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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideologocal  مسائل ايدئولوژيک

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

  ٢٠١۶ نومبر ١٨

  ٢٨ - تفسير احمد
  ١ -  ترجمه وتفسير سوره الھمزه

  

  استت آي٩نازل شده و داراى »  مكه  « اين سوره در 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم  َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ٍويل لکل ھمزة لمزة ٍَ ََ َُ ُ ِّ ٌُ ِ ْ ُالذی جمع ماال وعدده ﴾١﴿ َ َ ََّ َ َ ََ َ ِ ُيحسب أن ماله أخلده ﴾٢﴿ َّ ُ َُ َ َْ َ ََ َّ َ ِکال لينبذن فی الحطمة ﴾٣﴿ َْ َِ َ ُ ُْ َّ َ َ ْ َ َوما أدراک ما  ﴾٤﴿ َ ََ َ ْ َ َ

ُالحطمة َ َ ُ ُنار هللا الموقدة ﴾٥﴿ ْ َ َ ُ ْ ِ َّ ُ ِالتی تطلع على األفئدة ﴾٦﴿ َ ِ ِ َِ َْ َ ُ َّ َ ٌ﴾إنھا عليھم مؤصدة﴿٧﴿ َّ ََّ ََ َْ ُ ِْ ْ َ ٍ﴾فی عمد ممددة﴿٨ِ ٍَ ََّ َ َُ ِ٩﴾  

  

  :جز ؤمعلومات م

 ) ١٣٥(سی وسه کلمه ، و) ٣٣(نه آيت ، و) ٩(رکوع ، و) ١(دارای  از جمله سوره ھای مکی بوده ،»  سوره الھمزه « 

  .نقطه است ) ٤٦(وسی وپنج حرف ، ويکصد

  

  : تسميه  وجه

َالھمزه « اين سوره  ٍويل لکل ھمزة لمزة« : آيتنام دارد زيرا هللا عزوجل آن را با »  ُ ٍَ ََ َُ ُ ِّ ٌُ ِ ْ   .آغاز کرده است»   َ

  .زند  مي  طعنه ن آنا  به ، يا با اشاره ، يا با فعل  و با سخن  را نموده  مردم يئ و عيجو  غيبت  كه  است  كسي:ھمزه

  

  ) :العصر(ٔمناسبت اين سوره با سوره 

سپس در اين سوره حال فرد . چنان که هللا عزوجل بيان کرده انسان در خسران و ھالکت است»  والعصر« ٔدر سوره 

  .خسارت ديده را با يک مثال بيان می کند

  

    :اسباب نزول 

ِّويل لکل «  آيتما ھمواره می شنيديم که : عمر روايت کرده استابن ابو حاتم محدث مشھور جھان اسالم  از عثمان بن  ُ ِ ٌ ْ َ
ٍھمزة لمزة ٍَ ََ َُ   . نازل شده است أبی بن خلف ۀدر بار » ُ
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  .  نازل شده استاخنس بن شريق ۀ در بارآيتاين : واز سدی روايت می کند

که و قبل از ھجرت به که در م. اخنس بن شريق بن عمرو ثقفی ، يکی از بزرگان واشخاص صاحب نفوذ شھر مکه بود

  . استه آميز عليه پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  دست يازيد چندان خشونتاقداماتی ن

ی دادند ئر صلی هللا عليه وسلم  پيشنھادھا سران قريش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پيامبۀاخنس از جمل

  »کنيم  را رھا کن، ما نيز تو و پروردگارت را رھا میما و خدايان ما «: جا گفت که اخنس در آن

ی اموال از دست مسلمانان، جنگ را ترک کرده و برخی قبائل نيز ئدر، به دليل رھااخنس  بعد از ھجرت و در جنگ ب

با در نھايت اخنس، . از او پيروی کردند، اما او در جنگ احد در سپاه کفار بوده و فرزندش نيز در ھمان جنگ کشته شد

اخنس . ضور يافتقرار گرفته و حتی در جنگ حنين نيز در کنار مسلمانان ح» ّمؤلفه قلوبھم«فتح مکه مسلمان شده و از 

بالذری، احمد بن يحيی، انساب االشراف، تحقيق، زکار، سھيل، . (عمر، درگذشت حضرت ی خالفت ئھای ابتدا در سال

