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 ٢١جوالی ٢٠١۶

تفسير احمد١۵ -
ترجمه وتفسير سوره اليل ٢ -
ليسرى «
»َ َُ ﱢ ُ
فسنيسرهُ لِ ْ ْ َ
به زودى راه آسانى پيش پاى او خواھيم گذاشت  ،موانع ومشکالت را برای او آسان می سازيم و در كار خير توفيقش
میدھيم و او را آمادۀ رفاه و آسايش مینمائيم.
نيسرهُ « :او را مھيا و آماده میسازيم.
» ُ ﱢ ُ
متضمن دو معنی است:
لليسرى «
اليسريا « :رفاه و آسايش ،ساده و آسان آيت » َ َ ُ ﱢ ُ
فسنيسرهُ ِ ْ ْ َ
» ْ ْ َ
ّ
اول :او را آماده برای زندگی خوش و آسودۀ آخرت میسازيم  ).مراجعه فرمائيد آيت  ٩٧سورۀ نحل(
دوم :او را آمادۀ انجام كارھای ساده و آسانی میسازيم كه پيشتر برای او مشكل و دشوار بود .يعنی در پرتو گام نھادن
به راه ﷲ مشكالت را برايش ساده و در انجام آنھا توفيقش میدھيم ) مراجعه شود به  :آيه  ١۶سوره مائده  ،وآيت ۶٩
سورۀ عنکبوت (.
اصوال ً ايمان به معاد و پاداش عظيم الھی  ،مشكالت را در نظر انسان سھل و آسان جلوهگر میسازد و نه تنھا مال ،بلكه
جان خود را در طبق اخالص میگذارد و از اين ايثارگری ّلذت میبرد .
اين آيت به اين نکتۀ بسيار مھم اشاره دارد که خداوند بندگانی را که از سر اخالص در مسير اطاعت و بندگی و تقوا و
انفاق حرکت کنند ياری و توفيق می رساند و حرکت آنھا را در اين مسير آسان می سازد.
حقيقت اين است که اعمال صالح – مانند انفاق – در ابتداء برای انسان دشوار است؛ ولی با تکرار و ادامۀ کار چنان بر
فرد آسان می شود که از آن لذت می برد و ترک آن برايش دشوار می گردد.
به طور کلی وخالصه بايد به عرض رسانيده شود :اعتقاد به معاد و پاداش ھای عظيم الھی تحمل انواع مشکالت را
برای انسان چنان آسان می کند که نه تنھا مال که جان خود را در طبق اخالص می گذارد و به عشق شھادت در ميدان
جھاد شرکت می کند و از اين ايثار خود لذت ھم می برد.
لليسرى« می نويسند:
برخی از مفسرين در تفسير اين آيت » َ َ ُ ﱢ ُ
فسنيسرهُ ِ ْ ْ َ
»به زودی راھش را بهسوی شر و دشواری ھموار كنيم« يعنی :او را برای خصلت دشواری آماده كرده و راه آن را بر
رويش ھموار میكنيم ،به اين ترتيب كه اسباب خير و صالح بر او دشوار شده و از انجام دادن آنھا سست و ناتوان
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میگردد و خود اين امر ،او را به دوزخ كه سرای دشواری است ،میكشاند .در حديث شريف به روايت بخاری و مسلم
از علیبنابیطالب tآمدهاست كه گفت :بارسول خدا ص در تشييع جنازهای حضور داشتيم پس فرمودند» :ھيچ كس از
شما نيست مگر اين كه قطعاً جايگاھش از بھشت و جايگاھش از دوزخ نوشته شده است .اصحاب گفتند :يا رسولﷲ!
»حاال كه ھمه چيز نوشته شده است« آيا ما بر آن تكيه نكنيم )و از عمل دست نكشيم(؟ فرمودند :خير! عمل كنيد زيرا
ھركس برای ھمان چيزی آماده ساخته شده كه برای آن آفريده شده است پس ھر كس از اھل سعادت باشد ،برای عمل
اھل سعادت آماده ساخته میشود و ھر كساز اھل شقاوت باشد ،برای عمل اھل شقاوت آماده ساخته میشود« .سپس اين
لليسرى«.
