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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

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

  ٢٠١۶ جوالی ٣٠

 ١۶ -تفسير احمد
َالضحىترجمه وتفسير سوره  ُّ - ١ 

  

َ الضحى ۀسور    می باشد تنازل  شده   دارای يازده آي» مکه « ر دُّ

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َوالضحى ُّ َوالليل إذا سجى ﴾١﴿ َ َ َ ِ ِ ْ َّ َما ودعک ربک وما قلى ﴾٢﴿ َ َ َ ََ ََ َ َُّ َ َولآلخرة خير لک من األولى﴾٣﴿ َّ َ ََ ِ َِ ٌَ ْ َ ُ َولسوف يعطيک ربک  ﴾٤﴿ َ َ َ َُّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ

َفترضى ْ َ ْألم  ﴾٥﴿ َ َ َيجدک يتيما فآوىَ َ ً ِ َ َ َْ َووجدک ضاال فھدى ﴾٦﴿ ِ ََ َ َ ََ َ َووجدک عائال فأغنى ﴾٧﴿ َ ْ َ َ ِ َ ََ َ َ ْفأما اليتيم فال تقھر ﴾٨﴿َ َ َْ َ َ ََ ِ ْ َّ َّوأما  ﴾٩﴿ َ َ َ

ْالسائل فال تنھر َ ْ َ َ َ ِ ْوأما بنعمة ربک فحدث ﴾١٠﴿ َّ ِّ َ َ ََ ِّ ِ َِ ْ ِ َّ َ َ ﴿١١﴾ 

  

 :معلومات مؤجز

َالضحى «ٔسوره    .رمه و برای دلداری پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  نازل شده استٔ در مکه مک ، »ُّ

َالضحى «ٔ سوره  ) ١۶۶(، چھل کلمه) ۴٠(يازده آيت ، ) ١١(رکوع ، ) ١(ٔاز جمله سوره ھای  مکی بوده ، دارای  »  ُّ

 .شصت وھشت نقطه است ) ۶٨(يکصدوشصت وشش حرف  و 

لم ديد،  که نزول وحی برای مدت کوتاھی بر پيامبر صلی هللا عليه وسٔ در مکه مکرمه نازل گریاين سوره در شرايط

 قتی نزول وحی، باعث اضطراب و پريشانی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود،  و نمیوقطع شده بود، از يک سو قطع م

ز اين بابت  دانست که چرا وحی بااليش  قطع شده و در فکر و تشويش اين بود که گويا  اشتباھی از او سرزده  و ا

 !پروردگار مھربانش از او ناراض شده و يا ھم کدام علت ديگری در ميان بود 

ی که محمد صلی ئخدا: از سوی ديگر  تبليغاتی وسيع در بين دشمن در جريان بود وآنان در اين تبليغات خويش می گفتند

طه اش را با او قطع کرده، اين خدا که پيامبر هللا عليه وسلم ادعای رابطه وحی را با او داشت، وی را تنھا گذاشته، راب

را وحی الھی می پنداشت ، اين جن ،  مدعی ارتباط آن بود، خدا نه  بلکه جن بود که پيامبر را وسوسه می کرد واو آن

 .قطع رابطه نموده استاو ديگر با 

طی آن پروردگار با عظمت ما، به غات شديد دشمن بود که اين سوره نازل شد ويدرگيرودار  اين تشويش وپريشانی  وتبل

در قطع پيامبر صلی هللا عليه وسلم اطمينان خاطر داده شد که پرودگارت ترا نه کنار گذاشته ونه دشمن پنداشته، بلکه 
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 که در آمدن شب بعد از سپری شدن گرمای شديد روز ی وحی حکمتی بی نھايت حکيمانه مضمر است ، مثلموقت

 .مضمر است

  

َره الضحى سؤترجمه مؤجز ُّ ٔ:    

  بسم هللا  الرحمن الرحيم

   ومھربان ۀبه نام خداوند بخشايند

َوالضحى « ُّ  ، ) كه آفتاب برآيد  و ھمه جا را فراگيردیھنگام( قسم  به چاشتگاه   )١(»  َ

