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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

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

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٨
   

  ٢۵ -تفسير احمد
  ٣ - ترجمه وتفسير سوره التکاثر

  :م فخر فروشی در اسال

َرسول هللا صلی هللا عليه وسلم از اين کارھا بيزاری جسته است. به نظرم تفاخر به نسب از امور جاھليت است َّ َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ولی . ُ

ْورفعنا بعضھم فو«: تار هللا تعالی که می فرمايدگف َ َْ ُ َ َ َْ َْ ٍق بعض درجاتَ َ َ ََ ٍَ و بعضی را بر بعضی ) (٣٢: زخرفۀسور(» ْ

 ).برتری داديم

ِوقالوا لوال نزل ھذا القرآن علی رجل من القريتين «:  چرا که هللا تعالی می فرمايد. از آن امور دنيوی می باشدمنظور ْ ْ َْ َ َ ََ َْ َْ َ َِ ٍ ُ َ َ ُ َُ َ ُ ِّ َ ْ ُ َ
ٍعظيم  ِ َأھم يقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بينھم معيشتھم فی الحياة الدنيا ور) ٣١(َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َُ ُِّ َ ُ ْ َفعنا بعضھم فوق بعض درجات ليتخذ َ ِ َِّ َ َ َ َ َ ٍَ َ ٍَ ْ ْ ْْ َ َْ ُ َ

َبعضھم بعضا سخريا ورحمة ربک خير مما يجمعون  ُ ُ ُ َُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ ِ ٌ َ ِّ ً ًُ َ ّ ِ ْ چرا اين قرآن بر مرد بزرگ «: و گفتند)  زخرفۀسور(» ) ٣٢(ْ

! کنند؟ حمت پروردگارت را تقسيم میآيا آنان ر) ٣١(» !نازل نشده است؟) مکه و طائف(از اين دو شھر ) و ثروتمندی(

ديگر را مسخر  ما معيشت آنھا را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم کرديم و بعضی را بر بعضی برتری داديم تا يک

  ))٣٢! (کنند بھتر است آوری می و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع; )و با ھم تعاون نمايند(کرده 

منظور از ...  يکی مريض و ديگری سالم، يکی قوی و ديگری ضعيف و ناتوان استاين يکی فقير و ديگری ثروتمند،

  . اين استتآي

َاما فخر فروشی به نسب از ادعاھای جاھليت است که رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم از انجام دھند َّ َّ ََّ ََ َِ ِ ِ ْ َ َ  آن اظھار ۀُ

  .بيزاری نموده است

ُّيا أي«  :هللا تعالی می فرمايد  َ ْھا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند هللا أتقاکم َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َّ ََّ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ِ ُِ َ َ َ ََ َ ًَ ُ ُْ َ َ َُ ٍ َ ْ ْ

َإن هللا عليم خ ٌ ِ َ َ َّ َّ ٌبير ِ ھا قرار  ھا  و قبيلهما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را طايفه ! ای مردم) (حجرات)] (١٣(ِ

خداوند دانا و ; ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامی) اينھا مالک امتياز نيست،(; داديم تا يکديگر را بشناسيد

  .ديگر است نه تفاخر و فخر فروشی منظور از آن شناختن يک)) ١٣! (آگاه است

  

  :فخر فروشی و مباھات
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مراد از فخرفروشی اين است که .  زشت انسانی ، فخرفروشی و مباھات استيکی از رذايل اخالقی و اوصاف بسيار

  .خاطر کمالھای موھوم يا واقعی که در خود احساس می کند به ديگران مباھات کند وبر آنھا فخر نمايده انسان ب

،  تکبر آمده است رواياتی که در ذمبنابراين تمام آيات و.   از تکبر يا نشأت گرفته از تکبر استایفخرفروشی شعبه 

 . تکبر نيز ھمين استۀکه ريش  فخرفروشی جھالت و نادانی است کما اينۀالبته ريش. فخرفروشی را نيز شامل می شود

به ھمين دليل گاھی، معايب را کمال می . زيرا انسانھای جاھل ، نه کماالت را می شناسند و نه علت اصلی کمال را 

 خود می دانند و سرمنشأ ۀيا کماالت موجود در خود را ساخته و پرداخت و.  کنندپندارند و بر کمال موھوم افتخار می