آيات را تالوت نمودند ُ َ َ » :ﱢ ُ
فسنيسرهُ ِ ْ ْ َ
ابنعباس در بيان سبب نزول میگويد :اين آيات دربارۀ اميه بن خلف نازل شد.
بخل َ ْ َ ْ َ
واستغنى «
»ََﱠ
وأما َمن َ ِ َ
اما كسی كه بخل بورزد  ،وخواستار ثروت وبی نيازی باشد  ،و تنگچشمی بكند وبخيل باشد  ) ،و به بذل و بخشش
و ّ
دارائی در راه ﷲ دست نيازد( و خود را بینياز )از خدا و توفيق و پاداش دنيوی و اخروی الھی ( بداند.
إستَ ْ َ
» ْ
غنی « :خود را بینياز دانست  .مراد بینياز از خدا  ،و مدد و ياری دنيوی  ،و اجر و پاداش اخروی يزدان جھان
است (
وكذب ِ ْ ُ ْ َ
بالحسنى «
» َ َﱠ َ
و پاداش نيک روز جزاء را تکذيب کند و به پاداش خوب ) ﷲ را در اين سرا  ،و خوبتر خدا در آن سرا ( ايمان و باور
نداشته باشد.
للعسرى «
» َ َُ ﱢُ
فسنيسرهُ ِ ْ ُ ْ َ
اعمال نيک را در نظرش سنگين و دشوار می سازيم  ،او را آماده برای سختی و ّ
مشقت ) و زندگی بس مشكل و ناگوار
دوزخ ( میسازيم.
العسريا « :سختی و ّ
مشقت ّ .
شدت و محنت  .خواری ناشی از عدم توفيق در اعمال صالحه  .عذاب دوزخ .
» ُْ ْ َ
مالهُ ِ َ
عنهُ َ ُ
يغنی َ ْ
تردى «
إذا َ َ ﱠ
وما ْ ِ
»َ َ
در لحظاتی که كه )به گور( گذاشته می شود ،ثروت ودرای اش چه سودی به حال او می رساند .
در اين آيت با تمام صراحت بيان می دارد  ،زمانی که انسان وفات نمايد  ،ثروت ودارئی اش برايش سود به بار نمی
اورد  ،در مقابله با فرد مذکور در آيات قبلی  ،اينجا به توصيف شخصی می پردازد که ازانفاق بخل می ورزد و در
طلب مال اندوزی و کسب ثروت می باشد و وعدۀ نيکوئی راکه خداوند به شخص منفق داده است  ،تکذيب می کند و
الزمۀ چنين تکذيبی ،تکذيب اصل معاد و قيامت است  ،می فرمايد :شخصی که چنين باشد ،ما به او توفيق انجام اعمال
صالح را نمی دھيم  ،و اين اعمال را در نظرش سخت و دشوار می سازيم تا او با انجام ندادن آن اعمال آمادۀ عذاب
شود ،و چنين کسی وقتی که در حفرۀ قبر و يا در جھنم وورطۀ ھالکت سقوط می کند مالش چه دردی از او دوا می کند
و چه سودی برايش دارد؟ اين معنا در صورتی است که )ما( استفھامی باشد ،امااگر )ما( نافيه باشد ،معنا اين است که
چنين کسی در وقتی که به ورطۀ ھالکت می افتد مالش به دردش نمی خورد.
إن َ َ َ
للھدى «
» ِﱠ
علينا َ ْ ُ َ
ّ
مسلما ً نشان دادن ) راه ھدايت و ضاللت به مردم ( بر عھده ما است .
» ََ َ
الھديا «  :رھنمود  .راھنمائی  .ارائه طريق .
علينا « :بر ما است َ ُ ْ » .
لآلخرةَ َ ْ ُ َ
وإن َ َ
واألولى «
»َِﱠ
لنا َ ْ ِ َ
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لآلخرةَ َو ُ َ
األوليا «  :آن جھان و اين جھان ّ .
