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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

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

   ٢٠١٧ اپريل ٢٠

  

  ٣۵ -تفسير احمد
   ١ - اللھبۀترجمه وتفسير سور

  استتنازل شده و داراى پنج آي» مكه    « در  )اللھب( مسد ۀسور

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َّتبْت يدا أبی لھب وتب ََّ ََ ٍ َ ََ ِ َ َما أغنى عنه ماله وما کسب ﴾١﴿ َ َ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ َ ْ ٍسيصلى نارا ذات لھب ﴾٢﴿ َ َ ً َ ََ ََ َ َ ِوامرأته حمالة الحطب ﴾٣﴿ ْ َ َ َ َْ َ َ َّ ُ ُ َ ْ ِفی  ﴾٤﴿ َ

ْجيدھا حبل من  ِ ٌِ ْ َ َ ٍمسدِ َ َ ﴿٥﴾   

  

  :معلومات مؤجز

سی ) ۴٣( ھشتاد ويک حرف و) ٨١(بيست وچھار کلمه ، ) ٢۴(پنج آيت ، ) ۵(رکوع ، ) ١(مکی، داری ) ٔسوره مسد(

  .وچھار نقطه است

  

   : تسميه  وجه

   :فرمايد  می آن  در آخر ّ خداوند جل جالله  كه  گرفت نام» مسد «   سبب  بدان  سوره اين

َفی جيدھ«  ِ ٍا حبل من مسدِِ َ ََّ ِّ ٌ    آن ّشود زيرا خداوند جل جالله درمطلع  می نيز ناميده»  تبت «  سوره  اين  ھمچنين .  » ْ

َّتبْت يدا أبی لھب وتب « :فرمايد می ََّ ََ ٍ َ َ ِ َ   شده نيز ناميده ) اللھب(يا سوره ) ابولھب (  سوره ،  اين  مناسبت   ھمين  به  كه چنان   »َ

  . است

  

  : وریتوضيح ضر

است، و او از فرزندان عبد المطلب بوده، در اثر سرخ رنگ بودنش به کنيت ابو لھب » عبد العزی « نام اصلی ابو لھب 

در کنيت ابولھب .  ن بدين خاطر نام اصلی اورا ذکر نکرد، که اين  نام مشرکانه بودأشھرت يافت، قرآن عظيم الش

رين دشمنان اسالم واز شديد ترين دشمانان  رسول هللا صلی هللا عليه مناسبتی به لھب جھنم داشت، ابولھب از سر سخت
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ھر گاه آنحضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  مردم را به ايمان دعوت . زار می رساندآوسلم بود که  به آنحضرت اذيت و

  )ابن کثير.(می داد، ابولھب  آنحضرت صلی هللا عليه وسلم را تکذيب می کرد 

ّعبدالعزی« کسی است که اسم اصليش ۀُ ابولھب کني: مورد ابولھب می نويسند که رخين در ؤھمچنان م   . است» ُ

ّ عزیۀيعنی بند»  عبد العزی« ّو عزی نام بت بزرگ قريش بوده است. ُ الت و : قريش دارای سه بت مشھوری بودند . ُ

ِ و عزی؛ درست مثل رب و هللا و ملک، آنھا ھم سه بت بزرگ خود را بهتَمنا َ ّ ّ   . ناميدند  اين سه اسم میُ

عباس، ابوطالب و يکی : کاکاھای پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود ، پيامبر اسالم سه کاکا داشت ۀّعبدالعزی  يکی از جمل

دختر  او  نه تنھا کاکای پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بود ، بلکه خسر دو: ناگفته نبايد گذاشت که . ّھم ھمين عبدالعزی

  .شمار می رفت ه کلثوم نيز ب  هللا عليه وسلم ھريک رقيه و امپيامبر صلی 

در دشمنی با او ھيچ حد و مرزی  شمار می رفت،ه از جمله فاميل پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بابو لھب که ھم کاکا وھم 

  . شناخت را نمی

َلھب«: می نويسند » ابولھب«برخی از مفسرين در لقب گزاری   اند که  رچه برخی مفسرين  گفتهاگ.  آتشۀيعنی شعل» َ

ای بوده و خيلی  پاره اند که چون آدم خيلی آتش  روی بوده اين اسم را روی او گذاشتند؛ ولی  بعضی ديگر گفته چون سرخ

