
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  ايدولوژيک مسايل

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

  ٢٠١۶ جوالی ١١

  ١۴ -تفسير احمد
   البلدۀتفسير سور ترجمه و

   استت آي٢٠ل شده و داراى ناز» مكه «  در ۀ البلدسور

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِال أقسم بھذا البلد َِ َ َْ َ ِ ُ ْ ِوأنت حل بھذا البلد ﴾١﴿ ُ َِ َ َْ َ ِ ٌّ َ ْ َ َووالد وما ولد ﴾٢﴿ َ َ َ َ َ ََ ٍ ٍ﴾لقد خلقنا اإلنسان فی کبد٣﴿ ِ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ََ ِأيحسب أن لن يقدر عليه  ﴾٤﴿ َْ ِْ َْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َ َُ

ٌأحد َ ُيق ﴾٥﴿ َ ًول أھلکت ماال لبداَ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ٌأيحسب أن لم يره أحد ﴾٦﴿ ُ َ َ َ َ ََ َ َُ ُْ َ ْ ِألم نجعل له عينين ﴾٧﴿ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َْ َْ ِولسانا وشفتين ﴾٨﴿ َ ْ َ َ َ َ ًَ َ ُوھديناه  ﴾٩﴿ ِ َ ْ َ َ َ

ِالنجدين ْ َْ َفال اقتحم العقبة ﴾١٠﴿ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ُوما أدراک ما العقبة ﴾١١﴿ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ٍفک رقبة ﴾١٢﴿ َ َ ََ ُّ ِأو إطعام فی يوم ذی  ﴾١٣﴿ َ ٍِ ْ َْ ٌَ ْ ِ َ

ٍمسغبة َ َ ْ ٍيتيما ذا مقربة ﴾١٤﴿ َ َ َ َْ َ ًَ ٍأو مسکينا ذا متربة ﴾١٥﴿ ِ َ َ ْ َ َ ً ِ ِْ ْ ْثم کان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا  ﴾١٦﴿ َ َْ ََ َ َ ََ َِ ِْ َّ ُ َ َ َ َِ َِّ َ َّ ُ

ِبالمرحمة َ ََ ْ ْ ِأولئک أصحاب الميمنة ﴾١٧﴿ ِ َِ َ َْ ْْ ُ َ ََ َ َوالذين ﴾١٨﴿ ُ ِ َّ ِ کفروا بآياتنا ھم أصحاب المْشأمةَ َِ ََ َْ َُ َُ َْ ْ ُ َ ِ ٌعليھم نار مؤصدة ﴾١٩﴿ َ َ ََ ْ ُ ٌِ َ ْ ْ َ ﴿٢٠﴾  

 

  :معلومات مؤجز

بيست ) ٢٠(رکوع، ) ١( اول سوره گرفته شده است، اين سوره  مکی،  دارای تاست که از آي» البلد « نام اين سوره 

  .يکصدو وشصت وھشت نقطه است ) ١۶٨(ت حرف، و سه صدو چھل وھف ) ٣۴٧( ھشتاد ودو کلمه، ) ٨٢(آيت، 

 اين سوره در زمانی در مکه نازل  شد که کفار ومشرکين مکه با تمام  توان در دشمنی به پيامبر صلی  هللا عليه وسلم و

  . ھمه جانبه را در پيش گرفته بودندۀحق  اومبارزه رسالت ب

  

  :وجه تسميه

قسم  )  مكرمهٔ مكه (  بلد حرام  به آن  در آغاز ّ خداوند جل جالله  مسمی گرديد، كه»البلد  «  ۀ سببی به سور  به  سوره اين

  .است ياد كرده 

  

  :ٔی با سوره بلدئآشنا

 نمايد تحمل را ھا سختی بايد زندگی تمام در و است شده آفريده  ومشقت سختی رنج، در انسان که کند می بيان سوره اين

 سختی سراسر دنيايش مانند نيز آخرتش اال و برسد؛ آخرت راحتی به تا برود دنيا ھای سختی بار زير که بھتر چه پس

  .بود خواھد
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يد؛ به ظاھر ئآّ تحمل از اين آزمون  موفق به درنبايد فراموش کردمشكالت زندگی امتحان الھی است، بايد با صبر و

زندگی ھميشه با رنج و . ز توجه داشته باشيدبه نتايج معنوی و آثار اخروی رويدادھای زندگی خويش ني. قضيه نگاه نكنيد

پيامبران  الھی :  سيرت نويسان می نويسند.ً و اساسا مشكالت در زندگی نوعی آزمون الھی است مشكالت آميخته است

ن خطاب به پيامبر أ خداوند متعال  در قرآن عظيم الش. رو بوده انده بيش از ديگران در زندگی خود با مشكالت روب

و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا على ما کذبوا و أوذوا حتى أتاھم نصرنا و ال مبدل «: عليه وسلم می فرمايد صلی هللا

لکلمات هللا و لقد جاءک من نبإ المرسلين؛ پيش از تو نيز پيامبرانى تکذيب شدند و در برابر تکذيبھا، صبر و استقامت 

و اين، يکى از سنتھاى الھى ! تو نيز چنين باش(يارى ما به آنھا رسيد آزار ديدند، تا ھنگامى که ) در اين راه،(کردند و 

اين  .( )٣۴ ت انعام آيۀسور) (و ھيچ چيز نمى تواند سنن خدا را تغيير دھد و اخبار پيامبران به تو رسيده است ) است

 از صبر در راه  رسول گرامى را به راھى که انبياى گذشته پيمودند، ھدايت مى کند، و آن راه عبارت استتآي

ايشان کسانى بودند که خدا ( » أولئک الذين ھدى هللا فبھداھم اقتده  « :»پروردگار، ھمچنان كه در جاى ديگر مى فرمايد

  )٩٠ ت انعام آيۀسور( «ھدايت شان کرده بود پس به ھدايت آنان اقتداء کن

متشان در برابر سختی ھا تا وا و صبر و مقاخداوند برای دلدارى حضرت رسول، به وضع انبياى پيشين و اذيت شدن آنھ

