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

  ٢٠١۶ نومبر ٢٣

  

  ٢٨ - تفسير احمد
  ٢ - ترجمه وتفسير سوره الھمزه

  
َكال لينبذ« َ َ َّ ِن فی الحطمة َ َِ َ ُ ْ  مغرور   از خود راضی زن  طعنه  غافل  انسان  آن  كه  نيست كار چنان: يعنی » نه ولی «)۴( »َّ

 چيز را در   ھمه شود كه  می  افگنده در آتشی شبھه   بی او و مالش: يعنی »شود  می  افگنده  در حطمهًقطعا«  پندارد ،بلكه می

  .دكن شكند و خرد و خوار می  می ھم

َّكال لينبذن َ ََ َّ   . يعنی افتادن و افکنده شدن» َنبذ«. َ

َحطمة«طور در   را در باطله دانی می اندازد ،  اينھا ھم ھمانآنمثل چيزی که انسان  َ   . افتند می» ُ

َحطمة« َ َحطمة«. است» ھمزة«در لغت ھم معنی » ُ َ َحطم «ۀاز ريش» ُ َ ْاست و حطم يعنی در» َ َ ل رد و پايماھم شکستن و خُ

  .کردن

  .ن استعمال گرديده است ، که در ھر دوجای معنای جالبی دارد أاين کلمه در دو جای از قرآن عظيم الش

اَل «ھايتان برويد تا  گويند که به النه آيد به ھم می ھاست، که وقتی حضرت سليمان و سپاھش می  يکی از زبان مورچه

ُيحطمنكم سليمان وجنوده  ُ ُُ َُ َُ َ َْ ُ َّ ِ   . مبادا سليمان و لشكريانش پايمالتان کنند) ١٨مل سوره ن( » ْ

ھای خشک  باد خزانی برگبا يعنی . کند می» ُحطام«ھای درختان را  و ديگر راجع به فصل  که برگ ھا،  گل ھا و شاخه

َشوند و در حطمة افکنده می  از درختان جدا می َ ال شکستند و پايم اينھا ھم در زندگيشان چون ديگران را می. شوند ُ

َکردند، خودشان ھم در حطمة، که شکننده و خ می َ   .رد خواھند شدورد کننده است، خواھند افتاد و خُ

ُوما أدراك ما الحطمة  « َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ    وترسناک  افگندن  تعجب ، به  تفخيم  برای استفھام »؟  چيست  حطمه  كه  دانی و تو چه  «)۵(» َ

  .كند  نمی  را درك  آن  عقل  كه است  از مقوالتی   جھنم  خردكننده ش آت یئ، گو  است  جھنم  آتش دن كر معرفی

ُنار هللا الموقدة  « َ َ ُ ْ ِ َّ ُ  پروردگار با   فرمان  به  كه  است  الھی  فروزان  آتش حطمه: يعنی » است  الھی  افروخته آتش «)۶( »َ

  . است  شده   برافروخته عظمت 

 ما انسانھا زمانی. زند فرياد وجدان است كه آتش می. سوزاند کند و می  میاين احساس پشيمانی و ندامت است که بروز

ی که چه بسا در باطن خود ئھا يم ولی  از آتشئکه بحث از آتش می شود ، به فھم ظاھری وبيروانی آن توجه می نما

  .ماست غافليم
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ِالتی تطلع على األفئدة « ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َّ َ    دلھا راه  به  آن  سوزان  گرمای  كه  است  آتشی حطمه: يعنی »د شو  بر دلھا غالب  كه آتشی«) ٧(» َّ

 را   وجود آنان  تمام  آتش  كه  كرد در حالی  مخصوص  يادآوری دلھا را به. پوشاند  را می  و آن  شده يابد و بر دلھا غالب می

  شود، يا از آن می  عارض   بر آن رد سختی د  آزاری  و با اندك  است  عضو بدن ترين  لطيف دل رو كه  پوشاند، از آن در می

  .  است  فضل  اھل  شمردن  بد مانند كبر و كوچك و منش  پليد، اخالق  ، نيات  مقاصد انحرافی  و جايگاه  محل  دل  كه روی

ٌإنھا عليھم مؤصدة  « ََّ ََ َْ ُّ ِ َ فراگير و  و بر دوزخيان  س  از ھمه آتش: يعنی » محيط است  تنگاتنگ  بر آنان  آتش ھمانا آن«) ٨(» ِ