   . اين اسم را برايش  انتخاب نمودند ًاءکرده است، بن افروزی می شيطنت داشته و بسيار آتش

  

  :ه در اين سور ترين پيام مھم

تواند مانعی در  گونه بيان کرد که مال، مقام و نسبت خانوادگی با پيامبران، نمی توان اين ترين پيام اين سوره را می مھم

.  و صاحب مال و ثروت بودکه او يکی از سران قريش، کاکای پيامبر  مانند ابولھب؛ طوری. مقابل خشم خداوند باشد

:  الھیۀ ھيچ قربی در پيشگاه خداوند برايش ايجاد نکرد؛ و اين است وعدکدام از اينھا برای او کارساز نبود و  اما ھيچ

  .» ترين شما استاترين شما نزد خداوند با تقو گرامى«

  

  :ٔموضوع سوره مسد 

خت ترين دشمنان اسالم بودند و سلھب  و خانمش ام جميل که از سر عاقبت و جزای ابوۀموضوع اصلی اين سوره دربار

 کار وبار خويش را رھا کرده بود ويک راست ۀورده ، زيرا ابو لھب کسی بود که ھمآعمل ه بھالک شدن آنان صحبت 

ھم زند وبا تمام توان مانع از ايمان آوردن ه کارزار  دعوت رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را ب ليت گرفته بود کهومسؤ

وزناکی در آخرت وعده می دھد که در آن خواھد بدين ترتيب هللا عزوجل در اين سوره او را به آتش س. مردم می گرديد

  .و اين عذاب جزای ھمسرش نيز خواھد بود زيرا او نيز در اين دشمنی و اذيت و آزارھا شريک بود. سوخت

  

  :ٔترجمه مختصر

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

َّتبْت يدا أبی لھب وتب« ََّ ََ ٍ َ َ ِ َ   .»ومرگ بر او ) ابولھب(کسته باد دو دستان ابولھب و ش« )١ (»َ

َما أغنى عنه ماله وما كسب « َ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ َ ْ   .»رساند دارائی و آنچه را به دست آورده است سودی بدو نمی«   )٢(»  َ

ٍسيصلى نارا ذات لھب « َ ََ ََ َ ً َ   . » زوداست که وارد آتشی شعله ور شود« ) ٣(»  ْ

َوامرأته حمالة« َ َّ َ َُ ُ َ ْ ِ الحطب َ َ َ   .»کش را آن ھيزم) کنم نکوھش می. آيد نيز به دوزخ درمی(و زنش «) ۴(»  ْ
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ٍفی جيدھا حبل من مسد « َ ََّ ِّ ٌ ْ َ ِ   .»در گردن او ريسمانی  از ليف خرماست«) ۵(» ِِ

  

  :ی با سورهئآشنا

سوره اى است كه در آن  اًايـن سـوره كـه تـقـريبا در اوائل دعوت آشكار پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نازل شده تنھ

يـعـنـى (  شديدى با ذكرنام نسبت به يكى از دشمنان اسالم وپيامبر صلی هللا عليه وسلم  در آن عصر و زمان ۀحـمـلـ

  .شـده است) ابـولـھـب

ابو لھب  عداوت خاصى نسبت به پيا مبر صلی هللا عليه وسلم  داشت، او و ھمسرش از :ور شديم آکه در فوق ياد  طوری

  .زبانى مضايقه نداشتند ھيچ گونه كارشكنى و بد

ھردو اھل دوزخند و اين معنى به واقعيت پيوست، سرانجام ھر دو بى ايمان : ن با  صـراحـت مـى فريدأقرآن عظيم الش

  .از دنيا رفتند و اين يك پيشگوئى صريح قرآن است

  

  :فضيلت سوره

  : ليه وسلم آمده است که فرموددرمورد فضيلت سوره، در حديثی از پيامبر صلی هللا ع

يعنى او اھل »   واحدى جمع نكندۀكسى كه اين  سوره راتالوت كند من امـيـدوارم خـداوند او و ابولھب را در خان«

  .بھشت خواھد بود در حالى كه ابولھب اھل دوزخ است

ط ابولھب جدا كند، نه كسانى كه نـاگـفته پيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود را از خ

  .با زبان مى خوانند ولى ابولھب وار عمل مى كنند

  