  .)ق١٤١٧ اول، ، دار الفکر، بيروت، چاپ٢٣١، ص ١زرکلی، رياض، ج 

  . نازل شدهجميل بن عامر جمحی ۀ در بارآيتاين : ابن جرير از مردی از اھل رقه روايت می کند

ی می ئھرگاه اميه بن خلف پيامبر صلی هللا عليه وسلم را می ديد طعنه می زد وعيب جو: ابن منذر روايت کرده است

ٍويل لکل ھمزة لمزة«کرد پس  ٍَ ََ َُ ُ ِّ ُ ِ ٌ ْ   .ه نازل شدتا آخر سور»  َ

يکی از افراد زير نازل شده باشد ۀ  اين سوره ممکن است دربار: البحر المحيط می نويسدمفسر تفسير ابو حيان األندلسی 

و شکی نيست که اين . اخنس بن شريق، عاص بن وائل، جميل بن معمر، وليد بن مغيره، امية بن خلف  : که عبارتند از

  . دارد، عام استسوره برای ھر کسی که اين اوصاف را

  

  : مؤجزۀترجم

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ ِْ َّْ   

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ٍويل لکل ھمزة لمزة« ٍَ ََ َُ ُ ِّ ٌُ ِ ْ   )ای کننده جوی غيبت ای بر ھر عيبو ( ﴾١﴿» َ

ُالذی جمع ماال وعدده« َ ََّ َ ً َ ََ َ ِ   ) که مال فراونی گرد آورد و شمارش کرد کسی ) ھمان( ﴾٢﴿» َّ

ُيحسب أن ماله أخلده« ُ َُ َ َْ َ ََ َّ َ   ) سازد نه میکند که مالش او را جاودا گمان می ( ﴾٣﴿» َْ

َّکال« ِلينبذن فی الحطمة ۖ◌ َ َِ َ ُ ُْ َّ َ َ ْ    )انداخته خواھد شد» حطمه«ًما در مسل) کند که او گمان می (ھرگز چنين نيست  (﴾٤﴿» َ

ُوما أدراک ما الحطمة « َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ   )!چيست؟» حطمه«ی و تو چه دان (﴾٥﴿» َ

ُنار اللـه الموقدة « َ َ ُ ْ ِ َّ ُ   ) الھی استۀآتش برافروخت (﴾٦﴿» َ

ِالتی تطلع علی األفئدة « ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َّ َ   ). و بسوزاند(ھا چيره گردد  که بر دل) آتشی(﴾ ٧﴿» َّ

ٌإنھا عليھم مؤصدة« ََّ ََ َْ ُ ِْ ْ َ   )را محاصره کرده است ھا  ھا فرو بسته و ازھر سو آن بر آن) آتش(گمان آن  بی (﴾ ٨ ﴿» ِ

ٍفی عمد ممددة « ٍَ ََّ َ َُ   ).است ) کشيده شده(ھای بلند  در ستون (﴾٩﴿» ِ

 

  :معنای اجمالی 

 رفتن به دره ای از جھنم را می دھد که محل ريختن ۀ عيب جو وعدۀهللا سبحانه و تعالی در اين سوره به ھر غيبت کنند

  .چرک ھای خونين جھنميان است
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   عيب جو را بيان می کند که آن جمع کردن مال و شماريدن آن است در حالی ۀ اين غيبت کننداز صفات  سپس صفتی 

 و گمان می کند که اموالش او را در اين دنيا جاودان  رحم ندارد  ۀکه ھيچ عالقه ای به انفاق کردن آن در راه خير و صل

ی که به اين ئ بيشتر تالش بيشتری می کند تا جا در نتيجه برای به دست آوردن اموال.خواھد کرد و ھرگز نخواھد مرد

 بيشتر است در حالی که نمی داند اين بخل و ايۀنتيجه می رسد که سبب طوالنی شدن  عمرش در جمع اموال وسرم

 عکس عطا و بخشش عمر را هخسيسی است که از عمر می کاھد و باعث نابودی دنيا و آخرت وی می شود ولی ب

   . طوالنی تر می کند

َّکال «: پس هللا عزوجل می فرمايدس ِلينبذن فی الحطمة ۖ◌ َ َِ َ ُ ُْ َّ َ ََ ُوما أدراک ما الحطمة ﴾٤﴿ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ برای بزرگ نشان دادن آن و : »َ