  .توانند  نمی  آمده  بيرون  قرار دارند و از آن آن  در تنگنای   جھت  از ھمه  آنان  پس  است  بسته  بر رويشانً تماما  آن درھای

ٍفی عمد ممددة  « ٍَ ََّ َ َُّ    فراری  اند و راه هقرار گرفت  بلند و محكم  یا ستونھ ۀ در احاط آنان: يعنی » باال بلند یئدر ستونھا«) ٩(» ِ

  . ندارند

ز آھن است توسط ميخ ھا محکم درھا بر روی شان مسدود گرديده ، وستون اساسی آن که ا«: گويند  مفسرين می

ٌمؤصدة«ده شده که امکان فرار از آن غير ممکن است ينگردا َ َ ْ   .يعنی چيزی که از آن امکان جدايی نيست» ُّ

  

  ؟آيا مال اندوزی در اسالم حرام است

 اندوختن و انباشته کردن مال و دارائی را حرام نکرده، و تنھا ھشدار شديدی ً مطلقاقابل تذکر است که دين مقدس اسالم  

به صاحب مال اندحته شده وارد شده  است ، ولی اگر زکات مالش را پرداخت نمايد ،  سرزنشی متوجه صاحب مال 

  .خته وذخيره کرده  باشدنيست ھرچند که اموال زيادی را از راه حالل اندو

َوالذين يکنزون الذھب والفضة  «:  کسانی که زکات اموالشان را نمی دھند، می فرمايد ۀپروردگار با عظمت ما دربار َّ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ ََّ َُّ ْ

ٍوال ينفقونھا فی سبيل هللا فبشرھم بعذاب أليم  ِ ِ ِ َِ ٍ َ َِّ َ َ َِ ُِ ْ َ ّ ِ َ ُ ُ َ کنند و آن را  نقره را اندوخته میکسانی که طال و : يعنی ).٣۴سوره توبه (» َ

   .نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناکی مژده بده در راه خدا خرج نمی

َما بلغ أن تؤدی زکاته فزکی  «: د از ام سلمه رضی هللا عنھا روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند وابوداو َِّ ُ ُ ُ ََ ُ َ َ ََّ َ ْ َ َ
ْفليس بکن َ ِ َ ْ َ   .»ھرکس اموالش به حد نصاب زکات برسد و زکاتش را بدھد، پس کنز نيست«: يعنی ).١۵۶۴(د وأبو داو» ٍزَ

  .ِاندوزی  شود، ثروت  و ذخيره آوری  جمع  ھم  بر روی  که  است  ھر چيزی:کنز

ِسمعت عبد هللا« : از عبدهللا بن دينار روايت کرده که او گفت ) ۵٩۵(امام مالک در الموطأ  َِّ َ َْ ُْ ْ بن عمر وھو يسأل عن َ َ َُ َُ ْ َْ َُ َُ َ
ُالکنز ما ھو فقال ھو المال الذی ال تؤدی منه الزکاة َُ ََّ ُ ُْ ِْ َِّ َ َ َّ َ َْ َْ َُ َُ َ َ ِ«.  

مالی است که زکات آن پرداخت نشده : ال شد که چيست؟ او گفت ؤ کنز سۀشنيدم که از عبدهللا بن عمر دربار«: يعنی 

  .»باشد

ٌّخرجنا مع عبد هللا بن عمر رضی هللا عنھما، فقال أعرابی «: سلم روايت کرده که گفت و امام بخاری از خالد بن ا ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َُ َّ َُّ ْ ْ َْ َ :

ِأخبرنی عن قول هللا َِّ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ ِوالذين يکنزون الذھب والفضة، وال ينفقونھا فی سبيل هللا«: َ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َّ َ َ َُ َقال] ٣۴: التوبة[» ْ ُ ابن عمر رضی هللا َ َّ َ َِ َ َ ُ ُ ْ

َعنھما ُ ْ ِمن کنزھا، فلم يؤد زکاتھا فويل له، إنما کان ھذا قبل أن تنزل الزکاة، فلما أنزلت جعلھا هللا طھرا لألموال«: َ َ َْ َْ َْ ِ ًَّ ْ ْ ُْ َُّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ َِ ُ ٌُ ِّ« .