  :شـأن نـزول سـوره

نـازل شـد وپيامبر صلی هللا عليه وسلم   »وانذر عشيرتك اال قربين  «  تنقل شده ھنگامى كه آي»  ابن عباس « از 

  ).دعوت خود را علنى سازد(الم دعوت نمايد و به اس موريت يافت فاميل نزديك واقارب خود را انذار كندأم

اين جمله را عرب زمانى مى گفت كه ! (» يا صباحاه « : پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد

ھنگامى كه )  براى اين كه ھمه را باخبر سـازنـد و بـه مـقابله برخيزند، دشمن قرار مى گرفتۀموردھجوم غافلگيران

  .كيست كه فرياد مى كشد؟: م مكه اين صدا را شنيدند گفتندمرد

  .پيش آن حضرت جمع شدند است ، تعدادی از مردم به دور و» محمد«: گفته شد

 آيا مرا ،بـه مـن بگوئيد؛ اگر به شما خبر دھم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما حمله ور مى شوند: فـرمـود

  تصديق خواھيد كرد؟

  .ما ھرگز از تو دروغى نشنيده ايم: رمودند در جواب ف

شما را به توحيد و (» انى نذير لكم بين يدى عذاب شديد؛ من شما را در برابر عذاب شديد الھى انذار مى كنم « : فرمود

  ).ترك بتھا دعوت مى نمايم 

 !؟»ين سخن ما را جمع كردىآيا تو فقط براى ھم! زيان و مرگ بر تو باد« :ھنگامى كه ابولھب اين سخن را شنيد گفت 

  .در اين ھنگام بود كه اين سوره نازل شد

َّتبت يدا أبی لھب وتب﴿ ََّ ََ ٖ َ ََ ِ َ ٓ َ در صحيح بخاری و مسلم ) منظور نابودی خود ابولھب است. (يعنی نابود باد دستھای ابولھب: ﴾ۡ

ُّصعد النبی صلی هللا عليه و سلم «  :از سعيد بن جبير رضی هللا عنھا روايت شده که ابن عباس رضی هللا عنھما فرمود ِ َّ َ ِ َ
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َالصفا ذات يوم، فقال َ َ ٍ ْ َ َ َ َ ْيا صباحاه: َّ َ َ َ ُفاجتمعْت إليه قريش، قالوا. َ َ ٌ ْ ْ َْ َُ ِ َ ِ َ َ َما لک؟ قال: َ ََ َ ْأرأيتم لو أخبرتکم أن العدو يصبحکم أو : َ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ ُِّ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ ُ ُْ ْْ َ

ُيمسيکم، أما کنتم تصدقو ِّ َ ُ ُْ ْْ ُ َُ ََ ِّ ُنی؟ قالواُ َ َبلی،قال: ِ َ َ ٍفإنی نذير لکم بين يدی عذاب شديد فقال أبو لھب: َ ٍ ٍَ َ ََ َُ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ٌ ِّ َتبا لک: ِ َ ً ّ َألھذا جمعتنا؟ ! َ َ ْ َ َ ََ ِ َ

َّفأنزل هللا ﴿تبت يدا أبی لھب وتب ََّ ََ ٖ َُ ََ ِ َ َٓ َ ۡ َّ َ َ ْ َ«.  

 او و ھـمـسرش نازل شده ۀاخبرشد كه اين سوره دربارب) ام جميل(ھنگامى كه ھمسر ابولھب : بعضى در اينجا افزوده اند

من : ، به سراغ پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد در حالى كه آن حضرت را نمى ديد، سنگى در دسـت داشـت و گـفت 

  ! مرا ھجو كرده ، به خدا سوگند اگر او را بيابم با ھمين سنگ بر دھانش مى زنم »  محمد « شنيده ام 

  .سپس به اصطالح اشعارى در مذمت پيغمبر و اسالم بيان كرد! شاعرم من خودم نيز 

 تـيز حمله را متوجه ۀخـطـر ابولھب و ھمسرش براى اسالم و عداوت آنھا منحصر به اين نبود، و اگرمى بينيم قرآن لب

  .ھد شددالئلى بيش از اين دارد كه بعدا به آن اشاره خوا آنھا كرده و با صراحت از آنھا نكوھش مى كند

  

