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 همزهالسوره 
ِحيم   آيه است 9نازل شده و داراى  » مكه  « اين سوره در  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ َکال  ﴾٣﴿ َحيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ   ﴾٢﴿  الَِّذی َمجََع َماال َوَعدََّدهُ  ﴾١﴿ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ ْيٌل ِلُکلِّ وَ  بِْسِم 

َبَذنَّ ِفی اْحلَُطَمةِ  نـْ َِّ اْلُموَقَدةُ  ﴾٥﴿ َوَما َأْدرَاَک َما اْحلَُطَمةُ  ﴾٤﴿ لَيـُ ُر ا الَِّتی َتطَِّلُع َعَلى  ﴾٦﴿ َ
َدةٍ ﴾٨﴿َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ ِإنـََّها ﴾٧﴿ األْفِئَدةِ    ﴾٩﴿ِفی َعَمٍد ُممَدَّ

  جز :ؤمعلومات م
) نه آيت ، 9) رکوع ، و(1دارای (سوره های مکی بوده ،جمله از  » همزه سوره ال« 
  : تسميه  وجه  ) نقطه است .46) يکصدوسی وپنج حرف ، و( 135و( ) سی وسه کلمه ،33و(

 »  َوْيٌل ِلکُِلّ ُهَمَزٍة لَُمَزةٍ « نام دارد زيرا هللا عزوجل آن را با آيه:  »  ُهَمزهال« اين سوره 
  ، يا با اشاره ، يا با فعل و با سخن  را نموده  مردم  و عيجويي  غيبت  كه  است  كسي همزه:  آغاز کرده است.

  عصر) :المناسبت اين سوره با سورٔه (  .زند مي  طعنه  آنان  به
چنان که هللا عزوجل بيان کرده انسان در خسران و هالکت است. »  والعصر« در سورهٔ 

    اسباب نزول :  سپس در اين سوره حال فرد خسارت ديده را با يک مثال بيان می کند.
از عثمان بن عمر روايت کرده است: ما همواره  محدث مشهور جهان اسالم  ابن ابو حاتم

  در باره أبی بن خلف نازل شده است .» َمَزةٍ لَُمَزةٍ َوْيٌل ِلُکِلّ هُ «می شنيديم که آيه  
  واز سدی روايت می کند: اين آيه در باره اخنس بن شريق  نازل شده است.

اخنس بن شريق بن عمرو ثقفی ، يکی از بزرگان واشخاص صاحب نفوذ شهر مکه بود. 
آميز عليه پيامبر اسالم صلی هللا  که در مکه و قبل از هجرت به اقداماتی نه چندان خشونت

  عليه وسلم  دست يازيداست. 
اخنس از جمله سران قريش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پيامبر صلی 

ما و خدايان ما را رها کن، «جا گفت:  هللا عليه وسلم  پيشنهادهايی دادند که اخنس در آن
  »کنيم  ما نيز تو و پروردگارت را رها می

اخنس  بعد از هجرت و در جنگ بدر، به دليل رهايی اموال از دست مسلمانان، جنگ را 
احد در سپاه کفار بوده  ترک کرده و برخی قبائل نيز از او پيروی کردند، اما او در جنگ

و فرزندش نيز در همان جنگ کشته شد. در نهايت اخنس، با فتح مکه مسلمان شده و از 
قرار گرفته و حتی در جنگ حنين نيز در کنار مسلمانان حضور يافت. » مؤلّفه قلوبهم«

بالذری، احمد بن يحيی، عمر، درگذشت . (حضرت های ابتدايی خالفت  اخنس در سال
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، دار الفکر، 231، ص 1شراف، تحقيق، زکار، سهيل، زرکلی، رياض، ج انساب اال
  .)ق1417بيروت، چاپ اول، 

ابن جرير از مردی از اهل رقه روايت می کند: اين آيه در باره جميل بن عامر جمحی 
  نازل شده.

ابن منذر روايت کرده است: هرگاه اميه بن خلف پيامبر صلی هللا عليه وسلم را می ديد 
  تا آخر سوره نازل شد. » َوْيٌل ِلُکِلّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ «می زد وعيب جوی می کرد پس طعنه 

اين سوره ممکن است درباره ی  البحر المحيط می نويسد: مفسر تفسير ابو حيان األندلسی 
اخنس بن شريق، عاص بن وائل، جميل  يکی از افراد زير نازل شده باشد که عبارتند از: 

و شکی نيست که اين سوره برای هر کسی که .  بن معمر، وليد بن مغيره، امية بن خلف
  ترجمه مؤجز:  اين اوصاف را دارد، عام است.

حِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   يمِ بِْسِم 
  ای  ) کننده جوی غيبت ( وای بر هر عيب  ﴾1﴿» َوْيٌل ِلُکِلّ ُهَمَزٍة لَُمَزةٍ «   به نام هللا بخشنده مهربان 

  که مال فراونی گرد آورد و شمارش کرد)  همان) کسی (  ﴾2﴿» الَِّذی َجَمَع َماًال َوَعدََّدهُ «
  سازد  )  مالش او را جاودانه میکند که  (گمان می   ﴾3﴿» يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ «
کند) مسلماً در  (هرگز چنين نيست (که او گمان می  ﴾4﴿»  لَيُْنَبذَنَّ فِی اْلُحَطَمةِ  ۖ◌   َکالَّ «
  )   چيست؟!» حطمه«(و تو چه دانی  ﴾5﴿» َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمةُ  «   انداخته خواهد شد  )» حطمه«
ِه اْلُموقََدةُ  «   (آتش برافروخته الهی است ) ﴾6﴿» نَاُر اللـَّ
  ها چيره گردد (و بسوزاند).  (آتشی) که بر دل ﴾7﴿»  الَّتِی تَطَِّلُع َعلَی اْألَْفئَِدةِ  «
ها  ها فرو بسته و ازهر سو آن گمان آن (آتش) بر آن (بی ﴾ 8﴿ » إِنََّها َعلَْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ «

َدةٍ  «  را محاصره کرده است )   : معنای اجمالی های بلند (کشيده شده) است ). ( در ستون ﴾9﴿» فِی َعَمٍد ُمَمدَّ
هللا سبحانه و تعالی در اين سوره به هر غيبت کننده عيب جو وعده رفتن به دره ای از 

