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مسائل ايدئولوژيک

تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠۴اپريل ٢٠١٧

تفسير احمد٣۴ -
ترجمه و تفسير سوره »الفلق«٥ -
نمامی وسخن چينی :
نمام وسخن چين به شخصی اطالق می شود که سخن شخصی را از يک نفر می شنود  ،وآن را به فرد يا افراد
ديگری انتقال می دھد که انتقال اين حرف باعث مفارقت و قطع ارتباط دوستی آن دو فرد و يا افراد گردد در صورتی
که پروردگار با عظمت ما

امر به ايصال و ارتباط بين مسلمانان فرموده است ولی فرد سخن چين باعث قطع اين

ارتباط و فساد انگيزی بين افراد می گردد لذا پروردگار مامی فرمايد » و يقطعون ما امرﷲ به ان يوصل و يفسدون فی
االرض اولئک لھم اللعنه و لھم سوء الدار« و کسانی که قطع می کنند آنچه را که پروردگار امر به وصل آن فرموده و
در زمين فساد می کنند برای ايشان است دوری از رحمت پروردگار و برايشان بدی سرای آخرت)که ھمان عذاب
اخروی است( می باشد )سورۀ رعد ،آيت  (٢۵و در آيتی ديگر نيز در رابطه با روش برخورد با اينگونه افراد که به
نوعی فسق آنان مبرھن است می فرمايد» :ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجھاله فتصبحوا علی ما فعلتم
نادمين( اگر فاسقی خبری آورد تحقيق کنيد و زود باور مکنيد که از روی نادانی مردمی را به رنج اندازيد )و( بعد ھم
پشيمان شويد ).سوره حجرات ،آيت (۶از گناھانی که کبيره بودنش ،به واسطۀ وعدۀ عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده،
نمامه ،سعايت و ّ
قتات.
سخن چينی است .ھمچنين چندين لفظ با سخنچينی مترادف و متشابه ھستند .به طور مثال  ،نميمّ ،
االرض
يفسدون فی
يوصل و
به أن
َ
پروردگار با عظمت ما در سورۀ مبارکۀ رعد می فرمايدَ » :و َ َ
َ
يقطعون ما َ
أمر ﷲُ ِ
ِ
سوء
لھم
الدار« )و کسانی که قطع می کنند آنچه را پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمين
أولئک ُ
لھم اللعنهُ و ُ
ُ
َ
ِ
فساد می کنند ،برای ايشان است دوری از رحمت پروردگار و برايشان بدی سرای آخرت است يعنی عذاب اخروی«.
نمام معنی سخن چين ،و کسی که حرفی را ازيک نفر دربارۀ کسی شنيده و برای آن کس نقل می کند
و روشن است که ّ
قطع کرده ،آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در زمين فساد کرده ،زيرا عوض اين که بين مؤمنين ايجاد محبت و الفت
نمايد و اتحادشان را محکم سازد ،نفرت و تفرقه و دشمنی ايجاد کرده است پس برای او است لعنت پروردگار و عذاب
آخرت.
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علل سخنچينی:
علمای علم اخالق برای اين صفت رذيله علل و عوامل متعددی بيان کردهاند که شخص را وادار به سخنچينی میکند.
در ذيل به برخی از علل و عوامل آن اشاره میکنيم.
حسادت و بد خواھی :
گاھی حسادت به ديگری در مقام يا مال يا شخصيت او ،سبب میشود که فرد بدخواه او گردد و در صدد برآيد که ھر
طوری شده لطمه و ضربه)ای( به او وارد کند و خوار و ذليلش نمايد .به دنبال اين انديشه میکوشد با خبرچينی و نقل
گفتار و رفتار ناپسندی که او در حق ديگران گفته يا انجام داده وی را ،خوار و بدنام گرداند و باالخره منشای بعضی از
موارد سخن چينی حسد و رشک بردن است و لذا در روايات اسالمی حسد تباه کنندۀ ايمان و نيکيھا و موجب سلب
آرامش و بدبختی دنياو آخرت انسان معرفی شده است.
نمامی و سخن چينی
يكی ديگر از آفات زبان كه از رذايل اخالقی به شمار می رود و انسان را از راه خدا دور می سازد ّ
است.
لمزة« ؛ وای بر ھر عيب جوی سخن چين) .سورۀ
ھمزة ُ َ َ ٍ
لكل ُ َ َ ٍ
ويل ِ ُ ﱢ
قرآن عظيم الشأن درنكوھش سخن چينی می فرمايدٌ َ » :
بنميم « از كسانی كه بسيار عيب جو و سخن چين ھستند پيروی مكن .
ھماز َ ّ ٍ
مشاء ِ َ ٍ
ھمزه آيت  (١وباز می فرمايد ٍ ّ َ » :
)سورۀ قلم آيت (١١
زنيم « ؛ سخن چين كينه توز و پرخور و خشن و بدنام است(
و در آيت ) ١١سورۀ قلم( می فرمايد  ُ ُ » :ﱟ
بعد ِ َ
عتل َ ْ َ
ذلك َ ٍ
قرآن مجيد از سخن چين به عنوان زنيم يعنی كسی كه اصل و نسب روشنی ندارد نام می برد و اين دليل بر عظمت اين
گناه است .
نمام از ديدگاه قرآن :
سرانجام ّ
نمامی و سخن چينی آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمی افروزند ھشدار می دھد و آنان
قرآن عظيم به كسانی كه با ّ
وامرأتهُ َ ّ َ
را به عذاب دوزخ تھديد می كند ،چنان كه دربارۀ يكی از ھمسران ابی لھب به نام ّام جميل می فرمايد ُ ْ َ » :