َوالليل إذا سجى « َ َ ِ ِ ْ َّ  )تيره وسياه شود  ( وقسم  به شب در آن ھنگام كه آرام گيرد، ) ٢ (» َ

َّما ود« َ َعك ربك وما قلى َ َ َ َ َ َُّ َ  )وبه دشمن نگرفته (كه خدای توھرگز تو را وانگذاشته ) ٣ (» َ

َولآلخرة خير لك من األولى  « َُ ْ َ َْ ِ َِ َّ ٌ ْ ُ َ  )وگذشته(وحتمآ آخرت وآينده ، بھتر است برايت از نخست ) ۴ (» َ

َولسوف يعطيك ربك فترضى « َ َْ َْ َ َ َُّ ِ ُ َ ْ َ  . بخشيد تا تو راضی  شوى  خواھد داد  وو بزودى پروردگار به تو) ۵ (» َ

ْألم يجد« ِ َ ْ َ َك يتيما فآوى َ َ ً ِ َ  ! آيا يتيمت نيافت  و پناه داد؟) ۶ (» َ

َووجدك ضاال فھدى « ََ َ ََ ً ّ َ َ و تو را گمشده يافت و ھدايت كرد، وتو را از دين ودانش نا اگاه يافت ، وبه شرعيت ) ٧ (»َ

 .واحکام آن را نمود 

ِووجدك عائ« َ ََ َ َ َال فأغنى َ ْ َ َ  نياز ساخت ،  و تو را فقير يافت و بى) ٨ (»ً

ْفأما اليتيم فال تقھر « َ َْ َ َ َ ََ ِ ْ َّ  حال كه چنين است يتيم را دل مشکن وحق اورا مگير ، ) ای محمد (پس تو ) ٩ (»َ

ْوأما السائل فال تنھر « َ ْ َ َ َ َ ِ َّ َّ َ  و سائل را  از خود مران، ) ١٠ (»َ

َوأما بنعمة ر« ِ َِ ْ ِ َّ َ ْبك فحدث َ ِّ ََ َ قرآن  ونعمت ھای پروردگارت که پيامبری و! ( و نعمتھاى پروردگارت را بازگو كن) ١١ (» ِّ

 ).است به مردم خبرده وبرسان وبخوان با آن نيکوئی که با توکرد 

 

 :اسباب  نزول 

مفتی محمد  شفيع نا والن  دانشمند شھير جھان اسالم مآدر  تفسير معارف القر( » الضحی «ۀ اسباب نزول  سورۀدر بار

  : نويسد  می) عثمانی  ديوبندی

 جندب روايت کرده است که روزی توترمذی از حضر:در بخاری ومسلم روايت حضرت جندب بن عبد هللا آمده است 

آن انت االاصبع دميت        وفی سبيل  : انگشت آن حضرت مجروح گرديده واز آن خون جاری شد، آنحضرت فرمود 

  ت هللا مالقي

) لذا باکی نيست ( ی ، ودر راه خدا به تو مشقت وارد شده است اده شده ويعنی ، تو انگشتی بيش نيستی که خون آل

حضرت جبرئيل وحی نياورد ، پس ) ظرف چند روزی ( حضرت جندب با ذکر اين واقعه ، فرمود که پس از اين ، 

 عليه وسلم ، او را رھا ساخته واز او نارضی شده است ، مشرکان مکه به طعنه زنی پرداختند ، که خدای محمد صلی هللا

  .بر اين واقعه اين سوره نازل گرديد 

در روايت حضرت جندب که در بخاری آمده است چنين ياد اوری  شده که دوشبی آن حضرت صلی هللا عليه وسلم برای 

بحثی از بلند نشدن برای نماز تھجد  ) ترمذی( خير وحی در آن نيست ، ودر روايت أنماز تھجد بلند نشد ، بحثی از ت

خير وحی است ، روشن است که در اين دو روايت نمی تواند تعارضی باشد ، امکان دارد ھر دو أنيست ، فقط بحث از ت