  ).١۴٠۴(بخاری 

: آيت برايم بگودرباره اين : ر رضی هللا عنه بيرون رفتيم، يک نفر اعرابی به وی گفت ھمراه عبد هللا بن عم: يعنی 

ِوالذين يکنزون الذھب والفضة، وال ينفقونھا فی سبيل هللا« ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َّ َ َ َُ ھرکس طال و نقره اندوخته : ، ابن عمر رضی هللا عنه گفت »ْ

 و اين مربوط به زمانی بود که زکات فرض نشده بود، وقتی زکات فرض شد کند و زکاتش را ندھد، پس وای بر او،

  .» پاکی امول قرار دادۀآيم) يعنی زکات را(را  خداوند آن
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ما أدی زکاته «: از عبيد هللا بن عمر از نافع از ابن عمر روايت کرده که گفت ) ٧١۴١(» المصنف«و عبدالزراق در 

آنچه زکاتش پرداخت شده «: يعنی . »وما کان ظاھرا ال يؤدی زکاته فھو کنزفليس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين، 

باشد، و آنچه ظاھر است ولی زکاتش ) ذخيره و پنھان شده(باشد جزو کنز محسوب نمی شود حتی اگر زير ھفت زمين 

  .»پرداخت نشده باشد، جزو کنز است

ديه نشود ، أکه زکاتش ت) ی مال انباشته شده ای استيعن(آنچه حرام و مورد ھشدار است، کنزی است : که  خالصه اين

عنوان کنز تلقی نخواھد شد، و ه  شده باشد،؛ بءولی مالی که به حد نصاب نرسيده و يا به نصاب رسيده و زکاتش ادا

  .اسالم اندوختن مال را حرام نکرده بلکه نپرداختن زکاتش را تحريم نموده است

  

  : آن ۀغيبت وکفار

خواھد شد، و  ناھان کبيره در شرعيت اسالمی بود وشخص  غيبت کننده نزد خداوند متعال معاقب غيبت گردن از گ

  :خطير بودن اين گناه به دو علت است

   . اين گناه تعدی به حق الناس است بنابراين خطر آن زياد بوده چرا که نوعی ظلم به مردم است-١  

 حالی گر برای کسی که خداوند متعال به وی رحم کرده باشد، در  غيبت کردن برای بيشتر مردم سھل و آسان است م-٢ 

   .که اين گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است

 و عادت کردن زبان به غيبت  از اينرو مسلمان بايد مواظب اين آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دھد

د شد و براستی جبران آنھمه گناه که قسمتی از آن حق الناس مسلمانان تنھا باعث فزونی بار گناھان غيبت کننده خواھ

  .است سخت و دشوار است

   :غيبت الزمست که به بعضی از نکات مھم توجه کردۀ اما در مورد کفار

  .غيبت، دعای خير کردن و طلب آمرزش و استغفار از خدا برای کسيست که غيبت او شده استۀ کفار: ًاوال

ی کافی نيست، زيرا اصل بر اين ئغيبت او به تنھاۀ عنوان کفاره و استغفار برای غيبت شونده ببايد دانست که دعا : دوم

صادقانه و پشيمانی قلبی و عدم بازگشت به آن گناه پاک نمی شود، بعد از آن اميد است که    ۀاست که گناھان جز با توب

   .نمايدگناھش را ببخشد و وی را عفو  خداوند متعال توبه اش را بپذيرد و 

اما پايمال کردن حق الناس، جز با طلب عفو و بخشش از کسی که به وی تجاوز و ظلم شده است، و سرانجام عفو و 

ْمن  « :طرف او پاک نخواھد شد، دليل آن حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد بخشش از  َ
ِکانت له مظلمة ألخيه من عرض ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ٌ َ ََ َْ ُ ْ َ ٌه أو شیء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يکون دينار وال درھم ، إن کان له عمل صالح َ ٌ ٌِ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َُ ُ َُ َ َْ َ َ ِْ ْ َْ َ َُ َ ََ َْ ْْ ْ ْْ َّ ٍ َأخذ  ْ ِ ُ

ِمنه بقدر مظلمته ، وإن لم تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ َُ َِ َِ َ َِّ ْ ْ ْ ُْ ٌ ُ ْ ِ َ َ َْ ِ ھرکس به «: يعنی ).٢۴۴٩(بخاری . »ْ