مقدم شدن آخرت بر دنيا  ،به خاطر
و ھمانا دنيا و آخرت متعلق به ماست » َ ِ َ
بودن آن است.
اھميت فراوان و مقصود اصلی
ّ
ِ
فأنذرتكم َناراً َ َ ﱠ
تلظى «
»ََ َ ْ ُُْ
من شما را از آتش ھولناكی بيم میدھم كه شعلهور میشود و زبانه میكشد .
فأنذرتكم «  :فاعل پيامبر اسالم است كه خطاب به ّ
كفار ّ
مكه صحبت میفرمايد .
» ََ َ ْ ُ ُْ
تلظيا «  :شعله ور میشود  .زبانه میكشد  .فعل مضارع است و در اصل ) َ َ َ ﱠ
» ََ ﱠ
تتلظيا ( است.
يصالھا ِ ﱠإال ْاألَش َْقى «
» َال ْ َ َ
بدان داخل نمیشود و نمیسوزد مگر بدبختترين ) انسانھا ( » َ ْ َ
األشقيا « :بدبختترين.
كذب َ َ َ ﱠ
وتولى
الذی َ ﱠ َ
ﱠِ
ھمان کسانی که آيات و دعوت ما را تکذيب کرده واز آن روی گرداندند،
» ََﱠ
توليا «  :پشت كرد  .رويگردان شد ) تفصيل آن مطالعه شود در آيت  ٢٠۵سورۀ بقره وآيت  ٨٢سورۀ آل عمران
وآيت  ٢٩سورۀ نجم (
وسيجنبھا ْ َ ْ َ
األتقى «
» َ َ َ ﱠُ َ
و بزودی افرادی که با تقوا ترند از آن آتش ھولناک دورمی شوند  ،يعنی شخصی که »أَ ْ َ
تقى« عادت به طاعت کامل
حق باشد  ،ومال خود را در راه خداوند  ،بدين خاطر صرف می کند که از گناھان پاک باشد  ،چنين شخصی از آتش
اھل جھنم  ،دور نگه داشته می شود  ،اگرچه الفاظ اين آيت کريمه عام وشامل ھر کسی می باشد که مال خود را در راه
خدا انفاق کند  ،ولی از شأن نزول آيت طوری معلوم می گردد که در اصل  ،مراد از اين لفط »اتقی« حضرت ابو بکر
صديق )رض( است.
ابن ابی حاتم از عروه روايت کرده است که ھفت از مسلمانان چنان بودند که مشرکين مکه آنھا را برده وغالم خود قرار
داده بودند  ،وقتی که آنھا مسلمان شدند  ،به گونه ھای مختلفی تحت شکنجه وآزار قرار گرفتند  ،حضرت ابوبکر صديق
با صرف نمودن اموال خويش  ،آنھا را از کفار خريد وآزاد کرد وبراين آيه نازل گرديد ) .مظھری(
نعمة ُ ْ َ
تجزى « يعنی بردگانی که حضرت صديق اکبر
ألحد ِ َ
عندهُ ِمن ﱢ ْ َ ٍ
وما ِ َ َ ٍ
ومناسب به آن آخرين جمله آيت چنين است َ َ » :
با صرف پول زياد آنھا را خريد وآزاد نمود  ،احسان قبلی بر ذمۀ او نداشته که او در پاداش آن چنين اقدامی را کرده
ربه ْ َ ْ َ
باشد  ،بلکه » ِ ﱠإال ْ ِ َ
األعلى « مقصود او غير از رضای خداوند متعال چيزی ديگری نبود.
وجه َ ﱢ ِ
ابتغاء َ ْ ِ
در مستدرک حاکم از حضرت زبير منقول است که حضرت ابوبکر صديق عادت داشت که ھر گاه مسلمانی را در دست
کفار اسير می ديد  ،اورا می خريد وآزاد می کرد  .واين افراد عموماً از مردمان مستضعف بوند  ،والد حضرت ابوبکر
صديق ابوقحافه به او فرمود  :وقتی تو اين بردگان را آزاد می کنی  ،اين طور بکن که چنان برده ھای را آزاد کن که
قوی وبھادر باشد  ،تا که آنھا فردا در مقابل دشمنان تو  ،به درد تو بخورند  ،وبتوانند  ،از تو حفاظت کنند  ،حضرت
ابوبکر صديق فرمود  :مقصودم از آزاد کردن آنھا استفاده نيست  ،بلکه فقط خواھان رضای خداوند می باشم .
