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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  9آيه است

الر ِحيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ

ِ
ٍ ٍ
ﱠِ
ﺐ أَ ﱠن َﻣﺎﻟَﻪُ أَ ْﺧﻠَ َﺪﻩُ ﴿َ ﴾٣ﮐﻼ
ﺴُ
َوﻳْ ٌﻞ ﻟ ُﮑ ِّﻞ ُﳘَ َﺰة ﻟُ َﻤ َﺰة ﴿ ﴾١اﻟﺬی َﲨَ َﻊ َﻣﺎﻻ َو َﻋ ﱠﺪ َدﻩُ ﴿َْ ﴾٢ﳛ َ
اک َﻣﺎ ا ْﳊُﻄَ َﻤﺔُ ﴿ُ َ ﴾٥ر ا ﱠِ اﻟ ُْﻤوقَ َﺪةُ ﴿ ﴾٦اﻟﱠﺘِﯽ ﺗَﻄﱠﻠِ ُﻊ َﻋﻠَﻰ
ﻟَﻴُـ ْﻨـﺒَ َﺬ ﱠن ﻓِﯽ ا ْﳊُﻄَ َﻤ ِﺔ ﴿َ ﴾٤وَﻣﺎ أَ ْد َر َ
ِ ِ
ﺻ َﺪةٌ﴿﴾٨ﻓِﯽ َﻋ َﻤ ٍﺪ ﳑَُ ﱠﺪ َدةٍ﴿﴾٩
اﻷﻓْﺌ َﺪة ﴿﴾٧إِﻧﱠـ َﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺆ َ

معلومات مؤجز :

» سوره الهمزه « از جمله سوره های مکی بوده ،دارای ) (1رکوع  ،و) (9نه آيت ،
و) (33سی وسه کلمه  ،و) ( 135يکصدوسی وپنج حرف  ،و) (46نقطه است .

وجه تسميه :

اين سوره » ال ُه َمزه « نام دارد زيرا ﷲ عزوجل آن را با آيهَ » :و ْي ٌل ِلکُ ِ ّل ُه َم َز ٍة لُ َم َز ٍة «
آغاز کرده است.
همزه :ﻛسﻲ است ﻛه غيبت و عيجويﻲ مردم را نموده و با سخن ،يا با فعل ،يا با اشاره
به آنان طعنه مﻲزند.

مناسبت اين سوره با سور ٔه )العصر( :

در سورهٔ » والعصر« چنان که ﷲ عزوجل بيان کرده انسان در خسران و هﻼکت است.
سپس در اين سوره حال فرد خسارت ديده را با يک مثال بيان می کند.

اسباب نزول :

ابن ابو حاتم محدث مشهور جهان اسﻼم از عثمان بن عمر روايت کرده است :ما همواره
می شنيديم که آيه » َو ْي ٌل ِل ُ
ک ِّل ُه َمزَ ةٍ لُ َمزَ ةٍ «در باره أبی بن خلف نازل شده است .
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.
که در مکه و قبل از هجرت به اقداماتی نه چندان خشونتآميز عليه پيامبر اسﻼم صلی ﷲ
عليه وسلم دست يازيداست.
اخنس از جمله سران قريش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او ،به پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم پيشنهادهايی دادند که اخنس در آنجا گفت» :ما و خدايان ما را رها کن،
ما نيز تو و پروردگارت را رها میکنيم «
اخنس بعد از هجرت و در جنگ بدر ،به دليل رهايی اموال از دست مسلمانان ،جنگ را
ترک کرده و برخی قبائل نيز از او پيروی کردند ،اما او در جنگ احد در سپاه کفار بوده
و فرزندش نيز در همان جنگ کشته شد .در نهايت اخنس ،با فتح مکه مسلمان شده و از
»مؤلّفه قلوبهم« قرار گرفته و حتی در جنگ حنين نيز در کنار مسلمانان حضور يافت.
اخنس در سالهای ابتدايی خﻼفت حضرت عمر ،درگذشت ) .بﻼذری ،احمد بن يحيی،
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انساب اﻻشراف ،تحقيق ،زکار ،سهيل ،زرکلی ،رياض ،ج  ،1ص  ،231دار الفکر،
بيروت ،چاپ اول1417 ،ق(.
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 ﷲ عليه وسلم را می ديد
طعنه می زد وعيب جوی می کرد پس » َو ْي ٌل ِل ُ
ک ِّل ُه َمزَ ةٍ لُ َمزَ ٍة « تا آخر سوره نازل شد.
ابو حيان اﻷندلسی مفسر تفسير البحر المحيط می نويسد :اين سوره ممکن است درباره ی
يکی از افراد زير نازل شده باشد که عبارتند از :اخنس بن شريق ،عاص بن وائل ،جميل
بن معمر ،وليد بن مغيره ،امية بن خلف  .و شکی نيست که اين سوره برای هر کسی که
اين اوصاف را دارد ،عام است.