  جهنم را می دهد که محل ريختن چرک های خونين جهنميان است.
کردن عيب جو را بيان می کند که آن جمع   از صفات اين غيبت کننده  سپس صفتی  

مال و شماريدن آن است در حالی که هيچ عالقه ای به انفاق کردن آن در راه خير و صله   
رحم ندارد. و گمان می کند که اموالش او را در اين دنيا جاودان خواهد کرد و هرگز 

نخواهد مرد در نتيجه برای به دست آوردن اموال بيشتر تالش بيشتری می کند تا جايی 
بيشتر وسرمايه عمرش در جمع اموال  طوالنی شدن می رسد که سبب که به اين نتيجه 

 یاست در حالی که نمی داند اين بخل و خسيسی است که از عمر می کاهد و باعث نابود
   عطا و بخشش عمر را طوالنی تر می کند. ولی بر عکس دنيا و آخرت وی می شود 



 سوره الهمزه
 

 
4 

»: َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمةُ  ﴾٤﴿ فِی اْلُحَطَمةِ لَيُْنبََذنَّ  ۖ◌  َکالَّ  «سپس هللا عزوجل می فرمايد: 
  برای بزرگ نشان دادن آن و ايجاد ترس و وحشت.سپس در شرح حطمه می فرمايد: 

تَطَِّلُع «آتشی که هيزم آن مردم و سنگ هاست و به سبب شديد بودن » َناُر اللَّـِه اْلُموقََدةُ « 
نفوذ می کند و با وجود چنين حرارت شديدی آنها در  يعنی از جسم به قلب» َعلَی اْألَْفئَِدةِ 

  آن زندانی هستند و از بيرون رفتن از آن نا اميد.
يعنی بسته اند » ِإنََّها َعلَْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ « و به همين دليل است که بعد اين آيه می فرمايد: 

ج شوند. او در از پشت درها کشيده شده اند در نتيجه نمی توانند از آن خار» فِی َعَمدٍ «
آيه ديگر در قرآن عظيم الشان ميفرمايد: (هر گاه بخواهند از (شدت) اندوه از آنجا خارج 

ُکلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن ) « 22شوند، به آن باز گردانده می شوند) ( سوره حج: 
  : معنی کلمات  ».َغٍمّ أُِعيُدوا فِيَها

  برخی گفته اند: ويل دره ايست در جهنم.: ننگ و عذاب شديد. و ويل
: همزة: غيبت کننده و ناسزاگو. لمزة: عيب جو که معموال برای تحقير لکل همزة لمزة

  مردم عيب جويی می کند.
  جمع ماالً وعدده: يعنی مال را جمع کرده و آن را چندين بار می شمارد.

  : با اهانت و تحقير پرتاب می شود.لينبذن
جهنم. حطمة ناميده شده زيرا وقتی شخصی را در آن می اندازند : آتش فی الحطمة

  متالشی و منهدم می شود.
  الموقدة: شعله ور و سوزان.

تطلع علی األفئدة: آتش از وسط قلب ها باال می رود و آن را احاطه می کند. در اين آيه 
  دل را ذکر کرده زيرا محل عقايد فاسد و منشأ اعمال زشت و ناپسند است.

  : سرپوشيده و در بسته است.دةمؤص
  : درس ها وعبرت های سوره همزة: درستون های بلند، پس آتش درداخل اين ستون ها خواهد بود. (تفسيرنور) فی عمد ممدة

  ـ اين سوره بيانگر عقيده بعث و جزاست.1
  ـ در اين سوره تاکيد بر اجتناب ودوری از غيبت و عيب جويی بعمل آمده است .2
سوره  برای هر غيبت کننده و عيب جو و بخيل شدت عذاب جهنم  بيان ـ  در اين 3

  و فضيلت سوره: امحتو  که در اخير سوره هريکی از اين مباحث اخالقی به تفصيل بيان ميگردد.گرديده است.
توجه نيرو وقوت خويش رامتوجه در اين سوره از كسانى بحث بعمل آمده است که : تمام 

جمع اوری مال نمی نمايند ، اونه تنها در حب مال همه اهتمام خويش را بخرچ ميدهد ، 
تمام ارزشهاى وجـودى انسان را در آن خالصه مى كنند، سپس نسبت به كسانى كه  بلکه 

  رند.دستشان از آن خالى است به ديده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزامى گي
و در پـايـان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى گويد كه چگونه به صورت حقارت 
آميزى در دوزخ پـرتـاب مى شوند، و آتش سوزان جهنم قبل ازهرچيز بر قلب آنها مسلط 
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 پيام های عمده اين سوره:  مى گردد، و روح و جان آنها را به آتش مى كشد.
همزة لمزة... جمع ماالً «وزى، تحقير ديگران است. اند يکى از آفات وخطرات ثروت - 1 

 »و عدده
مسائل اخالقى جزء دين است و انسان مؤمن، بايد زبان و چشم خود را در کنترول  - 2 

 »ويل لکّل همزة لمزة«باشد.  خود داشته 
 د.و مغرور نشو دمراقب باشيم فريب مال ومتاع دنيا ، مقام ومنصب دنيا  را نخور - 3 

 »ماله اخلده يحسب انّ «
آنان که به جاى انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال هستند، منتظر عذاب ُخرد  - 4 

 »جمع ماالً و عّدده... لينبذّن فى الحطمة«کننده قيامت باشند. 
زبان و طعنه زدن، از گناهان کبيره است، زيرا درباره آن وعده عذاب آمده  نيش - 5 

 »لينبذّن فى الحطمةويل لکّل همزة لمزة... «است. 
کند.  آتشى که خدا بيفروزد، نه فقط بر جسم، بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مى - 6 

ّ الموقدة الّتى تطلع على االفئدة«  »نار 
 »و ما ادراک ما الحطمة«فکر بشر از درک حقايق دوزخ و بهشت عاجز است.  - 7 
 تفسير سوره:  »مؤصدة فى عمد ممددة«بندد.  مىهاى بلند آتش، راه فرار را بر دوزخيان  ستون - 8 

ُكّلِ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة « وای بر هر  يعنی: »بر هر  اشاره گر  عيبجويی  وای( )1»( َويٌل لِّ
  . غيبت كننده وطعنه زننده

» َويٌل لُِّكّلِ ُهَمَزةٍ لَُّمَزةٍ. ُهَمزة و لَُمزة « شروع شده است:» وای«با يک »   همزه«سوره 
  چه كسی است؟ 