حمالةَ
الحطب« زن او :ابی لھب آن ھيزم كش آتش افروز نيز اھل جھنم است ).سورۀ مسد آيت (٤
ْ َ َ ِ
ّام جميل ـ دختر حرب ،خواھر أبوسفيان وعمۀ معاويه ،يكی از زنان ابی لھب بود كه از دشمنان سرسخت رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم به شمار می رفت.
به ھر حال ،چون أبولھب خود آتش افروز بود ،زن او نيز فتنه انگيز بود و در اين راه كوشش بسيار می كرد و تا آن جا
كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم صلی ّ
ﷲ عليه و سلم و اصحاب ايشان اخباری كسب می كرد و آن را به مشركان
و بت پرستان گزارش می داد و به ھمين جھت خدای متعال اين گونه از وی به بدی نام می برد و او را مستحق آتش می
نمامی كند آتش دوزخ است.
داند و به طور كلی سرنوشت ھر كس كه ّ
سخن چينی يعنی اين که انسان حرف ھای بعضی از مردم را به قصد ايجاد فتنه و فساد بين آن ھا برای بعضی ديگر نقل
کند؛ مانند اين که نزد کسی برود و بگويد :فالنی به تو چنان و چنين گفت ،تا اين گونه بين مسلمين دشمنی ايجاد کند.
سخن چينی و نمامی از گناھان کبيره است .در صحيحين از عبدﷲ ابن عباس رضی ﷲ عنھما روايت است که گفت:
فکان
أحدھما َ َ َ
کبير َ ،ﱠ
أما ِ ﱠ ُ َ
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمودَ َ » :
أما َ َ ُ ُ َ
يعذبان َ َ
وما ُ َ ﱠ َ ِ
إنھما لَ ُ َ ﱠ َ ِ
يعذبان ِفی َ ِ ٍ
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رطب َ َ ﱠ
علی َ َ
غرس َ َ
ھذا َ ِ ً
واحدا
وأما ْ َ ُ
قالَ َ َ :
يستنزهُ ِ َ
اآلخر َ َ َ
بعسيب َ ْ ٍ
فدعا ِ َ ِ ٍ
ثم َ َ َ
البولَ َ ،
باثنين ُ ،ﱠ
بالنميمة َ َ ،ﱠ
يمشی ِ ﱠ ِ َ ِ
َْ ِ
من ْ َ ْ ِ
فشقهُ ِ ْ َ ْ ِ
فکان َال َ ْ َ ْ ِ
وعلی َ َ
َ ََ
ھذا َ ِ ً
واحدا«« اين دو نفر عذاب داده می شوند اما نه به خاطر گناه بزرگی ،اما يکی از اينھا سخن چينی می کرده
است و ديگری از ادرار خود پرھيز نمی کرد و خود را از آن پاک نمی کرد ،راوی می گويد :آنگاه رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه و سلم شاخۀ تری از درخت خرما خواست و آن را دو قسمت کرد ،و ھر قسمت آن را روی يکی از آن دو قبر
گذاشت .گفتند :چرا چنين کردی؟ فرمود َ َ » :ﱠ
لعلهُ َ ْ
أن ُ َ ﱠ ُ
ييبسا « اميد است تا وقتی که اين دو شاخه خشک
عنھما َما َ ْلم َ ْ َ َ
يخفف َ ْ ُ َ
نشده است ،ﷲ تعالی عذاب آنان را تخفيف دھد« )بخاری  ٢١٨و مسلم (٢٩٢
يدخل ْ َ ﱠ
قتات« )سخن چين وارد جنت نمی شود( )بخاری
الجنةَ َ ﱠ ٌ
از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم روايت است که فرمودَ »:ال َ ْ ُ ُ
 ٦٠٥٦و مسلم  (١٠٥بنابر اين مؤمن بايد از سخن چينی پرھيز و دوری نمايد .اما زيان ھای سخن چينی برای فرد سخن
چين ،ھمين عذاب و ھشدار سختی است که در حديث فوق بيان شده است .ضرر سخن چينی برای جامعه اين است که
باعث جدائی و تفرقه بين مردم و ايجاد فتنه و فساد ميان آن ھا می شود.
يکی از گناھانی که در دين مبين اسالم بسيار مزمت شده است نمامی در سخن چينی است به نحوی که اين عمل به قدری
قبيح است که فاعل آن در روايات بدترين افراد در امت اسالم وامم ديگر شناخته شده است .
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست مطالب:
معلومات مؤجز
وجه تسميه
سوره فلق
محورمحتوای کلی
ٔ
ترجمۀ مؤجز
تفسير اجمالی سورهٔ فلق
سوره فلق
فضيلت
ٔ
فضيلت معوذتين
اسباب نزول معـوذتين
تفسيرسوره » فلق «
ترجمه و
ٔ
چرا انسان از تاريکی شب می ترسد؟
خير و شر
خير و شر ازجانب ﷲ است؟
حسد
عالج مرض حسادت
مبارزه درمقابل حسادت
آيا باالی پيامبراسالم واقعآ جادو شده بود؟
اقسام سحر
راه مقابله برای دفع سحـر
رفتن نزد جادوگر ،ساحر ،منجم وکاھن
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حکم کلی جادو و سحر
جزای ساحر در شرعيت اسالم
نمامی وسخن چينی
علل سخنچينی
حسادت و بدخواھی
نمام از ديدگاه قرآن
سرانجام ّ
منابع و مأخذ ھای 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  ٧٧۴ھـ( امام سيوطی کتاب » اسباب النزول « مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفھانی جلوه ھای از اسرار قرآن انجنير حکمتيار تفسير معارف القران مؤلف 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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