ترجمه مؤجز:

الر ِح ِيم
من ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
الر ْح ِ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

ک ِّل ُ
ه َم َز ٍة لُ َم َز ٍة «﴿ ) ﴾1وای بر هر عيبجوی غيبتکنندهای (
» َو ْي ٌل ِل ُ
»الﱠذِی َج َم َع َم ً
ع ﱠد َد ُه «﴿) ﴾2همان( کسی که مال فراونی گرد آورد و شمارش کرد(
اﻻ َو َ
ب أ َ ﱠن َمالَهُ أ َ ْخلَ َدهُ «﴿) ﴾3گمان می کند که مالش او را جاودانه می سازد (
»يَحْ َ
س ُ
»ﮐ ﱠَﻼ ۖ◌ لَيُ ْن َبذَ ﱠن فِی ا ْل ُح َ
ط َم ِة «﴿) ﴾4هرگز چنين نيست )که او گمان می کند( مسلما ً در
»حطمه« انداخته خواهد شد (
ک َما ا ْل ُح َ
ط َمةُ «﴿) ﴾5و تو چه دانی »حطمه« چيست؟! (
» َو َما أ َ ْد َرا َ
ار اللﱠـ ِه ا ْل ُموقَ َدةُ «﴿) ﴾6آتش برافروخته الهی است (
» نَ ُ
» الﱠتِی تَ ﱠ
علَی ْ
اﻷ َ ْفئِ َد ِة «﴿) ﴾7آتشی( که بر دلها چيره گردد )و بسوزاند(.
ط ِل ُع َ
ص َدةٌ « ﴿) ﴾8بی گمان آن )آتش( بر آنها فرو بسته و ازهر سو آنها
» ِإنﱠ َها َ
علَ ْي ِه ْم ُم ْؤ َ
را محاصره کرده است (
ع َم ٍد ُم َم ﱠد َد ٍة «﴿ ) ﴾9در ستونهای بلند )کشيده شده( است (.
» فِی َ

معنای اجمالی :

ﷲ 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.
سپس صفتی از صفات اين غيبت کننده عيب جو را بيان می کند که آن جمع کردن
مال و شماريدن آن است در حالی که هيچ عﻼقه 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 تﻼش بيشتری می کند تا جايی
که به اين نتيجه می رسد که سبب طوﻻنی شدن عمرش در جمع اموال وسرمايه بيشتر
است در حالی که نمی داند اين بخل و خسيسی است که از عمر می کاهد و باعث نابودی
دنيا و آخرت وی می شود ولی بر عکس عطا و بخشش عمر را طوﻻنی تر می کند.
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ک َما ْال ُح َ
سپس ﷲ عزوجل می فرمايد » :ک ﱠَﻼ ۖ◌ لَيُ ْنبَ َذ ﱠن فِی ْال ُح َ
ط َمةُ«:
ط َم ِة ﴿َ ﴾٤و َما أَد َْرا َ
برای بزرگ نشان دادن آن و ايجاد ترس و وحشت.سپس در شرح حطمه می فرمايد:
ار اللﱠـ ِه ا ْل ُموقَ َدةُ« آتشی که هيزم آن مردم و سنگ هاست و به سبب شديد بودن »تَ ﱠ
ط ِل ُع
» َن ُ
علَی ْاﻷ َ ْفئِ َدةِ« يعنی از جسم به قلب نفوذ می کند و با وجود چنين حرارت شديدی آنها در
َ
آن زندانی هستند و از بيرون رفتن از آن نا اميد.
ص َدة ٌ« يعنی بسته اند
و به همين دليل است که بعد اين آيه می فرمايدِ » :إنﱠ َها َ
علَ ْي ِه ْم ُمؤْ َ
ع َم ٍد« از پشت درها کشيده شده اند در نتيجه نمی توانند از آن خارج شوند .او در
» ِفی َ
آيه ديگر در قرآن عظيم الشان ميفرمايد) :هر گاه بخواهند از )شدت( اندوه از آنجا خارج
شوند ،به آن باز گردانده می شوند( ) سوره حجُ » (22 :کلﱠ َما أ َ َرادُوا أ َ ْن يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ِم ْن
غ ٍ َّم أ ُ ِعيدُوا فِي َها«.

معنی ﮐلمات :

ويل :ننگ و عذاب شديد .و برخی گفته اند :ويل دره ايست در جهنم.
لکل همزة لمزة :همزة :غيبت کننده و ناسزاگو .لمزة :عيب جو که معموﻻ برای تحقير
مردم عيب جويی می کند.
جمع ماﻻً وعدده :يعنی مال را جمع کرده و آن را چندين بار می شمارد.
لينبذن :با اهانت و تحقير پرتاب می شود.
فی الحطمة :آتش جهنم .حطمة ناميده شده زيرا وقتی شخصی را در آن می اندازند
متﻼشی و منهدم می شود.
الموقدة :شعله ور و سوزان.
تطلع علی اﻷفئدة :آتش از وسط قلب ها باﻻ 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.
مؤصدة :سرپوشيده و در بسته است.
فی عمد ممدة :درستون های بلند ،پس آتش درداخل اين ستون ها خواهد بود) .تفسيرنور(

درس ها وعبرت های سوره همزة :

1ـ اين سوره بيانگر عقيده بعث و جزاست.
2ـ در اين سوره تاکيد بر اجتناب ودوری از غيبت و عيب جويی بعمل آمده است .
3ـ در اين سوره برای هر غيبت کننده و عيب جو و بخيل شدت عذاب جهنم بيان
گرديده است.که در اخير سوره هريکی از اين مباحث اخﻼقی به تفصيل بيان ميگردد.