وزن مبالغه است در اصل اين لغت به معنای شكستن است . شخص غيبت كننده »همزه «
، شخص غايب را با حرف ها و نيشهای كالمش می شكند،  و همزه به كسی گفته می 

می شود كه در  شخصی اطالق به » لمزه «ه در پشت سرمردم  غيبت می كند وشود ك
قرار  تحقير وتوهينمورد پيش روعيب جويی و با چشمک آبرو، با  سر و اشاره کسی را 

با لحن تهديد وليدبن مغيره و اخنس را مورد عتاب و  می دهد . در اين سوره هللا تعالی 
  داده است .مالمت قرار 
خواهند ديگران را خورد وکوچک  کنند، فرق نمی کند که اين  نهايی که میهمزة يعنی آ

عمليه خورد کردن به زبان باشد ويا با رفتارشان باشد ، اين تعداد اشخاص ترقی 
وعيب جوی ديگران جستجو می نمايد،وشخصت ديگران  وپيشرفت خويش را درتحقير،

  را به اصطالح ترور می نمايند .
همچو اشخاص غيبت کر ، ميگويد ، اين کار  مثل اين است    ربارهقرآن عظيم الشان  د

کنی  ات را خورد می ی برادرت را خورده باشی! تو شخصيت برادر دينی که گوشت مرده
  دهی تا خودت خوب جلوه کنی. تا خودت را باال ببری. او را بد جلوه می

به تعريف وتمجيد  در برخی از حاالت وضعيت چنين پيش می ايد که برخی از انسانها
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،  که کسی از خود تعريف وتمجيد کند  کاری بدی نيستاين خويش می پردازد ، خوب 
ولی هستند انسانها ی که ميخواهند در اهانت وپايين اوردن ديگران  ، موقف وشخصيت 

ديگر ان  ميخواهند خود را  ساختن، يعنی در خورد وضليل  دباال نشان ده را خويش
  .نشان دهدنيرومند وقوت مند وصاحب قوت 

  بين  ، المفسدون بالنميمة  المشاؤون  تعالی شرار عباد هللا « است: آمده   شريف  در حديث
  در ميان  دوستی  رابطه  زننده  برهم چينان  خدا جّل جالله ، سخن  بندگان  األحبة: بدترين

َدهُ   «  ».اند گناه و بی  پاك  اشخاص  و عيبجويان  دوستان که به يعنی:  »كرد  اش گرد آورد و شماره  مالی  آنکه « )2»( الَِّذی َجَمَع َماالً َوَعدَّ
  به  كه تصور می کند و   و مغرور است  ، سرمست خود دلخوش  گرد آورده  مال  سبب

و حقير   را كوچك  ديگران  جهت  دارد، از اين  و برتری  فضل  بر ديگران،   مال  اين  وسيله
  .ی شماردم
آوری مال  تالش اش درجمعسعی وكسی كه تمام » الَِّذی َجَمَع َماًال «کسی است؟ » لَُمزة«
  . رسدمصرف می ب

و اينکه  هميشه اورا می شمارد . اندختن مال و ثروت را برای مصرف »  َوَعدََّدهُ «
خواهد. خوش دارد  ت بردن از شمردنش میودادن صدقه جمع نمی کند ، بلکه آنرابرای لذ

  و پاينده خواهد ان كند كه مالش او را جاويد خيال می  )3»( يْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ «  پولداروسرمايدار بزرگی   است.، فالن که مردم برايش بگويد 
،بنآ وهميشه مالش با او خواهد بود ميرد!  هرگز نمی  كه وطوری کمان ميکند ، کرد؛ 

  ذهنش   به  فكر مرگ  نه هميشه دلبسته مال خويش اند، وسرمست مال خويش است ،
  انديشد.  می  بعد از مرگ  به  كند و نه خطور می

جوابگوی اش  نخواهد اين مال وثروت اش در قبر فراموش کرده است که اين را ولی 
  كند، نه می  جاودان دی اب  خود را در حياتی  صاحب بود ، بلکه اين اعمال صاح است که 

  كند. می  دانيخود را جاو  صاحب  كه  است  با عمل  همراه  علم  همچنين  و ثروت  مال
دهد می آدم وحوا را در بهشت فريب  توانست  شيطان از چه راه درمورد اينکه  مفسرين 
  نويسند :
اين درخت نزديک دو چيز به آنها گفت. يکی اينکه خدا برای اين گفته است که به شيطان 

که نخواسته  ) 20سوره اعراف آيه » ( أَن تَُكونَا َملََكيِن أَْو تَكُونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن.«  نشويد که
کند و  ی اين شجره بخورد عمر جاويدان پيدا می شما ابدی شويد، چون هر كه از ميوه

  شود. می» َملَک«
دارد. » تملک«ثل فرشته يعنی کسی که دارای امکانات خاصی است و م» َملَک« 

  گويد آنها را با همين حرف فريب داد.  می
ی قرآن عظيم الشان  آمده که درواقع بيان يک معنی است، در يکی  اين داستان  در دو آيه

آيه  طهسوره » (يا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يْبلَى« گويد  از قول ابليس می
خواهی تو را به درختی جاودانی راهنمايی کنم که اگر از آن  ای آدم، می ) ( 120

شود که بشر دو  بخوری، تملک و امکاناتی بيابی که هرگز کهنه نشود؟ پس معلوم می
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  انگيزه دارد که هيچ موجود ديگری ندارد:
که   خواهد امکاناتی داشته باشد خواهد جاويدان بماند، و ديگر اينکه می يکی آنکه می 

  وقت از ميان نرود . هيچ
كند  يْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ. انسان گمان می« اول می خوانيم :  حاال اين سه آيه را از آخر به

كند ساختن آخرت است؛  دارد، در حالی كه آنچه ما را جاويدان می اش می كه مال پاينده
ن است؛ در پی حقيقت بودن دنبال خير و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار كرد

  های خدايی پيدا كردن است.  است؛ ارزش
اِلَحاُت «  سازد. اينهاست كه انسان را ابدی می كهف آيه  سوره است  (» َواْلبَاقِياُت الصَّ

( يعنی کارهای نيک پايدار است. اعمال صالح است كه پيش پروردگار باالترين  )  46
  غافل  انسان  آن  كه  نيست  يعنی: كار چنان »نه  ولی« )4( »َكالَّ لَينَبذَنَّ فِی اْلُحَطَمِة «  .دمقام ومنزلت وعالترين پاداش را دار