 صلی هللا عليه وسلم امر اتفاق افتد ، راوی گاھی اين را ذکر کرده باشد وگاھی آن ديگر را ، وآن زنی که به آن حضرت
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خير وحی چند بار  اتفاق أھمسر ابو لھب بود ، چنان که در روايات ديگر آمده است ، وقايع ت) ام جميل(بود طعنه زده 

افتاد ، يکی ھنگام شروع نزول  قرآن واقع شد ، که به آن زمان فترت وحی اطالق گرديده است واين  از ھمه  طوالنی 

  .تر بود 

ال کردند ، ؤسبت به حقيقت روح از آنحضرت صلی هللا عليه وسلم  سکان يا يھود ، نيکی ديگر زمانی پيش آمد که مشر

آن جناب صلی هللا عليه وسلم وعده ای جواب را به بعد موکول کرد  اما گفتن ان شاء هللا را فراموش کرد ، ودر اثر آن 

 هللا عليه وسلم از کان  به طعنه زنی پرداختند که خدای محمد صلیخير پديد آمد ، لذا مشرأچند روزی در نزول وحی ت

ۀ ، الزم نيست که ھمقرار گرفتند »ضحی«ۀ او ناراضی شده واورا  رھا ساخته است ، اينگونه وقايع سبب نزول سور

  .اين وقايع به يکبار پيش بيايد ، بلکه می تواند عقب وجلو قرار گيرند 

نام شخصی است که شناخته نشده از خود واحدی وديگران به سندی که در آن » مسند « طبرانی ، ابن ابو شيبه در 

نيز از مادرش خوله که خدمت گزار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بود روايت می  حفص بن سعيد قرشی از مادرش واو

در ھمانجا مرده بود، رسول هللا  به زير تخت رفته و  پيامبر صلی هللا عليه وسلم شده وۀچوچه سگی وارد خان: کنند 

 فرستاده خدا چه رخ داده است  که ۀای خوله در خان: گفت . لم چھار روز  در انتظار ماند وحی نيامد صلی هللا عليه وس

که زير تخت را جارو می  جور وتنظيف نمايم ، زمانی بھتر است خانه را جمع و: مين نمی آيد ، با خود گفتم اجبرائيل 

  . ورد آ بيرون ، چوچه سگی را که در آنجا مرده بودۀزد ، الش

ازل می شد در آن رزيد آمد وھر وقت که وحی نلرسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حالی که در ميان پيراھن خود می 

َوالضحى « نگاه خدای بزرگ آش مرتعش می گرديد ، حال اندام مبارک ُّ   .را نازل کرد » فترضی ... تا ...  َ

 توچه سگ مرده مشھور است اما سبب نزول آيموضوع دير آمدن جبرئيل به سبب چ: حافظ ابن حجر گفته است 

  .بودنش غريب بلکه شاذ مردود است 

فکر می کنم : به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت ) رض (خديجه : ابن جرير از عبد هللا بن شداد روايت کرده است 

  . نازل شد تپس اين آي. خدايت از تو بيزار شده است 

آن بزرگوار  مين بسيار دير به حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيامد وايل ئجبر: ندھمچنان از قول عروه روايت می ک

فکر می کنم پروردگارت از تو بيزار شده است که اين ھمه بيتابی از تو : ام المؤمنين خديجه گفت . بی تاب شد ًاشديد

  . نازل شد تپس اين آي. ديده می شود 

  .راستگو ھستندھر دو روايت مرسل وروايان آنھا ثقه و

  . معلوم می شود که ام جميل وخديجه ھر دو اين سخن را گفته اندًاظاھر: حافظ ابن حجر می گويد 

  . ھمدردی وام جميل پيامبر را سرزنش کرده استھاربرای اظ) رض (خديجه 

  

  : سورهیمحتوا

موقت وحى پريشان وناراحت بود، و خير و انقطاع أ بر اثر ت صلی هللا عليه وسلم طـبـق برخی از روايات وقتى پيامبر

زبان دشـمـنـان نـيـز باز شده بود، اين سوره نازل شد و ھمچون باران رحمتى بر قلب پاك پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

  .نشست

اين سوره با دو قسم  آغاز مى شود، سپس به پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بشارت مى دھد كه پروردگار  ھرگز تو را رھا 