محتوا و فضيلت سوره:

در اين سوره از ﻛسانى بحث بعمل آمده است که  :تمام توجه نيرو وقوت خويش رامتوجه
جمع اوری مال نمی نمايند  ،اونه تنها در حب مال همه اهتمام خويش را بخرچ ميدهد ،
بلکه تمام ارزشهاى وجـودى انسان را در آن خﻼصه مى ﻛنند ،سپس نسبت به ﻛسانى ﻛه
دستشان از آن خالى است به ديده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزامى گيرند.
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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مى گردد ،و روح و جان آنها را به آتش مى ﻛشد.

پيام های عمده اين سوره:

 -1يکى از آفات وخطرات ثروتاندوزى ،تحقير ديگران است» .همزة لمزة ...جمع ماﻻً
و عدده«
 -2مسائل اخﻼقى جزء دين است و انسان مؤمن ،بايد زبان و چشم خود را در کنترول
خود داشته باشد» .ويل لک ّل همزة لمزة«
 -3مراقب باشيم فريب مال ومتاع دنيا  ،مقام ومنصب دنيا را نخورد و مغرور نشود.
»يحسب ّ
ان ماله اخلده«
 -4آنان که به جاى انفاق مال ،در فکر جمع و احتکار اموال هستند ،منتظر عذاب ُخرد
ّ
لينبذن فى الحطمة«
کننده قيامت باشند» .جمع ماﻻً و عدّده...
 -5نيشزبان و طعنه زدن ،از گناهان کبيره است ،زيرا درباره آن وعده عذاب آمده
ّ
لينبذن فى الحطمة«
است» .ويل لک ّل همزة لمزة...
 -6آتشى که خدا بيفروزد ،نه فقط بر جسم ،بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مىکند.
»نار ّ الموقدة الّتى تطلع على اﻻفئدة«
 -7فکر بشر از درک حقايق دوزخ و بهشت عاجز است» .و ما ادراک ما الحطمة«
 -8ستونهاى بلند آتش ،راه فرار را بر دوزخيان مىبندد» .مؤصدة فى عمد ممددة«

تفسير سوره:

» َوي ٌل ِلّ ُك ِّل ُ
ه َم َز ٍة لﱡ َم َز ٍة «)) (1وای بر هر اشاره گر عيبجويی« يعنی :وای بر هر
غيبت ﻛننده وطعنه زننده .
سوره »همزه« با يک »وای« شروع شده استَ »:وي ٌل ِلّ ُﻛ ِّل ُه َمزَ ةٍ لﱡ َمزَ ةٍُ .ه َمزة و لُ َمزة «
چه ﻛسی است؟
»همزه «وزن مبالغه است در اصل اين لغت به معنای شﻛستن است  .شخص غيبت ﻛننده
 ،شخص غايب را با حرف ها و نيشهای ﻛﻼمش می شﻛند ،و همزه به ﻛسی گفته می
شود ﻛه در پشت سرمردم غيبت می ﻛند و»لمزه « به شخصی اطﻼق می شود ﻛه در
پيش روعيب جويی و با چشمک آبرو ،با سر و اشاره کسی را مورد تحقير وتوهين قرار
می دهد  .در اين سوره ﷲ تعالی با لحن تهديد وليدبن مغيره و اخنس را مورد عتاب و
مﻼمت قرار داده است .
همزة يعنی آنهايی که میخواهند ديگران را خورد وکوچک کنند ،فرق نمی کند که اين
عمليه خورد کردن به زبان باشد ويا با رفتارشان باشد  ،اين تعداد اشخاص ترقی
وپيشرفت خويش را درتحقير ،وعيب جوی ديگران جستجو می نمايد،وشخصت ديگران
را به اصطﻼح ترور می نمايند .
قرآن عظيم الشان درباره همچو اشخاص غيبت کر  ،ميگويد  ،اين کار مثل اين است
که گوشت مردهی برادرت را خورده باشی! تو شخصيت برادر دينیات را خورد میکنی
تا خودت را باﻻ ببری .او را بد جلوه میدهی تا خودت خوب جلوه کنی.
در برخی از حاﻻت وضعيت چنين پيش می ايد که برخی از انسانها به تعريف وتمجيد
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خويش می پردازد  ،خوب اين کاری بدی نيست که کسی از خود تعريف وتمجيد کند ،
ولی هستند انسانها ی که ميخواهند در اهانت وپايين اوردن ديگران  ،موقف وشخصيت
خويش را باﻻ نشان دهد  ،يعنی در خورد وضليل ساختن ديگر ان ميخواهند خود را
نيرومند وقوت مند وصاحب قوت نشان دهد.
در حديث شريف آمده است» :شرار عباد ﷲ تعالی المشاؤون بالنميمة ،المفسدون بين
اﻷحبة :بدترين بندگان خدا ج ّل جﻼله  ،سخنچينان برهم زننده رابطه دوستی در ميان
دوستان و عيبجويان اشخاص پاك و بیگناهاند«.
ع ﱠد َد ُه «)» (2آنکه مالی گرد آورد و شمارهاش ﻛرد« يعنی :که به
» الﱠذِی َج َم َع َماﻻ ً َو َ
سبب مال گرد آورده خود دلخوش ،سرمست و مغرور است و تصور می کند ﻛه به
وسيله اين مال  ،بر ديگران فضل و برتری دارد ،از اين جهت ديگران را ﻛوچك و حقير
می شمارد.
»لُ َمزة« کسی است؟ »الﱠذِی َج َم َع َم ً
اﻻ « ﻛسی ﻛه تمام سعی وتﻼش اش درجمعآوری مال
بمصرف می رسد .
ع ﱠد َدهُ« و اينکه هميشه اورا می شمارد  .اندختن مال و ثروت را برای مصرف
» َو َ
ودادن صدقه جمع نمی کند  ،بلکه آنرابرای لذت بردن از شمردنش میخواهد .خوش دارد
که مردم برايش بگويد  ،فﻼن پولداروسرمايدار بزرگی است.
ب أ َ ﱠن َمالَهُ أ َ ْخلَ َد ُه «) (3خيال میﻛند ﻛه مالش او را جاويدان و پاينده خواهد
»يحْ َ
س ُ
کرد؛ وطوری کمان ميکند  ،ﻛه هرگز نمیميرد! وهميشه مالش با او خواهد بود ،بنﺂ
هميشه دلبسته مال خويش اند ،وسرمست مال خويش است  ،نه فﻛر مرگ به ذهنش
خطور میﻛند و نه به بعد از مرگ میانديشد.
ولی اين را فراموش کرده است که اين مال وثروت اش در قبر جوابگوی اش نخواهد
بود  ،بلکه اين اعمال صاح است که صاحب خود را در حياتی ابدی جاودان میﻛند ،نه
مال و ثروت همچنين علم همراه با عمل است ﻛه صاحب خود را جاويدان میﻛند.
مفسرين درمورد اينکه شيطان از چه راه توانست آدم وحوا را در بهشت فريب دهد می
نويسند :
شيطان دو چيز به آنها گفت .يکی اينکه خدا برای اين گفته است که به اين درخت نزديک
ين أ َ ْو تَﻛُونَا ِمنَ ْالخَا ِلدِينَ  ) «.سوره اعراف آيه  ( 20که نخواسته
نشويد که» أَن ت َ ُﻛونَا َملَ َﻛ ِ
شما ابدی شويد ،چون هر ﻛه از ميوهی اين شجره بخورد عمر جاويدان پيدا میکند و
» َملَک« میشود.
» َملَک« يعنی کسی که دارای امکانات خاصی است و مثل فرشته »تملک« دارد.
میگويد آنها را با همين حرف فريب داد.
اين داستان در دو آيهی قرآن عظيم الشان آمده که درواقع بيان يک معنی است ،در يکی
ش َج َرةِ ْال ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ ﱠﻻ ي ْبلَى« )سوره طه آيه
علَى َ
از قول ابليس میگويد » يا آ َد ُم ه َْل أَدُلﱡ َك َ
 ) ( 120ای آدم ،میخواهی تو را به درختی جاودانی راهنمايی کنم که اگر از آن
بخوری ،تملک و امکاناتی بيابی که هرگز کهنه نشود؟ پس معلوم میشود که بشر دو
6
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انگيزه دارد که هيچ موجود ديگری ندارد:
يکی آنکه میخواهد جاويدان بماند ،و ديگر اينکه میخواهد امکاناتی داشته باشد که
هيچوقت از ميان نرود .
ب أ َ ﱠن َمالَهُ أ َ ْخلَ َدهُ .انسان گمان میﻛند
حاﻻ اين سه آيه را از آخر بهاول می خوانيم ْ » :
يح َس ُ
ﻛه مال پايندهاش میدارد ،در حالی ﻛه آنچه ما را جاويدان میﻛند ساختن آخرت است؛
دنبال خير و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار ﻛردن است؛ در پی حقيقت بودن
است؛ ارزشهای خدايی پيدا ﻛردن است.
صا ِل َحاتُ « است )سوره ﻛهف آيه
اينهاست ﻛه انسان را ابدی میسازدَ ».و ْالبَاقِياتُ ال ﱠ
 ) ( 46يعنی کارهای نيک پايدار است .اعمال صالح است ﻛه پيش پروردگار باﻻترين
مقام ومنزلت وعالترين پاداش را دارد.
»ك ﱠَﻼ لَين َبذَ ﱠن فِی ا ْل ُح َ
ط َم ِة «)» (4ولی نه« يعنی :ﻛار چنان نيست ﻛه آن انسان غافل
طعنهزن از خود راضی مغرور میپندارد ،بلﻛه »قطعا در حطمه افگنده میشود« يعنی:
او و مالش بیشبهه در آتشی افگنده میشود ﻛه همه چيز را در هم میشﻛند و خرد و
خوار میﻛند.
َﻛ ﱠﻼ َلينبَ َذ ﱠن» .نَبذ« يعنی افتادن و افکنده شدن.
مثل چيزی که انسان چيزی را در باطله دانی می اندازد  ،اينها هم همانطور در
» ُح َ
ط َمة« میافتند.
ط َم« است و ُح َ
ط َمة« از ريشهی » َح َ
ط َمة« در لغت هم معنی »همزة« استُ » .ح َ
» ُح َ
ط ْم
يعنی درهم شکستن و خورد و پايمال کردن.
اين کلمه را در دو جای از قرآن عظيم الشان استعمال گرديده است  ،که در هر دوجای
معنای جالبی دارد .
يکی از زبان مورچههاست ،که وقتی حضرت سليمان و سپاهش میآيد به هم میگويند
سلَي َما ُن َو ُجنُو ُدهُ « ) سوره نمل  ( 18مبادا
که به ﻻنههايتان برويد تا » َﻻ ْ
يح ِط َمنﱠ ُﻛ ْم ُ
سليمان و لشﻛريانش پايمالتان کنند.
و ديگر راجع به فصل که برگ ها ،گل ها و شاخههای درختان را » ُحطام« میکند.
يعنی باد خزانی د برگهای خشک از درختان جدا میشوند و در ُح َ
ط َمة افکنده میشوند.
اينها هم در زندگيشان چون ديگران را میشکستند و پايمال میکردند ،خودشان هم در
ُح َ
ط َمة ،که شکننده و خورد کننده است ،خواهند افتاد و خورد خواهند شد.
اك َما ا ْل ُح َ
» َو َما أ َ ْد َر َ
ط َمةُ «)» (5و تو چه دانی ﻛه حطمه چيست؟« استفهام برای
تفخيم ،به تعجبافگندن وترسناک معرفی ﻛردن آتش جهنم است ،گويی آتش خردﻛننده
جهنم از مقوﻻتی است ﻛه عقل آن را درك نمیﻛند.
ار ﱠ ِ ا ْل ُموقَ َدةُ «)» (6آتش افروخته الهی است« يعنی :حطمه آتش فروزان الهی
» نَ ُ
است ﻛه به فرمان پروردگار با عظمت برافروخته شده است.
اين احساس پشيمانی و ندامت است که بروز میکند و میسوزاند .فرياد وجدان است ﻛه
آتش میزند .ما انسانها زمانيکه بحث از آتش می شود  ،به فهم ظاهری وبيروانی آن
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توجه می نمايم ولی از آتشهايی که چه بسا در باطن خود ماست غافليم.
علَى ْ
اﻷ َ ْفئِ َد ِة «)» (7آتشی ﻛه بر دلها غالب شود« يعنی :حطمه آتشی
»الﱠتِی تَ ﱠط ِل ُع َ
است ﻛه گرمای سوزان آن به دلها راه میيابد و بر دلها غالب شده و آن را میپوشاند.
دلها را به يادآوری مخصوص ﻛرد در حالی ﻛه آتش تمام وجود آنان را در میپوشاند ،از
آنرو ﻛه دل لطيفترين عضو بدن است و با اندك آزاری درد سختی بر آن
عارض میشود ،يا از آن روی ﻛه دل محل و جايگاه مقاصد انحرافی ،نيات پليد،
اخﻼق و منش بد مانند ﻛبر و ﻛوچك شمردن اهل فضل است.
ص َدةٌ «)» (8همانا آن آتش بر آنان تنگاتنگ محيط است« يعنی :آتش
» ِإنﱠ َها َ
يهم ﱡم ْؤ َ
علَ ِ
از همه سو بر دوزخيان فراگير و درهای آن تماما بر رويشان بسته است پس آنان از همه
جهت در تنگنای آن قرار دارند و از آن بيرون آمده نمیتوانند.
ع َم ٍد ﱡم َم ﱠد َد ٍة «)» (9در ستونهايی باﻻ بلند« يعنی :آنان در احاطه ستونهايی بلند
» ِفی َ
و محﻛم قرار گرفتهاند و راه فراری ندارند.
مفسرين ميگويند » :درها بر روی شان مسدود گرديده  ،وستون اساسی آن که از آهن
ص َدة ٌ«
است توسط ميخ ها محکم گرداينده شده که امکان فرار از آن غير ممکن است » ﱡمؤْ َ
يعنی چيزی که از آن امکان جدايی نيست.