  : سپس در شرح حطمه می فرمايد .ايجاد ترس و وحشت

ُنار اللـه الموقدة«  َ َ ُ ْ ِ َّ ُ ِتطلع علی األفئدة «آتشی که ھيزم آن مردم و سنگ ھاست و به سبب شديد بودن» َ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َّ يعنی از جسم به » َ

  .قلب نفوذ می کند و با وجود چنين حرارت شديدی آنھا در آن زندانی ھستند و از بيرون رفتن از آن نا اميد

ٌإنھا عليھم مؤصدة« :  می فرمايدآيتو به ھمين دليل است که بعد اين  ََّ ََ َْ ُ ْ ِ ْ َ ٍفی عمد«يعنی بسته اند » ِ َ َ شت درھا کشيده از پ» ِ

ھر گاه بخواھند از : (فرمايد ن میأ ديگر در قرآن عظيم الشآيتاو در . شده اند در نتيجه نمی توانند از آن خارج شوند

ٍّکلما أرادوا أن يخرجوا منھا من غم « ) ٢٢:  حجۀسور) (د، به آن باز گردانده می شونداندوه از آنجا خارج شون) شدت( َ ْ ِْ َِ َ َْ ُْ ُ َ َُ َ َّ ُ

ِأعي َدوا فيھاُ ِ ُ«.  

  

  :معنی کلمات 

  .ويل دره ايست در جھنم: و برخی گفته اند. ننگ و عذاب شديد: ويل

  .ی می کندئ برای تحقير مردم عيب جوًعيب جو که معموال: لمزة. غيبت کننده و ناسزاگو: ھمزة: لکل ھمزة لمزة

  .يعنی مال را جمع کرده و آن را چندين بار می شمارد: ًجمع ماال وعدده

  .با اھانت و تحقير پرتاب می شود: ينبذنل

  .حطمة ناميده شده زيرا وقتی شخصی را در آن می اندازند متالشی و منھدم می شود. آتش جھنم: فی الحطمة

  .شعله ور و سوزان: الموقدة

يرا محل  دل را ذکر کرده زآيتدر اين . آتش از وسط قلب ھا باال می رود و آن را احاطه می کند: تطلع علی األفئدة

  .عقايد فاسد و منشأ اعمال زشت و ناپسند است

  .سرپوشيده و در بسته است: مؤصدة

  )تفسيرنور. (درستون ھای بلند، پس آتش درداخل اين ستون ھا خواھد بود: فی عمد ممدة

  

  :درس ھا وعبرت ھای سوره ھمزة  

  . بعث و جزاستۀـ اين سوره بيانگر عقيد١

  .عمل آمده است ه ی بئر اجتناب ودوری از غيبت و عيب جوکيد بأـ در اين سوره ت٢

که در اخير سوره .ـ  در اين سوره  برای ھر غيبت کننده و عيب جو و بخيل شدت عذاب جھنم  بيان گرديده است٣

  .گردد ھريکی از اين مباحث اخالقی به تفصيل بيان می

  

  :و فضيلت سورها محتو
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وری مال نمی نمايند، آقوت خويش رامتوجه جمع   نيرو و،توجهه است که تمام عمل آمده در اين سوره از كسانى بحث ب

 تمام ارزشھاى وجـودى انسان را در آن خالصه دھد ، بلکه   میجخره  اھتمام خويش را بۀنه تنھا در حب مال ھم او

مى ء به باد استھزا حقارت مى نگرند و آنھا راۀمى كنند، سپس نسبت به كسانى كه دستشان از آن خالى است به ديد

  .گيرند

و در پـايـان سوره از سرنوشت دردناك آنھا سخن مى گويد كه چگونه به صورت حقارت آميزى در دوزخ پـرتـاب مى 

  .شوند، و آتش سوزان جھنم قبل ازھرچيز بر قلب آنھا مسلط مى گردد، و روح و جان آنھا را به آتش مى كشد

  

  : اين سورهۀپيام ھای عمد

 »ًجمع ماال و عدده... ھمزة لمزة«. اندوزى، تحقير ديگران است آفات وخطرات ثروت يکى از -١

ّويل لکل ھمزة «.  مسائل اخالقى جزء دين است و انسان مؤمن، بايد زبان و چشم خود را در کنترول خود داشته  باشد-٢

