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تِ ا ِ اهههرنِِالِ اهههرنِِستِ لموضوع سوره انفال و توبه هر دو یک مبحث هستند. سوره توبههه تن هها سههوره ظههرال انههست اه ههال اسهه   ههه بههدو شههروع مهه    بِسههِ

تِ ا ِ اهههرنِِالِ   شههود  مهه   بسههرار   ااهه ل  وظتهه   ،   نههد مهه  بسههرار  ااهه ل م ههر سل از سههوره ایههل ابتههدا  در خداونههد  ههه اس  ایل  شود و ال  ال بِسههِ

 .گفته نا  شود چرا ه در ایل هطف و رِا  به مسال اورده م  شود اهرنِِستِ

سههه نفههر از یههک گههروه و چنههد   سوره توبه به ایل خاطر نامگذار  شده  ههه رسههول ا  اههل  ا  السههه و سههلت اههحابه را بههرا  کنهه  تبههو  ااهه    ههرد.  

نفر از گروه دیگر مسلاانال از ک اد اقب ماندند ال سههه نفههر   ههه اقههب ماندنههد بهها خههود مهه  گفتنههد امههروز وظهه  ن ههد  ههردا مهه  رویههت،  ههردا  ههه مهه   

  گفتند: پس  ردا مهه  رو  تهها اینیههه پسههامبر اههل  ا  السههه و سههلت از سههفر برگ هه  و این هها امدنههد و گفتنههد:  ههه مهها نسامههدیت نههه ب ههاطر اینیههه  شد م

 .منا ق هستست بلیه ما  وتاه   ردیت. پسامبر  رمود: هسچ  س  ِق ندارد با این ا احب   ند

سههرص اههحب   نههد تهها اینیههه هاسههرص گفهه : بهها مههل ِههرز نههرل چههول پسههامبر اکههازه نههداده  یک روز یی  از هاسل اش اص به نا   عب خواس  با ها

 . ه شاا با  س  ِرز برنسد. تا اینیه خداوند توبه ان ا را پذیر  

 .یک گروه  بودند  ه در مسجد پسامبر خودشال را اسسر و زندال  رده بودند تا اینیه خداوند توبه ان ا را ظبول  رد

ا مات منا قسل بسههال مهه  شههود. ش  هه  نههرد پسههامبر امههد و گفهه  : ا  پسههامبر مههل بسههسار  قسههر  داهها  ههل خداونههد بههه مههل مههال    در ایل سوره رموز و

ار  دهد اگر به مل مال دهد ادظه م   ههنت. پسههامبر اههل  ا  السههه و سههلت داهها  ههرد تهها اینیههه خداونههد بههه ال شهه ز امههوال داد. در ابتههدا روز  یههک بهه 

و مال او تا  ه زیاد شد  االه خههود را تهها مدینههه منههوره دورتههر  ههرد و  قههپ هههر کاعههه نههرد پسههامبر مهه  امههد تهها اینیههه اینقههدر  به محضر پسامبر م  ر   

مال او زیاد شد  ه از مدینه  ام  دور شد و  قپ در طههول مههاه مهه  امههد. وظتهه   ههه سههال گذشهه  هاههسل شهه ز  قسههر  ههه  روتانههد شههده بههود پسههامبر  

ت را بگسرید وظتهه  بههرا  تحویههن گههر تل ز ههات ر تنههد ال شهه ز گفهه : مگههر مههل ایههل مههال را از پههدر  بههه ار  بههرد    مههل   رمود: بروید  ه اموال ز ا

برا  ایل مال زِا    سد  چرا ز ات دهت  هذا ایههل هاههال  قههر  بههود  ههه گفهه : اگههر خداونههد بههه مههل مههال دهههد مههل در راه اسهه   خههر  مهه   ههنت.  

ز ایل شهه ز دوبههاره هههسچ  سهه  مههال نگسههرد. وظتهه  ظااههد پسههامبر رسههسد بههه مدینههه منههوره نههرد پسههامبر ال شهه ز  پسامبر ال  ا  السه و سلت  رمود: ا

تازه   اسد  ه مل چه اشتباه   ههرد  و هاسنیههه ظااههد پسههامبر رسههسد و گفهه :  ههه  هه ل شهه ز ز ههات مههال خههود را نههداد ال شهه ز رسههسد و گفهه :  

 .مود: ما نساز به ز ات تو نداریت. تا اخر اار پسامبر با او ِرز نردن سر مل اشتباه  رد  ز ات م  دهت تا  ه پسامبر  ر

تهها اینیههه ابههوبیر اههدیق رضهه  ا  تعههاه  انههه کان ههسل پسههامبر اههل  ا  السههه و سههلت شههد هاههال شهه ز چنههد گوسههفند بههرا  ز ههات اورد و ابههوبیر   

تعههاه  انههه امههد تهها اینیههه ااههر گفهه : دوبههاره تههو را در مدینههه نبسههنت، از  سهه   گف : ما نساز به ز ات تو نداریت ، بعد از و ات ابوبیر نههرد ااههر رضهه  ا  

 . ه پسامبر مال ز ات را ظبول نیرده ما هت ظبول نا   نست

  خداوند در ایل سوره م   رماید: ا  مسلاانال شاا چنسل نینسد  ههه در  قههر بگویههد اگههر مههل اههاِب مههال شههو  اسهه   را ن ههرت و امههداد مهه   ههنت امهها

 .ب مال شدید  جاس  ال ا د و پساانتالوظت  ااِ

ایل سوره برم  م   ند اسرار ال روز   ههه در دل انسههال ههها  منهها ق اههف  چههه بههوده اسهه . ها نههسل در ایههل سههوره تر ههره ابههدا  بههل ابهه   سهه   

ه پسههامبر گفهه : پههدر  و ههات   ه به ِضرت اای ه رض  ا  ان هها ت اهه  زد و هنگههام   ههه و ههات  ههرد پسههرص بنهها  ابههدا   ههه انسههال اههادظ  بههود بهه 

 تعههاه    رده بسا بر او نااز کنههازه ب ههوال ، پسههامبر هباسههو را بسههرول  ههرد و او را  فههل ناههود و تهها  ههه خواسهه  او را ناههاز دهههد ابههوبیر اههدیق رضهه  ا 

: تایسههد ظههول ااههر اسهه  بههر منهها ق  انه گف : ایل به مادر  )اای ه( ت ا  زده شاا چطور بر ایههل ناههاز مهه  خوانسههد   ههورا  ایههه ظههرال نههازل شههد و گفهه 

 .دنااز ن وال. ا  تعاه   رمود: ا  پسامبر هسچ وظ  بر ظو  منا قسل نایستسد مل این ا را نا  ب  ت چرا ه این ا دیل را به تاس ر گر تن

 ترکاه و تفسسر : موهو   ضن اهرِال )  رزند برومند شسخ اهقرال موالنا محاد اثاال ِفنه ا (
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