  :مسد ٔدرسھا و عبرتھای سوره

  .ـ در اين سوره هللا تعالی حکمش بر ابولھب که ھمان به ھالکت رسيدن و باطل شدن حيله اش است را بيان می کند١

ـ بنده ای که از هللا تعالی اطاعت نمی کند در ھنگام نازل شدن عذاب مال و فرزندانشان ھيچ سودی برايش نخواھد ٢

  .رساند

  .سوره دليل بر حرام بودن اذيت کردن مؤمنان استـ اين ٣

ـ با داشتن شرک و کفر خويشاوندی ھيچ فايده ای ندارد؛ ھمان طور که ابو لھب کاکای  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ٤

  .شعله ور و سوزان است بود اما جايش در آتش 

است و آن اين است که هللا تعالی اين سوره را ـ در اين سوره نشانه ای ازنشانه ھای حيرت آور پروردگار نھفته ٥

ھنگامی نازل کرد که ابو لھب و ھمسرش زنده بودند و ھنوز نابود نشده بودند و آنھا را از عذاب سخت و دردناکی که 

تاد پس ھمان گونه که هللا خبر داده بود؛ اتفاق اف. اما با اين وجود آنان ايمان نياوردند. در انتظارشان است آگاه ساخت

  .زيرا تنھا اوست که از غيب آگاھی دارد 

  

  :تفسير سوره

ٍتبْت يدا أبی لھب«  َ ََ ِ َ َ َّ   .يعنی عملش نابود شد. يعنی دو دست ابو لھب ھالک و نابود گرديد؛ مقصود عملش است )١( »َ

َّيدا أبی لھب وتب در: گويند  می  بالغت علمای  َ َ ٍ َ َ ِ َ    كل  اما از آن  گرديده جزء اطالق  ؛ يعنی  شده كار گرفته  به مجاز مرسل َ

  .  وی  عليه  است  نفرينی  جمله اين.   وجود خويش  با تمام  باد خود ابولھب ھالك:  است  اين باشد لذا معنی مورد نظر می

   گفتنی.  وی  عليه  بعد از نفرين  سبحان  خدای  از بارگاه  است ، خبری  جمله اين » شد و ھالك«: مفسيرين می نويسند که 

   ھم باشد و چنان  می  وی  و زيانكاری  ھالكت وقوع  بودن  ، مفيد حتمی  ماضی ۀ صيغ  به  ابولھب  تعبير از ھالكت  كه است

  .  را باخت  دنيا و آخرت شد زيرا ابولھب

با توجه به شرارت ھا ، ماجراجوی ھا ، فتنه انگيزی ھای ابو لھب ونقش او در تحريک احساسات مردم عليه پيامبر 

 مستقل   ای او وزنش نازل گرديد ، تقبيح عملگرد شنيع آن طی سورهۀصلی هللا عليه وسلم است که اين سوره در بار

  .فت با پيامبر صلی هللا عليه وسلم بازی کرده اند نشان می دھد که آنھا بدترين وزشت ترين نقش را در مخال

ْتبت يعنی بريده بايد َّ َيدا، و درواقع . َ َّوتب و بريده شد و بريده باد. ، يعنی دو دست؛ دو دست ابولھب»ِيدان«َ َ منظور از . َ

به معانی » َيد«ن که در قرآ تنھا ھمين  انگشتان  ھمين دست و انگشتان است، درحالی»   يد« چيست؟  منظور   » َيد«
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ْيد هللا فوق أيديھم«گويد ًديگری ھم آمده است؛ مثال می ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ ُ يعني چه؟ برای . ھاست دست خدا باالي دست) ١٠:  فتح  ۀسور(»  َ

ُبيدك الخير « :گويد یيا در جاي ديگر م. توان دست قايل شد خدا که نمی ْ َ ْ َ ِ َ   ما ھم وقتی تعبير ) ٢۶ عمران آيه  سوره آل(» ِ

يا . َپس، يد در اينجا به معناي قدرت است. ًکنيم كه مثال خدايا خير و نيکی به دست تو است، يعني در قدرت تو است می

ِقل إن الفضل بيد هللا  ِّ َ َِ ْ َْ ْ َّ ِ ٍيا بيده ملكوت كل شيء  . فضل به دست خداست)  ٧٣: عمران   آل(ُ ْ َ ِّ ُ ُُ َ َ ِ ِ َ سر رشته و ) ٨٨مؤمنون  (ِ