يعنی:  »شود می  افگنده  قطعا در حطمه«  پندارد ،بلكه مغرور می  از خود راضی  زن طعنه
خرد و  شكند و می  چيز را در هم  همه  شود كه می  افگنده  در آتشی شبهه  بی  او و مالش
  كند. خوار می

 .   يعنی افتادن و افکنده شدن. » َنبذ«َكالَّ َلينبََذنَّ
طور در  مثل چيزی که انسان چيزی را در باطله دانی می اندازد ،  اينها هم همان

  افتند.  می» ُحَطَمة«
است و ُحَطْم » َحَطمَ «ی  از ريشه» ُحَطَمة«است. » همزة«در لغت هم معنی » ُحَطَمة«

  م شکستن و خورد و پايمال کردن.يعنی دره
اين کلمه را در دو جای از قرآن عظيم الشان استعمال گرديده است ، که در هر دوجای  

  معنای جالبی دارد .
گويند  آيد به هم می هاست، که وقتی حضرت سليمان و سپاهش می يکی از زبان مورچه 

) مبادا  18سوره نمل » ( اُن َوُجنُوُدهُ َال يْحِطَمنَُّكْم ُسلَيمَ « هايتان برويد تا  که به النه
  سليمان و لشكريانش پايمالتان کنند. 

کند.  می» ُحطام«های درختان را  و ديگر راجع به فصل  که برگ ها،  گل ها و شاخه
شوند.  شوند و در ُحَطَمة افکنده می  های خشک از درختان جدا می يعنی باد خزانی د برگ

کردند، خودشان هم در  شکستند و پايمال می ديگران را می اينها هم در زندگيشان چون
  برای  استفهام »؟ چيست  حطمه  كه  دانی  و تو چه«  )5»( َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ  «  ُحَطَمة، که شکننده و خورد کننده است، خواهند افتاد و خورد خواهند شد.

  خردكننده  آتش  ، گويی است  جهنم  آتش  نكرد  معرفی  ترسناک و  افگندن تعجب  ، به تفخيم
ِ اْلُموقََدةُ  «  كند. نمی  را درك  آن  عقل  كه  است از مقوالتی   جهنم َّ   الهی  فروزان  آتش  يعنی: حطمه »است  الهی  افروخته  آتش« )6( »نَاُر 
  . است شده   برافروخته  پروردگار با عظمت   فرمان  به  كه  است

سوزاند. فرياد وجدان است كه  کند و می پشيمانی و ندامت است که بروز می اين احساس
زند. ما انسانها زمانيکه بحث از آتش می شود ، به فهم ظاهری وبيروانی آن  آتش می
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  آتشی  يعنی: حطمه »شود  بر دلها غالب  كه  آتشی« )7»( الَّتِی تَطَِّلُع َعلَى اْألَْفئَِدِة «  .هايی که چه بسا در باطن خود ماست غافليم توجه می نمايم ولی  از آتش
پوشاند.  را می  و آن  شده  يابد و بر دلها غالب می  دلها راه  به  آن  سوزان  گرمای  كه  است

پوشاند، از  را در می  وجود آنان  تمام  آتش  كه  كرد در حالی  مخصوص  يادآوری  دلها را به
  بر آن  درد سختی  آزاری  و با اندك  است  نعضو بد  ترين لطيف  دل رو كه  آن

پليد،   ، نيات مقاصد انحرافی  و جايگاه  محل  دل  كه  روی  شود، يا از آن می عارض 
ْؤَصَدةٌ  «  . است  فضل  اهل  شمردن  بد مانند كبر و كوچك  و منش اخالق    يعنی: آتش »ط استمحي  تنگاتنگ  بر آنان  آتش  همانا آن« )8»( إِنََّها َعلَيِهم مُّ
  از همه  آنان  پس  است  بسته  تماما بر رويشان  آن  فراگير و درهای سو بر دوزخيان   از همه

َدٍة  «  توانند. نمی  آمده  بيرون  قرار دارند و از آن  آن در تنگنای   جهت َمدَّ بلند   ايیستونه  در احاطه  يعنی: آنان »باال بلند  در ستونهايی« )9»( فِی َعَمٍد مُّ
  ندارند.   فراری   اند و راه قرار گرفته و محكم 

درها بر روی شان مسدود گرديده ، وستون اساسی آن که از آهن «مفسرين ميگويند : 
ْؤَصَدةٌ «است توسط ميخ ها محکم گرداينده شده که امکان فرار از آن غير ممکن است  » مُّ

  ؟در اسالم حرام استزی اندو آيا مال  .يعنی چيزی که از آن امکان جدايی نيست
  مطلقا اندوختن و انباشته کردن مال و دارائی را  قابل تذکر است که دين مقدس اسالم  

اگر است ، ولی  حرام نکرده، و تنها هشدار شديدی به صاحب مال اندحته شده وارد شده 
،  سرزنشی متوجه صاحب مال نيست هرچند که اموال را پرداخت نمايد زکات مالش 

  باشد.وذخيره کرده  اندوخته از راه حالل فزيادی را 
پروردگار با عظمت ما درباره کسانی که زکات اموالشان را نمی دهند، می فرمايد : 

»  ِ ّ ةَ َوالَ يُنِفقُونََها فِی َسبِيِل  سوره »( َفبَِشّْرُهم ِبعََذاٍب أَِليٍم  َوالَِّذيَن َيْکِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
کنند و آن را در راه خدا خرج  ).يعنی : کسانی که طال و نقره را اندوخته می34توبه 
   نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناکی مژده بده. نمی

مودند : ابوداود از ام سلمه رضی هللا عنها روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فر
هرکس اموالش «).يعنی : 1564أبو داود (» َما بَلََغ أَْن تَُؤدَّی َزَکاتُهُ فَُزِکَّی فَلَْيَس بَِکْنزٍ  «

  اندوزِی. شود، ثروت  و ذخيره  آوری جمع  هم  بر روی  که  است  هر چيزی کنز:  ».به حد نصاب زکات برسد و زکاتش را بدهد، پس کنز نيست
َسِمْعُت َعْبَد « ) از عبدهللا بن دينار روايت کرده که او گفت : 595امام مالک در الموطأ (