  »لمزة

 »ّيحسب ان ماله اخلده«. يمور نشو و مغريم مراقب باشيم فريب مال ومتاع دنيا، مقام ومنصب دنيا  را نخور-٣

ًجمع ماال و «. ُ آنان که به جاى انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال ھستند، منتظر عذاب خرد کننده قيامت باشند-٤ 

  »ّلينبذن فى الحطمة... ّعدده

ّلينبذن ... ّلکل ھمزة لمزةويل «.  عذاب آمده استۀ آن وعدۀزبان و طعنه زدن، از گناھان کبيره است، زيرا دربار  نيش-٥

  »فى الحطمة

ّنار هللا الموقدة التى تطلع على «. کند که خدا بيفروزد، نه فقط بر جسم، بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مىرا  آتشى -٦ ّ

  »االفئدة

  »و ما ادراک ما الحطمة«.  فکر بشر از درک حقايق دوزخ و بھشت عاجز است-٧

  »مؤصدة فى عمد ممددة«. بندد ار را بر دوزخيان مىھاى بلند آتش، راه فر  ستون-٨

  

  :تفسير سوره

ٍويل لكل ھمزة لمزة « ٍَ ََ َُّ ُِّ ِّ ٌُ    . وای بر ھر غيبت كننده وطعنه زننده:يعنی »یئ بر ھر  اشاره گر  عيبجو وای( )١(» َ

ٍويل لكل ھمزة لمزة« :شروع شده است» وای«با يک »   ھمزه «ۀسور ٍَ ََ َُّ ُ ِّ ُ ِّ ٌ َھمزة. َ َ و لمزة ُ   چه كسی است؟ » ُ

شخص غيبت كننده ، شخص غايب را با حرف ھا و .وزن مبالغه است در اصل اين لغت به معنای شكستن است»ھمزه «

به شخصی » لمزه «نيشھای كالمش می شكند و ھمزه به كسی گفته می شود كه در پشت سرمردم  غيبت می كند و

برو، با  سر و اشاره کسی را مورد تحقير وتوھين قرار می ا ،چشمکی و با ئطالق  می شود كه در پيش روعيب جوا

  .بن مغيره و اخنس را مورد عتاب و مالمت قرار داده است  در اين سوره هللا تعالی  با لحن تھديد وليد. دھد 

بان باشد ويا رد کردن به زنند، فرق نمی کند که اين عمليه خرد وکوچک  کخواھند ديگران را خ ی که میئھمزة يعنی آنھا

 د،نجو می نماي و ی ديگران جستئبا رفتارشان باشد ، اين تعداد اشخاص ترقی وپيشرفت خويش را درتحقير، وعيب جو

  .شخصت ديگران را به اصطالح ترور می نمايند  و

 را  برادرتۀگويد ، اين کار  مثل اين است که گوشت مرد ر ، میگ  ھمچو اشخاص غيبت  ۀن  دربارأقرآن عظيم الش

دھی تا خودت خوب  او را بد جلوه می. کنی تا خودت را باال ببری رد میات را خ تو شخصيت برادر دينی! شیخورده با

  .جلوه کنی
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يد که برخی از انسانھا به تعريف وتمجيد خويش می پردازد ، خوب اين آدر برخی از حاالت وضعيت چنين پيش می 

وردن آين ئپا  اھانت وباخواھند  که میئی  کند، ولی ھستند انسانھاکار بدی نيست که کسی از خود تعريف وتمجيد

خواھند خود را نيرومند  ان  میليل ساختن ديگرذد ، يعنی در خرد ون باال نشان دھراديگران، موقف وشخصيت خويش 

  .دنوقوت مند وصاحب قوت نشان دھ

ّ خدا جل   بندگان بدترين:  األحبة  بين ، المفسدون لنميمة با  المشاؤون تعالی شرار عباد هللا « :است  آمده   شريف در حديث

  .»اند گناه  و بی  پاك  اشخاص ی و عيبجويان  دوستان  در ميان  دوستیۀ رابط ۀ زنند برھم چينان  جالله ، سخن

ُ الذی جمع ماال وعدده  « َ ََّ َ ً َ ََ َ ِ  خود   گرد آورده  مال ببکه به س: يعنی » كرد اش  گرد آورد و شماره  مالی که  آن«) ٢(» َّ

