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 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 ٣١

 ١۶ -تفسير احمد
َالضحىترجمه وتفسير سوره  ُّ - ٢ 

  

  :يـتـيـم

غ اين اسم باشد و پس از بلو)  فوت کرده(شود كه پدرش را از دست داده  می گفتهیدر لغت عرب،  به شخص نابالغ يتيم

   )  .٦٤٥، ص ١٢ ق، ج ١٤١٤لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، سوم، .  (از او برداشته شود

كند كه اين خأل  ، احساس خأل و كمبود فراوان می پرمھر پدرۀدادن ساي از ديدگاه شرع مقدس اسالم طفل يتيم  با از دست

  . با محبت و دوستی قابل جبران است

كنند؛ ولی اسالم، ھمگان را مكلف كرده است تا در  مادران مھربان و دلسوز، اين كمبود را تا حدودی جبران می 

نھا را تحت حمايت خويش صورت وجود مادر يا سرپرست، او را در قبال اين مھم ياری كنند و در غير اين صورت آ

  . قرار دھند

وليت ھای ؤدين مبين اسالم، حقوقی را در قبال ايتام واجب كرده است كه شناخت آن حقوق، ما را در انجام وظايف ومس 

  .كند ما كمك می

 و  لوصفی  رفتار كرده ومھربانی زايد ا  ، شفقت  نيكي  به ّلم با يتيمانّ صلی هللا عليه  و س   هللا   رسول :قابل تذکر است که 

  .يتام  صادر فرموده است اتوجه در حق   ھدايت ودساتير متعددی در زمينه اھتمام و  نيكي  به  آنان در حق

ْوأما السائل فال تنھر « َ ْ َ َ َ َ ِ َّ َّ َ  كرد،  درخواست    اگر کسی به عنوان کمکی از تو چيزي: يعني » نزن  چيغ و اما بر سائل«)١٠(»َ

   او را به  و يا ھم  بده  او غذا و خوراكي  يا به پس اي   زيرا تو خود نيز فقير بوده  و او را از خود مران ن نز بر او چيغ 

   .  برگردان  و ماليمت نرمي

ْوأما بنعمة ربك فحدث « ِّ ََ ََ ِّ ِ َِ ْ ِ َّ َ ی ئدارا به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثروت و »پس بگو ،و اما به نعمت پروردگارت«)١١(» َ

مانده بود ، او نه تنھا درد محروم شدن از سر پرستی پدر را چشيده بود ودر سن شش سالگی از پدر به ميراث ن زا

نگذشت ، ولی ديری تی وناداری سپری کردتنگدس آغوش پر عطوفت مادرش محروم شد ، بلکه جوانی اش را در فقر،

رفت وسپس پيشنھاد ازدواج با او را داد ، در قدم نخست او را شريک تجارت خود گکه ثروتمندترين زن قريش

  .وبدينترتيب راه ھای  بيرون رفتن از تنگدستی برويش گشوده شد 
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ْو أما بنعمة ربک فحدث «درتفسير   ِّ َ َ ََ ِّ ِ َِ ْ ِ ْحدث«َ :بايد گفت که » َ ِّ   .از تحديث مشتق شده که به معنای گفتن سخن می آيد» َ

ر را پيش مردم بيان کنيد ، زير اين يکی از راه ھای شگر گزاری است  ھدف از آن اينست که شما نعمت ھای پروردگا

  .ی که اگر کسی بر ديگری احسان کند به او دستور داده شده که از محسن سپاسگزاری نمايدئ، تا جا

 ال من« ) نخواھد  آوردیجاه  نياورد ، او شکر هللا را نيز ببجاه کسی که بر احسان مردم شکر ب: در حديثی آمده است 

  ) رواه احمد ، ورواته ثقات ، مظھری(  »يشكر الناس ال يشكر هللا

ھر کس بر ديگری احسان کند ، او ھم  بايد در عوض احسان او ، احسان کند ، واگر :  ديگری آمده است که در حديث

رد ، او حق  ستايش  کند ، زيرا ھر کسی در جمع مردم از کسی ستايش کرا توان مالی ندارد ، در پيش مردم  او 

  ) تفسيرمظھری (.ورد آ یجاه سپاسگزاری  را ب

  

  :يادداشت 

 آوری شکر ھر نعمت ، واجب است ، شکر نعمت مال  اين است که ازآن مقدری درراه هللا با اخالص نيت یجاه  ب

عبد هللا ، رواه البغوی عن جابر بن . (ه آن را به ديگران تدريس کند صرف کند ، وشکر نعمت علم ومعرفت اين است ک

  )مظھری 

  

  :شکر گزاری از نعمت ھای الھی 

ْو أما بنعمة ربک فحدث  «تدر آي ِّ َ َ ََ ِّ ِ َِ ْ ِ نعمت ھای : پروردگار با عظمت ما به پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می فرمايد » َ

اشد بلکه به معنای ی و فخر بر ديگران نبايد بئجو ری  کردن نعمت به معنای برتریوآ ياد .وری  کنآپروردگارت را ياد 