  . کماالت يعنی خدای متعال را فراموش می کنند ، که ھر دوی اين خصوصيت  جز از جھالت نيست

ِال حمق اعظم من الفخر «:به ھمين دليل ، حضرت علی  رضی هللا عنه می فرمايند ْ َ ْ َ َِ ُ َ ْ َ ْ تر از  بزرگحماقتى ( يعنی »ُ

   ).فخرفروشى به ديگران نيست

  

  :  فخرفروشیۀمعالج

 در پی ًا وشخص ردآحساب ه ً به آنھا ، واقعا آن را رذيله بیمعالجعه ودر مان رذايل اخالقی وقتی ميسر است که مبتال

که به اين  انیتداوی اين مرض غير ممکن خواھد بود ،  زيرا کس   آن اقدام کند ، در غير اينصورت معالجعه وۀمعالج

أكبر الفخر أال  «  کهندمتوجه اين نکته نيست ورده ، وآحساب ه ق حسنه ب اخالۀرا از جمل  شده اند ، آنءمرض مبتال

  .است ، بازداشتن آن از فخرفروشی ممکن نيست » تفخر

 شده است بايد بفھماند ء  که به اين مرض مبتالیّفرمايند که اولين قدم معالجه ، اينست که به شخص  بنابراين علماء می

  .بايد در پی معالجه ودرمان آن  اقدام شود    رذايل اخالقی بوده وۀکه اين خصلت از جمل

  . به مرض بايد تشخيص داده شود ءعامل و علت فخرفروشی شخص مبتال:  اين مرض اينست کهۀ دوم در معالجۀمرحل

 کرده است ءارد که او را به اين خصلت ناپسند مبتالکه  فخرفروشی می کند ، چه چيزی د اين بدين معنی است شخصی

؟ آيا به آنچه در خود دارد مانند علم ، جمال ، قدرت ، ويا ثروت مباھات می کند و يا آنچه در ديگران است مثل مباھات 

  . ءبه حسب و نسب و فضيلت خويشان و اقربا

در اوست ، ايشان ھيچ نقشی ندارد مانند جمال و زيبائی که ّاگر اولی باشد بايد به او فھماند که در بخش مھمی از آنھا که 

 ھمين جمال وزيبائی روزی متعفن ًخدای متعال قدرت نمائی نموده است و وی در آن خصوص ھيچ کاره است و ثانيا

و  ديگر مانند ثروت در بخش.  نطفه و آب گنديده بودًکه قبال گرديده و در نھايت تبديل به خاک خواھد شد ھمانطوري

 بايد بداند که او حمال است و برای وراث انبار می کند و ديگران خواھند خورد او حسابش را پس خواھد ًقدرت نيز اوال

  . بايد بداند که تمام اينھا در مقابل قدرت خدای متعال ھيچ است و قابل توجه نيستًاو اين فخری ندارد و ثاني داد

ی گران قيمت ديگران ئ خود فخر می کند و داراۀی که به کمترين داشتکس. فخر فروشی از سبک سری و کوته بينی است

ين است که کمترين امتياز ئ، آستان ظرفيتش نيز پا به جھالت که فضيلت ديگران را نمی بيندءرا نمی بيند ، ضمن ابتال

 ھفتاد شھر عشق را چنين انسانی بايد به وضع خود متأسف باشد که ديگران. ولو موھوم او را از خود بی خود می کند 

گشته ولی مھر سکوت بر لب زده اند ولی او اندر خم يک کوچه گم گرديده و قدمی به سوی منزل مقصود برنداشته و 

  .دست نياورده ، صدايش که انکر االصوات به تفاخر بلند است و مانند طبل توخالی ، توليد صدا می کنده فضيلتی ب

  

  ختصاص دارد؟علم اليقين چيست؟ و به چه افرادی ا
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ِکال لو تعلمون علم اليقين  «:ذکرشد )  تکاثرۀ سور٥ تآي(موضوع علم اليقين که در  ِ َِ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َّ   ، اگر بدانيد به  نيست ھرگز چنين(» َ

   و به ست در انتظار شما  سرنوشتی  چه  دنيا بدانيد که  و يقينيات  قطعيات  به  مانند علمتان  يقين  علم يعنی اگر به) اليقين علم