روزی فرا رسد  که  برادرش ظلم کرده خواه از جھت ناموس يا غير آن، ھمين امروز از او طلب بخشش کند قبل از آن

  آن برداشته  ظلمی که کرده از ۀشوند، اگر عمل صالح داشته باشد به انداز که دينار و درھم در آن روز پذيرفته نمی

اضافه  شود و بر گناھان او  می ای نداشته باشد ازگناھان شخص مظلوم برداشته  ر نيک و حسنهشود و اگر کا می

   .»شود می

قيامت  که در اين حديث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنھا قبل از وفاتشان شده است، چرا که در روز 

   .و براستی که اين خسارتمندی واقعی استجبران مظالم با حسنات و سيئات خواھد بود نه درھم و دينار 

پس کسی که می خواھد نفس خود را از گناه غيبت مبرا و خالص کند بايد در طلب بخشش    خواستن از کسی که : سوم

غيبتش را کرده است سعی و تالش جدی کند، يعنی از او طلب عفو و گذشت کند و با سخنانی نرم و نيک از وی معذرت  
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ا می تواند در اين راه دريغ نورزد، حتی اگر شده و الزم شد برای وی ھدايای با ارزشی بخرد تا دل وی کند و ت خواھی 

   .دست آوردن رضايت جانب مقابل  جايز دانسته انده  تمامی اين موارد را جھت بءدست آورد، و علماه ب را 

بزرگی به     ۀطلب  بخشش در امر غيبت مفسداما بسياری از سلف صالح و اھل علم و فقھا چنين رأی داده اند که اگر 

آکنده از  رحم گردد، قلبھا را ۀ  و موجب قطع صل  موجب بر افروخته شدن خشم طرف شودًدنبال داشته باشد؛ مثال

اند که در اين  دشمنی و کينه نمايد، در اينصورت اکثر اھل علم بر ترک طلب بخشش  از وی رخصت داده اند و گفته 

يعنی دعا ( و اميد دارند که دعا کردن برای او  نيست که نزد غيبت شونده رفت و از وی بخشش  خواستشرايط نيازی 

غيبت کفايت ۀ عنوان کفاره  و استغفار برای وی نزد خداوند متعال ب و طلب آمرزش) شده است برای کسی که غيبت وی 

   .کند

پاک  توبه و طلب بخشش   از کسی که غيبت وی شده است، البته بعضی ديگر از اھل علم گفته اند که گناه غيبت جز با 

 ءنمی شود و کفاره ای ندارد و دعا و استغفار برای وی نمی تواند گناه غيبت را پاک کند، البته ھمين دسته از علما

ی وی فرموده اند که اگر غيبت شونده غايب باشد و يا فوت کرده باشد، در اينحالت دعا کردن برای او و استغفار برا

  .جايز است

 به ًاما رأی صحيح اينست که ھرگاه غيبت کننده، صادقانه توبه کند، در اينصورت بر وی الزم و شرط نشده که حتما

خصوص زمانی که اين احتمال و ترس وجود داشته باشد که با ه غيبت کرده است، ب غيبت شونده خبر دھد که وی را 

   .داشته باشد بال  نزد وی مفسده ای به دنألهبازگو کردن مس

که طلب آمرزش از خدا برای کسی که غيبت وی شده است عذری اضطراری است که در وقت ضرورت  خالصه اين

   .گيرد و شريعت اسالم حالت ضرورت را برای زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر می گيرد صورت می 

وشن می شود که در غيبت کردن عمدی مسلمانان و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کسانی ر

در ! غيبتش و پاک شدن گناه آن کافيستۀاين اميد که استغفار و دعا برای او نزد خداوند جھت کفار تساھل می کنند به 

   : از چند جھت اين تصور آنھا اشتباه است،که نمی دانند حالی

صداقت در توبه و پشيمانی به سوی خداوند متعال است، و  اساسی، ندامت و ۀ آنھا فراموش کرده اند که شرط توب-١

   .از مردم موفق به تحقق اين شرط نمی شوند بسياری 

دادن به   ھمانا اصل حقيقی در جبران حق الناس، سعی و تالش جھت طلب بخشش از آنھاست، و اگر به فرض، خبر -٢