کمبودھا و دردھا را  شود کم تر، يادآوری نعمت ھاست که انسان را شاكر و در مقام عبوديت تکامل بخشيده و باعث می

توان شکر نعمت ھای ديگر  احساس کند، چرا که خداوند به قدری به ما نعمت داده است که اگر نعمتی ھم گرفته شود نمی

  .را به جای آورد

ّ نعمت ھای خداوند را متذکر است در گرفتاری، سختی و باليا ھم دچار يأس و نااميدی و اضطراب نمی  انسانی که-

  .شود و روحی آرام و قلبی مطمئن دارد

  :ـ ياد آوری نعمت ھا دو گونه است

  لسانی و عملی

ّخششی بدون منت عملی، که ھمان انفاق و بخشش در راه پروردگار است، ب .لسانی، که ھمان شکرگزاری و سپاس است

صرف مال در خيرات : که حکايت از نعمت ھای فراوانی داشته باشد که خدای کريم به او ارزانی فرموده است مانند

پروردگار عالم نيازی به شکر ما ندارد و ... ساخت مسجد، مدرسه، نشر کتب سودمند و :جاريه و باقيات الصالحات مانند

  .ن است که ما در مکتب عالی تربيت، بھترين مراتب شکرگزاری را طی نمائيماگر دستور شکرگزاری داده به جھت اي

ـ خـدای متـعال نـجات و پـيـروزی و ازديـاد نعمت ھايـش را در شـکرگـزاری و عـذاب را در کـفران نعـمت ھا داده و 

ھر دو ( خطاب به مسلمين  مستقلۀو يا در يک جـمل) ّعليه السالم( مواعـظ موسی ۀدر ادام(خـطاب بـه بنی اسـرائيل

َلئن شکرتم ألزيدنکم ولئن کفرتم ان عذابی «:فرمايد می) تفسير، در تفاسير قرآن آمده که البته جمع آن ھم منافاتی ندارد ََّ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ َْ َ َْ ََ ُّ َ

ٌلشديد َ    .يد خواھم کرداگر شکرگزاری کنيد نعمت خود را بر شما می افزايم و اگر کفران کنيد شما را مجازاتی شد ؛»  َ

ـ البته اين را ھم بايد گفت که پروردگار عالم نيازی به شکر ما ندارد و اگر دستور شکرگزاری  داده به جھت اين است 

  . که ما در مکتب عالی تربيت، بھترين مراتب شکرگزاری را طی نمائيم
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  :شکر چيست

شکرگزاری با قلب، زبان و عمل،  .کردار استشکر در لغت به معنای تصور نعمت در ذھن و اظھار آن در گفتار و 

  .در روايات اسالمی نيز به ھمين معنی آمده است

  

  :شکرگزاری  در اسالم

گرچه نعمتھا و فضل پروردگار بسيار زياد می باشد و . درگاه الھی از مھمترين خصوصيات انسان استه شکر گزاری ب

اند از شکر الھی عاجز است مقدمه ای بر رويش اين فرھنگ ّقابل احصاء نيست اما ھمين معرفت و شناخت که بشر بد

شکر مراتب و درجاتی دارد، تشکر به قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطاء شده . در وجود او خواھد بود

از ی منعم، بروز شکر بر جوارح و اعضاء به نحوی که انسان در حد توان بتواند ئختن بر زبان و ثناگواست، جاری سا

  .قوای خود در جھت مصالح و اموری که رضايت الھی در آن نھفته است اقدام نمايد

، سپاسگزاری و قدردانی را چه از جانب خدا و چه از سوی انسان ھا مورد اشاره قرار تقرآن مجيد در بيش از ھفتاد آي

ايات زيادی به اين امر سفارش شده ھمچنين در رو. داده و با عناوين گوناگونی بر انجام اين کار نيک پای فشرده است

  :است که بعضی از آنھا عبارت اند از

َو وصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وھنا على« :  تشکر از خدا و از  پدر و مادر َ ًَ ْ َ َ َُ ُُّ ِ ُِ ْ َْ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُ وھن و فصاله فی َّ ُ ِ َ ٍَ ْ عامين أن اشکر لی ْ ُْ ْ ِ َِ َ و  َ
َلوالديک إلی المصير ْ َّ ِ َِ ِ َ ْ ستی روز افزون حمل کرد و  پدر و مادرش سفارش کرديم، مادرش او را با سۀ به انسان دربارما »َ

ش دو سال است، سفارش کرديم که سپاس من و پدر و مادرت را به جای آر؛ زيرا بازگشت به سوی من  اگیشيرخوار

  .است

  

  :مراتب شکر

 در سه مرحله  انجام ار  مطابق فھم علمای اسالمشکر  گزاری در برابر  نعمت ھای وسيع وال يتنھی  پروردگ سپاس و

  )  وشگر گزاری عملیشگر گزاری قلبی ، شکر گزاری زبانی : (می پذيرد

  