  دارد و ھرگز دنيا شما را از چنين  بازمی  و فخرفروشی طلبی  امر شما را از فزون  اين گمان رويد، بی  می جايگاه کدامين 

، يا  عينی  ۀ و از مشاھد استه برخ ا واقع ب  از اعتقاد و باور منطبق  که  است  علمی  يقينی گرداند، و علم  نمی  غافل کار بزرگی

 و   کند  داللت  صلی هللا عليه و سلم بر آن اکرم  از رسول  ثابت ، يا نقل  صحيح  عقل  باشد که  پديد آمده  ثابتی  قطعی از دليل

تواند به آن نائل آيد و بعد از آن تکاليف  ست که يک شخص میايت که اھل تصوف می پندارند که منزله سيعلم يقين آن ن

ُواعبد ربک حتی يأتيک اليقين « :يداند خداوند متعال می فرمگوي شود زيرا می شرعی از او ساقط می ِٰ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ َّ َّ ْ ُْ :  الحجرۀ﴿سور » َ

 ) مرگ تو فرارسد  يقين که تا وقتی   کن  را پرستش و پروردگارت(﴾ ٩٩

، تکليف فقط تا زمانی است که يک شخص به تو اين در واقع تحريف معنای قرآن است، زيرا می گويند طبق اين آي

شود، ولی معنای حقيقی  منزلت يقين نرسيده باشد، ولی به محض رسيدن به منزلت يقين، تکاليف شرعی از او ساقط می

 بر   دليل ت آي کن، و اين  عبادت   ھستی  زنده  که گاه  تا آن  ھميشه  را برای  است، يعنی پروردگارت  مرگتيقين در اين آي

   وی  عقل  که  تا وقتی  است  فرض  ـ بر انسان نماز گزاردن  ـ ھمچون   عبادات و انجام   پروردگار متعال  پرستش  که  است آن

   صحيح آمده  درحديث که  نماز بگزارد چنان  حالش  حسب  قرار دارد به  که ی جسمي  بايد درھر وضعيت  مؤمن سپ. کار کند

   صحت  بر عدم  دليل ت آي ، بنابراين اين» پھلو  به توانستی ی و اگر نم  نشسته توانستی  نماز بگزار و اگر نمی ايستاده«:  است

 که   است  اين  لذا از نظر آنھا معنی است»  معرفت«ت  آي در اين»  يقين« گويند مراد از   می  که  اھل تصوف است قول

   پندار خود ـ به  ـ به  از آنان يکی   بنابراين وقتی  کن،  عبادت رسی  می  و يقين حد معرفت سر  به  که  را تا وقتی وردگارتپر

 و   ـ کفر و گمراھی کثير گفته  ابن که  ـ چنان  رأی  اين  که  نيست شکی. شود  ساقط می  از آنھا  رسيدند، تکليف حد معرفت

اند،   بوده  الھی  و اوصاف  حقوق  به  آنان  و داناترين  مردم ترين  خداشناس   انبياء و اصحابشان که  زيرا با وجود آن است جھل

اند و   نيز بوده  خويش  مرگ ھا تا دم  خوبی  دادن  خداوند و انجام  آنھا بر عبادت  ترين  و مواظب  عابدترين  حال در عين

   و خضوع  بر خشوع  بلکه  بازنداشته  و عباداتشان  تکاليف  را از انجام  پروردگار متعال، ايشان  به  معرفتشان ھرگز کمال

  . است  افزوده  و شکر و رياضتشان شو نياي

 ديگری را گواه گرفت که از زبان اھل دوزخ است که خداوند متعال در مورد تتوان آي و در رد بر قول باطل آنھا می

ِإال أصحاب اليمين  « :فرمايد آنھا می ِ َ َ َْ ْ َ َّ َفی جنات يتساءلون *  ِ ُ َ َ َ ََ ٍ َّ َعن المجرمين * ِ َِ ِ ُ ِْ ِما سلککم ف*  ْ ْ ُ َ َ َ َی سقر َ َقالوا لم نک من *  ََ ِ ُ َ ْ َ ُ َ

َالمصلين  ِّ َ ُ َولم نک نطعم المسکين * ْ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َوکنا نخوض مع الخائضين *  َ ِ ِ َ َْ َ َ ُ ُ َّ ُ ِوکنا نکذب بيوم الدين *  َ ِِّ ِ ْ َ ُ ِّ َ ُ َّ ُ ُحتی أتانا اليقين* َ ِٰ َ َْ َ َ َ َّ«   