  .خته استنسا

  .بعد به او نويد ومژده  مى دھد كه خداوند آنقدر به او عطا مى كند كه خشنود شود
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 زندگانى پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را در نظر او مجسم مى سازد كه خداوند چگونه او را ۀو در آخرين مرحله ، گذشت

  .ندگى حمايتش نموده استھـمـيـشـه مـشمول انواع رحمت خود قرار داده ، و درسخت ترين لحظات ز

با يتيمان و مستمندان مھربانى ) به شكرانه اين نعمتھاى بزرگ الھى (و لـذا در آخـريـن آيـات به او دستور مى دھد كه 

  .كند و نعمت هللا را بازگو نمايد

  

  :تفسير سوره

َوالضحى « ُّ   . روز يئ روشنا قسم به: يعني.   استز روز آفتاب  در آغا  باال آمدن  وقت  نام ضحي ) ضحي قسم  به() ١ (» َ

َوالليل إذا سجى « َ َ ِ ِ ْ َّ    كه ، مانندي  روز راست  آن ، پوشيدن سجو شب«: گويد  مي اصمعي » بپوشد  چون  شبوقسم به () ٢(»  َ

 مؤخر   سوره ين و در ا  را بر روز مقدم  شب قبلۀ  در سور  تعالي  حق كه  اين دليل. »پوشاند  مي  را بر خويشتن  جامه شخص

 نور را،   را دارد و روز فضيلت  سبقت  فضيلت باشد زيرا شب  و روز مي  از شب  ھر يك  فضيلت  به دادن ذكر كرد، توجه 

 گذر روز و   كه  است  و زمان  وقت  و ارزش  اھميت  به دادن  سوگند خورد، توجه   و شب  چاشت  وقت  فقط به كه  اين دليل

   آمدن  گردھم ، وقت  وقت  اين  كه  است  كرد اين  يادآوري  چاشت  از وقتً مخصوصا  كه  اين كند و دليل  مي  داللت  بر آن شب

  .  است  شب يئديگر بعد از تنھا  آنھا با يك نگرفت  و انس مردم

َما ودعك ربك وما قلى « َ َ ََ ََ َ َُّّ َ    با كسي  كه  كسي  واگذاشتن بسان »  تو را وانگذاشته پروردگارت« : است  اين  قسم جواب  )٣(» َ

  . است  نورزيده   و نفرت بر تو و با تو بغض »است مھر نشده  و بي«   است  نكرده  را از تو قطع  او وحي كند پس  مي وداع

به معنای » واليل«و با نزول وحی تناسب دارد و به معنای نور است » والضحی«مفسرين در تفاسير خويش می نويسند 

  ! مذکور به اين معناست که خداوند با پيامبر قھر نيستتشب است و با انقطاع وحی تناسب دارد و آي

  .  است  سختي  به  ورزيدن نفرت:  قلي

َولآلخرة خير لك من األولى  « َُ ْ َ َْ ِ َِ َّ ٌ ْ ُ َ   »است تو بھتر از دني  براي  آخرتًو قطعا« )۴(»  َ

  :سی گرفت رتوان نقاط مھم ذيل را ببر  متبرکه میتدر اين آي

  .که گفته شده است که آخرت برايت بھتر از دنيا است  اول اين

  .بھتر وروشنی نسبت به گذشته در انتظار تو است » ينده ای آ« دوم 

بق خواھد بود ، در گذشته در يافت که  تابش وحی برتو ، پس از اين  توقف ، در حالت بھتر وآسان تر از  سا اين: سوم 

  .خذ ودر يافت خواھی کردارا  شکل بھتر وآسان تر آنه  بۀوحی بر تو شاق ودشوار می گذشت ، ولی در آيند

در برخی از اوقات در يافت وحی بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنان دشوار می گذشت : سيرت نويسان می نويسند که 

  . وجودش عرق سرازير می شدۀ ھمکه در سرمای سخت زمستان از

ّ هللا  صلی هللا عليه   و سلم بر روي رسول:  فرمود  كه است مسعود رضی هللا عنه آمده  ابن  روايت   به  شريف در حديث ّ  

