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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   

  ]سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٧ می ٠٩

  ٣۵ –تفسير احمد 
  ٣ -ترجمه و تفسير سورۀ اللھب

  

 :اند  عدم بازخواست کفار وارد شده توجيه آيات و رواياتی که راجع به

اگر چنين است،  ، مباحث گذشته ثابت شد که کفار مورد سؤال و محاسبه قرار می گيرند  به با توجه: داگر سؤال شو

َواَل يُْسأَُل َعن ُذنُوبِِھُم « :  فرمايد  خداوند می که  اين نصوص مخالف آنھا را چگونه توجيه می کنيد، از جمله

 )٧٨: القصص  ۀسور.(»اْلُمْجِرُمونَ 

  . »گردد بلکه سؤال توبيخ و تحقير از ايشان می(شود،  نمی) تحقيق و ترحيم(ان سؤال گناھکاران از گناھانش(

در آن روز ھيچ پری و انسانی از گناھش پرسش ) (٣٩: الرحمن  ۀسور.(»فَيَْوَمئٍِذ الَّ يُْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َواَل َجانٌّ « 

  .» و پرسش يزدانچرا که آن روز زمان تخريب جھان است؛ نه وقت سؤال(گردد  نمی

کنندگان  تکذيب(امروز، روزی است که )(٣۶ – ٣۵: المرسالت( .»َواَل يُْؤَذُن لَھُْم فَيَْعتَِذُرونَ  * ھََذا يَْوُم اَل يَنِطقُونَ « 

 و بديشان اجازه داده   ).نھد چرا که خداوند بر دھانشان مھر سکوت می(گويند  سخن نمی) زنند و آيات الھی، دم نمی

  ).تا پوزش بطلبند و عذرخواھی بکنندشود  نمی

 در ءعلما. يم که ميان اين نصوص و نصوص قبلی تضاد و تناقضی وجود نداردئبايد بگو: و امثال اين نصوص

  :اند  داده متعددی را ارائه راھھای راستای تطبيق و توفيق ميان اين دو گونه نصوص

گيرند، بلکه جھت تھديد و تنبيه از  قرار نمی و آرامش و آسايش مورد بازخواست ءشفا جھت کافران :اول

 سخن گفتن و ۀچرا شما چنين و چنان عمل کرديد؟ دربار :ی ھمچونئالھا سؤ  عنوان نمونه به ،خواھد شد الؤس آنان

  ھمراه بلکه سخنان قھر آميز و ،عذرخواستن نيز چنين است، يعنی خداوند سخنان محبت آميز با آنان نخواھد کرد

   . ٢٨۶: » تذکرة« . وجه آنان خواھد شدتھديد مت با

زيرا که خداوند نسبت به اعمال آنھا آگاه و عالم است  ،که خداوند متعال سؤال استفھامی از آنان نخواھد کرد اين :دوم

چرا : بلکه سؤال از کفار سؤال تثبيتی و تقريری خواھد بود، مثالً از آنان سؤال می شود ،و نيازی به استفھام ندارد

   ٢٨٧: »تذکر«ايد؟  ن کردهچني

  :گويند حسن بصری و قتاده می
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. اند چرا که خداوند گناھان آنان را می داند وفرشتگان آنھا را نوشته ، گناھانشان سؤال نخواھد شدۀاز کفار دربار

  . )٢/١٧۴: ( لوامع االنوار البھية

قيامت مراحل و : گويد قرطبی می د،شون بعضی از مراحل قيامت مورد بازخواست واقع می که کفار در اين :سوم

  .گيرد در بعضی مراحل از کفار سؤال صورت می گيرد و در برخی ديگر صورت نمی ،موارد زيادی دارد

روز قيامت مردم با اوضاع و احوال : عکرمه از ابن عباس رضی هللا عنه نقل می کند: سفارينی می گويد

   کهءابتدا: گويد جوابھای قرآنی می يک سری  هللا درة احمد رحمروی ھمين اساس امام ،مواجه خواھند شد ای هعديد

 عذر خواھی به آنان داده می شود تا معذرت ۀ مدت شصت سال نه حرف می زنند و نه اجاز شوند به  می انسانھا زنده