  چه) که(کنند از مجرمان  می ھمپرسی ) و( ھستند  یئدر بوستانھا) که( يمين  گر اصحابم) (٣٩-٧٤:  المدثر ۀسور (

داديم پيوسته ھمراه ياوه  نمی   طعام  را ھم   و بينوايان  نبوديم از نمازگزاران: گويند  درآورد؟ می چيز شما را در دوزخ

که مراد از يقين ).  آمد  سراغمان  به  يقين  که شمرديم تا آن  می  را دروغءھم صدا می شديم و روز جزا) اھل باطل(گويان 

  .  است  مرگتدر اين آي

َّإن  «:فرمايد علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين خداوند متعال می: ن سه جمله در مورد يقين آمده استأدر قرآن عظيم الش ِ
ِھذا لھو حق اليقين  ِ َ َْ ُّ َ ُ َ َ ِکال لو تعلمون علم اليقين  « ﴾ ٩٥:   الواقعةۀ﴿سور»  ٰ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َّ ِثم لترونھا عين اليقين  « ﴾ ٥:  التکاثرۀسور(» َ ِ ََّ َ َْ َ َْ َّ ُ َ َ ُ

  ﴾٧:  التکاثرۀسور(»

که در صحت و  طوریه  توسط اشخاص امين و راستگو بيان شده باشد بًو منظور از علم اليقين خبری است که متوترا

 و حق اليقين وقتی است  ھده نمايد و عين اليقين وقتی است که خبری که شنيده است را مشا يا وجود آن ديگر شکی نباشد

ی بگويند که عسل شيرين است، اين ئ مثال، اگر اشخاص معتبر و راستگوعنوانه کند، ب که آن خبر را معاينه و لمس می
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 که آن نام عسل وجود دارد که طعمش شيرين است، و وقتیه کند که چيزی ب  علم اليقين است که شخص باور میۀمثابه ب

د، بنابراين بھشتی که رس  حق اليقين میۀرا بچشند به مرحل که آن  و وقتی رسند حله عين اليقين میرا ببينند به مر

ه خداوند متعال بر زبان انبياء برای مؤمنان بيان فرموده است علم اليقين است، زيرا باور دارند که در آخرت نعيم ابدی ب

شوند و از  که وارد بھشت می رسند، و وقتی ين اليقين می عۀرا ببينند به مرحل که آن نام بھشت وجود دارد، و وقتی

را  رسند زيرا به چيزی که از آن خبر داده شده بودند و سپس آن  حق اليقين میۀکنند به مرحل لذتھای بھشتی استفاده می

  .را چشيدند ديدند رسيدند و آن

  

   مسلمان برادر با مسلمان حقوق

به حقوق و وظايف، برادر مسلمانش ايمان دارد، خود را پای بند و ملزم به احترام و ادای حقوق برادر مسلمان نسبت 

مسلمان بر اين باور است که ادای احترام و حقوق برادر مسلمان عبادت و نزديکی به خدا است، مسلمان . داند مسلمان می

خاطر دستور خدا ه خداوند واجب کرده است، بناباين بايد بکند، زيرا اين حقوق و آداب را  را با خدای سبحان نزديک می

  .آنھا را رعايت نمود

  

  :شرح زير ھستنده اين آداب و حقوق ب 

و باوی مصافحه » ّالسالم عليکم ورحمة هللا«:  موقع مالقات با برادر مسلمان قبل از ھر چيز به او سالم کند و بگويد-١ 

  »وبرکاته ّم السالم ورحمة هللا وعليک«. جواب سالم چنين داده شود. کند

َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا « : فرمايد زيرا خداوند می َُّ ُ ُْ َ ََ َ َْ ِ ِْ ِ ُِّ ََّ ٍ َ ْ ُ َِّ ِ ھرگاه به شما سالم گفته شد، «). ٨۶: النساء(» َ

  .»ھمان اندازه اکتفا شوده در جواب آن کلماتی بھتر گفته شود يا ب

ِالحمد «زند  نی عطسه می وقتی برادر مسلما-٢ َِّ ُ ْ َ ْ ُيرحمک هللا« او ۀگويد، در جواب عطس می» َ ّ َ َ َُ خداوند بر تو رحم کند، » ْ