آيا مال اندوزی در اسﻼم حرام است؟

قابل تذکر است که دين مقدس اسﻼم مطلقا اندوختن و انباشته کردن مال و دارائی را
حرام نکرده ،و تنها هشدار شديدی به صاحب مال اندحته شده وارد شده است  ،ولی اگر
زکات مالش را پرداخت نمايد  ،سرزنشی متوجه صاحب مال نيست هرچند که اموال
زيادی را از راه حﻼل فاندوخته وذخيره کرده باشد.
پروردگار با عظمت ما درباره کسانی که زکات اموالشان را نمی دهند ،می فرمايد :
س ِبي ِل ّ ِ َف َب ِ ّ
ب أَ ِل ٍيم «)سوره
َب َو ْال ِف ﱠ
ش ْر ُهم ِب َع َذا ٍ
ضةَ َوﻻَ يُن ِفقُونَ َها فِی َ
» َوالﱠذِينَ َي ْک ِن ُزونَ الذﱠه َ
توبه .(34يعنی  :کسانی که طﻼ و نقره را اندوخته میکنند و آن را در راه خدا خرج
نمینمايند ،آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناکی مژده بده.
ابوداود از ام سلمه رضی ﷲ عنها روايت کرده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :
ْس بِ َک ْن ٍز« أبو داود ).(1564يعنی » :هرکس اموالش
ی فَلَي َ
» َما بَلَ َغ أ َ ْن ت ُ َؤدﱠی زَ کَاتُهُ فَ ُز ِ ّک َ
به حد نصاب زکات برسد و زکاتش را بدهد ،پس کنز نيست«.
اندوزی.
ﮐنز :هر چيزی است که بر روی هم جمعآوری و ذخيره شود ،ثروت
ِ
س ِم ْعتُ َع ْب َد
امام مالک در الموطأ ) (595از عبدﷲ بن دينار روايت کرده که او گفت َ » :
ع ْن ْال َک ْن ِز َما ُه َو فَقَا َل ُه َو ْال َما ُل الﱠذِی َﻻ ت ُ َؤدﱠی ِم ْنهُ ﱠ
الزکَاة ُ«.
ﱠ ِ بْنَ عُ َم َر َو ُه َو يُسْأ َ ُل َ
يعنی » :شنيدم که از عبدﷲ بن عمر درباره کنز سوال شد که چيست؟ او گفت  :مالی
است که زکات آن پرداخت نشده باشد«.
ع َم َر
و امام بخاری از خالد بن اسلم روايت کرده که گفت  » :خ ََر ْجنَا َم َع َع ْب ِد ﱠ ِ ب ِْن ُ
ضةَ،
َب َوال ِف ﱠ
ی :أ َ ْخ ِب ْرنِی َع ْن َق ْو ِل ﱠ َِ » :والﱠذِينَ يَ ْکنِ ُزونَ الذﱠه َ
َر ِ
ی ﱠ ُ َع ْن ُه َما ،فَقَا َل أَع َْرا ِب ﱞ
ض َ
ی ﱠ ُ َع ْن ُه َماَ » :م ْن َکنَزَ هَا ،فَلَ ْم
س ِبي ِل ﱠ ِ« ]التوبة [34 :قَا َل اب ُْن ُ
ع َم َر َر ِ
َوﻻَ يُ ْن ِفقُونَ َها فِی َ
ض َ
8

