  حضرت  آن  عقلی  توانمنديھای و سحر بر ملكات  سحر   كه  طوری  ھمان  نگذاشت  تأثيری ّ

ّ صلی   حضرت آن  تعالی   زيرا حق  نداشت  تأثيری شد، نيز ھيچ  مربوط می  و رسالت  وحی  به  كه  در اموری اعصم لبيدبن

 و    معصوم  عصبی ، يا اضطراب  فكری گیشفت آ ، يا از ھر گونه  گونه اين از   نقصی ّهللا عليه   و سلم را از ھرگونه

ِوهللا يعصمك من الناس :فرمايد  می  كه  چنان  است محفوظ داشته َّ َ َِ ُِ ْ ُ ّ ) دارد  خود محفوظ می  تو را در پناه  مردم خدا از آسيب: ( َ

  .»۶٧/   مائدهۀسور« 
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