ْيھديکم هللا ويصلح بالکم«: گفته شود و عطسه کننده، در جواب او بگويد ُ َُ َ َُ ُِ ِْ ْ َْ ُ ّ خداوند مرا و تو را مورد مغفرت قرار بدھد » ُ

  .تان کند  کرده، ھدايتکه خداوند شما را اصالح يا اين

 وقتی مسلمانی مريض شود، برادر مسلمان ديگر بايد در حق او دعای صحت نموده و عيادتش کند، زيرا در حديث -٣

ع ي تشي-۴ عيادت بيمار، - ٢ جواب دادن سالم، - ١: ھر مسلمان بر مسلمان ديگری پنج حق دارد«: صحيح آمده است

  ).متفق عليه. (ن به عطسه جواب گفت- ۵ پذيرفتن دعوت، - ۴جنازه، 

  .  اين حق مسلمان بر مسلمان است که به ھنگام وفاتش در نماز جنازه و مراسم تکفين و تدفين او شريک شوند-۵

ای مشورت کند و جويای خير و صالح شود، الزم است که  لهأمان از برادر مسلمانش در مورد مس ھرگاه برادر مسل-۶

ھای مفيد برايش ارائه گردد، يعنی آنچه را شخص مورد مشوره برای خود  و ديدگاهراه خير و صالح به او گفته شود 

  .داند، ھمان را به کسی که جويای مشوره است، ارائه دھد مفيد می

پسندد، برای مسلمان ديگر نيز بپسندد و ھر آنچه را که برای خود دوست   ھر آنچه را که مسلمان برای خود می-٧

  .ر نيز دوست نداشته باشدندارد، برای مسلمان ديگ

ِال يؤمن أحدکم حتی يحب ألخيه ما يحب لنفسه ويکره له ما يکره لنفسه«: زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َُ َ َ َ َ َْ َْ َُ ُ ُ َُ َ ُّ ََّ ََّ ُْ ُ ُ ْ َ «

پسند کنيد آنچه را که برای  است که برای ديگران  ی واقعی کلمه منوط به اينامعنه طور کامل و به مؤمن بودن ب«

  ).متفق عليه. (»پسنديد پسنديد، و دوست نداشته باشيد برای ديگران آنچه را که برای خودتان دوست نمی خودتان می

  .يار و مددگار نگذارد  بر مسلمان واجب است که مسلمان ديگر را در موقع نياز و ضرورت کمک کند و او را بی-٨ 
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خودداری ًا ديگری را اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و آبروی مسلمان جد مسلمان نبايد مسلمان -٩ 

ُکل المسلم علی المسلم حرام، دمه وماله وعرضه«: شود، زيرا در حديث آمده است ُ ُ ُْ ِْ ٌ ِ َِ َُ َ ُ ُ َُ ََ ِ ِْ ْ ُّ ھمه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر » «ُ

  .مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است). مسلم. (»رويش خونش، مالش ، حيثيت و آب-حرام است و محترم است 

 انسان مسلمان در برابر مسلمان بايد فروتن باشد، و فخر فروشی نکند، جايز نيست که يک مسلمان، مسلمان ديگری -١٠

: مايدفر زيرا خداوند می. را از جای مباحش که از پيش آنجا نشسته و اشغالش کرده است، بلند کند و خود در آنجا بنشيند

ٍوال تصعر خدک للناس وال تمش فی األرض مرحا إن هللا ال يحب کل مختال فخور«  ُ َُ ٍ َ َ َْ ُ َّ ُُّ َِّ ِ ُِ َ َ ََ َ ََّ َّ َِّ ً َِّ َ ََ ِ ْ َْ ْ ِ ات را  چھره«). ١٨:  لقمانۀسور(» ِْ

  .» نرو، خداوند ھيچ متکبر و فخر فروش را دوست ندارد برای مردم عبوس نکن، روی زمين با فخر و غرور راه

  . جايز نيست که با برادر مسلمان بيش از سه روز قطع رابطه کندًا برای ھيچ مسلمانی شرع-١١

 از مسلمان غيبت و بدگوئی نشود و ھيچ مسلمان، مسلمان ديگری را تحقير نکند، مورد استھزاء قرار ندھد، -١٢