َکاةُ  ِ ْبَن عَُمَر َوُهَو يُْسأَُل َعْن اْلَکْنِز َما ُهَو فَقَاَل ُهَو اْلَماُل الَِّذی َال تَُؤدَّی ِمْنهُ الزَّ َّ.«  
فت : مالی شنيدم که از عبدهللا بن عمر درباره کنز سوال شد که چيست؟ او گ«يعنی : 

  ».است که زکات آن پرداخت نشده باشد
ِ ْبِن عَُمَر   «و امام بخاری از خالد بن اسلم روايت کرده که گفت :  َّ َخَرْجنَا َمَع َعْبِد 
 :ِ َّ : أَْخبِْرنِی َعْن َقْوِل  ُ َعْنُهَما، فَقَاَل أَْعَرابِیٌّ َّ ةَ، َوالَِّذيَن يَْکنُِزوَن الذََّهَب َوا«َرِضَی  لِفضَّ

 َِّ ُ َعْنُهَما: 34[التوبة: » َوالَ يُْنِفقُونََها فِی َسِبيِل  َّ َمْن َکنََزَها، فَلَْم «] قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَی 
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 ُ َّ ا أُْنِزلَْت َجعَلََها  َکاةُ، فَلَمَّ  ُطْهًرا يَُؤِدّ َزَکاتََها فََوْيٌل لَهُ، إِنََّما َکاَن َهَذا قَْبَل أَْن تُْنَزَل الزَّ
  ).1404بخاری (». ِلْألَْمَوالِ 

يعنی : همراه عبد هللا بن عمر رضی هللا عنه بيرون رفتيم، يک نفر اعرابی به وی گفت : 
ِ «درباره اين آيه برايم بگو :  َّ ةَ، َوالَ يُْنِفقُوَنَها فِی َسبِيِل  ، »َوالَِّذيَن َيْکنُِزوَن الذََّهَب َوالِفضَّ

 عنه گفت : هرکس طال و نقره اندوخته کند و زکاتش را ندهد، پس ابن عمر رضی هللا
وای بر او، و اين مربوط به زمانی بود که زکات فرض نشده بود، وقتی زکات فرض شد 

  ».خداوند آنرا (يعنی زکات را) مايه پاکی امول قرار داد
مر روايت ) از عبيد هللا بن عمر از نافع از ابن ع7141» (المصنف« و عبدالزراق در 
ما أدی زکاته فليس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين، وما کان ظاهرا ال «کرده که گفت : 

آنچه زکاتش پرداخت شده باشد جزو کنز محسوب نمی «يعنی : ». يؤدی زکاته فهو کنز
شود حتی اگر زير هفت زمين (ذخيره و پنهان شده) باشد، و آنچه ظاهر است ولی زکاتش 

  ».جزو کنز استپرداخت نشده باشد، 
خالصه اينکه : آنچه حرام و مورد هشدار است، کنزی است (يعنی مال انباشته شده ای 

ولی مالی که به حد نصاب نرسيده و يا به نصاب رسيده و  تاديه نشود ،است) که زکاتش 
زکاتش ادا شده باشد،؛ بعنوان کنز تلقی نخواهد شد، و اسالم اندوختن مال را حرام نکرده 

  :آن کفاره غيبت و  پرداختن زکاتش را تحريم نموده است.بلکه ن
غيبت گردن از گناهان کبيره در شرعيت اسالمی بود وشخص  غيبت کننده نزد خداوند 

   خواهد شد، و خطير بودن اين گناه به دو علت است:  متعال معاقب 
نوعی ظلم به اين گناه تعدی به حق الناس است بنابراين خطر آن زياد بوده چرا که  - 1 

   مردم است.
غيبت کردن برای بيشتر مردم سهل و آسان است مگر برای کسی که خداوند متعال به  - 2 

   حاليکه اين گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است. وی رحم کرده باشد، در 
از اينرو مسلمان بايد مواظب اين آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دهد، 

ردن زبان به غيبت مسلمانان تنها باعث فزونی بار گناهان غيبت کننده خواهد و عادت ک
  شد و براستی جبران آنهمه گناه که قسمتی از آن حق الناس است سخت و دشوار است.

   اما در مورد کفاره ی غيبت الزمست که به بعضی از نکات مهم توجه کرد:
و استغفار از خدا برای کسيست اوال: کفاره ی غيبت، دعای خير کردن و طلب آمرزش 

  که غيبت او شده است.
دوما: بايد دانست که دعا و استغفار برای غيبت شونده بعنوان کفاره ی غيبت او به تنهايی 

صادقانه و پشيمانی قلبی و  کافی نيست، زيرا اصل بر اين است که گناهان جز با توبه  
ميد است که خداوند متعال توبه اش را عدم بازگشت به آن گناه پاک نمی شود، بعد از آن ا

   گناهش را ببخشد و وی را عفو نمايد. بپذيرد و 
اما پايمال کردن حق الناس، جز با طلب عفو و بخشش از کسی که به وی تجاوز و ظلم 

طرف او پاک نخواهد شد، دليل آن حديث  شده است، و سرانجام عفو و بخشش از 
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َمْن َکانَْت لَهُ َمْظلََمةٌ ِألَِخيِه «  لم است که می فرمايد:صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه وس
 َعَمٌل ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْیٍء فَْلَيتََحلَّْلهُ ِمْنهُ اْليَْوَم قَْبَل أَْن َال يَُکوَن ِدينَاٌر َوَال ِدْرَهٌم ، إِْن َکاَن لَهُ 

کُْن لَهُ َحَسنَاٌت أُِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت َصاِحبِِه فَُحِمَل َعلَْيِه أُِخذَ ِمْنهُ بِقَْدِر َمْظلََمتِِه ، َوإِْن لَْم تَ  َصاِلٌح 
هرکس به برادرش ظلم کرده خواه از جهت ناموس يا غير «يعنی:  ).2449بخاری (». 