ُما قدمت يداه : گويد يا به آن که از آيات پروردگارش روی گردانده است می. ز به دست خداستی ھر چيئفرمانروا َ َ ْ َ ََّ  ۀسور(َ

که در آخرت نزد خدا حاضر شود،  ھمان است که با دو دستش از پيش فرستاده است، يعنی پيش از آن)  ۵٧كھف  

يا يک جا . در اين موارد مجاز است» يد«پس . نکه ما خيلی کارھامان با فکر و زبانمان است، نه با دستما درحالی

ِبيده عقدة النكاح« گويد که  می َ ِّ ُ َ ْ ُ ِ ِ َ ًمثال دختر و پسر يا . ي به دست اوستئيعنی کسی که اختيار زناشو) ٢٣٧ بقره ۀسور(»  ِ

  .دست اوست  كسي كه عقد و نكاح آنھا بهۀواسط كنند يا به خودشان ازدواج می

صورت مجاز به کار رفته و نماد  ، دست مادی ابولھب نيست؛ بلکه دست در اينجا به»دست«ز  ھم منظور ا در اين سوره

خواھد اسالم  کند با پيامبر و می  قدرت و نيروست؛ يعنی آن نيروی شرک، نيروی مخالفت، نيروی دشمنی، که مقابله می

کرده است، اين نيرو بريده باد، مقطوع ی ئآرا را نابود کند، آن نيروی منفی که در برابر نھضت و انقالب اسالم صف

. ًروشن است که اگر خدا بخواھد يقينا چنين خواھد شد. دھد و اين در حقيقت شعار است، وگرنه خدا که شعار نمی. باد

ھا  اين ما انسان. اگر او اراده کند، کافران و دشمنان اسالم مقطوع خواھند گشت و الزم نيست خدا آنھا را نفرين کند

باد فالن، اينھا نشان  مرگ بر فالن، زنده. دھد شان را نشان مي ھا تمايالت قلبي دھيم و شعار انسان که شعار میھستيم 

خواست، جان ابولھب را  اگر خدا مي. ھاي يك ملت است؛ ولی خدا كه ضرورت  ندارد شعار بدھد  خواستهۀدھند

  .  گرفت و ديگر الزم نبود دستش را ببرد يا نفرينش کند مي

کاران؛  بريده باد دست خيانت. ھای زمانه به نتيجه نخواھد رسيد رھرحال، اين پيام  الھی است که فکر و عمل ابولھبد

قانونی است که در جھان نافذ و ساری . اين درواقع خواست و ارادۀ الھی است. بريده باد نيروی متجاوزان و ظالمان

  .  است

ورا آزار مسايگی پيامبر صلی هللا عليه وسلم زندگی می کرد ، وھمواره اکه ابو لھب در ھ: سيرت نويسان می نويسند 

سوی خدا  ه را ب رفت وآنان که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در موسم حج نزد کاروانی می ئیواذيت می داد ، در اثنا

 ءو از دين آباحرف ھای اورا باور مکنيد ، ا: دعوت می کرد ، ابو لھب به عقبش نزد کاروان می رفت ومی گفت 

ه اگمرشته واجداد خود بغاوت کرده ، درغگو است ، در پی  آن است که شما را از معبود اصلی تان ، الت وعزی بازدا

  .کند

َما أغنى عنه ماله وما كسب « َ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ َ ْ که انسان  کرد؟ به اتکای اين توزی می او به اتکای چه چيزی با پيامبر دشمنی و کين )٢( »َ

اش، و به تعبير   اجتماعی اما با ھمه مال و ثروت و موقعيت.  خودش ميليونر بودۀاست؛ او به تناسب زمانثروتمندی 

نياز  ای نداد و او را بی اش و نه موقعيتش در جامعه نتيجه یئقرآن مکتسباتش، باالخره به کجا رسيد و چه کرد؟ نه دارا

  .نکرد

خيال . د باشند و پست و مقامی داشته باشند، اينھا حمايتشان خواھد کردکنند که اگر ثروتمند و قدرتمن انسان ھا فکر می

فرمايد اينھا ھيچ کدام شما را  به آنھاست که می. توانند بکنند کنند به اتکای مال و موقعيت، ھر کاری دلشان بخواھد می می