ُيا أيھا الذين آمنوا « : فرمايد اوند میزيرا خد. جوئی نکند، با نام و القاب بد کسی را ياد نکند و سخن چينی نکند عيب َ َ َ ِ َّ َ َُّ َ

ًاجتنبوا کثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضکم بعضا أيحب أحدکم أن يأکل لحم أخيه ميتا  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ٌ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ َْ ُْ ُّ َُّ ُ ُ ًُ ًَ َ َْ َ َ ْ َّ َِّ ِِّ َِّّ َ َ

ُفکرھتموه  ُ ُ ْ ِ َ اند،   تجسس ،  ھا، گناه ھمانا بعضی گمان. ھا بپرھيزيد ای مؤمنان، از بسياری بدگمانی« ). ١٢: حجرات(  »َ

  .»پسنديد پسنديد که گوشت برادر مرده خود را بخوريد، که چنين چيزی را نمی غيبت و بدگوئی نکنيد، آيا می

ْيا أيھا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قو« : فرمايد و می َ َْ َِ ٌ ِْ َْ َ َ َُ َ َ َ َّ ُّ ًم عسی أن يکونوا خيرا منھم وال نساء من نساء عسی أن يکن خيرا َ ًْ َْ ََّ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ ْ ُ ٍ
ْمنھن وال تلمزوا أنفسکم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب ْ ُْ َ ُ َُ َ َ َ َْ ْْ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ُ ُ ُْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َُ َّ فأولئک ھم الظاَّ ُ ُ َ ِ َ ُ َلمونَ ُ  ۀسور( »ِ

  ).١١: حجرات

ممکن است آنان بھتر باشند، زنان نيز زنان .  ديگری را مورد استھزاء و مسخره قرار ندھد ای مؤمنان ھيچ قومی، قوم« 

ديگر را تحقير نکنيد و با القاب  چه بسا زنان مورد مسخره از مسخره کنندگان بھتر باشند، يک. ديگر را استھزاء نکنند

ھر کس . ھا با شأن مسلمانی شما ھماھنگی ندارد ھای نامطلوب و برچسب ديگر را ياد نکنيد، چسپاندن نام ناشايسته يک

  .»اند بعد از اين گناھان توبه نکند، آنان از ستمکاران

  .خواه مرده باشد يا زنده.  برای ھيچ مسلمانی مجاز نيست که به ناحق از مسلمانی ديگر بدگوئی کند-١٣

. مجاز نيست که نسبت به مسلمان ديگر، در دل حسد، بغض، و بدگمانی داشته و از او تجسس کند برای مسلمان -١۴

با ھمديگر حسد، رنجش و بغض نکنيد و از ھمديگر روگردان نباشيد و : فرمايد زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می

  ).مسلم. (يدبرادروار زندگی کن! ّديگر مداخله نکنيد، ای بندگان هللا درمعامالت يک

 مسلمانی ديگر نيرنگ و فريبکاری کند و در صدد گول زدن او باشد، زيرا ۀ برای مسلمان مجاز نيست که دربار-١۵

 ۀھر کس عليه مسلمانی اسلحه بکشد و ھر کس در پی فريب و خدع«: فرمايد رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می

  ).ممسل. (»مسلمانان باشد، از گروه ما مسلمانان نيست

  :فرمايد زيرا خداوند می.  انسان مسلمان در برابر عھد و پيمان خود وفادار است-١۶

ِياأيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود«  ُِ ُُ ْ ِ ْ َ َُ َ َ َ َّ َ   .»ای مؤمنان نسبت به معامالت و عھد و پيمان خودپای بند باشيد«). ١: مائده(» َُّ

اير مسلمانان عدل و انصاف را رعايت کند و با آنان چنان  ھر مسلمان موظف است که از جانب خود نسبت به س-١٩

  .رفتار کند که دوست دارد با وی رفتار شود

ھای مسلمان ديگر صرف نظر کند و عيوب او را پنھان نمايد و در صدد کشف اسرار   انسان مسلمان بايد از لغزش-٢٠