ديديم ! روردگاراپ) (١٢:  السجدةۀسور( .»نَ َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصالًِحا إِنَّا ُموقِنُو« : خواھی کنند

پس ما ) ھم اينک پشيمانيم. آنچه خود را از آن به کری زده بوديم(و شنيديم ) آنچه خود را از آن به کوری زده بوديم(

به قيامت و فرموده (ما ). و سرافراز به خدمت برگرديم(بازگردان تا عمل صالح انجام دھيم ) به جھان(را 

  به سخن درمی آيند و به ، سخن گفتن به آنان داده می شودۀو ھنگامی که اجاز). يقين کامل داريم) پيغمبرانت

سپس شما روز قيامت نزد  )(٣١: الزمر  ۀسور.(»ثُمَّ إِنَُّکْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِعنَد َربُِّکْم تَْختَِصُمونَ « :افتند کشمکش می

کند و حق ھر کسی را به کف دستش  خدا در ميانتان داوری میو (پردازيد  پروردگارتان به نزاع و کشمکش می

  .»نھد می

قَاَل اَل « : شود ، سپس به آنان گفته مینمايند  می  و مجادله عدالتی مخاصمه انصافی و بی  بیۀارائ يعنی موقع محاسبه و

ْمُت إِلَْيُکم بِاْلَوِعيدِ  من پيش از اين . در پيشگاه من ستيزه مکنيد: فرمايد میخدا )(٢٨:  قۀسور( .»تَْختَِصُموا لََدیَّ َوقَْد قَدَّ

  ).بيم داده بودم) از اين سرنوشت شوم(شما را 

گناھکاران از گناھانشان ) (٧٨: القصص  ۀسور.(»َواَل يُْسأَُل َعن ُذنُوبِِھُم اْلُمْجِرُمونَ «: ت آي قرطبی راجع به :چھارم

  .»گردد خ و تحقير از ايشان میبلکه سؤال توبي(شود،  نمی) تحقيق و ترحيم(سؤال 

 روز قيامت فرشتگان  که ، يعنی اينشود  می منين از کافرين پرسيدهؤجھت جدا کردن م اين سؤال   که بيان داشته

ای؟ زيرا مؤمنان  هدين تو چيست؟ و تو در دنيا چه عملی را انجام داد: نيازی به اين ندارند که از کافر سؤال کنند

 هھای سياه و غمگين خواھند بود و فرشتگان از آثار چھر ھای باز و کافران دارای چھره  وسينهھای تازه دارای چھره

موريت می يابند که کفار را به سوی دوزخ برانند، آثار و عاليم أکنند، لذا وقتی که فرشتگان م ی میئآنھا را شناسا

  .) ٢٨٧: »تذکرة« .  ندارندی آنھا کفايت می کند و به معرفی بيشتری نيازئظاھری کفار برای شناسا

  

  : ازدواج دختران  پيامبر اسالم باپسران  ابولھب

که آنھا مسلمان  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم چرا دو دختر خويش را به پسران ابو لھب ، در حالی در مورد اين

  :در اين مورد بايد گفت .ورد آنبودند به ازدواج  در

  :ترتيب عبارتند ازه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدختران: قبل از ھمه بايد گفت که 

  ).زينب ، ورقية ، وأم کلثوم ، وفاطمة( 

که ازدواج با مشرکين منع  پس از اين. در آورد» ابی عاص«، پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را به ازدواج » زينب«

مسلمان شد » ابی العاص« که د، ولی بعداً شد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را از ھمسرش که مشرک بود جدا کر

  .را به او برگرداند» زينب«پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

  .در آورد» عتبه بن ابی لھب«، پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را به ازدواج »رقيه«
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» عتيبه بن ابی لھب«باشد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را به ازدواج  ، که خواھر کوچکتر رقيه می» ام کلثوم«

  .در آورد

 ماه پس از ۶در حدود . پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را به ازدواج علی بن ابی طالب در آورد»  زھراءةفاطم« 

  .وفات پيامبر صلی هللا عليه و سلم او نيز وفات کرد

ام «  نازل کرد، ابو لھب و ھمسرش را) تَبَّت يَدا اَبی لََھب َو تَبّ : يعنی(»  المسد « ۀند سوروولی ھنگامی که خدا