بنابراين تو ھم در برابر تکذيبھا و آزارھا و حمالت دشمنان لجوج : رسيدن نصرت الھی اشاره می کند و گويا می فرمايد

و سرسخت روح صبر و استقامت را از دست مده، و بدان طبق ھمين سنت امدادھاى الھى و الطاف بيکران پروردگار 

و خواھد آمد، و سرانجام بر تمام آنھا پيروز خواھى شد و اخبارى که از پيامبران پيشين به تو رسيده است که به سراغ ت

 به يک تدر حقيقت اين آي. د استقامت کردند و پيروز شدند گواه روشنى براى تو استيچگونه در برابر مخالفتھا و شدا

 مکتب ۀ ارائۀ اجتماع که براى ھدايت توده ھاى مردم به وسيلکه ھميشه رھبران صالح اصل کلى اشاره مى کند و آن اين

 جمعى ۀپا مى خاستند با مخالفت سرسختانه با افکار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه بدر تقابل و طرحھاى سازنده 

راى پيشرفت آنھا ب. رو مى شدنده جو و زورگو که با پر و بال گرفتن مکتب جديد، منافعشان به خطر مى افتاد، روب سود

 اجتماعى، آزار و ۀ محاصر، تکذيب، تھمتۀحرب:  و از تمام حربه ھا  نداشتندءمقاصد شوم خود از ھيچ کارى ابا

 ديگر استفاده مى کردند، اما حقيقت با جاذبه و کشش و عمقى که دارد سرانجام  طبق ۀشکنجه، قتل و غارت و ھر وسيل

 خارھاى سرراه برچيده خواھند شد،اما شک نيست که شرط اساسى اين يک سنت الھى  کار خود را خواھد کرد، و اين

  .و مقاومت و استقامت است پيروزى بردبارى 

پس صبر کن آن گونه که پيامبران اولو العزم (»  فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل : فرمايد  ديگر میتو در آي

 پيامبران ۀ با مخالفت و عداوت اين قوم مواجه شده اى، ھمتنھا تو نيستى که .()٣۵ ت االحقاف آيۀسور( )صبر کردند

 سال دعوت کرد ٩۵٠نوح عليه السالم  پيامبر بزرگ خدا  رو بودند و استقامت کردند،ه اولوالعزم با اين مشکالت روب

ليه السالم  را ابراھيم ع. اما جز گروه اندکى به او ايمان نياوردند، پيوسته آزارش مى دادند و به سخريه اش مى گرفتند 

به ميان آتش افکندند وموسی عليه السالم  را تھديد به مرگ نمودند، و قلبش از نافرمانيھاى قومش پر خون بود، وعيسی 

عليه السالم را بعد از آزار بسيار مى خواستند به قتل برسانند که خداوند نجاتش داد، خالصه تا بوده دنيا چنين بوده است، 

در برابر دعوت  ن فرعونأطبق آيات قرآن عظيم الش.  استقامت نمى توان بر مشکالت پيروز شدو جز با نيروى صبر و

به سوى خداوند يکتا و ترک ظلم و بيدادگرى، موسى را متھم ساخت که او ساحر يا مجنون است، ) ع(حضرت موسى 

، براى مؤمنان اندک نخستين، بسيار اين نسبت که از سوى مشرکان به پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم نيز داده مى شد

ول کذلک ما اتى الذين من قبلھم من رس«  : تآي. گران بود و روح پاک پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را آزرده مى ساخت

تنھا تو نيستى که ھدف اين تيرھاى زھرآگين تھمت قرار گرفته اى اينگونه است که ھيچ (» اال قالوا ساحر او مجنون
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 ) ۵٢ تريات آيا ذۀسور)( او ساحر يا ديوانه است: که گفتند ز اينھا به سوى قومى فرستاده نشده مگر اينپيامبرى قبل ا

آنھا را ساحر مى خواندند زيرا در برابر معجزات . براى دلدارى پيامبر صلی هللا عليه وسلم و مؤمنان است 

رنگ محيط نبودند و در برابر امتيازات  و مجنون خطاب مى کردند چرا که ھم چشمگيرشان پاسخى منطقى نداشتند

  .مادى سر تسليم فرود نمى آوردند

ًإن مع العسر يسرا«: ن می فرمايد أقرآن عظيم الش ريم با وضاحت در خواھيم  يافت آعمل ه  شريفه دقت بتاگر در آي» ّ

 نيست طور اين يعنی ؛دارد وجود آسانی به رسيدن و ھا سختی تحمل بين ارتباط و پيوستگی نوع يک شريفه تآيدر که

 ای کلمه به ، »يسر و عسر« بين پيوند برای برای ًاءبن ، يابد دست سانیآ به سختی، از بعد  تصادفی طور به  انسان که

  .است  » مع « کلمه آن و باشد داشته وجود آن در معنا اين  که است ضرورت

  :ندفرماي می جمله از : است دهآم عمل هب مفسرين جانب از متعددی یتفسيرھا  »مع« استعمال برای

 سختى، ّتحمل ۀلحظ از است، توأم رنج با آسانى : که کرد فراموش نبايد که انسانھا ما برای » مع « لفظ با تآي :الف

  .آيد مى دست به تدريج به آسانى

 رھگذر ناي از که است نزديک سختی به آسانی که سازد، می روشن را موضوع اين » مع « ۀکلم  بردن کار هب :ب

  . سازد می فراھم را قلب تقويت و خاطر ّتسلی موجبات

 ھم با ھميشه دو اين و است، ھمراه سھولتى صعوبتى ھر با و  آميخته آسانى مشکلى ھر با که اين به توجه با حال ھر به

  .کند نمی افاده را لطيف معنای اين »بعد«  کلمه از استفاده بود، خواھند ھم با و بوده

  

  :ؤجـزم ٔترجمه 

  

   بسم هللا الرحمن الرحيم

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ِال أقسم بھذا البلد «  َِ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ   ).زايد است » ال« )مکه( اين شھر قسم می خورم  به)(١(»  َ