)مظھری (
» َْ
األتقيا «  :پرھيزگارترين.
يؤتی َ َ
مالهُ َ َ ﱠ
يتزكى «
الذی ْ ِ
» ﱠِ
آن كسی كه مال ودارائی خود را )در راه ﷲ خرج میكند و( میدھد تا خويشتن را ) به وسيلۀ اين كار  ،از كثافت بخل(
پاكيزه بدارد.
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» ََ ﱠ
يتزكيا « :خود را پاك میدارد و پاكيزه میكند ،حال يا بدل از فاعل است.
نعمة ُ ْ َ
تجزى «
ألحد ِ َ
عندهُ ِمن ﱢ ْ َ ٍ
وما ِ َ َ ٍ
»َ َ
ھيچ كسی بر او حق نعمتی ندارد تا ) بدين وسيله به نعمتش به جواب گويد و از سوی او آن ( نعمت جزا داده شود ».
ُْ َ
تجزيا «  :نعمت جزا داده شود ،سپاس گفته شود.
» ِ ﱠإال ْ ِ َ
األعَلى «
ربه ْ َ ْ
وجه َ ﱢ ِ
ابتغاء َ ْ ِ
بلكه تنھا ھدف او جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش میباشد.
وجه «  :ذات )مراجعه شود به سورۀ  :انعام  ، ۵٢ /سورۀ كھف  ، ٢٨ /وسورۀ
إبتغآء « :خواستار شدن  .طلبيدن ِ ْ َ » .
» َِْ َ
قصص . ( ٨٨ /
يرضى «
» ََ َْ َ
ولسوف ْ َ
قطعاً )چنين شخصی  ،از كارھائی كه كرده است( راضی خواھد بود و )از پاداشھائی كه از پروردگار خود دريافت
میدارد( خوشنود خواھد شد.
يرضيا «  :راضی خواھد بود  .راضی خواھد شد  ،يعنی کسی که مال خود را صرف نمود ورضای الھی را
» َ َْ َ
لسوف ْ َ
در نظر گرفت  ،استفادۀ شخصی مورد نظرش نبود  ،خداوند اورا در روز قيامت از خود نيز راضی می گرداند واورا
به نعمت ھای عجيب ودايم در بھشت نايل می گرداند .
انفاق
علماء در تعريف انفاق می فرمايند:
يکی از وظايف مھم افراد در يک مجتمع اسالمی ،کمک و دستگيری از نيازمندان  ،مساکين وفقراء است  ،ھر کس به
اندازۀ امکانات و توانمندی خويش وظيفه ومسؤوليت دارد که خالء ھای موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودھای
آنان را پاسخگو باشد .ھمانگونه که خداوند نيازمند و فقير را با فقر و نداری امتحان میکند ،ثروتمندان را نيز اين گونه
میآزمايد.
کمک به افراد نيازمند  ،فقير وبی بضاعت اگر ھمراه با خلوص نيت و به خاطر رضای پروردگار صورت گرفته باشد
 ،دارای تأثيرات بیشماری است .برخی از آثار آن را انسان در ھمين جھان مشاھده کرده می تواند و برخی ديگری از
اين آثار در جھان ديگر ،به عنوان پاداش ھای اخروی ،برايش ظاھر میگردد .در تعداد کثيری از احاديث نبوی
وروايات اسالمی به برخی از اين آثار اشاره شده است؛ از جمله پيشگيری حوادث و مرگھای ناگھانی و دور شدن
بالھا و گرفتاری ھا.