لقب داده است، عصبانی شدند و به »  گرد آورنده ھيزم« يعنی»  حمالة الحطب« که خداوند او را در قرآن »  جميل

  : پسرانش دستور دادند که دختران پيامبر صلی هللا عليه و سلم را طالق دھند و ابو لھب به پسرانش گفت که

، پس پسرانش دختران پيامبر صلی هللا »باشد اگر دختران محمد را طالق ندھيد رام میسر من بر سر شما دو تا ح«

عليه و سلم را طالق دادند، واين طالق مدت زمان کمی پس از عقد کردن بود و ھنوز بين آنھا آميزشی رخ نداده 

  .)۵٩۴:صفحه (» االستيعاب فی معرفة األصحاب«:مراجعه شود به کتاب. (بود

 مکرمه ازدواج کرد و با او به حبشه مھاجرت کرد و در حبشه ۀبا رقيه در مک»  ثمان بن عفانحضرت ع«سپس  

  . شد» ابو عبد هللا«گذاشت و از تاريخ به بعد کنيه عثمان »  عبد هللا«را   صاحب پسری شد که نام آن

هللا عليه و سلم عثمان داشت و مريض  بود، پيامبر صلی »  حصبة«مرض »  رقية « که ئی و در جنگ بدر، از آنجا

علت اين مريضی وفات ه سر انجام ب» رقية«بماند، ولی »  رقية«را که نيت جھاد داشت امر کرد که نزد ھمسرش 

  .کرد

را به ازدواج حضرت عثمان رضی هللا عنه در آورد، و اين »  ام کلثوم«سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم دخترش 

که سرانجام در سال نھم  وم ھجری بود، ولی فرزندی از او نصيبش نشد تا اينازدواج در ماه ربيع االول سال س

که عثمان با دو تا از دختران پيامبر صلی هللا عليه و سلم يکی پس از ديگری ازدواج ئی ھجری درگذشت، و از آنجا

  .گويند می» صاحب دو نور«: يعنی»  ذی النورين«کرد، به او 

 بود ازدواج هللارا پسران ابو لھب که دشمن خدا بود با دختران پيامبر که رسول  که چأله ایاما در مورد اين مس

 کردند به اين علت بود که در اوائل اسالم ازدواج مسلمان با کافر ھنوز جائز بود و منع نشده بود، و نھی آن بعداً 

  :نازل شد که خداوند فرمود

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِِھنَّ فَإِْن َعلِْمتُُموھُنَّ ُمْؤِمنَاٍت فاَل يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َجاَءُکمُ «  اْلُمْؤِمنَاُت ُمَھاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُھنَّ هللاَّ

أَْن تَْنِکُحوھُنَّ إَِذا آتَْيتُُموُھنَّ تَْرِجُعوُھنَّ إِلَی اْلُکفَّاِر ال ُھنَّ ِحلٌّ لَُھْم َوال ُھْم يَِحلُّوَن لَُھنَّ َوآتُوُھْم َما أَْنفَقُوا َوال ُجنَاَح َعلَْيُکْم 

ُ َعلِيٌم َحِکيمٌ  ِ يَْحُکُم بَْينَُکْم َوهللاَّ  أُُجوَرُھنَّ َوال تُْمِسُکوا بِِعَصِم اْلَکَوافِِر َواْسأَلُوا َما أَْنفَْقتُْم َوْليَْسأَلوا َما أَْنفَقُوا َذلُِکْم ُحْکُم هللاَّ

 کنيد،   را امتحان آنان  مھاجر نزد شما بيايند پس   مؤمن  زنان چون!  ؤمنان م ای: (يعنی) ١٠/ سوره الممتحنة (» 

 بر   زنان  آن  کفار باز نگردانيد، نه سوی  را به  دانستيد، آنان  را مؤمن  اگر آنان  داناتر است، پس  ايشان  ايمان خداوند به

 با   که  نيست اند بدھيد، و بر شما گناھی  کرده  خرج  آنچه ن آنا  و به  حالل  زنان  بر اين  مردان  آن اند و نه  حالل آنان