ِوأنت حل بھذا البلد« َِ َ َْ َ ِ ٌّ َ َ   ).و جنگ در اين شھر برای تو حالل خواھد شد()  و شھری که تو ساکن آن ھستی)(٢( » َ

َوالد وما ولد َو« َ َ َ ََ ٍ   ).و فرزندی که به وجود آورد) آدم ( وقسم  به پدر،)(٣( »  ِ

ٍلقد خلقنا اإلنسان فی كبد « َ ََ ِ َ ِ ْ َ َ َْ َ   ).ايم  ھمانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده) (۴( »َْ

ٌأيحسب أن لن يقدر عليه أحد « َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ َّ ُ   !).؟قادر نيست؟ ) وانا وت(کند ھيچ کس بر او  آيا او گمان می)( ۵(» ْ

ًيقول أھلكت ماال لبدا « ًَ ُّ َ ُ ْْ َ َ ُ   ).ام من مال فراوانی تباه و نابوده کرده: گويد  می)(۶( »ُ

ٌأيحسب أن لم يره أحد « َ َ ََ َ َُ ُْ َّ   ).پندارد که کسی او را نديده است؟  آيا می) (٧(» ْ

ِألم نجعل له عينين « َ ََ ُ َّ َ ْ ْ َ   ).ايم؟  نداده آيا برايش دو چشم قرار) (٨(» َ

ِولسانا وشفتين « َ َ َ َ ًَ َ   ).ايم؟  و يک زبان و دو لب را نيافريده) (٩(» ِ

ِوھديناه النجدين « َ َ َْ َّ ُ َ   .)را ھنمائی کرديم) خير و شر(و او را به دو راه  ()١٠(»  َ

َفال اقتحم العقبة « ََ َ ََ ْ َ َ ْ   ).و نيامد(قدم نگذاشت ) سخت (ۀپس به گردن ) ( ١١( »َ

ْوما أد« َ َ ُراك ما العقبة َ َ َ ََ ْ َ   .)چيست؟) سخت(دانی که گردنۀ  و تو چه می) ١٢(»  َ

ٍفكُّ رقبة « َ ََ   .»ای است  آزاد کردن برده) (١٣(» َ

ٍأو إطعام فی يوم ذی مسغبة « َ ََ ْ َ ِ ٍِ ْ ٌْ ْ ِ   ).)گرسنگی( يا خوراک دادن در روزقحطی )(١۴( » َ
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ٍيتيما ذا مقربة « َ َ ْ َ َ ً   )ندان،يتيمی را از خويشاو) ( ١۵(»  ِ

ٍأو مسكينا ذا متربة « َ َ ْ َ َ ً ِ ِْ ْ   ).يا گرد آلود ونيازمندرا ) (١۶( » َ

ِثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة « ِ َِ َ ََ َ َْ ْْ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ََّ ُ َ َ ََّ َ َّ  پس از آن از کسانی است که ايمان آورده و ) (١٧( »ُ

  .»اند گر را به مھربانی سفارش نمودهھمديگر را به صبر و شکيبايی توصيه کرده و ھمدي

ِأولئك أصحاب الميمنة « َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ شوند و به بھشت  شان داده می شان به دست راست که نامۀ اعمال) اينان اھل سعادتند ) (١٨( »ُ

  ). روند می

ِوالذين كفروا بآياتنا ھم أصحاب المْشأمة « ِ َِ ََ َْ َُ َُ ْ ْ ُ َ ِ َ َ َّ ما کفر ورزيدند، آنان اھل ) ھای  نشانهو(که به آيات   و کسانی)(١٩(»َ

  ). روند شود و به جھنم می شان داده می شان به دست چپ که نامۀ اعمال(شقاوتند 

ٌعليھم نار مؤصدة « َ ََ ْ ُّ ٌ َ ْ ِ   ). که راه فرار ندارند(آتشی سر پوشيده است ) از ھر سو(ھا  بر آن)(٢٠( »َ

  

  :مؤجز تفسير

ِال أقسم بھذا البلد «  َِ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ   ).زايد است » ال «  قسم می خورم  به اين شھر) (١(»  َ

در برخی از محاورت مردم » ال« وردن حرف زايد آزايد است و» ال« ،حرف تکه که گفته شد در اين آي طوری

  .عرب معمول است 

ه می باطل مخاطب است در شروع قسم آوردبرای رد نمودن خيال ) ال ( وصحيح ترين قول اين است که حرف 

يم که حقيقت آن است که  ئست بلکه ما با قسم می توانيم بگو، معنای آن اين که چنان که شما پنداشته ايد ، نيشود 

ھم به شھر » والتين «ۀشھر مکه  مکرمه است ، ھم چنان شھر در سور»  البلد « بيان می کنيم ، ومقصود از 

قسم ياد کردن به شھر مکه » ذا البلد  االمين وھ«: مکه قسم  ياده نموده ، وبا اين صفت آن را امين دانست که 

  .برای اعالم واظھار شرف وفضيلت مکه نسبت به شھری  ھای ديگر است 

از حضرت عبد هللا بن عدی روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھنگام ھجرت ، شھر مکه را خطاب 

 واگر من برای خروج از اينجا تحت  حبوبتر ھستی قسم به هللا که تو از کل زمين در نزد هللا بھتر وم: فرمود 

  ) وابن ماجهرواه الترمذی. (از سرزمين تو بيرون نمی رفتم فشار قرار نمی گرفتم، من 

ِوأنت حل بھذا البلد« َِ َ َْ َ ِ ٌّ َ َ يکی اين که از : دو احتمال است» حل « در لفط .» و شھری که تو ساکن آن ھستی)(٢( » َ

فرود آمدن می آيد ، پس با توجه به اين ، معنای حل فرود   معنای جايگزين وسکونت وحلول مشتق باشد ، که به

ه  اين است که شھر مکه خود ھم محترم ومقدس است ، بتآيند وسکونت کننده معنی می دھد ، ومراد اين آي

، بنابر خصوص وقتی که شما در آن سکونت داريد ، پس در اثر فضيلت مکين ، فضيلت مکان افزايش می يابد 