انفاق در قرآن
در قرآن کريم دربارۀ انفاق سفارشات بسياری شده است و در راه اين انفاق نيز رعايت اخالص بسيار سفارش شده
است .در قرآن کريم آيتی آمده است که ھدف نھائی انفاق يعنی عدم دلبستگی به عالقه مندی ھا را بيان می کند .
» لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون « )ھرگز به مقام بر )نيکی( نمی رسيد مگر از آنچه دوست داريد انفاق کنيد(
آيت انفاق :آيت  ٢٧۴سورۀ بقره به ستايش کسانی پرداخته که در شب و روز و نھان و آشکار انفاق می کنند و برخی آن
را »آيت انفاق« گفته اند »الذين ينفقون اموالھم باليل والنھار سرا وعالنيه فلھم اجرھم عند ربھم والخوف عليھم و الھم
يحزنون« کسانی که ثروت ودرائی ھای خويش را در شب و روز ،و نھان و آشکارا ،انفاق می کنند ،پاداش آنان نزد
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پروردگارشان برای آنان خواھد بود ،و نه بيمی بر آنان است و نه اندوھگين می شوند«.
به گفتۀ برخی از مفسران ،انفاق کنندگان بايد در انفاق خود ھنگام روز يا شب ،پنھان يا آشکار ،جھات اخالقی و
اجتماعی را درنظر بگيرند .از آن جا که دليلی برای اظھار انفاق به نيازمندان نيست ،آن را پنھان سازند تا ھم آبروی
آنان حفظ شود و ھم خلوص بيشتری در آن باشد و از آن جا که مصالح ديگری مانند تعظيم شعاير و تشويق ديگران در
کار است و انفاق ،جنبه شخصی ندارد ،تا موجب احترام کسی شود )مانند انفاق برای جھاد وامور خيريه و امثال آن( و
با اخالص نيز منافات ندارد ،آشکارا انفاق کند.
اخالص و رياء در انفاق
از آيات قرآن استفاده می شود که اخالص دارای درجات مختلفی است و فضل و بخشش حق تعالی به ھر شخصی به
اندازۀ اخالص اوست ،سنگينی و سبکی ترازوی اعمال در آخرت به درجۀ اخالص بستگی دارد .در سورۀ بقره
وضعيت کسانی که اموالشان را در راه رضای خدا انفاق می کنند ،به باغی تشبيه نموده که در زمين نيکو باشد و بارانی
بسيار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دھد و يا دست کم بارانی اندک بر آن ببارد .بنابراين ،ھمچنان که زمين نيکو
ھميشه ثمری نيکو می دھد ،عمل صالح خالص نيز پيوسته نتيجه ای نيکو دارد و عنايت الھی شامل آن می شود؛ چراکه
خداوند بر اعمال انسان بينا است و از ميزان اخالص اعمال او آگاه است» .و ﷲ بما تعملون بصير«
يتبعھا َ ًأذى َو ﱠ
قول ﱠ ْ ُ ٌ
َْ ٌ
مغفرة ٌ َ ٌ
حليم)بقره (٢۶٣
خير ﱢمن َ َ ٍ
معروف َو َ ْ ِ َ
صدقة َ ْ َ ُ َ
غنى َ ِ ٌ
ﷲُ َ ﱡ
ترجمه ) :گفتار پسنديده )در برابر نيازمندان ( ،و عفو  ،از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد ،بھتر است  ،و خداوند،
بى نياز و بردبار است  .اين آيت در حقيقت تکميلى است نسبت به آيت قبل  ،در زمينۀ ترک منت و آزار به ھنگام انفاق
 ،مى فرمايد :گفتار پسنديده )در برابر ارباب حاجت( و عفو و گذشت )از خشونتھاى آنان( از بخششى که آزارى به
دنبال آن باشد ،بھتر است .
اين را نيز بدانيد که آنچه در راه خدا انفاق مى کنيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره می نمائيد ،و خداوند )از آن( بى
نياز و )در برابر خشونت و ناسپاسى شما( بردبار است .