  شيدن ك  دست  به شروع  بيدار شدند، من   چون  بود پس  اثر گذاشته  مبارك  بوريا  بر پھلوي بودند و درشتي بوريا  خوابيده 

؟   شما ھموار كنيم  بوريا براي  را بر روي  چيزي دھيد كه  نمي  ما اجازه آيا به! هللا يا رسول:  و گفتم  كردم بر پھلويشان

  با دنيا، جز اين كار است  مرا چه : وتركھا  راح  ثم  شجرة  تحت  ظل  الدنيا كراكب  ومثل  وللدنيا، إنما مثلي ما لي« :فرمودند

   رفته ، سپس است  كرده   درنگ  در زير درختي لختي  كه   است  سواري  شخص  مثل  دنيا، ھمچون  و مثل  من مثل   كه نيست

  .» است  نموده   را ترك و آن
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ی را ئشھر ھا وسرزمين ھا« :  فرمود رسول هللا: روايت کرده است ) رض(از ابن عباس » معجم اوسط «طبرانی در 

 آنھا خرسندم  ساخت ، پس خدای بزرگ ۀومشاھد شکارا نشان داده شدآ کنند ، برايم که امتم بعد از من فتح می

َولآلخرة خير لك من األولى  « ُ َُ ْ َْ َِ َِّ ٌ ْ َ َ   )اسناد اين روايت حسن است. (را نازل کرد » َ

 که يکی شھر ھا ودھاتی: روايت کرده اند ) رض(وطبرانی وديگران از ابن عباس » دالئل النبوه « حاکم وبيھقی در 

 آنھا بی نھايت ۀپيامبر از مشاھد. بعد از ديگر مغلوب مسلمانان گرديد ه وفتح می شندند آشکارا به پيامبر نشان داده شد 

  . خرسند گرديد 

َولسوف يعطيك ربك فترضى « َ َْ َْ َ َ َُّ ِ ُ َ ْ َ ،  عظيم  ، پاداش  در كار دين گشايش » بخشد  تو مي  به زودي  به  پروردگارت و البته«  )۵(» َ

ھا و   بخشش  اين به »شوي  خشنود مي پس«   را در آخرت  امتت  براي  شفاعت  كوثر و نعمت ، حوض  بھشت  عليين اعلي

  . پاداشھا

ّ صلی هللا عليه   و سلم فرمودند   هللا   شد، رسول  نازل ت آي اين  چون   كه است  آمده   شريف در حديث  و   ال أرضي إذن« :ّ

  .» باشد  در دوزخ  من  از امت  تا يكي شوم  نمي  راضي ؛ من  است  چنين  حاال كه پس : النار  في  أمتي واحد من

 بر   كه يئھا سرزمين: كند  مي  روايتهللا عنھما  رضي عباس ابن.   است  قبل ت آي  نزول  نيز مانند سبب:  ت آي  اين  نزول سبب

ّ صلی هللا عليه و سلم فتح  حضرت  آن امت ّ صلی هللا عليه و سلم عرضه   هللا شھر ـ بر رسول شود ـ شھر به  ي م ّ  شد و  ّ

َولسوف يعطيك ربك فترضى  :گرديد  نازل  گاه  مسرور گرديدند آن  بدان ايشان َ َْ َْ َ َ َ َُّ ِ ُ ْ َ َ .  

َألم يجدك يتيما فآوى « َ ً ِ َ ََ ْ ِ ْ َ   گاه  آن  پدر يافت  بدون  تو را يتيم پرودگارت: يعني » داد؟  جايت  پس  نيافت مگر تو را يتيم« )۶(»  َ

 بود   ابوطالب  و عمويت  عبدالمطلب  جدت ۀ خانامأو ، آن   يابي  و سروسامان  گيري  جاي  آن  به  قرار داد كه يئ مأوا برايت

ّ صلی هللا عليه   و سلم ھنگامي   خدا زيرا رسول  دادند،  ا از دست بودند يا بعد از تولد، پدر خود ر  مادرشان  در شكم كه ّ