از » حل « اين عصمت وحرمت شھر به علت اقامت شما در آن ، دو برابر می شود ، واحتمال دوم اين که لفط 

دو معنا داشته » حل « مصدر حلت مشتق باشد که به معنای حالل بودن است ، وبا توجه به اين ، می توان لفظ 

که در صدد کشتن شما بر آمده اند ، ودر صورتی که يکی اين که شما را کفار مکه حالل قرار داده اند ، : باشد 

خود آنھا در شھر مکه ھيچ نوع شکار را حالل نمی پندارند ، ولی ظلم وسر کشی آنھا تا آنجا از حد گذشته است 

 آنھا ست ، در آنجا آنان ريختن خون رسول ۀ، که در آن مقام مقدسی که قتل حيوانی جايز نيست ، واين خود عقيد

  .هللا عليه وسلم را حالل قرار داده اندهللا صلی 

ومعنای دوم حل ، می تواند اين باشد ويژگی شما چنين است که به جھت شما قتال با کفار مکه در حرم حالل 

دند ، وقتل کفار حالل در يک روز احکام حرام برداشته  شخواھد شد، چنان که در فتح مکه به خاطر آن جناب 
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ھر سه » مظھری« نظر گرفته شده ، ولی در تفسير فسير  ھمين معنی سوم ، دردر خالصه ت. قرار داده شد 

  .احتمال مذکر است ومجال ھر سه معنی ھم ھست

َووالد وما ولد « َ َ َ َ ََ ٍ   ). وقسم  به پدر، و فرزندی که به وجود آورد)(٣( »  ِ

اوالد او ھستند » ما ولد «  از مقصود از والد ، حضرت ادم عليه والسالم است که پدر تمام بنی آدم است ، ومراد

  .، که از آغاز آفرينش تا قيامت خواھند بود ، وبدين شکل به حضرت آدم وتمام بنی نوع او ، قسم ياد شد 

ٍلقد خلقنا اإلنسان فی كبد « َ ََ ِ َ ِ ْ َ َ َْ َ احتمال دارد منظور .» ايمھمانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده «)  ۴( »َْ

برد و بايد کاری کند که اين  نسان در دنيا و در برزخ و در روز قيامت از آن رنج میی است که ائھا سختی

. اگر چنين نکند ھمواره از عذاب سخت رنج خواھد برد. سان  شود و برای ھميشه شاد و مسرور گرددآھا  سختی

 در بھترين شکل آفريده  اين باشد که خداوند انسان راتو احتمال دارد که معنی آي:  اين استتبنابراين، معنی آي

با وجود اين او شکر اين نعمت بزرگ را به جای نياورده و به . تواند کارھای سخت را انجام دھد است که می

تندرستی مغرور شده و سرکشی کرده و از روی نادانی و ستمگری گمان برده که اين حالت ادامه دارد و ھمواره 

  :بنابراين فرمود. قدرت تصرف خواھد داشت

ٌأيحسب أن لن يقدر عليه أحد « َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ َّ ُ برد   گمان میآيا انسان. »!ی ندارد؟ئکس بر او توانا ی پندارد  که ھيچآيا م«) (۵(» ْ

او به خاطر اموالی که برای شھوات نفس خود خرج ! کند؟ ی ندارد و از اين رو سرکشی میئکه کسی بر او توانا

  گويد کند و می کرده است افتخار می

ًول أھلكت ماال لبدا ُيق« ًَ ُّ َ ُ ْْ َ َ   .»ام من مال فراوانی تباه و نابوده کرده: گويد می«)(۶( »ُ

ھا و گناھان را ھالک کردن ناميد چون خروج کننده از اين اتفاق سودی جز پشيمانی  خداوند اتفاق در راه شھوت

ی خود را خرج کرده باشد ئاراکه در راه خشنودی خداوند د سیاما ک. کند و زيان و خستگی و کمبود حاصل نمی

خداوند کسی را که  .آورد نمايد و چندين برابر آنچه خرج کرده، سود و فايده به دست می با خداوند داد و ستد می

  :فرمايد کند، تھديد نموده و می ھا خرج کرده و به اين کار خود افتخار می اموالش را در راه شھوت

ٌأيحسب أن لم يره أحد « َ َ ََ َ َُ ُْ َّ   .»پندارد که کسی او را نديده است؟ آيا می«( )٧(» ْ

اش  بيند و در برابر ھر کار کوچک و بزرگی محاسبه برد که خداوند او را نمی آيا او با اين کارش گمان می

کند است و فرشتگان را بر او  کند؟ نه، چنين نيست، بلکه خداوند او را ديده و اعمالش را ثبت و ضبط می نمی

  :ھای خود را برشمرد و فرمود  کار نيک و بد او را سپس نعمتگماشته است که

ِألم نجعل له عينين « َ ََ ُ َّ َ ْ ْ َ   .»ايم؟ آيا برايش دو چشم قرار نداده«) (٨(» َ

ِولسانا وشفتين « َ َ َ َ ًَ َ     .»ايم؟ و زبان و دو لب را نيافريده«) (٩( » ِ

ِوھديناه النجدين « َ َ َْ َّ ُ َ   .»ايم  نمودهو راه خير و شر را بدو«)(١٠(»  َ

پس برخورداری . ايم ايم و ھدايت را از گمراھی برايش مشخص کرده و او را به دو راه خير و شر رھنمودن شده

ھايش را به جای آورد و  کند که بنده حقوق خداوند را ادا نمايد و شکر نعمت ھای فراوان اقتضا می از اين نعمت

  .ين انسان چنين نکرده استھا برای انجام گناه کمک نگيرد، ولی ا از نعمت

َفال اقتحم العقبة « ََ َ ََ ْ َ َ ْ   .»پس به گردنه درنيامده است«)(١١( »َ

ُوما أدراك ما العقبة « َ َ ََ ْ َ ََ ْ َ   .»دانی آن گردنه چيست؟ و تو چه می«) (١٢(»  َ
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نشان می دھد » قتحم ا« استفاده از کلمه .  کوه منتھی می شودۀبه معنای راه سنگالخ و دشواری است که به قل  »العقبه «