بخل :
بخل در لغت در مقابل اعطاء جود و بخشش است .اگر شخصی ثروت ودارائی خويش را در جای مناسب و شايسته
صرف کند ،بحيث جواد و بخشنده شناخته می شود؛ اما اگر از صرف دارائی خويش در جای شايسته خودداری کند،
بخل ورزيده است) .مفردات الفاظ قرآن کريم ،راغب اصفھانی ،صفحه » ،١٠٩بخل« (
کلمۀ بخل  ١٢بار و در  ٧آيت )آل عمران ،آيت ١٨٠؛ نساء ،آيت ٣٧؛ توبه ،آيت ٧۶؛ محمد ،آيات  ٣٧و ٣٨؛ حديد،
آيت ٢۴؛ ليل ،آيت  (٨به صورت ھای مصدری ،فعل ماضی و فعل مضارع به کار رفته است.
در آيات  ۵تا  ٨سورۀ ليل  ،اين کلمه در کلمۀ »اعطاء « قرار گرفته که به معنای بذل و بخشش است .بنابراين ،کسی که
اھل بذل و بخشش نيست ،اھل بخل است.
بنابراين ،در فرھنگ اصطالحات و مفاھيم قرآنی ،بخل ،مفھوم وسيع تری داشته و به مواردی مانند ترک کارھای خير
و جھاد و انفاق ،احسان و مانند آن ھم اطالق شده است.
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به ھر حال ،بخل در فرھنگ قرآنی ،دارای بار معنائی گسترده تر از معنای لغوی آن است .از اين رو برخی بخل را
ضد کرامت و بزرگواری دانسته و آن را به معنای منع و امساک گفته اند؛ چرا که انسان بخيل از دادن چيزی به
ديگران امساک می کند و مانع از بھره مندی ديگران از آن می شود.
آثار زيانبار بخل :
ھر يک از مراتب بخل آثاری دارد ،ولی شکی نيست که بخل به معنای مطلق امساک در انفاق مال ،نشانه ای از کفران
نعمت است؛ زيرا خداوند نعمت ھای زيادی را به انسان بخشيده تا با بھره مندی از آنھا بتواند خود و ديگران را برای
ابديت بسازد .اگرانسان از عقل خويش بھره نبرد و در سفاھت و جھالت بماند و درحقيقت تعقل نورزد ،کفران نعمت
کرده است؛ زيرا خداوند عقل را داده تا انسان خدا وخود را بشناسد و حکمت و فلسفۀ زندگی خود را بيابد و بدرستی در
مسير خدائی و ربانی شدن گام بردارد.
کسی که نعمت ھا را انبار می کند و از آن به شايستگی استفاده نمی کند ،کفران نعمت کرده است .گاه اين بخل دربارۀ
خودش است و نعمتی را در اختيار دارد و به کار نمی برد و گاه نسبت به ديگری است و آن نعمت را نه تنھا به ديگری
نمی دھد بلکه ديگران را نيز به بخل ورزی فرمان می دھد و تشويق می کند) .نساء آيت ٣٧؛ الميزان ،ج  ،۴صفحه
 (٣۵۵کسانی که نعمت ھای الھی را به شايستگی مورد استفاده قرار نمی دھند ،درحقيقت منکر قيامت و رستاخيز و
پاداش آن ھستند .از اين رو خداوند بخل را نشانه ای از بينش و نگرش نادرست افرادی می داند که قيامت و پاداش آن
را منکر ھستند) .ليل ،آيات  ٨و (٩
استفاده کردن ازميوۀ باغ بيگانه:
قبل از ھمه بايد گفت  ،آنعده از درختان ميوه که در سر راه عام بدون چھار ديواری قرار دارند  ،واز ميوۀ آن استفاده به
عمل آيد  ،از ديد شرعی کدام ممانعت نداشته  ،زيرا اين درختان ملک عامۀ مسلمين است و ترک آن درختان بدون
وجود محافظ و يا ھم ديوار  ،دليلی بر اجازه و اباحۀ خوردن ميوه ھای آنھاست.