  :شکر گزاری قلبی

بدين معنی است که قلب سپاس گزار ھمواره ياد نعمت و بخشش نعمت گستر و بزرگداشت و تعظيم اوست و در برابر 

 ۀاز می کند و با تفکر در کارھای بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و ارادبزرگی و توجه او اظھار کوچکی و ني

  .خيررسانی به بندگانش، شگفتی خويش را ابراز می دارد و خضوع و خشوعش افزون می شود

  

  :شکر گزاری زبانی

دازد و در ی و تسبيح و تھليل نعمت دھنده می پرئ شکرگزار به تمجيد و ثناگو شگر گزاری زبانی  بدين معنی است که 

ھمين طور در قالب امر به معروف و نھی از منکر ديگران را نيز به اطاعت از . حد فکر و توان خود، او را می ستايد

  .او وا می دارد

  

  :شکر گزاری عملی 
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  سوم شکر، سپاس گزاری عملی در برابر نعمت گستر است که نعمت پذير بايد ۀشگر گزاری عملی  عبارت از مرحل

  .عمت ھای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگيرد، بلکه از آن ھا برای اطاعت و عبادت او کمک بجويدتالش کند ن

  

  :تشويق به شکرگزاری

  :دين مقدس اسالم  پيروان خويش  را به شکرگزاری سفارش و تشويق کرده و افراد سپاس گزار را ستوده است 

ی که روزی شما کرده ايم بخوريد و اگر خدا ئورده ايد از آن پاکيزه ھاايمان آای کسانی که :ن می فرمايدأقرآن عظيم الش

ھر کس خواھان پاداش آن جھان باشد به او می دھيم و : و نيز می فرمايد. را می پرستيد سپاسش را به جای آوريد

  ..شاکران را پاداش خواھيم داد

  

  :کفران نعمت

خداوند، اگرچه نيازمند سپاس گزاری و عبادت ما نيست، . ھاستکفران نعمت به معنای پوشاندن و ناديده گرفتن نعمت 

ولی از روی حکمت و مصلحت عبادت را بر بندگان ضروری دانسته است و در قرآن کريم پس از نويد به سپاس 

آن که سپاس گزاری کند سپاسش به نفع خود اوست و ھر که کفران ورزد، خداوند بی نياز و ستوده : گزاران می فرمايد

با اين که خداوند از سپاس و تشکر نعمت پذيران بی نياز است و بزرگوارتر از آن است که ناسپاسان را محروم  .تاس

  :سازد، ولی کفران نعمت ، خود، سبب برخی از ناھنجاری ھا می شود از جمله

ی گويد که نعمت پذير انسان ناسپاس، پستی و بی کفايتی خود را اثبات می کند چرا که عقل و وجدان انسان م :پستی -١

 گذاشتن داوری عقل و وجدان از کسانی سر می زند که در پستی و بی ارزشی به حد یبايد سپاس گزار باشد و زير پا

  . حيوانيت رسيده، بلکه پست تر شده اند

ھمان . کفران نعمت، سبب بی ثباتی و ناپايداری نعمت ھا می شود و خير و برکت را از بين می برد : زوال نعمت-٢

  .  طور که سپاس گزاری سبب بقای آن می شود

اثر ديگر کفران نعمت، رخت بستن خير و احسان از جامعه است، چرا که ناسپاسی،  : کم شدن احسان و نيکی-٣

سنت خداوند نيز چنين است که اگر بندگان کفران . صاحبان نعمت را دلسرد می کند و از انعام و بخشش باز می دارد

  . ز فضل و احسانش بکاھدنعمت ورزند ا

  . ثير منفی ديگر  کفران نعمت، تسريع در شکنجه و عقوبت کافر نعمت استأت :عقوبت سريع  -٤

آخرين برداشتی که کافر نعمت از محصول خود می کند، رفتن به دوزخ سوزنده است، زيرا او با  :رفتن به دوزخ -٥

 او از راه خدا منحرف می شود و قدم در راه ستم می نھد که پوشاندن نعمت ھای خدا و ناديده گرفتن احسان بندگان

آيا نديده ای کسانی را که نعمت خدا : پايانی جز جھنم نخواھد داشت اين سرانجامی است که قرآن به آنان نشان داده است

  .ندرا به کفر بدل ساختند و مردم خود را به ديار ھالکت بردند، آنان به قرارگاه بد، دوزخ، داخل می شو

  

  :وحی چيست 

  :تعريف وحی

وحی آن است که خداوند بر : در جواب گفت : ابن ابی حاتم از طريق عقيل از زھری آورده است که از وحی سؤال شد 

بر ثابت می نمايد ، پس با آن  تکلم می کند وآن را می نويسد ، وآن کالم هللا است ، مپيامبرانش می فرستد ودر قلب پيا

مور نيست ولی به  أنمی کند وآن را برای کسی نمی نويسد وبه نوشتن آن مصحبت ی پيامبر به آن وقسمتی ديگر از وح
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يان نموده وبه برای مردم ب صورت حديث آن را برای مردم بازگو می کند که خداوند اورا امر فرمود که آن مطلب را