گذاشتن از » با« مورد ورود به کار سخت وخوفناک که گذشتن از اين گردنه کار آسانی نيست، زيرا اين اصطالح در

  .به کار می رود » شدت ومشقت«ی با ئجا

ٍفكُّ رقبة « َ ََ از انسان اما گاھی گردن کنايه ای . آزاد کردن گردنی، رقبه به معنای گردن است در زبان عرب) (١٣(» َ

  ).انسانی را آزاد کنيد. آزاد کردن انسان. است

ٍأو إطعام فی يوم ذی مسغبة « َ ََ ْ َ ِ ٍِ ْ ٌْ ْ ِ اطعام طعام . يعنی اقدام  به اطعام  بکنيد .»يا خوراک دادن در روز گرسنگی«)(١۴( » َ

ل وپسنديده است و در اطعام طعام ھميشه امر مقبو. به گرسنگان ، در چه روزی؟ در آن روزی که قحطی بيداد می کند

ٍچون ذی مسغبة يعنی . ًولی در روز قحطی قطعا صواب وارزش ديگری دارد. دين اسالم ھميشه به آن توصيه شده است َ َ ْ َ ِ
  :روزی که صاحب گرسنگی است يعنی ايام قحطی به چه کسانی

ٍيتيما ذا مقربة « َ َ ْ َ َ ً   .»به يتيمی خويشاوند«) (١۵(»  ِ

ٍأو مسكينا ذا متربة « َ َ ْ َ َ ً ِ ِْ ْ  متربه از تراب می آيد، تراب به معنای خاک مسکينی که نای ).يا گرد آلود ونيازمندرا ) (١۶( » َ

  .حرکت ندارد و در خاک افتاده است

ِثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة « ِ َِ َ ََ َ َْ ْْ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ََّ ُ َ َ ََّ َ َّ  آن از کسانی است که ايمان آورده و پس از«) (١٧( »ُ

  .»اند ی توصيه کرده و ھمديگر را به مھربانی سفارش نمودهئکيباھمديگر را به صبر و ش

 مھمی که در اين آيات بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که پروردگار با عظمت ما برای رساندن انسان به  قلۀ ۀنکت

 يتيم نوازی ، دادن طعام به گرسنگان ، انسان ھا را آزاد کردن، وغيره را  در کمال سعادت، مسائل اجتماعی از قبيل

يعنی دردين مقدس  .   کنار يک مفھوم معنوی که عبارت به  ايمان آوردن به ذات پروردگار است ، قرار داده است 

 در بعضی از آيات می و لذا. ی و خداپرستی جدا نمی باشد ئ و اجتماعی از مسائل معنوی و خدااسالم مسائل مادی

 عملوا الصالحات.  که آمنوا اشاره به جنبه ذھنی، روحی و معنوی دارد ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات:  فرمايد 

 کمال بگذارد و در حقيقت دامنه ھای دشوار کمال ۀ در جادیاگر انسان بخواھد پا. اشاره به اقدامات مناسب اجتماعی

د در حوزۀ ايمانی و ھم بايد در حوزۀ اخالق اجتماعی ملبس به اخالق ھای نيکوی اجتماعی وارد شود و بپيمايد ھم باي

  .خصوص از خود گذشتگی شود و آن ھم در شرايط سخت و دشواری که برای يک جامعه به وجود می آيده وب

ِأولئك أصحاب الميمنة « َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ   .»ايشان اھل سعادتند«) (١٨( »ُ

برخی ديگر  برکت خوانده اند ، و سرين  مصدر ميمی به معنای زيادی و استمرار در خير ورا برخی از مف» ميمنه«

   ). ١۴٣، صفحه ٢٧ التفسير الکبير، جلد.(اند اسم مکان يعنی جايگاه خير و برکت دانسته

الح زندگی ن  به کسانی اطالق می شود که در دنيا با ايمان وعمل  صأاصحاب يمين و ميمنه در اصطالح قرآن عظيم الش

  .دارند  عملشان را با دست راست  دريافت میۀاند و درروز قيامت نام کرده

: سابقون، اصحاب يمين واصحاب شمال معرفی کرده است(قرآن، اصحاب يمين را يکی از سه گروه انسانھا در قيامت 

ِو کنتم ازوجا ثلثه فاصحب الميمنة« َ َ َ ُ َ َ َ ََ ً ُ ُواصحب... ُ ِالمشمة َ َ ِوالسب... ََ و در موارد ديگر، اصحاب يمين را در مقابل  » قونّ

  .اصحاب شمال، واصحاب ميمنه را در برابراصحاب مشئمه قرار داده است

  :بر اساس نصوص کتاب هللا  واحاديثی نبوی ، انسانھا به سه دسته تقسيم گرديده اند 

اين دسته از انسانھا اھل بھشت ھستند و زيادی دارند؛ ۀ  کسانی اند که ايمان و توحيد صحيح دارند، و اعمال صالح-١

ُوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لھم جنات تجری من تحتھا األنھار«.خدای متعال از گناه آنھا گذشت خواھد کرد َُ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٍِ َّ َ َِّّ َّ ُ َ َ َُ َ َّ «
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ی از بھشت ئاند، بشارت ده که باغھا  دادهجام و کارھای شايسته ان به کسانی که ايمان آورده :يعنی ).٢۵ بقره ۀسور(

  .برای آنھاست که نھرھا از زير درختانش جاريست

 کسانی اند که ايمان و توحيد صحيح دارند، اما مرتکب گناھان زيادی شده اند و تا حد فسق پيش رفته اند، اين افراد -٢

يا به فضل و لطف خويش از : برخورد کندلياقت جھنم را دارند؛ ولی خدای متعال ممکن است با آنھا به دو گونه 

گناھشان بگذرد و از جھنم نجات دھد، و يا آنھا را به جھنم فرستاده و پس از مجازات گناھان روزی آنھا را از جھنم 