 به –  جای حالليت جستن از او ه  ب– اين حالت بزرگتری شود، درۀ موجب مفسد) يعنی کسی که غيبتش شده است(او 

از او  استغفار و دعا کردن برای او کفايت می شود و گرنه اصل بر اينست که نزد کسی که بر وی ظلم شده است رفت تا 

  . طلب گذشت شود

ننده ک  اگر غيبت شونده توسط شخصی ديگر با خبر شود که غيبت وی را کرده اند، در اين صورت بر غيبت -٣ 

گذشت   نزد او برود و از وی بخشش بخواھد، تا شايد ناراحتی و آزار قلب غيبت شونده تمام شود و ًالزمست تا مستقيما

اين  از گناه   برای خالص شدن( و اگر گذشت نکند در اينصورت است که راھی جز استغفار و دعا کردن برای او  کند

   .وجود ندارد) غيبت

در مورد شيوه و لفظ دعا و استغفار برای غيبت شونده بايد گفت که دعا کردن برای او بايستی ھمراه با ذکر اسم : چھارم

» بر من و فالنی! بارالھا: اللھم اغفر لی ولفالن « :  گفتًاو باشد و عالوه بر آن بايد خود را نيز داخل دعا نمود، مثال 

   .زبيامر) کسی که غيبت او را کرده ای(

   .از گناه ما و او درگذر! بارالھا: اللھم تجاوز عنا وعنه 
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   .و بايد سعی نمود اين دعا در اوقات اجابت دعا و با صدق و خلوص نيت خوانده شود و از تکرار آن خسته نشد

 است و حسناتۀ وسيله الزمست اشاره شود که ھدف از دعا و استغفار در حقيقت دفع عمل زشت و مقابله با آن ب: پنجم

 از دعا و استغفار برای مظلوم استفاده ًالزم نيست که حتما) دفع اثر عمل زشت و گناه آن(لذا برای رسيدن به اين ھدف  

توان ھر نوع عمل صالح ديگری انجام داد و ثوابش را به  شود و عمل ديگری برای اين ھدف انجام نگيرد، بلکه می 

 و ھمراھی با وی در ھنگام محنت و  به او جای وی و يا کمک کردن ه ن ب نمود؛ مانند صدقه دادءغيبت شونده اھدا

   .شده است سختی ھايش و غيره، که اين اعمال جايگزين اذيتی می شود که بر وی وارد 

حق مظلوم تنھا با توبه کردن ساقط نمی شود، و اين حق است، و فرقی در «:  هللا می گويدة شيخ االسالم ابن تيميه رحم 

مورد بين کسی که به ناحق ديگری را به قتل می رساند با کسی که ظلم ديگری را بر او وارد می کند نيست، پس اين  

آنکس که از ظلم توبه کند حق مظلوم تنھا با اين توبه ساقط نمی شود، اما برای کامل کردن توبه اش بايد برايش جبران  

 که در آخرت جبران دجبران نکند باي ) بدی و ظلم را(گر در دنيا آن کند؛ با ھمان چيزی که توسط آن بر او ظلم کرده، و ا

) در آخرت از او(کند، پس بر ظالم توبه کار الزمست که حسنات زيادی را انجام دھد، تا اگر مظلومين حقوقشان را 

ه ل و لطف او ببازگرفتند مفلس باقی نماند، با اين وجود ھرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از فض

 در حديث ترمذی که آن... دور نيست، ھمانطور که اگر بخواھد ھرگناه غير شرکی را برای آنکس که بخواھد می بخشد

إذا کان يوم القيامة فإن هللا يجمع الخالئق فی صعيد واحد ، يسمعھم الداعی وينفذھم «: را صحيح يا حسن دانسته آمده

ن بعد کما يسمعه من قرب ، أنا الملک ، أنا الديان ، ال ينبغی ألحد من أھل النار أن بصوت يسمعه م البصر ، ثم يناديھم 

وألحد من أھل  النار وله عند أحد من أھل الجنة حق حتی أقصه منه ، وال ينبغی ألحد من أھل الجنة أن يدخل الجنة  يدخل 

 خاليق را در سرزمين واحدی جمع ۀعال ھمھرگاه روز قيامت رسيد خداوند مت: يعنی. »النار عنده حق حتی أقصه منه