 پدرکالن   سرپرستي  تحت سالگي  تا ھشت  و ايشان  يافت  وفات  ايشان سالگي  نيز در شش  دختر وھب  آمنه  مادرشان سپس

 و تا چند   گرفت  را بر عھده  ايشان  سرپرستي  کاکايش  ، ابوطالب  او درگذشت  كه  قرار داشتند و بعد از آن خود عبدالمطلب

  . بود  و پشتيبانشان  حامي ، او پيوسته  درگذشت  ابوطالب  كه  پيامبري  به شان  بعثت بعد از سال

ّ صلی هللا عليه و سلم را يتيم  حضرت ّ خداوند جل جالله آن كه  در اين حكمت :نويسند  مفسرين می  بود تا   برگزيد اين ّ

ّ صلی هللا    هللا  رسول  وقتي كه  بپردازند چنان  اوضاعشان  به ن داد  و سروسامان  آنان  حق  را بشناسند و به قدر يتيمان ايشان 

   و صحت  صدق ھاي  از نشانه  عظيمي ۀ خود نشان  شدند، اين  برانگيخته  و رسالت  نبوت  به  يتيمي ّعليه و سلم با وصف

   قلبش وتاّی هللا عليه  و سلم از قسّ صل   خدا  نزد رسول  مردي  چون  كه است  آمده  شريف در حديث.  گرديد  ايشان رسالت

ّ صلی هللا عليه و سلم به  حضرت كرد، آن شكايت    دست  شود، بر سر يتيم   نرم  دلت خواھي اگر مي«:  فرمودند  وي ّ

 دو  مانند اين) در بھشت (  يتيم  و سرپرست من«: است  آمده  شريف  در حديث ھمچنين. »  را غذا ده  و مسكين  بكش عطوفت

  . كردند  خود اشاره  و وسطاي  سبابه دو انگشت و به »   ھستيم  نزديك ھم  به انگشت

َووجدك ضاال فھدى « ََ َ ََ ً ّ َ َ    تو را از چگونگي  تعالي حق!  پيامبر اي: يعني » كرد  ھدايت  پس  يافت و تو را سرگشته«)٧(»َ

   بود، غافل  كرده  اراده  از كار نبوت  برايت كه تو را از آنچه  و   چيست  ايمان دانستي  نمي  كه  طوري  به  يافت  غافل ايمان

   كه است گفتني .  نمود  تو را بدينھا راه  پس  بودي  آگاه  الھي  و احكام  از شرايع  و نه چيست  قرآن   كه دانستي  و تو نمي يافت

   معصوم كرد زيرا انبيا عليھم السالم از گمراھي حمل،  است»  ھدي  «  در مقابل  كه را بر آنچه»  ضالل « توان در اينجا نمي

  . شد  بيان كه  ـ چنان  است  از امر نبوت  آگاھي  و عدم  شرعي  احكام  ندانستن معني در اينجا به»  ضالل  « و مصونند بلكه

َووجدك عائال فأغنى « ْ َ َ ً ِ َ ََ َ َ مند و   تو را فقير و عايله  تعالي حق!  پيامبر اي: يعني »و نياز مندت يافت وبی نياز ساخت «)٨(»َ

  . كفار بخشيد سرزمينھا و اماكن   فتوحات تو از طريق  به  كه     و روزي  كرد؛ با رزق نيازت  بي  پس  يافت  و منال مال بي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

   سپس اخت، توانگر س  ھمسرت  دختر خويلد اولين  خديجه  در مال  با تجارت  نخست  از رسالت تو را قبل:  است  اين يا معني

 و نيز تو را   و بعد از ھجرت  بعد از رسالت  غنيمت  به  با نيل  انصار و سپس  با مال گاه  ابوبكر رضی هللا عنه آن با مال

   ولكن  العرض  كثرة  عن  الغني ليس« :است  آمده   شريف  در حديث كه چنان  اندك   روزي  به  ساختنت ؛ با قانع توانگر ساخت

  .»  است  نفس نيازي  و بي ، توانگري  توانگري  بلكه  نيست  و ثروت  مال  از بسياري توانگري :النفس  غني  الغني