  . می آورد بيرون

ُ ما فی السماوات وما فی األرض وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه« ُ ُْ ُ ُْ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ِْ َ َِ َّ َّ َ يحاسبکم به هللا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ِّ ََ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُِّ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ّ ِ ُ ْ

ِوهللا علی کل شیء قديٌر َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ ّ اگر ) از اين رو(و . ِآنچه در آسمانھا و زمين است، از آن هللا است :يعنی).٢٨۴سوره بقره (» َ

و (سپس ھر کس را بخواھد . کند طبق آن، محاسبه میآنچه را در دل داريد، آشکار سازيد يا پنھان، خداوند شما را بر 

و خداوند به ھمه چيز قدرت  .کند ، مجازات می)و مستحق باشد(بخشد؛ و ھر کس را بخواھد  می) شايستگی داشته باشد

  .دارد

گاه از آن   کسانی که ايمان و توحيد صحيح ندارند، اين افراد داخل جھنم خواھند شد و تا ابد در آن خواھند ماند و ھيچ-٣

  .خارج نمی شوند

 انسانھا در ۀھم: ھمچنين در مورد عالم برزخ، از مجموع نصوص کتاب هللا واحاديثی نبوی طوری معلوم می شود که 

  :عالم قبر و برزخ 

  .از باغھای بھشت ھستند باغچه ای  يا در-

  . يا در گودالی از گودالھای جھنم-

ِإن أحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إن کان من أھل «: ودندفرم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنان ْ ْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِِّ َ َ َ ْ ََ َ َِ ُ ُ ُْ َ َْ َ َِ ُ َّ

ُالجنة فمن أھل الجنة وإن کان من أھل النار فمن أھل النار فيقال ھذا مقعدک حتی يبعثک هللا َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َّ َّ َّ َّ َُّ ْ َ َ َُ َُ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ يوم القيامةَ َِ ََ َْ ) ١٣٧٩(بخاری » ْ

اگر جنتی  . ھر وقت، يکی از شما فوت کند، صبح و شام، جايگاھش به او عرضه می شود«) ٢٨۶۶(، وصحيح مسلم 

اين، : شود و به او گفته می. باشد جايگاھش در جنت و اگر دوزخی باشد، جايگاھش در دوزخ، به او نشان داده می شود

  .»امت که خداوند تو را حشر می نمايدجای توست تا روز قي

 بلکه حديث فوق خالف آن! و قرار نيست که ھرکسی در دنيای برزخ در خوشی باشد در قيامت درناخوشی قرار گيرد

ھمچنين گاھی ممکن است کسی در دنيای برزخ در رنج و عذاب باشد و خدای متعال در قيامت او را . را ثابت می کند

که در صحرای محشر  گونه ایه و عذاب برزخ را برای او سبب پاک شدن گناھانش قرار دھد ببه بھشت برد، و سختی 

  .گناھانش کم شده باشند، و از از لطف الھی بر بندگان شايسته اش است

ِوالذين كفروا بآياتنا ھم أصحاب المْشأمة « ِ َِ ََ َْ َُ َُ ْ ْ ُ َ ِ َ َ َّ   ).اھل شقاوتگاهاند ايشانند  که به آيات ما کفرورزيده  وکسانی)(١٩(»َ

ِ أصحاب المْشأمة« َ ََ َْ ُ َ ن از اصحاب شمال أقرآن عظيم الش. ن  است أ تعبيرى ديگر از اصحاب شمال در قرآن عظيم الش،» ْ

ِمن اوتى كتـبه وراء ظھره « ؛ »  أعمى « ؛ » كافر »   « ّضالين « ، » ّمكذبين « : با عناوين ديگرى نيز ياد کرده است  َ َ ُ َ ِ َِ َ
ِ اوتى كتـبه بشماله َمن« و »   ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ« .  

  :ِراز نامگذاری اين گروه از افراد به اصحاب شمال را می توان در موارد زير خالصه کرد

 شود و آن نوعى ترس و بيم دادن به آن ھاست ؛ زيرا عرب  مى ل آنان در قيامت به دست چپشان داده اعما ۀ نام-١

  داند   ّتكريم و به دست چپ را عالمت رد و اھانت مى  پذيرش و ۀگرفتن  نامه به دست راست را نشان
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آنان زندگى را در پوچى، پستى و پليدى گذرانده و با كفر به آيات الھى خالف راه حق و سعادت گام برداشتند و  -٢

  .فرجام آنان در آمدن به دوزخ و عذاب فراوان است

ملكوت اعال و جانب چپ آن ملكوت اسفل و جايگاه جانب راست آن . عالم ھستى داراى دو جانب راست و چپ است  -٣

  .  بدی ھا و دوزخ بدكاران است ۀارواح اشقيا و فرشتگان عذاب و نويسند

ّاستفاده از آياتى كه از سقوط اصحاب شمال در جھنم، عذاب دردناك آن ھا و حال و وضع آنان در آخرت سخن می  با

  :حاب شمال دانستتوان اموری را عوامل سقوط و عذاب اص گويد، مى 

  

  كوردلى 

اند؛  قرآن اصحاب شمال را در برابر اصحاب يمين قرار داده و گروه مقابل اصحاب يمين در دنيا نابينا معرفى شده 

ى آنان در آخرت ئكوردلى آنان در دنيا باعث نابينااند و  توان چنين نتيجه گرفت كه اصحاب شمال كوردالن  بنابراين مى 

   .خواھد بود 

 

  :وردارى از نعمت فراوانبرخ

آن ھا براى راحتى تن، . اند و ھمين امر آنان را از عبرت گيرى غافل كرده است شمال در دنيا غرق در نعمت  اصحاب

 كنند خداوند قوه شھويه را براى رشد و تعالى انسان در وجود وى نھاده است، اما زياده  وظايف واجب خود را ترك مى

 غفلت و ترك وظيفه را براى آنان فراھم ۀشاميدن و پيامدھاى آن دو و خوشگذرانى، زمينروى مترفان در خوردن و آ

  .اند كار گرفته   رشد و كمال باشد، در جھت سقوط خويش بهۀتواند وسيل  شھويه را كه مى ۀرو آنان قو می آورد؛ از اين 