    را خرج  نداريد و آنچه  کافر را نگاه  زنان ھای  را بدھيد و عصمت  ايشان  مھرھای  ايشان  به  کنيد چون  ازدواج ايشان

   شما حکم  در ميان  که  است  الھی م حک کنند اين اند طلب  کرده  خرج  را که  بايد آنچه  ھم  کنيد و مشرکان ايد طلب کرده

  ). است  با حکمت کند و هللا دانای می

که ئی  و ھمچنين ازدواج با زنان کافر نيز منع شد از آنجا  مسلمانان زنان کافرشان را طالق دادندتو پس از اين آي

 نکنيد،   ازدواج  مشرک و با زنان: (عنیي) ٢٢١/  البقرة ۀسور(» َوالَ تَْنِکُحوْا المشرکات حتی يُْؤِمنَّ «: خداوند فرمود

: ت ازدواج با آنان مباح گرديد پس از نزول آياستثنای زنان يھودی و نصرانی که بعداً ه ، ب) بياورند  ايمان  که مگر آن
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لٌّ لَھُْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت اْليَْوَم أُِحلَّ لَُکُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِکتَاَب ِحلٌّ لَُکْم َوطََعاُمُکْم حِ «

يَماِن  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِکتَاَب ِمْن قَْبلُِکْم إَِذا آتَْيتُُموھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوال ُمتَِّخِذی أَْخَداٍن َوَمْن يَْکفُْر بِاأْلِ

 شده   شما حالل  برای  پاکيزه امروز چيزھای: (يعنی) ۵/  المائدة ۀسور(» لُهُ َوھَُو فِی اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ فَقَْد َحبِطَ َعمَ 

 از   بلکه  نيست نکاح ، شرط صحت   مؤمن  زن ، يا آزاد بودن  بودن  است و عفيف  شما حالل  برای  کتاب  اھل و طعام

   مسلمان  نيز برای  غيرپاکدامن  زنان  و نکاح  کنيز مسلمان ، نکاح  بنابراين  وجوب آيد نه  برمی  استحباب  ارشاد الھی اين

   آنان  را به  آنان  مھرھای  که  شرط اين  شده به  داده  کتاب  آنان  از شما به  پيش  که  از کسانی  پاکدامن  است و زنان حالل

   ايمان  به  بگيريد، وھر کس  خويش  دوست  را پنھانی  زنان  که  آن ، و نه رانان  شھوت  باشيد نه  جوينده بپردازيد و عفت

  ).است  از زيانکاران   و او در آخرت  شده  تباه  عمل ویقطعاً  کفر ورزد

  :توان گفت طور خالصه میه پس ب

  .در وائل اسالم ازدواج مسلمان با کافر جائز بود -١

 .لم با پسران دشمن خدا ابو لھب در اوائل اسالم بود که ھنوز جائز بود ازدواج دختران پيامبر صلی هللا عليه و س-٢

ش را آشکار کرد  ا ھنگامی که پيامبر صلی هللا عليه و سلم دعوتش را آشکار کرد ابو لھب عصبانی شد و دشمنی-٣

 .و ھمراه ھمسرش به پسرانشان دستور دادند که دختران پيامبر صلی هللا عليه و سلم را طالق دھند

که دخترانش در حالت بکر از   و اين اکرامی بود از طرف خداوند به پيامبرش تا اين  طالق قبل از آميزش بود-۴

  .ازدواج پسران ابو لھب خارج شوند

اھل «استثنای ازدواج با زنان ه  شايعی بود، ولی بعدا منع شد بألۀ در اوائل اسالم، ازدواج مسلمان با کافر يک مس-۵

  .»کتاب

  

  کيست؟ابو لھب

ابولھب تا قبل از بعثت پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم، رابطه اش با  :مٔورخين در مورد ابو لھب می نويسند که

که از يک سو رياست  چرا . اوعادی و حسنه بود ، ولی بعد از بعثت و در صدر اسالم به اين دشمنی، مشھور گشت

طور جدی از پيامبر نيز حمايت می کرد، بر او گران ه که ب  -  بعد از عبدالمطلب -برادرش ابوطالب بر بنی ھاشم 

  .بود، و از سوی ديگر، تعصب وی در دين اجدادش، سبب شد تا جزو سرسخت ترين دشمنان پيامبر گردد