سوره الهمزه
ت َجعَلَ َها ﱠ ُ ُ
ي َُؤ ِ ّد زَ کَاتَ َها فَ َو ْي ٌل لَهُ ،إِنﱠ َما َکانَ َه َذا قَ ْب َل أ َ ْن ت ُ ْنزَ َل ﱠ
الزکَاةُ ،فَلَ ﱠما أ ُ ْن ِزلَ ْ
ط ْه ًرا
ِل ْﻸ َ ْم َوا ِل« .بخاری ).(1404
يعنی  :همراه عبد ﷲ بن عمر رضی ﷲ عنه بيرون رفتيم ،يک نفر اعرابی به وی گفت :
سبِي ِل ﱠ ِ«،
َب َوال ِف ﱠ
ضةََ ،وﻻَ يُ ْن ِفقُو َن َها فِی َ
درباره اين آيه برايم بگو َ » :والﱠذِينَ َي ْکنِ ُزونَ الذﱠه َ
ابن عمر رضی ﷲ عنه گفت  :هرکس طﻼ و نقره اندوخته کند و زکاتش را ندهد ،پس
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«.
و عبدالزراق در » المصنف« ) (7141از عبيد ﷲ بن عمر از نافع از ابن عمر روايت
کرده که گفت » :ما أدی زکاته فليس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين ،وما کان ظاهرا ﻻ
يؤدی زکاته فهو کنز« .يعنی » :آنچه زکاتش پرداخت شده باشد جزو کنز محسوب نمی
شود حتی اگر زير هفت زمين )ذخيره و پنهان شده( باشد ،و آنچه ظاهر است ولی زکاتش
پرداخت نشده باشد ،جزو کنز است«.
خﻼصه اينکه  :آنچه حرام و مورد هشدار است ،کنزی است )يعنی مال انباشته شده ای
است( که زکاتش تاديه نشود  ،ولی مالی که به حد نصاب نرسيده و يا به نصاب رسيده و
زکاتش ادا شده باشد،؛ بعنوان کنز تلقی نخواهد شد ،و اسﻼم اندوختن مال را حرام نکرده
بلکه نپرداختن زکاتش را تحريم نموده است.

غيبت وﮐفاره آن :