  ) سيوطیرآن جالل الدين عبد الرحمنترجمه االتقان فی علوم الق.(آنان تبليغ کند 

  :د نکه وحی چيست وبه چه کسانی وحی می شود می فرماي  در مورد اينءعلما

کار رفته است، از جمله ه کلمه وحی در زبان عربی چندين معنی دارد که در قرآن کريم اين معانی در جاھای مختلف ب

  :معانی وحی عبارتند از

َأوحی ربک إلی النحل أن اتخذی من الجبال بيوتا ومن َو «: الھام غريزی برای حيوان، مانند الھام به زنبور عسل-١ َِ ِ ِ َِ ً ُ ُ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َِّ َ َْ َ ِ ُّ ْ

َالشجر ومما يعرشون ُ ِ ِْ َ ََّ ِ َ  :نمود که) و الھام غريزی(» وحی«و پروردگار تو به زنبور عسل «: يعنی).۶٨ نحل ۀسور(» َّ

،   است  غريزی  وحی، الھام مراد از اين. »ينی برگزئھا سازند، خانه ی که مردم میئھا و درختان و داربستھا از کوه«

بينند، و  تھيه می  را خويش ھای خانه ،فطرت خود عسل برابر زنبوھای . کرد  الھام  زنبور عسل پروردگار تو به: يعنی

  .اين فطرت را خدای متعال در وجود آنھا نھاده که ھمان الھام غريزی می باشد

  . الھام فطری برای انسان-٢

ُفخرج علی قومه من المحراب فأوحی إليھم أن سبحوا  «: زکريا عليه السالم ۀحالت رمز، مانند اشاره  سريع بۀ اشار-٣ ِّ َ َ َ َ ََ َْ ِ ْ َْ َِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ

ًّبکرة وعشيا ِ َ َ ً َ ْ ه ب(«: او از محراب عبادتش به سوی مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنھا گفت: يعنی). ١١ مريم ۀسور(» ُ

   فھماند و نتوانست  آنان  به  اشاره  را از طريق  مطلب اين:  يعنی »!يدئصبح و شام خدا را تسبيح گو) ھبت، اين موۀشکران

  . دھد  انتقال  آنان  به  را با زبان آن

ْوإن الشياطين ليوحون إلی أوليآئھم ليجادلوکم وإن أطع « : شيطان بر نفس انسانۀ وسوس-۴ َ َُ َْ ِ ِ َِ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُِ ْ َ ََ َ َّ َتموھم إنکم لمشرکونَّ ُ ُ َِّ ْ ُ َُ ُْ ِْ ُ «

 کنند، اگر از آنھا   تا با شما خصومت  خويش  دوستان سوی کنند به  القا می  وسوسه و شياطين: يعنی). ١٢١ انعام ۀسور(

  .اطاعت کنيد، شما ھم مشرک خواھيد بود

ر ما در اينجا، معنای اصطالحی  وحی در لغت عرب تمامی معانی فوق را دارا می باشد، اما معنای مورد نظۀپس کلم

  .ارتباط خدا با پيغمبران با واسطه يا بدون واسطه است :و مقصود از معنای اصطالحی وحی، يعنی آن است 

 تنھا به مالئکه و انبيای الھی مختص می شود، دليل وحی بر مالئکه اين -ش  ا با آن معنای اصطالحی–اما وحی 

ُإذ ي «:  هللا متعال است ۀفرمود ْ ِّوحی ربک إلی المآلئکة أنِ َ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ َ ِی معکم فثبتوا الذَُّ َّ ْ ُ َِّ َ ْ ُ َ َين آمنوا سألقی فی قلوب الذين کفروا الرعب َ َْ َّ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُ ُ َ
ٍفاضربوا فوق األعناق واضربوا منھم کل بنان َ ََ َّ ُ ْ ُ ُ ُْ ِ ْ ِْ ِْ َْ ِ ْ َ َ ْ َ گارت به موقعی را که پرورد) به ياد آر(و : يعنی).١٢ انفال ۀسور(» َ

بزودی در دلھای کافران ترس و ! اند، ثابت قدم داريد من با شما ھستم؛ کسانی را که ايمان آورده«: فرشتگان وحی کرد

  . انگشتانشان را قطع کنيدۀو ھم! فرود آريد) بر سرھای دشمنان(ھا را بر باالتر از گردن  افکنم؛ ضربه وحشت می

ِإنا أوحينا إليک کما أوحينا إلی نوح والنبيين من بعده «: موده هللا متعال استو دليل نزول وحی بر انبياء الھی، اين فر ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِّ ِ َّ ََّ ٍ ُ َ َِ ِ َِ َْ َْ ََ َ

ْوأوحينا إلی إبراھيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب واألسباط وعيسی وأيوب ويونس وھارون وسليمان وآتي ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ ِ ًنا داوود زبوراْ ُ َ ََ َُ «

  ).١۶٣نساء (

به ابراھيم و ) نيز(وحی فرستاديم؛ ھمان گونه که به نوح و پيامبران بعد از او وحی فرستاديم؛ و ) محمد(ما به تو : يعنی