ٌعليھم نار مؤصدة « َ ََ ْ ُّ ٌ َ ْ ِ که کفر ورزيده و  و کسانی »گمارده شده است) فراگير(آتشی ) از ھرسو(بر آنان «)(٢٠( »َ

اين امور را پشت سر انداخته و خداوند را تصديق نکرده و به او ايمان نياورده و کاری شايسته انجام نداده و بر 

اند اينان اھل شقاوت وبدبختی ھستند و آتشی بر آنان گمارده شده است که درھايش به  بندگان خدا رحم نکرده

  . از آن بيرون نيايند و در سختی و اندوه قرار گيرنددرازی است تا

  

  :اھميت ومقام صبر

 ستون ھای اساسی  اخالق اسالمی است که ۀگويند صبر از جمل   بارزترين اخالق انسانی است ، علماء میۀصبر ازجمل

  .گيرد چرخد و از صبر سرچشمه می ساير  سلوک بر محور آن می

اساس و مرکز آن : ت تام در خواھيم يافت که حريم با وضاآعمل ه نسانی دقت ب ایواگر به  ھر يک از صفات نيکو

  .صبر است

ن در مورد  ھر سه نوع آن اشاره أانسان در مسير زندگی خويش به سه نوع صبر ضرورت دارد و در قرآن عظيم الش

  :عمل آمده است  از جملهه ب

  :  صبر بر طاعت هللا. ١

امان برای نيکو انجام دادن عبادت   نفسی و شيطانی وتالش بی ھای  کششۀ ھميعنی مقاومت و پايداری دربرابر

  .ھای انسانی پروردگار و ساير وظايف و رسالت

  : صبر در برابرمعصيت هللا. ٢

   يعنی نگاه داشتن نفس از فرو افتادن در لجنزار معصيت و نافرمانی از احکام الھی ودساتير پيامبر صلی هللا عليه وسلم
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   : گی در برابر حوادث دردناک زندصبر . ٣

گی يک طرفش غم و طرف ديگرش شادی است، و انسان بايد ھنگام مصيبت  يعنی پی بردن به اين حقيقت که بساط زند

چه او خواسته راضی باشد و اين است نوع سوم  اميد خود را از دست ندھد و خود را تسليم پروردگارش کند و به آن

  . از آن فراوان سخن رفته استصبر که در قرآن کريم نيز

خاطر خويش را در قرآن  و خداوند صرف صابران به. و صبری که بدين انگيزه نباشد نه پاداشی دارد و نه ھم ارزشی

  :وصف کرده است و آينده را از آن ايشان دانسته

ه که خود پروردگار گفته گون  صبر در ھر سه ميدان بايد رضای پروردگار باشد ھمان ناگفته نماند که انگيزه و سبب

َوالذين صبروا ابتغاء وجه ربھم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعالنية ويدرءون «،» ولربك فاصبر« : است َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ًَّ ُ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ ََّ ُ ِ ِّ ْ ْ ُ َّ

ِبالحسنة السيئة أولئك لھم عقبى الدار َّ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ََ ِ ُِ َ َ ََّ ْ    )٢٢سوره رعد( » ِ

  

   :صبر در لغت

  .به معنی حبس و نگه داشتن است

ِفصبٌر جميٌل« .ته باشد صبر جميل و صبر زيبا ھمان  صبری است که در آن جزع و فزع و بی قراری در وجود نداش َ َْ َ  «

ر ھای پروردگا  يکی  از نام» صبور«ناگفته نبايد گذاشت که .) پس صبر زيبا را پيشه ساز) . (١٨ تآي:   يوسفۀسور(

  .با عظمت است 

  

  :صبر در اصطالح

ن  و سنت أصبر ثبات و استواری بر احکام کتاب هللا قرآن عظيم الش: فرمايند که   در تعريف اصطالحی صبر میءعلما

  .رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  است

مان و زينت انسان و مالک اي: گويند  دارد ، علماء می ن کليد داخل شدن به جنت را صبر معرفی  میأقرآن عظيم الش

  . صبر است راه رسيدن او به بزرگی وعظمت  ھمانا

  .يابد  يابد و در سرزمين صبر به آسودگی کامل دست می انسان با صبر آرامش می

منزلت صبر ھمين کافی که  در مورد مقام و ن بيشتر از ھفتاد بار  ذکرگرديده است،أ صبر در قرآن عظيم الشۀکلم

؛ صابران اجر » ّانما يوفی الصابرون أجرھم بغير حساب«: فرمايد   می زمرۀسور ١٠  ت در آيپروردگار با عظمت ما

  .)  و پاداش خود را بی حساب دريافت می دارند 

دھد صبر و انتظار  ھا انجام می  و آزمايشءبھترين کاری که انسان مسلمان صادق در ھنگام قرار گرفتن در برابر ابتال

  .  نموده است ءرابر چيزی است که قضای الھی اقتضااجر و پاداش الھی در ب

ھا باشد  نسان برای تحمل ناخوشیشود و اگر صبرا ناميده می» عفت« ھا باشد  اگر صبر انسان در برابر شھوت

  . خواھد بود» رضايت و تسليم در برابر خداوند«

 اگر صبردر جھاد مقدس باشد شد وخويشتنداری و حکمت ناميده خواھد « اگر صبربرای نعمت و شکر آن باشد 

» بردرباری و حلم« نام خواھد گرفت و در صورتی صبرانسان  در برابر حماقت و بی ادبی ديگران باشد » شجاعت«

نام خواھد گرفت و اگر صبر » امين وراستگو « ناميده خواھد شد و اگر برای پوشاندن راز ديگران باشد صاحب آن 

  .شود ناميده می» زھد « دگی و يا در سخن گفتن باشد انسان در برابر زياده روی در زن
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برای ھمين منطق  است که انسان بدون صبر در زندگی خود ناتوان و عاجز خواھد شد و در برابر ھيچ فشاری توان 

  .مقاومت نخواھد داشت

  

  :رفتن به بھشت قبل از حساب و کتاب

: زند  اعمال شان  جمع می کردند ، يک منادی ندا می ۀروايت شده است که در روز قيامت وقتی مردم  برای محاسب