روزی فرا رسد که دينار و درهم در  آن، همين امروز از او طلب بخشش کند قبل از آنکه 
آن  صالح داشته باشد به اندازه ظلمی که کرده از  شوند، اگر عمل آن روز پذيرفته نمی

ای نداشته باشد ازگناهان شخص مظلوم  شود و اگر کار نيک و حسنه می  برداشته
   ».شود اضافه می شود و بر گناهان او  می برداشته 

که در اين حديث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنها قبل از وفاتشان 
قيامت جبران مظالم با حسنات و سيئات خواهد بود نه درهم و  ه در روز شده است، چرا ک

   دينار و براستی که اين خسارتمندی واقعی است.
سوما: پس کسی که می خواهد نفس خود را از گناه غيبت مبرا و خالص کند بايد در 

غيبتش را کرده است سعی و تالش جدی کند، يعنی  طلب بخشش    خواستن از کسی که 
کند و تا  ز او طلب عفو و گذشت کند، و با سخنانی نرم و نيک از وی معذرت خواهی ا

می تواند در اين راه دريغ نورزد، حتی اگر شده و الزم شد برای وی هدايای با ارزشی 
بدست آورد، و علما تمامی اين موارد را جهت بدست آوردن رضايت  بخرد تا دل وی را 

   .جانب مقابل  جايز دانسته اند
اما بسياری از سلف صالح و اهل علم و فقها چنين رأی داده اند که اگر طلب  بخشش در 

بزرگی به دنبال داشته باشد؛ مثال موجب بر افروخته شدن خشم طرف    امر غيبت مفسده 
آکنده از دشمنی و کينه نمايد، در  شود، و موجب قطع صله ی رحم گردد، قلبها را 

اند که در  ترک طلب بخشش  از وی رخصت داده اند و گفته  اينصورت اکثر اهل علم بر
اين شرايط نيازی نيست که نزد غيبت شونده رفت و از وی بخشش  خواست، و اميد 

شده است) و طلب  دارند که دعا کردن برای او (يعنی دعا برای کسی که غيبت وی 
   ت کفايت کند.و استغفار برای وی نزد خداوند متعال بعنوان کفاره ی غيب  آمرزش

البته بعضی ديگر از اهل علم گفته اند که گناه غيبت جز با توبه و طلب بخشش   از کسی 
پاک نمی شود و کفاره ای ندارد و دعا و استغفار برای وی نمی  که غيبت وی شده است، 

تواند گناه غيبت را پاک کند، البته همين دسته از علما فرموده اند که اگر غيبت شونده 
ب باشد و يا فوت کرده باشد، در اينحالت دعا کردن برای او و استغفار برای وی غاي

  جايز است.
اما رأی صحيح اينست که هرگاه غيبت کننده، صادقانه توبه کند، در اينصورت بر وی 

غيبت کرده است،  الزم و شرط نشده که حتما به غيبت شونده خبر دهد که وی را 
ترس وجود داشته باشد که با بازگو کردن مسئله نزد  بخصوص زمانی که اين احتمال و

   داشته باشد. وی مفسده ای به دنبال 
خالصه اينکه طلب آمرزش از خدا برای کسی که غيبت وی شده است عذری اضطراری 

گيرد و شريعت اسالم حالت ضرورت را برای  است که در وقت ضرورت صورت می 
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   رد.زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر می گي
و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کسانی روشن می شود که در 

اين اميد که استغفار و دعا برای او نزد  غيبت کردن عمدی مسلمانان تساهل می کنند به 
آنها از   خداوند جهت کفاره ی غيبتش و پاک شدن گناه آن کافيست! در حاليکه نمی دانند 

   ور آنها اشتباه است:چند جهت اين تص
آنها فراموش کرده اند که شرط توبه اساسی، ندامت و صداقت در توبه و پشيمانی به  - 1 

   از مردم موفق به تحقق اين شرط نمی شوند. سوی خداوند متعال است، و بسياری 
همانا اصل حقيقی در جبران حق الناس، سعی و تالش جهت طلب بخشش از آنهاست،  - 2 

دادن به او (يعنی کسی که غيبتش شده است) موجب مفسده ی  رض، خبر و اگر به ف
به استغفار و دعا کردن  –  بجای حالليت جستن از او  –بزرگتری شود، در اين حالت 

برای او کفايت می شود و گرنه اصل بر اينست که نزد کسی که بر وی ظلم شده است 
   از او طلب گذشت شود.  رفت تا 

ده توسط شخصی ديگر با خبر شود که غيبت وی را کرده اند، در اين اگر غيبت شون - 3 
کننده الزمست تا مستقيما نزد او برود و از وی بخشش بخواهد، تا شايد  صورت بر غيبت 

گذشت کند، و اگر گذشت نکند در  ناراحتی و آزار قلب غيبت شونده تمام شود و 
از    او (برای خالص شدن اينصورت است که راهی جز استغفار و دعا کردن برای

   اين غيبت) وجود ندارد. گناه 
چهارم: در مورد شيوه و لفظ دعا و استغفار برای غيبت شونده بايد گفت که دعا کردن 

او باشد و عالوه بر آن بايد خود را نيز داخل دعا نمود،  برای او بايستی همراه با ذکر اسم 
(کسی که غيبت او را کرده » ا! بر من و فالنیاللهم اغفر لی ولفالن : باراله« مثال گفت: 

   ای) بيامرز.
   اللهم تجاوز عنا وعنه : بارالها! از گناه ما و او درگذر.

و بايد سعی نمود اين دعا را در اوقات اجابت دعا و با صدق و خلوص نيت خوانده شود 
   و از تکرار آن خسته نشد.

فار در حقيقت دفع عمل زشت و مقابله پنجم: الزمست اشاره شود که هدف از دعا و استغ
لذا برای رسيدن به اين هدف (دفع اثر عمل زشت و گناه  با آن بوسيله ی حسنات است و 

آن) الزم نيست که حتما از دعا و استغفار برای مظلوم استفاده شود و عمل ديگری برای 
د و ثوابش را توان هر نوع عمل صالح ديگری انجام دا اين هدف انجام نگيرد، بلکه می 

به او، و همراهی  به غيبت شونده اهدا نمود؛ مانند صدقه دادن بجای وی و يا کمک کردن 
با وی در هنگام محنت و سختی هايش و غيره، که اين اعمال جايگزين اذيتی می شود که 

   شده است. بر وی وارد 
ه کردن ساقط نمی حق مظلوم تنها با توب«شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا می گويد:   

اين مورد بين کسی که به ناحق ديگری را به قتل می  شود، و اين حق است، و فرقی در 
آنکس که از ظلم توبه  رساند با کسی که ظلم ديگری را بر او وارد می کند نيست، پس 

کند حق مظلوم تنها با اين توبه ساقط نمی شود، اما برای کامل کردن توبه اش بايد برايش 
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ن کند؛ با همان چيزی که توسط آن بر او ظلم کرده، و اگر در دنيا آن (بدی و ظلم جبرا
جبران نکند بايستی که در آخرت جبران کند، پس بر ظالم توبه کار الزمست که  را) 