  .ّاسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسی و ايوب و يونس و ھارون و سليمان وحی نموديم؛ و به داوود زبور داديم

بنابراين تنھا بر مالئکه و انبياء و پيامبران عليھم الصالة و السالم وحی می شود، اما ھيچ دليل قرآنی يا حديثی وجود 

روشھای وحی بر انبياء .  بر غير از مالئکه و انبياء نازل شود–ش  ا با آن تعريف اصطالحی–ندارد که ثابت کند وحی 

  .نيز مختلف است
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  :زبان وحی 

غير عربی نازل نشد است ، بلکه ھر پيامبری آن را ه ھيچ وحی ب:  از سفيان ثوری روايت کرده که گفت ابن ابی حاتم

   .برای قومش ترجمه می کرد

  

  :حالت پيامبر اسالم در وقت وحی

حضرت بی بی  عايشه روايت از ابن سعد که  در حديثی ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وقت وحیوضعيت وحالت

پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھنگامی که وحی بر اونازل می شد سرش را می پوشانيد ورنگش « : ست کرده چنين ا

طوری که مانند مرواريد ازصورتش ه تغييرمی کرد، ودر دندنھای خود احساس  سردی می کرد، وعرق می کرد ب

  .سرازير می شد

  

  :طرق وحی

ٍوما کان لبشر «:ی بر پيامبران الھی را بيان فرموده استسه طريق وح)   سوره شوری۵١ تآي(ن   در أقرآن عظيم الش َ ََ ِ َ َ َ
ٌأن يکلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحی بإذنه ما يشاء إنه علی حکيم ِ ٌّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ َ ً ْ ْْ َْ َ ٍَ َ ًَ َّ ُ َّ  ھيچ ۀو شايست: يعنی(» ِّ

فرمان او آنچه  را ه فرستد و ب ، مگر از راه وحی يا از پشت حجاب، يا رسولی میانسانی نيست که خدا با او سخن گويد

  !کند؛ چرا که او بلندمقام و حکيم است بخواھد وحی می

 ۀتوان کلم  از معانی لغوی آن مقصود است که میامنظور از وحی در اينجا معنای اصطالحی آن نيست، بلکه يک معن

  .ير کردتفس  را به خواب ديدن توحی در آي

  : کريمه، خدای متعال از سه طريق با رسوالن و انبيای خود سخن می گويدتپس بر طبق اين آي

   از طريق رؤيای صالحه-١

   از طريق سخن گفتن از پشت حجاب-٢

   مالئکه وحیۀوسيله  از طريق ارسال مالئکه و نزول وحی ب-

طور صد در صد ھم صحيح ه اين سخن ب» وت بودهوحی برای ھر پيامبری متفاۀ نحو« : که گفته شود که  اما اين

 و ممکن   فوق آمد، خدای متعال تنھا از آن سه طريق با انبيای خود مرتبط می شودتنيست، زيرا ھمانگونه که در آي

و ممکن است که ) مانند پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم(است پيامبری از ھر سه طريق با خدای متعال در ارتباط باشد 

در ارتباط باشد، پس ممکن است پيامبری با ديگری در ) رؤيای صالحه و ارسال فرشته(امبر ديگری تنھا از دو طريق پي

  .وحی اشتراک داشته باشندۀ نحو

 در مورد رؤيای چنانچهبر وی وحی شده است، ) رؤيای صالحه و ارسال فرشته( ابراھيم عليه السالم از دو طريق ًمثال

  :يد می کندئمطلب را تا زير اين تصالحه، آي

  : وحی بر ابراھيم عليه السالم از طريق رؤيای صالحه-١

َرب ھب لی من الصالحين « َ َِ ِ ِ َِّ ْ ِّ ٍفبشرناه بغالم حليم * َ ٍِ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ ْفلما بلغ معه السعی قال يا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر  * َ ُْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ َ َِّ ِِّ َ َ ََ َ َِ َّ َِّ َّ َ َ

َماذ َا تری قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء هللا من الصابرينَ َِ ِ َّ ِ ِ ُِ َّ َ ِ ُ ِ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َْ ُ ْ ْ َ ِفلما أسلما وتله للجبين * َ ِ َ ْ ِ َُّ َّ َ َ َ َ َْ َ َوناديناه أن يا  * َ ْ َ ُ َ َْ َ َ
ُإبراھيم ِ َ ْ َقد صدقت الرؤيا إنا کذلک نجزی المحسنين * ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ ََ َ ََ َ َّ ِ ْ ُّْ ْ َّ َإن ھذ * َ َ َّ ُا لھو البالء المبينِ ِ ُ ْ َْ َ َ ُ ٍوفديناه بذبح عظيم * َ ِ َِ ٍَ ْ ِْ ُ َ َ ِوترکنا عليه فی  * َ ِ ْ َ َ َ َْ َ َ
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َاآلخرين ِ ِ َسالم علی إبراھيم * ْ ِ ٌَ َْ ِ َ َ َکذلک نجزی المحسنين* َ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ َ َإنه من عبادنا المؤمنين * َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ َّ ِوبشرناه بإسحق نبيا من الصال * ِ َّ َ َِّ ًّ ِ َِ ََ َْ ِْ ُ َّ َحينَ ِ «