ْفأما اليتيم فال تقھر « َ َْ َ َ َ ََ ِ ْ َّ   سبب ، به  نعمت  ھمه  اين  پاس تو نيز به!  پيامبر اي: يعني »پس اما يتيم را پس خشونت مکن «)٩(»َ

  .ياد آور  را به خودت  و يتيمي   او بده  را به  حقش  مسلط نشو بلكه و حقش   بر مال  يتيم  و ناتواني ضعف

 ۀدر ھم. ناپذير است ای اجتناب اند در ھر جامعه وجود اطفال  يتيم كه پدر يا والدين خود را در طفوليت از دست داده

برابر آنان، حفظ حقوقشان و اظھار ّعمل آمده است  و بر ضرورت تعھد در ه اديان الھی ابراھيمی به اين كودكان توجه ب

   .كنند لطف به آنان تأكيد می

  عھدی است ۀيتام نموده وازجملاپروردگار با عظمت ما پيروان اديان الھی  از جمله به بنی اسرائيل  ھدايت به نيکی به  

َوإذ أخذنا ميثاق بنی إسر«: كه خداوند از بنی اسرائيل  در مورد گرفته است  َْ ِ ِِ َِ َ َ َْ َْ ِائيل ال تعبدون إال هللا وبالوالدين إحسانا وذی َ ِ َِ َ َ ًَ َ َْ ْ ِْ ِِ َِ َْ َّ ُ ُ َ

َالقربى و َ ْ ُ ِاليتامى والمساكينْ ِ َ ََ َْ َْ اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز  به ياد آوريد زمانی را كه از بنی«) ٨٣ ت بقره آيۀسور(؛»َ

 ».ن و بينوايان نيكی كنيدخداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيما

 شريفه، احسان به چند گروه را از وظايف ضروری اھل ايمان و از مصاديق اعمال شايسته دانسته است كه تاين آي 

اسرائيل اختصاص ندارد؛ بلكه از اصول   آنان است؛ چرا كه بندھای اين ميثاق، عام است و به بنیۀنوازی از جمل يتيم

   .كند  شرايع مقدسه بوده است و تغيير نمیۀ ھمحقيقی دين الھی است كه در

ِليس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن با و اليوم اآلخر «: ن مي فرمايدأقرآن عظيم الش ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُِّ ِ َِ ََ َ َ َْ َّْ ََّّ ْ ِ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ََ ْ

َو المالئكة و الكتاب و النبيين ِّ ِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ و آتى المال على حبه ذوي القربى َ ُ ْ ِْ َ ِ ِّ ُ َ َ َ َو اليتامى و المساكينَ ِ َ ْ َْ اين ) تنھا(نيكي ) (١٧٧/ بقره (» ََ

نيست كه به ھنگام نماز صورت خود را به سوي مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز 

و مال خود را با تمام عالقه اي كه به آن دارد به رستاخيز و فرشتگان و كتاب آسماني و پيامبران ايمان آورد 

  ... .)انفاق كند... خويشاوندان و يتيمان و از كارافتادگان و 

به مال يتيم نزديك مشويد جز ) ّوال تقربوا مال اليتيم اال بالتى ھى احسن«: می فرمايد )  انعامۀ  سور١٥٢ : تآي(ھکذا در 

  » . به بھترين وجه

اين كتاب مقدس و .  ايتام برشمرده استۀوليت مردم و دولت اسالمی را دربارؤات گيرا و گويا، مسقرآن كريم با تعبير

ھمچنين . كند آسمانی با برترين شيوه از ايتام تجليل و رسيدگی به امور مادی و معنوی، فردی و اجتماعی آنان تأكيد می

   .داند ی میكوتاھی در سرپرستی آنھا را توبيخ كرده، سبب كيفر دنيوی و اخرو

قرآن مجيد در آيات مختلف، نيكی و رسيدگی به امور مادی و معنوی افراد يتيم را پس از احسان به والدين و نزديكان  

  . ھای سازندگی اخالق و مبارزه با بخل، غرور و مفاسد اخالقی معرفی كرده است قرار داده و اين نيكی را يكی از زمينه

  ادامه دارد

 

 
 