  حساب وارد جنت شوند؟ صابران کجايند تا بی

 رويد ای فرزندان آدم؟ به کجا می: گويند بينند می فرشتگان که آنان را می. خيزند گروھی از مردم بر می

  .به بھشت: گويند می

  قبل از حساب؟: گويند فرشتگان می

  .بله: گويند می

  شما کی ھستيد؟: پرسند  از آنان میفرشتگان

  .صابران: گويند می

  صبر شما چه بود؟: پرسند فرشتگان می

 .بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گناه خدا صبر کرديم تا اين که خداوند جان ما را گرفت: گويند می

 .ست پاداش عمل کنندگانوارد بھشت شويد که چه زيبا. شما چنان ھستيد که گفتيد: گويند فرشتگان می

ٍإنما يوفى الصابرون أجرھم بغير حساب«:  خداوند متعال در اين باره می فرمايد  َ ْ َِ ِ ْ َْ ِ ُِ َ َ ُ َُّ َّ َ َ َّ جز اين نيست ) ( ١٠:  الزمرۀسور(» ِ

  ).کنند ًکه صابران اجرشان را بدون حساب کامال دريافت می

  

  :حوصله با مردم صبر و

کنم که   را نگاه میصلی هللا عليه وسلم گوئی ھم اکنون رسول هللا :  روايت شده گويد) رض(در حديثی از ابن مسعود 

که خون  کرد قومش او را زده و بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حالی داستان يکی از پيغمبران خدا؛ را قصه  می

  ).متفق عليه(» ال يعلمون اغفر لقومی، فإنھم اللھم«: گفت ماليد می  کرد و می از روی  خويش پاک می

  .دانند قومم در گذر چون آنان نمی) خطای(پروردگارا از 

نام زيد بن ه  با يارانش مشغول تشييع جناز بود يک نفر يھودی بصلی هللا عليه وسلم در يکی از روزھا که رسول هللا 

 عبای او را گرفت و به صورت ُسعنه به نزد او آمد و تقاضای بازپرداخت قرض خويش را  کرد، محل تالقی پيراھن

آميز با وی سخن گفت،   تند و خشونتۀدھی؟ و به شيو ای محمد آيا حق مرا نمی: آکنده از خشم بر وی نگريست وگفت

که از شدت خشم چشمھايش چون چرخ و  عمر بن خطاب از اين حرکت مرد يھودی بی نھايت  خشمگين شد و در حالی

ه کنی، قسم ب زنی  و پرخاشگری می شمن هللا، آيا با رسول هللا  اين چنين حرف میای د: چرخيد گفت ای می فلک دايره

کردم، رسول   جدا میشد ھم اکنون سرت را از تن خدای که او را بحق معبوث کرده است اگر ترس از توبيخ او مانع نمی

د غير اين ھستيم بايد به من دستور من و اين آقا ھر دو نيازمن: ت و آرامش تمام به طرف عمر ديد ، فرمودهللا  با سکو

 و به او دستور دھی به نيکی قرض خويش خويش  را طلب کند، ای عمر برو  دھی، قرض  او را به نيکی پرداخت کنم

  .»حق او را پرداخت کن و بيست پيمانه خرمای اضافی ھم به او بده

  چيست؟زيد يھودی گويد چون عمر بيست پيمانه را اضافه کرد گفتم اين زيادی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به من دستور داده است در مقابل دشمنی و کينه ورزيت اين بيست پيمانه را اضافه : عمر گفت

  .کنم

  .ُزيد بن سعنه: خير تو کيسی؟ گفت: شناسی؟ عمر فرمود ای عمر مرا می: زيد گفت

صلی هللا عليه و را وادار کرد اين چنين با رسول هللا چه چيز ت: گفت. بلی: زيد دانشمند و عالم يھودی؟ گفتم: عمر گفت

ديدم  ھای پيغمبری را در محمد می  نشانهۀ به خشونت رفتار کنی و آنچه را که گفتی بر زبان آوری؟ زيد گفت ھموسلم 

  :جز دو چيز

  ...کند   آيا جھل او بر حلمش غلبه می-١

و االن تو را به گواھی ... خواند خواستم او را امتحان کنم می يا شدت جھل در مقابل وی، او را بيشتر به بردباری -٢

ًرضيت با ربا وباإلسالم دنيا وبمحمد نبيا«گيرم که  می ً عنوان دين ه به پروردگاری هللا راضی شدم، و اسالم را ب» ً

 خود را به ۀ سرمايگيرم که نصف کل مال و عنوان پيغمبر پذيرفتم، و تو را به گواھی میه  را ب)ص( برگزيدم، و محمد

  .مسلمانان امت محمد بخشيدم

  .را به برخی از آنان بخشيدم گفت آن. کند  آنھا نمیۀولی اين مقدار مال کفايت ھم: عمر گفت

ًأشھد أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا عبده «:  برگشت و گفتصلی هللا عليه وسلم  بعد زيد يھودی به نزد رسول هللا  َّ

 هللا  است، بدين ۀدھم که محمد بنده و فرستاد دھم که خدای بحق جز هللا وجود ندارد، و گواھی می میگواھی » ورسوله

  ).الحاکم فی المستدرک اين حديث را صحيح دانسته است. ( »ترتيب به او ايمان آورد و او را تصديق کرد

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

 :مطالب فھرست 

  ز  جمعلومات مؤ

   وجه تسميه  

 ٔی با سوره بلد ئآشنا

  ٔترجمه مؤجز  

  مؤجز  تفسير

  اھميت و مقام صبر 

   صبر در لغت 

 صبر در اصطالح 

 رفتن به جنت قبل از حساب و کتاب

     صبر وحوصيله با مردم

  

  : عمدهمآخذمنابع و 

  المه جالل الدين سيوطی ترجمه از ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عأت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

     عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير - ريم   تفسير القرآن الک-

  انیھ مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصف-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

   حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور، نآ تفسير معارف القر-

 )ھـ ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 
 