   .کرد شما حل نخواھد  مشکالت نياز نخواھد کرد و به دردتان نخواھد خورد و مشکلی از بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اگر دينت را قبول کنم چه : روايت می کند که روزی ابو لھب از پيامبر صلی هللا عليه وسلم پرسيد ) رض(ابن  زيد 

. که ساير مؤمنان به آن نايل می شوند  ھمان چيزی: ورد ؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودآدست خواھم ه امتيازی را ب

  ! به ديگران نخواھم داشت ؟گويا ھيچ امتيازی نسبت : ابو لھب گفت 

آن اکون وھوال » تبا لھذا الدين تبا« : ابو لھب خشمگين شد وگفت !پيامبر اسالم فرمود چه چيزی بيش از آن خواستار ؟

  .خاک بر سر اين دين ، نابود باد دينی که من واينھا را برابر می خواند : » ء سوائ 

َوما کسب«  َ َ َ    .و چه فرزندی ھای وی چه مال ئتمام دارا  »َ

لھب ، ابوھنگامی که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قوم خود رااز عذاب خدا ترسانيد: حضرت ابن  عباس فرموده است 

باشند ، من مال وفرزندان زيادی دارم آنھا را صرف نموده خودم  حق همن می گويد اگر بۀ گفت ھر آن چه اين برادرزاد

َ ما أغنى عنه ماله وما كسب «تي او آۀرا نجات می دھم ، براين گفت َ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َْ َ نازل گرديد ، يعنی وقتی که او به عذاب الھی » َ

گرفتار گرديد ، نه مال او به درد او خورد ونه فرزندان او دردی را دوا کردند ، اين وضع دنيوی اوست ، ونسبت به 

  .آخرت می فرمايد 

ٍسيصلى نارا ذات لھب « َ ََ ََ َ ً َ سوزاند،   را می  پوستش  كه ور و برافروخته  شعله  سخت  در آتشی  ابولھب  زودی به: يعنی  )٣(»  ْ

ٍدر آتشي ذات لھب؛ آتشی که دارای شعله و زبانه است.  است جھنم ، آتش   آتش  آن شود كه  می عذاب َ َ ای است  درواقع ھيمه. ََ

، سرنوشتت ھم یافروز بود در آتش. رندبا ھم تناسب دا. »ذات لھب«است و سرنوشتش ھم » ابولھب«اسمش . از آتش

کسی که در زندگی آتش به . کند شت کند ، ھمان را  درو میکھر کس ھر چه را . ای آتشی است که خودت به پا کرده

ی که کرده و مفاسدی که در دنيا مرتکب شده و آتش به جان و مال ئھا  زندگی مردم زده، با ظلم و ستمش، و با شکنجه

  .ًا سرنوشتش جز اين نخواھد بودمردم زده، طبيعت

ِوامرأته حمالة الحطب« َ َ َ َْ َ َ َّ ُ ُ َ ْ كه  يعني كسي» ّحمال« » است كش ھيزم «   كه آيد، ھمان  در می  آتش  آن نيز به »و زنش «)۴ ( » َ

  .كند باری را حمل مي

ُوامرأته« ُ َ َ ْ ِحمالة الحطب«.ام جميل: ھمسرش »َ َ َ َْ َ َ کرد سپس آنھا را برای اذيت کردن  خار و خاشاک را حمل می يعنی »َّ

  .رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در راه ايشان قرار می داد

   رسول  بر راه  و آنھا را شبانه ھا را برگرفته  خارھا و سرگين  بود كه  خواھر ابوسفيان  دختر حرب جميل ، ام  ابولھب زن

ّهللا  صلی هللا عليه و  سلم می  با   دشمنی  سبب  به  كه  سنگينی گناھان  با برداشتن   ابولھب  زن  كه ست ا يا مراد اين. افگند ّ

ّ صلی هللا عليه و سلم و واداشتن  رسول هللا  يا . دارد  را بر می  جھنم ، ھيزم  گرفته است  بر دوش  بر آزار ايشان  شوھرش ّ

  .  است  مردم  در ميان ی و دشمن  خصومت  برافروزنده  كه  اوست چينی  از سخن  تعبير، كنايه اين