 نزديک ھمه می شنوند، و  وی ندا می دھد که از دورئرا می شنواند سپس آنھا را با صدامی کند، دعوتگری ھمه آنھا 

يک از اھل جھنم وارد دوزخ  ھستم، شايسته نيست ھيچ) قضاوت کننده(من فرمانروا ھستم، من ديان : خداوند می گويد

يک از اھل بھشت  که آن حق را از او بستاند، و برای ھيچ ه او نزد يکی از اھل بھشت حقی دارد تا آنک شود درحالی

  .»که حقش را بستاند که کسی از اھل جھنم از او حقی دارد تا آن شايسته نيست که وارد بھشت گردد درحالی

الصراط وقفوا علی قنطرة بين الجنة والنار، أن أھل الجنة إذا عبروا « : و در صحيح مسلم از حديث ابو سعيد خدری آمده

ھرگاه اھل بھشت از صراط عبور کردند بر : يعنی. »فيقتص لبعضھم من بعض، فإذا ھذبوا ونقوا أذن لھم فی دخول الجنة 

پاک شدند ) از گناه جرمشان(پلی بين بھشت و جھنم می ايستند، و بعضی از آنھا از ديگران قصاص می گيرند، و ھرگاه  

  .داخل شدن به بھشت داده می شودۀ قصاص گرديدند به آنھا اجاز و 

ُوال يغتب بعضکم « :  و خداوند متعال نيز می فرمايد ُ ْ َّ َ ْ َ َ ًبعضا  َ ْ و ھيچ يک از شما ديگری را غيبت : ، يعنی١٢حجرات . »َ

ُّأيحب « : و فرمود. و غيبت از نوع ظلم تجاوز است. نکند ِ ُ َأحدکم أن يأکل ل َ َ َ َُ ُْ َ َْ ٌحم أخيه ميتا فکرھتموه واتقوا هللا إن هللا تواب ُ َّ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ ً ْ َْ َِ ِ َ

ٌرحيم  ِ ھمه شما از اين امر ) به يقين! ( خود را بخورد؟ۀبرادر مرد آيا کسی از شما دوست دارد که گوشت : يعنی. »َّ

   . مھربان است پذير و  کراھت داريد؛ تقوای الھی پيشه کنيد که خداوند توبه

 و اين در چيزی است که  .غيبت کنندگان را به توبه کردن آگاه می گرداند تا توبه کنند)  خداوند متعالآيتدر اين (که 

جبران آن آگاه می کند، اما اگر او را غيبت کند يا به وی تھمتی بزند ولی مظلوم از آن باخبر نگردد، در  مظلوم را از 

 شرط توبه برای ظالم اين است که به مظلوم اعالم کند که وی را غيبت ۀجملاز : گفته اند  ءاينصورت بعضی از علما

 نيست، و اين يکی قول بيشتر  )حتمی(اند خبر دادن به او شرط و الزم   و بعضی ديگر گفته  کرده و وی را با خبر نمايد

 که ظالم در حق مظلوم حسناتی او در اين قضيه اينست  است، و ھردو قول از امام احمد روايت شده است، اما قول ءعلما
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عنوان ه ب(و اھدای ثواب آن برای وی که اين موارد   و انجام عمل صالح  دعا کردن و استغفار برای او: انجام دھد مانند

غيبت اين است که برای غيبت شونده ۀ کفار: گفته و حسن بصری . غيبت و تھمتش می شود) و کفارهه جبران کنند

   ).١٨٩- ١٨/١٨٧) ( الفتاویمجموع. (»استغفار کنی

ی و ئخود باشد و زبان خويش را به بدگوکه قبل از ھرچيز انسان مسلمان متقی بايد مراقب گفتار و زبان  خالصه اين

غيبت مسلمين مشغول نسازد تا بارگناھانش را زياد نکند، ولی اگر مرتکب اين گناه کبيره گشت قبل از ھرچيزی بر او 

ًانه کند و قلبا از غيبت آن مسلمان احساس ندامت و پشيمانی کند، بعد از آن، اصل بر اينست که الزمست تا توبه ای صادق

دست آورد تا ه  و اگر الزم شد به طريقی قلب وی را ب اگر امکان داشت نزد غيبت شونده رفته و از او حالليت بخواھد

ش موجب شر بزرگتری شود و خشم وی را موفق به گذشت وی شود، اما اگر ممکن بود که باخبر کردن وی از غيبت