حتی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برای کسی که مثالً از باغی عبور می کند اجازه دادند از ميوۀ آن باغ و بستان بخورد
ولی نبايد فراموش کرد که جمع کردن ميوه و بردن آن با خود  ،اجازه نمی باشد  ،البته
اين اجازۀ نبوی در مورد باغ و بستانی بود که مالک دارد ،با اين وصف خوردن از ميوه و ثمرات درختانی که جزو
اموال عامه ھستند به طريق اوال جايز است.
فليأکل َوال َ ﱠ ِ ْ
دخل َ ِ ً
ابن عمر رضی ﷲ عنه از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت کرده که فرمود ْ َ » :
يتخذ ُ ْ َ
حائطا َ ْ َ ْ ُ ْ
خبنةً «
من َ َ َ
فليأکل َوال َ ﱠ ِ ْ
يتخذ ُ ْ َ
بحائط َ ْ َ ْ ُ ْ
ترمذی ) (١٢٨٧و ابن ماجه با اين لفظ روايت کرده َ ِ » :إذا َ ﱠ
خبنةً « ابن ماجه )(٢٣٠١
أحدکم ِ َ ِ ٍ
مر َ َ ُ ُ ْ
و صححه األلبانی فی صحيح الترمذی .يعنی» :ھرکس وارد باغی شد می تواند از ميوۀ آن بخورد ولی دامن خود را از
آن پر نکند« و در لفظ ديگری چنين روايت شده » :ھرگاه يکی از شما از باغی عبور کرد می تواند از ميوۀ آن بخورد
ولی آغوش خود را از آن پر نکند«.
و در حديث ديگری از ابوسعيد خدری رضی ﷲ عنه روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند َ ِ » :إذا َ َ ْ َ
أتيت
أتيت َ َ
تفسدَ ِ َ ،
ََ
فناده َ َ
غير َ ْ
مرار َ ِ ْ
وإذا َ َ ْ َ
وإال َ ْ َ ْ
البستان
أن ُ ْ ِ َ
فناد َ ِ َ
فإن َ َ َ َ
بستان َ َ ِ
علی َ ِ ِ
علی َراعٍ َ َ ِ ِ
حائط ُ ْ َ ٍ
أجابک َ ِ
صاحب ْ ُ ْ َ ِ
ثالث ِ َ ٍ
فاشرب ِفی َ ْ ِ
َ َ
فکل ِفی َ ْ
مراتْ ِ َ ،
وإال َ ُ ْ
تفسد« ابن ماجه ) (٢٣٠٠وصححه األلبانی فی صحيح ابن ماجه .
أن ال ُ ْ ِ َ
ثالث َ ﱠ ٍ
فإن َ َ َ َ
أجابک َ ِ
يعنی » :ھرگاه نزد )گله( چوپانی رسيدی سه بار )چوپان( را صدا بزن ،اگر پاسخ داد )که بھتر و از او اجازه بگير(
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وگرنه می توانی به قدر نياز شير بنوشی بدون آن که زياده روی کنی ،و ھرگاه به باغی رسيدی صاحب بستان را سه
بار صدا بزن ،اگر پاسخ داد )که بھتر و از او اجازه بگير( وگرنه می توانی از ميوۀ آن بخوری بدون آن که زياده روی
کنی«.
اين احاديث داللت می کنند که خوردن از ميوۀ باغ ديگران جايز است ،البته به شرطی که ابتداء سه بار صاحب باغ را
صدا کند )مثالً بگويد  :ای صاحب اين باغ( اگر پاسخ داد از او کسب اجازه کند و اگر پاسخی نداد می تواند به قدر نياز
از ميوۀ باغ او بخورد بدون آن که بخواھد زياده روی کند و مقداری ھم با خود حمل کند و ببرد.