که پيامبر به دستور خداوند، دعوت خود را در بين خويشاوندانش آشکار کرد، از ھمان زمان، ابولھب  بعد از اين

 و عدوات با او را گذاشت و شروع به تمسخر آن حضرت نمود و گفت که برای حفظ آئين آباء و بنای مخالفت

  .اجدادش، بايد در مقابل دين محّمد بايستد

جوانى را ديدم كه ) ظاھراً از بازارھاى مكه بوده است(العجاز  روزى در بازار ذى: سيرت نويسان می نويسند

زد و پاى او را مجروح  و مردى از پشت سر سنگ به پاى او مى .»ال ّهللا تفلحواقولوا ال اله ا! ايھا الناس«: گفت مى

  !گويد، سخنى از وى باور نكنيد إنّه كّذاب؛ او دروغ مى! ايھا الناس: زد ساخته بود و فرياد مى

است كه كند، و اين کاکايش  ابولھب  آن محّمد است كه خود را پيامبر معرفى مى: اين شخص كيست؟ گفتند: پرسيدم

  . كند او را تكذيب مى

ناگفته نماند که، ابولھب ھمسايه پيغمبر صلی هللا عليه وسلم بود و از ھمين رو، با ھمسرش بر سر راه آن حضرت، 

  . خار و خاشاک و زباله می ريختند و به صورتھای مختلف، آن حضرت را آزار می دادند
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  :ھالکتی سخت 

» عدسه« رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ابولھب به علت مرضی  بعد از ھجرت: سيرت نويسان می نويسند

يکی ديگر از » عاص بن ھشام بن مغيره«عليه مسلمانان شرکت کند ولی به جای خود »  بدر«نتوانست در جنگ  

 چون مرضی او ساری بود  و مردم آن را مانند طاعون مى دانستند، جرأت نمى كردند نزد. دشمنان پيامبر را فرستاد

  .مريض به عيادت شان بروند، تا مبادا خودشان به اين مرضی مبتال نگردند

ش  بروند، بوى ى پسرانش ترسيدند تا نزديک  جسد او در خانه ماند ، حتۀبعد از اينکه ابو لھب ُمرد ، دو شب جناز

سران ابولھب آمد و  منطقه می پيچيد، سرانجام شخصی  از قريش نزد پیتعفن بدن او لحظه به لحظه زياد  و در ھوا

 آنھا . آيا شما خجالت نمى كشيد، چرا جسد پدرتان را بر نمى داريد، بوى بد او ھمه جا را فرا گرفته است: گفت

من شما را كمك مى كنم ، از دور بر بدن : ما مى ترسيم خود نيز به اين مرضی  گرفتار شويم ، او گفت : گفتند

 را دست بزنند آن را روى چوبى گذاشته و از خانه بيرون آوردند و به كه بدنش ابولھب آب پاشيدند، سپس بى آن

 را انداختند ، و از دور آنقدر سنگ و كلوخ به روى بدن وى وی مكه بردند و در بين يک چقری جسد طۀدورترين نق

  .ھا پنھان گرديد ريختند تا بدن، زير آن سنگ ھا و كلوخ 

  .مصدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکري

  

  : فھـرست

  معلومات مؤجز  

    تسميه   وجه 

   توضيح   

   در اين سورٔه   ترين پيام مھم 

   موضوع سورٔه مسد 

  ترجمٔه مختصر   

     ی با سورهئآشنا

   فضيلت سوره  

  شـأن نـزول سـوره   

 ی اجمالی سوره  ا معن

   تفسيرسوره  

    ابو لھب جھنمی است

  قيامت وموضوع سؤال وجواب ازآنھا  

  ازدواج دختران  پيامبر اسالم باپسران  ابولھب  

   ابو لھب کيست؟

  

  :منابع و مأخذ ھای عمده

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -
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  از عبد الکريم ارشد فاريابی

 ص ھروی ف مخلوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول« امام سيوطی کتاب -

  نیاز راغب اصفا  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين ؤن  مآ تفسير معارف القر-

   پور

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -

   تفسير کابلی-

  لم  صحيح مس-

   صحيح البخاری-

 