 فرموده اند که الزم نيست به او چيزی ءبرانگيزاند و احتمال قطع صله رحم وجود داشت، در اين شرايط بعضی از علما

بگويد بلکه کافيست تا برای او دعای خير و طلب آمرزش نزد خدا کند و يا برای او اعمال نيک و صدقه کند و ثوابش را 

که فوت   فرموده اند تنھا راه، ھمان حالليت خواستن از وی است مگر آنء نمايد، و بعضی ديگر از علماءبرايش اھدا

 اينست که در اين شرايط ءکرده باشد يا غايب باشد که در اينحالت بايد برايش دعا و استغفار کند، ولی رأی بيشتر علما

لکه برايش دعای خير و استغفار کند، اميد است که کفايت کند الزم نيست تا نزد غيبت شونده برود و وی را باخبر کند، ب

  .و گناھش پاک شود

  

  :سخن چينی

ً سخن چينی غالبا. ّيكی از آفات زبان که در اخالق اسالمی از رذايل اخالقی به شمار می رود سخن چينی يا نمامی است

 تو چنين و ۀ بگويد فالن دربارًويد، مثالبه اين گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر ديگری گفته به وی باز گ

  .چنان گفت؟ يا نسبت به تو چنين و چنان کرد

فتح ( .»چين به بھشت راه ندارد سخن«:پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: گويد در حديثی حذيفه رضی هللا عنه می

  .)۴٧٢ / ١٠الباری 

ْمن سلم المسلمون من لسانه : ضل؟ فقال هللا صلی هللا عليه وسلمأی اإلسالم أف«: از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سؤال شد َ
که مسلمانان از دست و زبان او  آن: کدام اسالم بھتر است؟ پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: يعنی)متفق عليه( » ويده

  .در امان بمانند

. ی استئران و دوری از بيھوده گوبروی ديگاز صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن به نواميس و آ

متفق ( » ًمن کان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت«: رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم فرموده است

  .و کسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت اختيار کند: يعنی ).عليه

ی کند و خبرکسی و سخن کسی را به ديگری باز می گويد اين امر موجب بزرگترين اما کسی که از زبانش محافظت نم

گردد، و خداوند متعال  ورساختن آتش کينه و عداوت ميان مردم محسوب می ترين عامل قطع روابط و شعله و اساسی

ٍوال تطع کل حالف مھين«:فرمايد چين را مذمت نموده است، می سخن ِ َّ ٍِ َّ َ َّ ُ ْ ُ َ ٍھماز * َ َّ ٍ مشاء بنميمَ ِ ََّ ِ َّ «  

جوست و به سخن   و از کسی که بسيار عيب کند اطاعت مکن و از کسی که بسيار سوگند ياد می«).١١ – ١٠ قلم ۀسور (

  .»کند اطاعت مکن  چينی آمد و شد می

دند و آنجا کر ھای مدينه عبور می پيامبر صلی هللا عليه وسلم از کنار باغی از باغ: گويد ابن عباس رضی هللا عنه می

شوند، البته تعذيب  اين دو شخص عذاب می«: شدند، ايشان فرمودند شان عذاب می صدای دو نفر را شنيدند که در قبرھای
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يکی از آنان از ادرار خويش پرھيز ) گناه آنان بزرگ است( آری –آنان به خاطر گناه بزرگی نيست، سپس فرمودند 

  .٣١٧ / ١فتح الباری  .»کرد می) یزن دوبھم(چينی  کرد، و آن ديگری سخن نمی

  

   ما در قبال سخن چين چيست؟ۀوظيف

ًإن السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤوال  «:فرمايد خداوند متعال می ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُ ُّ َُّ ُ ْ َْ َ ْ َّ انسان در برابر («)٣٦: سراءا(» ِ

  .»گيرد مورد پرس و جوی از آن قرار می) دھند میو ساير اعضای ديگر انجام (چشم و گوش و دل، ھمه، ) ی کهئکارھا

َا الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمينآيتَيا  «:فرمايد ھمچنين می َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ُ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ُِ ِ ِْ ٍ ًٍ ْ َ َّ ٌ ُ َ ِ َّ «

 آن تحقيق ۀاگر شخص فاسقی خبری برای شما بياورد، دربار! ايد وردهای کسانی که ايمان آ :يعنی).۶سوره حجرات (