  :فرمايد وی بر نيايد، زيرا خداوند می
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َفاعف عنھم واصف«  َْ َ ْ ُ ْ َ ُ َح إن هللا يحب المحسنينْ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّ َّ عفو کن و از آنان در گذر بفرما، ھمانا خداوند نيکوکاران «). ١٣: المائدة(» ِ

  .»پسندد را می

مين نيازھا و رفع مشکالت او أ بر مسلمان واجب است که برادر مسلمانش را در صورت نياز مساعدت کند و در ت-٢١

َوتعاونوا علی البر والتقوی« :فرمايد را خداوند میزي. در حد توان سعی و تالش کند َ َ َْ َّ ِّ ِ ْ َ َُ َ در کارھای خير و «). ٢: المائدة(» َ

  .»پرھيزگاری ھمديگر را مساعدت کنيد

  .نام خدا نزد مسلمانی ديگر پناھنده شود، بايد به او پناه داده شوده  ھرگاه مسلمانی ب-٢٢

  

   : زنان برای قبور زيارت

منظور پند گرفتن و يادآوری آخرت در شرع  مشروع است، به شرط ه ک نيست که زيارت قبور بدر اين ھيچ جای ش

که در قبرستان چيزی که موجب غضب خداوند متعال شود مانند خواستن از صاحب قبر و به کمک طلبيدن او مانند  اين

  .اينھا نگويد

إنی نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا فإن فيھا «: د از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمو

شما را از زيارت قبور نھی کرده ) ًقبال(من «) ٣٧۴/١ مستدرک حاکم –صحيح (» عبرة، و التقولوا ما يسخط الرب

، و »يد که خشم خدا را برانگيزدئ؛ چون در آن عبرت است و چيزی نگو به زيارت قبور برويد)گويم اآلن می(بودم ولی 

:  ، يعنی)مسلم روايت( » .باآلخرة کنت نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا فإنھا تذکر« :  حديثی ديگری آمده است در

به زيارت قبور برويد؛ چون شما را به ياد آخرت ) مگوي اآلن می( نھی کرده بودم ولی شما را از زيارت قبور) ًقبال(من «

پند گرفتن و يادآوری (ايز می باشد ، چون زنان ھم در علت زيارت قبور  زيارت قبور برای زنان ھم جًاءبن »می اندازد

  . با مردان شريک ھستند ) آخرت

 ذيل مستند می نمايند را به حديث ولی برخی از علماء زيارت قبور برای زنان را جواز ندانسته واستدالل حرام بودن آن

طور مستمر زيارت ه که برا اوند لعنت کرده است زنانی خد: (، يعنی) البانی- صحيح (» لعن هللا زوارات القبور « :

  .مد اند  آ، ولی اين حديث نشانگر زنانی است که زياد به قبرستان در رفت و)کنند قبور می

علت رقت قلبشان ه  و علت کراھت آنست که ب له مکروه است و حرام نيستأذھب جمھور علماء اينست که اين مسولی م

برای زيارت قبور ھم  ) رح (حنيفه  مذھب امام صاحب ابوی أفتند، ولی به ری و نياحت بين است به گريه و زارممک

د به زيارت قبور نتوان باشد، و قول صحيح و راجح آنست که حرام نيست و زنان می زنان مستحب میھم برای مردان و 

  .ندشرطی که آداب زيارت را رعايت کنند و جزع و گريه و زاری و نياحت نکنه بروند ب

  .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله الکريم

 

  

   عاتوفھرست موض

  معلومات مؤجز  

  ترجمه مؤجز  

   تفسير  ۀخالص

    سورهی با اين ئآشنا

  اری سوره  ذ تسميه ويا نام گ وجه
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   تکاثر  ۀن نزول سورأش

  فضيلت سوره  

   سوره ۀتوضيح مختصر در بار

   ترجمه و تفسير

   تکاثر ۀ سوریھا پيام

  فروشی در اسالم  فخر  

  فخر فروشی و مباھات

    فخرفروشیۀمعالج

  علم اليقين چيست؟ و به چه افرادی اختصاص دارد؟

   مسلمان برادر با مسلمان حقوق

    زنان برای قبور زيارت

  

  :منابع و مأخذ ھای عمده

لدين سيوطی ترجمه از ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل اأت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته-ر انوار القرآن  تفسي-

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول «   امام سيوطی کتاب-

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

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

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

   تفسير کابلی-

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 
 