حسنات زيادی را انجام دهد، تا اگر مظلومين حقوقشان را (در آخرت از او) بازگرفتند 
هرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از  مفلس باقی نماند، با اين وجود

فضل و لطف او بدور نيست، همانطور که اگر بخواهد هرگناه غير شرکی را برای آنکس 
إذا کان «که بخواهد می بخشد... در حديث ترمذی که آنرا صحيح يا حسن دانسته آمده: 

م الداعی وينفذهم البصر ، ثم يوم القيامة فإن هللا يجمع الخالئق فی صعيد واحد ، يسمعه
بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب ، أنا الملک ، أنا الديان ، ال ينبغی ألحد  يناديهم 

النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتی أقصه منه ، وال ينبغی  من أهل النار أن يدخل 
يعنی: ». ی أقصه منهوألحد من أهل النار عنده حق حت ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 

هرگاه روز قيامت رسيد خداوند متعال همه خاليق را در سرزمين واحدی جمع می کند، 
دعوتگری همه آنها را می شنواند سپس آنها را با صدايی ندا می دهد که از دور نزديک 
همه می شنوند، و خداوند می گويد: من فرمانروا هستم، من ديان (قضاوت کننده) هستم، 

نيست هيچيک از اهل جهنم وارد دوزخ شود درحاليکه او نزد يکی از اهل بهشت  شايسته
حقی دارد تا آنکه آن حق را از او بستاند، و برای هيچيک از اهل بهشت شايسته نيست 

که وارد بهشت گردد درحاليکه کسی از اهل جهنم از او حقی دارد تا آنکه حقش را 
  ».بستاند

أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط « سعيد خدری آمده: و در صحيح مسلم از حديث ابو 
فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فی  وقفوا علی قنطرة بين الجنة والنار، 

پلی بين بهشت و جهنم  يعنی: هرگاه اهل بهشت از صراط عبور کردند بر ». دخول الجنة
ند، و هرگاه (از گناه جرمشان) می ايستند، و بعضی از آنها از ديگران قصاص می گير

  قصاص گرديدند به آنها اجازه ی داخل شدن به بهشت داده می شود. پاک شدند و 
، يعنی: و 12حجرات ». َبْعًضا  َوَال يَْغتَب بَّْعُضُکم « و خداوند متعال نيز می فرمايد:  

« هيچ يک از شما ديگری را غيبت نکند. و غيبت از نوع ظلم تجاوز است. و فرمود: 
َ إِ  أَيُِحبُّ  َّ ِحيٌم أََحُدکُْم أَن يَأُْکَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََکِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا  اٌب رَّ َ تَوَّ َّ يعنی: آيا ». نَّ 

برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از  کسی از شما دوست دارد که گوشت 
   مهربان است.  پذير و  اين امر کراهت داريد؛ تقوای الهی پيشه کنيد که خداوند توبه
ن آگاه می گرداند تا توبه که (در اين آيه خداوند متعال) غيبت کنندگان را به توبه کرد

جبران آن آگاه می کند، اما اگر او را غيبت  و اين در چيزی است که مظلوم را از   کنند.
کند يا به وی تهمتی بزند ولی مظلوم از آن باخبر نگردد، در اينصورت بعضی از 

ی را گفته اند: از جمله شرط توبه برای ظالم اين است که به مظلوم اعالم کند که و علما 
اند خبر دادن به او شرط و الزم  غيبت کرده و وی را با خبر نمايد، و بعضی ديگر گفته 

نيست، و اين يکی قول بيشتر علما است، و هردو قول از امام احمد روايت شده   (حتمی)
او در اين قضيه اينست که ظالم در حق مظلوم حسناتی انجام دهد مانند:  است، اما قول 

و اهدای ثواب آن برای وی که اين  غفار برای او، و انجام عمل صالح دعا کردن و است
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گفته:  ) غيبت و تهمتش می شود. و حسن بصری  موارد (بعنوان جبران کننده ی و کفاره 
(مجموع الفتاوی) ». کفاره ی غيبت اين است که برای غيبت شونده استغفار کنی

)18/187 -189.(   
مسلمان متقی بايد مراقب گفتار و زبان خود باشد و  خالصه اينکه قبل از هرچيز انسان

زبان خويش را به بدگويی و غيبت مسلمين مشغول نسازد تا بارگناهانش را زياد نکند، 
ولی اگر مرتکب اين گناه کبيره گشت قبل از هرچيزی بر او الزمست تا توبه ای صادقانه 

کند، بعد از آن، اصل بر اينست کند و قلباً از غيبت آن مسلمان احساس ندامت و پشيمانی 
که اگر امکان داشت نزد غيبت شونده رفته و از او حالليت بخواهد، و اگر الزم شد به 

طريقی قلب وی را بدست آورد تا موفق به گذشت وی شود، اما اگر ممکن بود که باخبر 
کردن وی از غيبتش موجب شر بزرگتری شود و خشم وی را برانگيزاند و احتمال قطع 

صله رحم وجود داشت، در اين شرايط بعضی از علما فرموده اند که الزم نيست به او 
چيزی 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 برايش اهدا نمايد، و بعضی ديگر از علما فرموده 
ت خواستن از وی است مگر آنکه فوت کرده باشد يا غايب باشد اند تنها راه، همان حاللي

که در اينحالت بايد برايش دعا و استغفار کند، ولی رأی بيشتر علما اينست که در اين 
شرايط الزم نيست تا نزد غيبت شونده برود و وی را باخبر کند، بلکه برايش دعای خير 

   پاک شود. و استغفار کند، اميد است که کفايت کند و گناهش
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  سخن چينی:
يكی از آفات زبان که در اخالق اسالمی از رذايل اخالقی به شمار می رود سخن چينی يا 
نّمامی است. سخن چينی غالبا به اين گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر ديگری 

ن گفته به وی باز گويد، مثال بگويد فالن درباره تو چنين و چنان گفت؟ يا نسبت به تو چني
  .و چنان کرد

چين  سخن«گويد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: در حديثی حذيفه رضی هللا عنه می
  .)472/  10فتح الباری (  .»به بهشت راه ندارد