  ! خود پشيمان شويدۀکنيد، مبادا به گروھی از روی نادانی آسيب برسانيد و از کرد

اقدام نکرد، چون    آن خبر تحقيق کرد و به محض شنيدن آن باورش نکرد وۀپس ھرگاه فاسقی خبری رسانيد بايد دربار

ِسنده نمودن به شنيدن خبر خطر بزرگی دارد و سبب می شود تا انسان مرتکب گناه گردد، چون ھرگاه تحقيق نکردن و ب
ی به ئ حکم می شود آن گاه جان و مال ھاخبر او ھمانند خبر فرد عادل و راستگو پذيرفته شود به موجب ومقتضای آن

د به ھنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و ناحق تلف و ضايع می گردد که باعث پشيمانی و ندامت می شود، بلکه باي

تصديق قرار گيرد و اگر   بررسی کرد؛ پس اگر داليل و قرينه ھا بر صداقت او داللت داشت به آن عمل شود و مورد

  .تکذيب شود  قرينه ھا و داليل بر دروغگو بودن او داللت می کرد بايد

  

  :رعايت ھوشياری در قبال سخن چين

  : در نظر داشته باشد ًادر حين استماع بايد نکات ذيل جد ورد آی کسی اطالع می اگرشخص سخن چين برا

  .را تصديق کند نبايد حرف سخن چين را باور کند و نبايد آن    -١

  . و از چنين عملی نھی کند بايد او را نصيحت کند    -٢

  .نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد    -٣

ازه دھد که حرف سخن چين را بازگويد، و نبايد بگويد فالنی اين چنين گفته است، چون با اين کار، نبايد به خود اج  -۴

  .شود خودش ھم سخن چين می

ًکفی بالمرء إثما أن يحدث بکل ما «: فرمايد نبايد ھر چيزی را که شنيد بازگويد، چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

برای گناھکار بودن شخص ھمين کافی است که ھر چيزی را شنيد : يعنی .و لفظ از اوست) ۵(روايت مسلم  .»سمع

  .بازگويد

  .ماند ديگران باقی نمی یسخن چيناينھا، مسايلی است که اگر انسان با جان و دل بدانھا پی ببرد، ديگر مجالی برای 

  :سف بايد گفت که امروز وضع بالعکس است أولی به ت

  .دھند کننده در مورد شخص مسلمان با دقت گوش می ھای غيبت یئو غيبت و بدگو سخن چين ـ به١ 

برند و ھمواره مشتاق آن ھستند که سخنان و  دھند، بلکه از شنيدن غيبت نيز لذت می تنھا به غيبت گوش فرا می ـ نه٢

  .شود، بشنوند  شخصی که از او غيبت میۀاخبار ناپسند بيشتری دربار

پردازند که او را ناخوشايند است و بدين ترتيب جدا از  اوصافی از شخص میـ عالوه بر شنيدن، خود نيز به ذکر ٣

  .شوند شنيدن غيبت، خودشان نيز به غيبت مشغول می

  .زنند کنند و بر مسلمانی که حضور ندارد، طعنه می را تأکيد و بلکه تحسين می سخن چين ـ سخنان٤
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 .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :ات عوفھرست موض

  معلومات مؤجز  

    تسميه وجه

  )عصر (ۀمناسبت اين سوره با سور

  اسباب  نزول

   مؤجز  ۀ ترجم

   معنای اجمالی  

  ی کلمات  امعن

    ھمزةۀدرس ھا و عبرت ھای سور

   محتوا و فضيلت سوره 

    اين سورهۀپيام ھای عمد 

  تفسير سوره   

  آيا مال اندوزی در اسالم حرام است   

     آنۀغيبت وکفار

  سخن چينی

   ما در قبال سخن چين چيست ؟ۀوظيف

   رعايت ھوشياری در قبال سخن چين

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت(بيان کلمات قرآن کريم   تفسير و-

  عبد الکريم ارشد فاريابی

  ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 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 -

  انیھاز راغب اصف  مفردات الفاظ القرآن،-

 سرار قرآن حکمتيار جلوه ھای از ا-

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

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

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -
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  )تی از علمای افغانستان أھي:  مترجم شيخ محمود الحسن ديوبندی  :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-