  ).١١٢-١٠٠صافات (

را به نوجوانی بردبار و )  ابراھيم(ما او  ببخش،]  فرزندان صالح[به من از صالحان ! پروردگارا: ابراھيم گفت: يعنی

من در خواب ديدم که تو را ذبح  !پسرم«: ھنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسيد، گفت !صبور بشارت داديم

 کن، به خواست خدا مرا از صابران خواھی ءھر چه دستور داری اجرا! پدرم«ت گف» کنم، نظر تو چيست؟ می

آن رؤيا را  !ای ابراھيم«: او را ندا داديم که ...ھنگامی که ھر دو تسليم شدند و ابراھيم جبين او را بر خاک نھاد  »!يافت

ًاين مسلما ھمان امتحان  !دھيم می ءما اين گونه، نيکوکاران را جزا» )!و به مأموريت خود عمل کردی(تحقق بخشيدی  ّ

اين گونه  !سالم بر ابراھيم !ّو نام نيک او را در امتھای بعد باقی نھاديم ما ذبح عظيمی را فدای او کرديم، !آشکار است

  ! بشارت داديم- پيامبری از شايستگان -ما او را به اسحاق  !او از بندگان باايمان ما است !دھيم نيکوکاران را پاداش می

ْولقد جاءت رسلنا إبراھيم بالبشری قالوا  «: ھمچنين بر ابراھيم عليه السالم از طريق ارسال فرشته، وحی شده است-٢ ُْ َُ ََ َ َْ ُ ُ ُِ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ َ َ
ٍسالما قال سالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ِ ِ ٌَ َ َ َ ٍَ ْ ِ َِ َ َ ََ َ َ برای ابراھيم بشارت )  فرشتگان(فرستادگان ما : يعنی).۶٩ ھود ۀسور(» ًَ

  .آورد) برای آنھا( بريانی ۀو طولی نکشيد که گوسال» !سالم«: گفت) او نيز(» !سالم«: وردند؛ گفتندآ

اما سخن گفتن خدا از پشت حجاب با پيامبری، تنھا برای موسی عليه السالم و پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم 

ْلما جاء موسی لميقاتنا وکلمه ربه قال رب أرنی أنظر َو « :که در مورد موسی عليه السالم آمده ثابت شده است، چنان ُ ََّ َِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َ َ ََ َُ ُُّ َ َ َ َ ُ َ

ِإليک قال لن ترانی ولکن انظر إلی الجبل َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ِْ ُْ ِ ِ َِ َ وھنگامی که موسی به ميعادگاه ما آمد، و : يعنی).١۴٣ اعراف ۀسور(» َ

ھرگز مرا «: گفت» ! به من نشان ده، تا تو را ببينمخودت را! پروردگارا«: پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد

  .ولی به کوه بنگر! نخواھی ديد) در دنيا(

ھمچنين ثابت شده که در شب معراج، خدای متعال از پشت حجاب با پيامبر صلی هللا عليه وسلم سخن گفته، البته بر 

  .ه نيز وحی نازل شده استپيامبر صلی هللا عليه وسلم از طريق رؤيای صالحه و از طريق ارسال فرشت

سخن (که خدای متعال از سه طريق با پيامبران خود در ارتباط بود، که در اين ميان بعضی از انواع وحی  خالصه اين

يعنی از طريق (تنھا مخصوص دو تن از پيامبرانش بوده، ولی بيشتر پيامبران در دو نوع ديگر ) گفتن از پشت حجاب

  .مشترک بودند، و اينگونه نبوده که ھر با پيامبری به روش خاصی وحی شده باشد) تهرؤيای صالحه و يا ارسال فرش

  

  :حکمت وحی به زنبور عسل

ًوأوحی ربک إلی النحل أن اتخذی من الجبال بيوتا  «: درمورد حکمت وحی به زنبور عسل خداوند متعال می فرمايد  ُ ُ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َْ َ ِ ُّ ْ َ
َّومن الشجر ومما  ِ َِ َِ َ َّ َيعرشونَ ُ ِ ْ کرد که از »   الھام غريزی« و پروردگار تو به زنبور عسل وحی «)۶٨/ سوره نحل(» َ

   ».ی برای خود درست کنئھا کنند، خانه می)  سازی و چفته( برخی درختان و از آنچه داربست ھا و از ای کوه پاره

ی آن مقصود است که الھام  از معانی لغوامنظور از وحی در اينجا معنای شرعی آن نيست، بلکه يک معن

الھام غريزی يا الھام فطری، اشاره کردن، و وسوسه شيطان نيز : وحی دارای معانی متعددی است از جمله زيرا ،باشد