أی اإلسالم أفضل؟ فقال هللا صلی هللا عليه «از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سؤال شد: 
( متفق عليه)يعنی: کدام اسالم بهتر است؟ پيامبر  »وسلم: َمْن سلم المسلمون من لسانه ويده

  صلی هللا عليه و سلم فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند.
از صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن به نواميس و آبروی ديگران و 

من کان «ه است: دوری از بيهوده گويی است. رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم فرمود
يعنی: و کسی که ايمان به  متفق عليه).» ( يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت

  خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت اختيار کند.
اما کسی که از زبانش محافظت نمی کند و خبرکسی و سخن کسی را به ديگری باز می 

ورساختن آتش  ترين عامل قطع روابط و شعله رين و اساسیگويد اين امر موجب بزرگت
چين را مذمت نموده  گردد، و خداوند متعال سخن کينه و عداوت ميان مردم محسوب می

ِهينٍ «فرمايد: است، می ٍف مَّ شَّاء بِنَِميمٍ  * َوَال تُِطْع ُکلَّ َحالَّ اٍز مَّ   » َهمَّ
کند اطاعت مکن، و از کسی  ياد میو از کسی که بسيار سوگند ).«11 – 10سوره قلم  (

  ».کند اطاعت مکن  که بسيار عيبجوست و به سخن چينی آمد و شد می
های  گويد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم از کنار باغی از باغ ابن عباس رضی هللا عنه می

شدند،  شان عذاب می کردند و آنجا صدای دو نفر را شنيدند که در قبرهای مدينه عبور می
شوند، البته تعذيب آنان به خاطر گناه بزرگی  اين دو شخص عذاب می«ن فرمودند: ايشا

آری (گناه آنان بزرگ است) يکی از آنان از ادرار خويش پرهيز  –نيست، سپس فرمودند 
   .317/  1فتح الباری  .»کرد زنی) می چينی (دوبهم کرد، و آن ديگری سخن نمی
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  وظيفه ما در قبال سخن چين چيست؟
» إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُکلُّ أُولئَِک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً  «فرمايد: د متعال میخداون

انسان در برابر کارهايی که) چشم و گوش و دل، همه، (و ساير اعضای )«(36(اسراء: 
  ».گيرد دهند) مورد پرس و جوی از آن قرار می ديگر انجام می

ايد!  ای کسانی که ايمان آورده  ).يعنی:6(سوره حجرات » فَتُْصبُِحوا َعلَی َما فَعَْلتُْم َناِدِمينَ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُکْم فَاِسٌق ِبنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة يَا  «فرمايد: همچنين می
يد، مبادا به گروهی از اگر شخص فاسقی خبری برای شما بياورد، درباره آن تحقيق کن

  روی نادانی آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!
پس هرگاه فاسقی خبری رسانيد بايد درباره آن خبر تحقيق کرد و به محض شنيدن آن 

اقدام نکردد، چون تحقيق نکردن و بسنده نمودن به شنيدِن خبر خطر   باورش نکرد و
رتکب گناه گردد، چون هرگاه خبر او همانند خبر بزرگی دارد و سبب می شود تا انسان م

فرد عادل و راستگو پذيرفته شود به موجب ومقتضای آن حکم می شود آن گاه جان و 
مال هايی به ناحق تلف و ضايع می گردد که باعث پشيمانی و ندامت می شود، بلکه بايد 

و قرينه ها بر به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و بررسی کرد؛ پس اگر داليل 
تصديق قرار گيرد ، و اگر قرينه ها و   صداقت او داللت داشت به آن عمل شود و مورد

    تکذيب شود.  داليل بر دروغگو بودن او داللت می کرد بايد
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  رعايت هوشياری در قبال سخن چين:
اگرشخص سخن چين برای کسی اطالع می اورد ،در حين استماع بايد نکات ذيل جدآ در 

  شته باشد :نظر دا
  نبايد حرف سخن چين را باور کند و نبايد آنرا تصديق کند.     -1
  بايد او را نصيحت کند، و از چنين عملی نهی کند.     -2
  نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد.     -3
نبايد به خود اجازه دهد که حرف سخن چين را بازگويد، و نبايد بگويد فالنی اين چنين   -4

  شود. گفته است، چون با اين کار، خودش هم سخن چين می
کفی «فرمايد:  نبايد هر چيزی را که شنيد بازگويد، چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

  ) و لفظ از اوست.5روايت مسلم ( ».بالمرء إثماً أن يحدث بکل ما سمع
  ازگويد.يعنی: برای گناهکار بودن شخص همين کافی است که هر چيزی را شنيد ب

سخن اينها، مسايلی است که اگر انسان با جان و دل بدانها پی ببرد، ديگر مجالی برای 
  ماند. ديگران باقی نمی چين

  ولی به تاسف بايد گفت که امروز وضع بالعکس است :
کننده در مورد شخص مسلمان با دقت  های غيبت و غيبت و بدگويی سخن چين ـ به1 

  دهند. گوش می
برند و همواره  دهند، بلکه از شنيدن غيبت نيز لذت می به غيبت گوش فرا میتنها  ـ نه2

ی شخصی که از او غيبت  مشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند بيشتری درباره
  شود، بشنوند. می
پردازند که او را ناخوشايند  ـ عالوه بر شنيدن، خود نيز به ذکر اوصافی از شخص می3

  شوند. ا از شنيدن غيبت، خودشان نيز به غيبت مشغول میاست و بدين ترتيب جد
کنند و بر مسلمانی که حضور ندارد،  را تأکيد و بلکه تحسين می  سخن چين ـ سخنان4

  زنند. طعنه می
 
 
 
 
 
 
 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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  :فهرست موضعات 
  جز  ؤمعلومات م

   تسميه  وجه
  مناسبت اين سوره با سوره (عصر)

  نزول اسباب 
  ترجمه مؤجز   
   معنای اجمالی  

  معنی کلمات  
   درس ها و عبرت های سوره همزة

   محتوا و فضيلت سوره 
   پيام های عمده اين سوره 
  تفسير سوره   

  در اسالم حرام است    زیآيا مال اندو
    آنکفاره غيبت و

  سخن چينی
  وظيفه ما در قبال سخن چين چيست ؟

   در قبال سخن چينرعايت هوشياری 
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  منابع و مأخذ های عمده:
تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين  -

  سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 الرحيم فيروز هروی فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم   -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
مد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی مح -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) -
  صحيح مسلم  -
  صحيح البخاری -

  