امام ابن قدامه در کتاب )المغنی( ) (٣٣٢/٩آورده » :امام احمد گفته  :اگر )باغ( ديوارکشی نشده بود )يعنی اطراف باغ
را با موانعی نگرفته بودند( در آنصورت اگر گرسنه بود از )ميوۀ باغ( بخورد و اگر گرسنه نبود پس چيزی از آن
نخورد .و گفته  :چندين تن از اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم چنين کردند ،اما اگر بر اطراف )باغ( ديوار کشيده
شده بود ،از آن مخور؛ زيرا اين ديوار مثل حريم )برای آن باغ( است )و داللت بر عدم اجازۀ مالک باغ دارد(  ..و از
ابوزينب تيمی روايت شده که گفت  :با انس بن مالک و عبدالرحمن بن سمره و ابوبرده )از اصحاب پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم( مسافرت کردم و آنھا از بستان و باغ عبور می کردند و از آن می خوردند .و اين قول عمر و ابن عباس و
ابوبرده نيز ھست .عمر گفته  :بخور ولی از آن نبريد و باز از امام احمد روايت است که گفته :از ميوۀ زير درخت
بخور و اگر زير درخت ميوه ای نيافتاده بود پس نبايد از ميوۀ مردم بخوری ..،و سنگ و چوپ به ميوه پرتاپ مکن،
زيرا با اينکار خراب می شود )و اين زياده روی است( ....
پس اگر )اطراف باغ( ديوارکشی شده بود ،داخل شدن به آنجا جايز نيست؛ به دليل اين گفته ابن عباس رضی ﷲ عنه :
اگر بر گرد آن ديوار بود اين حريم )باغ تلقی( می شود ،پس از آن مخور ،و اگر بر گرد آن ديوار نبود ،ايرادی ندارد
)از ميوۀ آن بخوری( .وانگھی؛ ديوارکشی باغ داللت می کند که مالک آن بخيل و تنگ نظر است و به )خوردن ميوه
ھای باغش( اجازه نمی دھد«.
اما شيخ ابن عثيمين می گويد » :مشروط )کردن جواز يا عدم جواز خوردن ميوه( به وجود ديوار دور آن محل نظر
است؛ زيرا الفاظ حديث اينگونه است ) :من دخل حائطا( يعنی ھرکس وارد حائطی شد و حائط آنچيزی که دور چيزی
را احاطه می کند ،و بر اين اساس فرقی بين نخلستانی که دور آن حائطی باشد با باغی که دور آن حائط نشده نيست ،و
آنچه از سنت روش می شود؛ شرط )تنھا( اينست که عالوه بر خوردن چيزی باخود نبرد ،و به درخت چيزی پرتاپ،
بلکه با دستش ميوه را بچيند ،و يا اگر بر زمين افتاده )از آن بخرد( .ھمچنين شرط شده که سه بار مالک )باغ( را صدا
زند ،اگر جواب داد از او اجازه بگيرد ،و اگر پاسخ نداد از آن بخورد ،اين آنچيزی است که حديث بر آن داللت می کند،
و امام احمد رحمة ﷲ نيز بر ھمين رأی است .ولی جمھور معتقدند که اينکار جايز نيست و احاديث وارده را بر اوائل
اسالم يا اوائل ھجرت حمل نمودند آن زمانی که مردم فقير و نيازمند بودند ولی در صورت نبود نياز جايز نيست ،ولی
رأی صحيح آنست که اين )حکم( عام است )چه فرد محتاج باشد يا نباشد(« » الشرح الممتع« ).(٣٣٩/۶
به طور خالصه:
خوردن از ميوۀ درختان که در کنار سرک ھا  ،جاده ھا و راھھای عمومی وبه خصوص درختانی که صاحب و مالکی
ندارند جايز است ،ھمچنين خوردن از ميوه و ثمره باغ و بستانی که مالک دارد با رعايت شروط سابق جايز است.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فھرست:
معلومات مؤجز
ترجمهٔ مختصر
وجه تسميه
شأن نزول
محتوای کلی سوره
محتوای آيات
موضوعات تاريخی
محتوای کلی سورهٔ ليل
تفسير سوره
انفاق
انفاق در قرآن
اخالص و رياء در انفاق
بخل
استفاده کردن ازميوۀ باغ بيگانه
منابع و مآخذ عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤوف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قرآن تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧٤ھـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفھانی جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القرآن مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
 تفسير کابلی )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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