   جھت  دارد، از اين  و برتری  فضل  ، بر ديگران  مال  اين  وسيله  به  و تصور می کند  كه  و مغرور است ، سرمست دلخوش

  . و حقير می شمارد  را كوچك ديگران

َلمزة« ًالذی جمع ماال«کسی است؟ » ُ َ ََ َ ِ   .صرف می رسد مه آوری مال ب ش درجمعكسی كه تمام سعی وتالش» َّ

ُوعدده« َ ََّ دادن صدقه جمع نمی کند ، بلکه  ختن مال و ثروت را برای مصرف وواند. که  ھميشه اورا می شمارد  و اين»  َ

دار بزرگی   ه  پولداروسرمايیخوش دارد که مردم برايش بگويد ، فالن. خواھد برای لذت بردن از شمردنش می را آن

  .است

َيحسب أن ماله أ« َُ َُ َ َّ َ ُخلده ْ َ َ    كهکند،   کرد؛ وطوری کمان می كند كه مالش او را جاويدان  و پاينده خواھد خيال می  )٣(» ْ

  سرمست مال خويش است ، نه  مال خويش اند، وۀ ھميشه دلبستًاءبن ھميشه مالش با او خواھد بود ، و! ميرد ھرگز نمی

  . انديشد می   بعد از مرگ  به كند و نه  خطور می  ذھنش   به فكر مرگ

 ح است که لش  نخواھد بود ، بلکه اين اعمال صااموش کرده است که اين مال وثروتش در قبر جوابگويولی اين را فر

 خود را   صاحب  كه  است  با عمل  ھمراه  علم  ھمچنين.  و ثروت  مال كند، نه  می جاودان  ابدی   خود را در حياتی صاحب

  .كند  می جاويدان

  :حوا را در بھشت فريب دھد می نويسند که  شيطان از چه راه توانست  آدم و مورد اينمفسرين  در

ْأن تكونا ملكين أو « که خدا برای اين گفته است که به اين درخت نزديک نشويد که يکی اين. شيطان دو چيز به آنھا گفت َ َِ َ َ َ َ َُ

َتكونا من الخالدين َِ ِ َِ َ َْ  بخورد عمر ه اين شجرۀ شما ابدی شويد، چون ھر كه از ميوکه نخواسته )٢٠ آيت اعراف ۀسور(» .ُ

َملک«کند و  جاويدان پيدا می   .شود می» َ

َملک « گويد آنھا را با ھمين حرف فريب  می. دارد» تملک«يعنی کسی که دارای امکانات خاصی است و مثل فرشته » َ

  . داد

ُيا آدم «گويد  ، در يکی از قول ابليس میان يک معنی استن  آمده که درواقع بيأ قرآن عظيم الش آيتاين داستان  در دو  َ

َھل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى ُ َْ َّْ ٍ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َُّ ُ ی ئی تو را به درختی جاودانی راھنماخواھ ای آدم، می) (١٢٠ آيتطه  ۀسور(» َ

شود که بشر دو انگيزه دارد که  م میکنم که اگر از آن بخوری، تملک و امکاناتی بيابی که ھرگز کھنه نشود؟ پس معلو

  :ھيچ موجود ديگری ندارد

  .وقت از ميان نرود   که ھيچ خواھد امکاناتی داشته باشد که می خواھد جاويدان بماند و ديگر اين که می يکی آن

ُيحسب أن ماله أخلده« : اول می خوانيم  را از آخر بهآيتحاال اين سه  َ َ َْ َ َُ َُ َّ َ دارد، در  اش می د كه مال پايندهكن انسان گمان می. ْ

كند ساختن آخرت است؛ دنبال خير و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار كردن  حالی كه آنچه ما را جاويدان می

  . ی پيدا كردن استئھای خدا پی حقيقت بودن است؛ ارزشاست؛ در 
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ُوالباقيات الصالحات«.سازد است كه انسان را ابدی میاينھ َُ َِ َِّ ْ يعنی کارھای نيک پايدار (  ) ٤٦آيت كھف   ۀسور( است  »َ

  .اعمال صالح است كه پيش پروردگار باالترين مقام ومنزلت وعالترين پاداش را دارد. است

  ادامه دارد

  