َوإن الشياطين ليوحون إلی  «:که قرآن می فرمايد نوعی وحی است که از جانب شيطان بر انسان القاء می شود، چنان َِ َِ َُ ُ ِ َ َّ َّ َ
ِأوليآئ َِ ْ ْھم ليجادلوکمَ ُْ ُ ِ َِ ُ  ».کنند تا با شما ستيزه نمايند و در حقيقت، شيطانھا به دوستان خود وسوسه می«)١٢١/ سوره انعام(» ِ

است و آن الھام از نوع غريزی می باشد، يعنی »  الھام« به معنای ) ۶٨/  نحلۀسور( فوق تمراد از وحی در آي و

 قرار   آن ۀ و غريز  عاجزند، در طبع بشر از آن  عقالی   را که یئآسا  شگفت ل کرد و اعما  الھام ل زنبور عس پروردگار به
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   بشر را به  که  برخوردار است  آوری  و حيرت  دقيق  و تعاونی  اجتماعی  نظام  از چنان  زنبور عسل داد زيرا زندگی

   .  است  واداشته و اعجاب شگفتی 

 نوعی وحی   نيز الھام.  است وديعت نھاده به در آنھا آفريدگار که دکنن می کار فطرتی الھام پرتو  در زنبورعسل

  .کنند کار می  آن یامقتض به عسل زنبوران که است

 و اين فطرت را خدای متعال در وجود آنھا نھاده که  بينند تھيه می  را خويش ھای خانه فطرت خود عسل برابر زنبور

  .ھمان الھام غريزی می باشد

صورت غريزی انجام می دھند ولی قسمتی ديگر را بايد توسط انبيای الھی ارشاد ه از امور خود را ب تیولی انسانھا قسم

 و خدای متعال توسط وحی به برگزيدگان خود وحی فرموده تا در ميان انسانھا  شوند تا به مسير درست رھنمود شوند

ش قرآن؛ آن رسالت به اتمام رسيد و ديگر نيازی به  و با آمدن آخرين پيامبر خدا و کتاب اين رھنمودھا را منتشر کنند

  .نزول وحی ندارند

  

  :قسم به غيرهللا

سوگند خوردن به غير هللا تعالی و يا به غير از اسماء و صفات خداوند حرام است و جزو شرک اصغر محسوب می 

  .ک اکبر خواھد شدشود، و حتی اگر کسی به تعظيم و بزرگداشت غير هللا را به قسم ياد کند، او دچار شر

َمن حلف بشیء دون هللا فقد أشرک «: و علت اين ھم حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که فرمودند َ َ ِ َ ھرکس به (» ُ

   .)حديث حسن است: و گويد) ١۵٣۵(ترمذی ).( است ًغير هللا سوگند ياد کند، قطعا کفر يا شرک ورزيده 

د ياد کنيم و يا اگر سوگند خورديم بايد فقط به هللا يا يکی از اسماء و صفاتش باشد، مثال بنابراين ما مسلمانان يا نبايد سوگن

  .سوگند ياد کردن به کالم هللا صحيح است زيرا کالم صفت خداوند متعال است

ُوالشمس وض«: فرمايد تواند به مخلوقاتش قسم بخورد ھمانطور که خداوند متعال می البته خداوند متعال می َ َِ ْ َحاھا َّ َ *

َوالقمر إذا تالھا  َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َوالنھار إذا جالھا * َ َّ َ ََ ِ ِ َّ َوالليل إذا يغشاھا * َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َّ َوالسماء وما بناھا * َ َ َ َ ََ َِ َواألرض وما طحاھا * َّ َ َ َ َ َِ ْ َ َونفس وما سواھا* ْ َّ َ َ َ ٍَ ْ َ «

  ).١-۶: سوره الشمس (

 زمين را ۀو به روز ھنگامی که صفح ی که بعد از آن درآيد،و به ماه ھنگام به آفتاب و گسترش نور آن سوگند،: يعنی

و به زمين و کسی   و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده  و به شب آن ھنگام که زمين را بپوشاند  روشن سازد

  .ّمنظم ساخته) آفريده و(که آن را گسترانيده، و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را 

، و بايد خورد  بسياری از آيات ديگر خداوند متعال به آفتاب  و ماه و شب و روز و غيره قسم میکه در اين آيات و

 و ما انسانھا حق  فقط و فقط مختص خداوند متعال است) فجر و شمس و ليل و وتر و غيره(دانست که سوگند خوردن به 

يک از اصحاب ايشان رضی   عليه وسلم و نه ھيچنداريم که به اين موارد قسم ياد کنيم، زيرا ھرگز نه پيامبر صلی هللا

 و اگر جايز می بود آنھا به اين موارد سوگند می  هللا عنھم به شمس يا فجر يا ليل يا وتر و غيره سوگند نخوردند

  ..خوردند

تھای ، و ھدف از آن قسم خوردنھا توسط خداوند اينست تا نعمخورد خداوند متعال به ھر چيزی که بخواھد قسم می ولی

خويش را يادآوری کند، نعمتی مانند خورشيد و شب و روز و کوھھا و غيره که ھمه را برای انسانھا آفريد و خداوند 