آورند و سوختش را فراھم  ھا ھم ھيزمش را مي زنند و بعضي ھا به آتش فتنه دامن می بعضي: اصطالح معروفی داريم 

 با پيامبر صلی  ھاشم وجود داشت، شوھرش را در دشمني اميه و بني  که در بين بنيی ، از روي حسادتام جميل. کنند می

 آن را تيزتر و تندتر ۀزند و شعل افروز است و آتش دشمنی را دامن می پس، شوھر آتش. کرد یهللا عليه وسلم تحريک م

   .کند، و زن او ھم آتش بيار معرکه است می

ٍفی جيدھا حبل من مسد « َ ََّ ِّ ٌ ْ َ ِ . شود  بافته  می  ريسمان  از آن  كه  است ليفی: مسد » خرماست  از ليف  طنابی بر گردنش« )۵ ( »ِِ

   محمد  را در دشمنی  آن  كه  و عزی  الت سوگند به:  و گفت  از جواھر داشت  گردنبند فاخری  ابولھب  زن  كه ت اس نقل

ّصلی هللا عليه  وسلم به مصرف می رسانم     آتش  از زنجيرھای  برتافته  ريسمانی  در روز قيامت  گردنبندش لذا آن! ّ

كند  ، تصوير می  در دنيا داشت  كه  و حالتی  ھيأت  ھمان  را به  در آخرت عذابش   سبحان  خدای  كه كنيم می مالحظه . شود می

   زن جميل  ام  سوره  اين  بعد از نزول  كه  است نقل.   است وی  با جرم   و ھماھنگ  مجرم  عمل  از جنس  آخرت زيرا عذاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 ابوبكر رضی هللا   حال  و در آن  رفت سجدالحرام رضی هللا عنه در م  نزد ابوبكرصديق  گرفته  را در دست  سنگی ابولھب

ّ هللا  صلی هللا عليه و سلم بود  رسول عنه در معيت   رفيقت  كه  است  خبر رسيده   من به:  ابوبكر رضی هللا عنه گفت  به پس. ّ

ّ هللا  صلی   رسول  را از ديدن  وی  ديدگان اما خداوند متعال!   كنم  و چنان  با او چنين  كه ام  آمده ، اينك  است مرا ھجو نموده

  ابوبكر رضی هللا عنه از وی.  را نديد ، ايشان  سو نگريست سو و آن  اين   به  و ھر چه ّهللا عليه و   و سلم كور ساخت

  مراھتديگر را ھ  كس   جز تو ھيچ ؟ من كنی  می  آيا مرا مسخره:  گفت  جميل ؟ ام بينی  می  من  را ھمراه آيا كسی: پرسيد

  ! بينم نمی

ّ زيرا خداوند جل  ّ صلی هللا عليه وسلم است حضرت  آن   بر نبوت  روشن  آشكار و دليلی ای  معجزه  سوره اين: اند  گفتهءعلما

ٍسيصلى نارا ذات لھب : با نزول جالله َ ََ َ ََ ًَ  دنيا و  آنھا در آورند و سرنوشت  نمی  ايمان  و زنش  ابولھب  خبر داد كه قاطعانه...   ْ

 آشكار و  ، نه  در باطن  در ظاھر و نه   از اين دو نفر  نه يك  خبر، ھيچ  اين  بر طبق  پس است  خورده   گره شقاوت  با آخرت

  . نياوردند  در خفا ايمان نه

  بند انداختن است؛ جاي زيب و زيور انداختن گويند كه جاي آرايش و از جمله گردن  زنان را ميۀ ھم سر سين»جيد«

ُعنق«پس منظور گردن نيست، چون گردن را . زنان را نيز می گويند  َرقبه«گويند يا  می» ُ اند مراد اين  ھا گفته بعضی. »َ

عکس طبيعت زنانه، طبيعت خشن در وجودش غلبه دارد ه اين زن، ب. آويزند است که در قيامت ريسمان در گردنش می

، که در »جيد«به اصطالح، . خشن و دشمنانه در او وجود داردو به جای عواطف و احساسات رقيق و لطيف، حالت 

 زنانه است، به جای آن، احساسات خشن و آتشين ۀِوجود او بايد جای تزيين و زينت باشد، که در واقع ھمان مھر و عاطف

  .و شرار نفرت و کينه در آن است

  ادامه دارد

 