می ) يعنی خداوند(متعال با سوگند خوردن به اين نعمتھا قصد يادآوری کردن آنھا را به ما دارد، بنابراين فقط خالق آنھا 

  .ما انسانھا که خود مخلوق ھستيمتواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه 
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پس ما نيز نبايد به آنھا سوگند ياد کنيم، زيرا آنھا فقط مختص خداوند است که هللا تعالی قصد دارد با سوگند خوردن به 

  ..مخلوقاتش آن نعمتھا را به ما يادآوری کند

که ما را از آن نھی کند با  جای آنه م ب پيامبر صلی هللا عليه وسلًو اگر سوگند خوردن به غير خدا جايز می بود، قطعا

که  استناد به آن آياتی که خداوند در آنھا به مخلوقاتش سوگند خورده حکم بر جواز سوگند به غير خدا می داد، در حالی

َأال إن هللا« :پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين فرمودند َّ َّ ِ َ ْعزوجل ينھاکم أن تحلفوا بآبائکم  َ ُْ ُِ َِ َ َِ ُ ْ َ ْ َ ْ ّ ْ، فمن کان حالفا فليحلف با أو ّ َ ِ ِ َِّ ِ ْ ْْ َ َْ َ ًَ َ َ َ
ْليصمت ُ ْ َ کند لذا ھر  می تان نھی بدانيدکه هللا تعالی شما را از سوگند به پدران! ھان( ) ١۶۴۶( مسلم –) ٢٦٧٩(بخاری  »ِ

  .)خواھد سوگند ياد کند به نام هللا سوگند ياد کند يا سکوت نمايد می   کسی که 

ًمن کان حالفا «: فرمود  کند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رضی هللا عنھما روايت می  عمر بن عبدهللادر روايتی ديگر  َ
ّفال يحلف إال با ِ قريش به نام پدرانشان : گويد راوی می) سوگند يادکند، فقط به نام هللا خواھد سوگند يادکند ھرکس می(» َ

ُالتحلفوا بآبائکم« : فرمود  عليه وسلمرسول هللا صلی هللا . کردند سوگند ياد می ِ تان سوگند ياد  به نام پدران(   »َ

  )١٦٤٦(مسلم   )٣٨٣٦(بخاری  .)نکنيد

کند که پيامبر صلی هللا عليه  يد میئ تأاين موضوع را  و روايت ابو ھريره رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

َمن حلف منکم فقا« :فرمود  وسلم َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِل فی حلفهَ ِ ِ َِ ْبالالت والعزی فليقل: َ ُ َ ْ َْ َّ ُ َ ِ َّ ْال إله إال هللا، ومن قال ألخيه تعال أقامرک فليتصدق: ِ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َْ ِ ُِ َ َ ُ َّ َّ ِ َِ «

  رواه مسلم و غيره،

نيم، بايد ک قمار بازی  بيا: بگويد، و ھرکس به دوستش بگويد» ال اله اال هللا«ھرکس به الت و عزی سوگند ياد کند بايد (

  .)١٦٤٨(مسلم   )٤٨٦٠(بخاری  .)صدقه بدھد

: يعنی(کند دستور داده است ال اله اال هللا بگويد  سوگندياد  و عزی ھرمسلمانی را که با الت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم

دکه مخصوص هللا است  سوگنۀزيرا سوگند به غير هللا با کمال توحيد منافات دارد و در اين کار به وسيل). کند تجديد ايمان

  .به غير هللا تعظيم شده است

خورد، اشکالی  که اگر در قرآن کريم خداوند متعال به ماه وآفتاب و زمين و آسمان و ساير مخلوقات قسم می خالصه اين

خورد، ولی برای يک مخلوق جائز  نيست، زيرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جھانيان است به مخلوقاتش قسم می

 و فقط بايد به خداوند متعال و يا به اسماء و صفات و کالم خداوند قسم بخورد،   نيست که به مخلوق ديگری قسم بخورد

  .و از اين قبيل سوگندھا» به کالم هللا« و يا »  وهللا« مثال بگويد 

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فھرست مطالب

  معلومات مؤجز  

   ترجمه مؤجز 

  شأن نزول  

   سوره   یمحتوا

   تفسير سوره  

 شکر گزاری از نعمت ھای الھی  

   شکر چيست؟  

   شکرگزاری  در اسالم
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   مراتب شکر 

  شگر گزاری قلبی  

  شگر گزاری زبانی  

   شگر گزاری عملی  

   تشويق به شکرگزاری  

   کفران نعمت  

   وحی چيست؟  

   طروق وحی  

  حکمت وحی به زنبور عسل  

  م به غير هللا  قس 

  

  : عمدهمآخذمنابع و 

تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از ( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 عبدالرؤ ف مخلص ھروی:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 حيم فيروز ھرویفيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الر- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   فيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورلف حضرت عالمه مفتی محمد شؤن  مآ تفسير معارف القر-

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

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

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

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-
  

 

 
 