غيبت گردن از گناهان کبيره در شرعيت اسﻼمی بود وشخص غيبت کننده نزد خداوند
متعال معاقب خواهد شد ،و خطير بودن اين گناه به دو علت است:
 -1اين گناه تعدی به حق الناس است بنابراين خطر آن زياد بوده چرا که نوعی ظلم به
مردم است.
 -2غيبت کردن برای بيشتر مردم سهل و آسان است مگر برای کسی که خداوند متعال به
وی رحم کرده باشد ،در حاليکه اين گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است.
از اينرو مسلمان بايد مواظب اين آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دهد،
و عادت کردن زبان به غيبت مسلمانان تنها باعث فزونی بار گناهان غيبت کننده خواهد
شد و براستی جبران آنهمه گناه که قسمتی از آن حق الناس است سخت و دشوار است.
اما در مورد کفاره ی غيبت ﻻزمست که به بعضی از نکات مهم توجه کرد:
اوﻻ :کفاره ی غيبت ،دعای خير کردن و طلب آمرزش و استغفار از خدا برای کسيست
که غيبت او شده است.
دوما :بايد دانست که دعا و استغفار برای غيبت شونده بعنوان کفاره ی غيبت او به تنهايی
کافی نيست ،زيرا اصل بر اين است که گناهان جز با توبه صادقانه و پشيمانی قلبی و
عدم بازگشت به آن گناه پاک نمی شود ،بعد از آن اميد است که خداوند متعال توبه اش را
بپذيرد و گناهش را ببخشد و وی را عفو نمايد.
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 بخشش از طرف او پاک نخواهد شد ،دليل آن حديث
9
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َت لَهُ َم ْ
صحيحی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که می فرمايدَ » :م ْن کَان ْ
ظلَ َمةٌ ِﻷ َ ِخي ِه
َار َو َﻻ د ِْر َه ٌم ِ ،إ ْن َکانَ لَهُ َع َم ٌل
َیءٍ فَ ْل َيتَ َحلﱠ ْلهُ ِم ْنهُ ْال َي ْو َم قَ ْب َل أ َ ْن َﻻ َي ُکونَ دِين ٌ
ِم ْن ِع ْر ِ
ض ِه أ َ ْو ش ْ
صا ِل ٌح أ ُ ِخذَ ِم ْنهُ بِقَد ِْر َم ْ
احبِ ِه فَ ُح ِم َل َعلَ ْي ِه
ظلَ َمتِ ِه َ ،و ِإ ْن لَ ْم تَکُ ْن لَهُ َح َسنَاتٌ أ ُ ِخ َذ ِم ْن َسيِّئَا ِ
ص ِ
ت َ
َ
« .بخاری ).(2449يعنی» :هرکس به برادرش ظلم کرده خواه از جهت ناموس يا غير
آن ،همين امروز از او طلب بخشش کند قبل از آنکه روزی فرا رسد که دينار و درهم در
آن روز پذيرفته نمیشوند ،اگر عمل صالح داشته باشد به اندازه ظلمی که کرده از آن
برداشته میشود و اگر کار نيک و حسنهای نداشته باشد ازگناهان شخص مظلوم
برداشته میشود و بر گناهان او اضافه میشود«.
که در اين حديث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنها قبل از وفاتشان
شده است ،چرا که در روز قيامت جبران مظالم با حسنات و سيئات خواهد بود نه درهم و
دينار و براستی که اين خسارتمندی واقعی است.
سوما :پس کسی که می خواهد نفس خود را از گناه غيبت مبرا و خﻼص کند بايد در
طلب بخشش خواستن از کسی که غيبتش را کرده است سعی و تﻼش جدی کند ،يعنی
از او طلب عفو و گذشت کند ،و با سخنانی نرم و نيک از وی معذرت خواهی کند و تا
می تواند در اين راه دريغ نورزد ،حتی اگر شده و ﻻزم شد برای وی هدايای با ارزشی
بخرد تا دل وی را بدست آورد ،و علما تمامی اين موارد را جهت بدست آوردن رضايت
جانب مقابل جايز دانسته اند.
اما بسياری از سلف صالح و اهل علم و فقها چنين رأی داده اند که اگر طلب بخشش در
امر غيبت مفسده بزرگی به دنبال داشته باشد؛ مثﻼ موجب بر افروخته شدن خشم طرف
شود ،و موجب قطع صله ی رحم گردد ،قلبها را آکنده از دشمنی و کينه نمايد ،در
اينصورت اکثر اهل علم بر ترک طلب بخشش از وی رخصت داده اند و گفته اند که در
اين شرايط نيازی نيست که نزد غيبت شونده رفت و از وی بخشش خواست ،و اميد
دارند که دعا کردن برای او )يعنی دعا برای کسی که غيبت وی شده است( و طلب
آمرزش و استغفار برای وی نزد خداوند متعال بعنوان کفاره ی غيبت کفايت کند.
البته بعضی ديگر از اهل علم گفته اند که گناه غيبت جز با توبه و طلب بخشش از کسی
که غيبت وی شده است ،پاک نمی شود و کفاره ای ندارد و دعا و استغفار برای وی نمی
تواند گناه غيبت را پاک کند ،البته همين دسته از علما فرموده اند که اگر غيبت شونده
غايب باشد و يا فوت کرده باشد ،در اينحالت دعا کردن برای او و استغفار برای وی
جايز است.
اما رأی صحيح اينست که هرگاه غيبت کننده ،صادقانه توبه کند ،در اينصورت بر وی
ﻻزم و شرط نشده که حتما به غيبت شونده خبر دهد که وی را غيبت کرده است،
بخصوص زمانی که اين احتمال و ترس وجود داشته باشد که با بازگو کردن مسئله نزد
وی مفسده ای به دنبال داشته باشد.
خﻼصه اينکه طلب آمرزش از خدا برای کسی که غيبت وی شده است عذری اضطراری
است که در وقت ضرورت صورت می گيرد و شريعت اسﻼم حالت ضرورت را برای
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زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر می گيرد.
و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کسانی روشن می شود که در
غيبت کردن عمدی مسلمانان تساهل می کنند به اين اميد که استغفار و دعا برای او نزد
خداوند جهت کفاره ی غيبتش و پاک شدن گناه آن کافيست! در حاليکه نمی دانند آنها از
چند جهت اين تصور آنها اشتباه است:
 -1آنها فراموش کرده اند که شرط توبه اساسی ،ندامت و صداقت در توبه و پشيمانی به
سوی خداوند متعال است ،و بسياری از مردم موفق به تحقق اين شرط نمی شوند.
 -2همانا اصل حقيقی در جبران حق الناس ،سعی و تﻼش جهت طلب بخشش از آنهاست،
و اگر به فرض ،خبر دادن به او )يعنی کسی که غيبتش شده است( موجب مفسده ی
بزرگتری شود ،در اين حالت – بجای حﻼليت جستن از او – به 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 از او طلب گذشت شود.
 -3اگر غيبت شونده توسط شخصی ديگر با خبر شود که غيبت وی را کرده اند ،در اين
صورت بر غيبت کننده ﻻزمست تا مستقيما نزد او برود و از وی بخشش بخواهد ،تا شايد
ناراحتی و آزار قلب غيبت شونده تمام شود و گذشت کند ،و اگر گذشت نکند در
اينصورت است که راهی جز استغفار و دعا کردن برای او )برای خﻼص شدن از
گناه اين غيبت( وجود ندارد.
چهارم :در مورد شيوه و لفظ دعا و استغفار برای غيبت شونده بايد گفت که دعا کردن
برای او بايستی همراه با ذکر اسم او باشد و عﻼوه بر آن بايد خود را نيز داخل دعا نمود،
مثﻼ گفت» :اللهم اغفر لی ولفﻼن  :بارالها! بر من و فﻼنی« )کسی که غيبت او را کرده
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.
پنجم :ﻻزمست اشاره شود که هدف از دعا و استغفار در حقيقت دفع عمل زشت و مقابله
با آن بوسيله ی حسنات است و لذا برای رسيدن به اين هدف )دفع اثر عمل زشت و گناه
آن( ﻻزم نيست که حتما از دعا و استغفار برای مظلوم استفاده شود و عمل ديگری برای
اين هدف انجام نگيرد ،بلکه می توان هر نوع عمل صالح ديگری انجام داد و ثوابش را
به غيبت شونده اهدا نمود؛ مانند صدقه دادن بجای وی و يا کمک کردن به او ،و همراهی
با وی در هنگام محنت و سختی هايش و غيره ،که اين اعمال جايگزين اذيتی می شود که
بر وی وارد شده است.
شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ می گويد» :حق مظلوم تنها با توبه کردن ساقط نمی
شود ،و اين حق است ،و فرقی در اين 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 آنکس که از ظلم توبه
کند حق مظلوم تنها با اين توبه ساقط نمی شود ،اما برای کامل کردن توبه اش بايد برايش
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جبران کند؛ با همان چيزی که توسط آن بر او ظلم کرده ،و اگر در دنيا آن )بدی و ظلم
را( جبران نکند بايستی که در آخرت جبران کند ،پس بر ظالم توبه کار ﻻزمست که
حسنات زيادی را انجام دهد ،تا اگر مظلومين حقوقشان را )در آخرت از او( بازگرفتند
مفلس باقی نماند ،با اين وجود هرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از
فضل و لطف او بدور نيست ،همانطور که اگر بخواهد هرگناه غير شرکی را برای آنکس
که بخواهد می بخشد ...در حديث ترمذی که آنرا صحيح يا حسن دانسته آمده» :إذا کان
يوم القيامة فإن ﷲ يجمع الخﻼئق فی صعيد واحد  ،يسمعهم الداعی وينفذهم البصر  ،ثم
يناديهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب  ،أنا الملک  ،أنا الديان  ،ﻻ ينبغی ﻷحد
من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتی أقصه منه  ،وﻻ ينبغی
ﻷحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وﻷحد من أهل النار عنده حق حتی أقصه منه« .يعنی:
هرگاه روز قيامت رسيد خداوند متعال همه خﻼيق 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،
شايسته نيست هيچيک از اهل جهنم وارد دوزخ شود درحاليکه او نزد يکی از اهل بهشت
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«.
و در صحيح مسلم از حديث ابو سعيد خدری آمده » :أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط
وقفوا علی قنطرة بين الجنة والنار ،فيقتص لبعضهم من بعض ،فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فی
دخول الجنة« .يعنی :هرگاه اهل بهشت از صراط عبور کردند بر پلی بين بهشت و جهنم
می ايستند ،و بعضی از آنها از ديگران قصاص می گيرند ،و هرگاه )از گناه جرمشان(
پاک شدند و قصاص گرديدند به آنها اجازه ی داخل شدن به بهشت داده می شود.
ض ُ
ضا « .حجرات  ،12يعنی :و
کم َب ْع ً
و خداوند متعال نيز می فرمايدَ » :و َﻻ يَ ْغتَب بﱠ ْع ُ
هيچ يک از شما ديگری را غيبت نکند .و غيبت از نوع ظلم تجاوز است .و فرمود» :
اب ﱠر ِحي ٌم « .يعنی :آيا
أَي ُِحبﱡ أ َ َح ُدکُ ْم أَن َيأ ْ ُک َل لَ ْح َم أ َ ِخي ِه َم ْيتًا فَک َِر ْهت ُ ُموهُ َواتﱠقُوا ﱠ َ ِإ ﱠن ﱠ َ ت َ ﱠو ٌ
کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به يقين( همه شما از
اين امر کراهت داريد؛ تقوای الهی پيشه کنيد که خداوند توبهپذير و مهربان است.
که )در اين آيه خداوند متعال( غيبت کنندگان را به توبه کردن آگاه می گرداند تا توبه
کنند .و اين در چيزی است که مظلوم را از جبران آن آگاه می کند ،اما اگر او را غيبت
کند يا به وی تهمتی بزند ولی مظلوم از آن باخبر نگردد ،در اينصورت بعضی از
علما گفته اند :از جمله شرط توبه برای ظالم اين است که به مظلوم اعﻼم کند که وی را
غيبت کرده و وی را با خبر نمايد ،و بعضی ديگر گفته اند خبر دادن به او شرط و ﻻزم
)حتمی( نيست ،و اين يکی قول بيشتر علما است ،و هردو قول از امام احمد روايت شده
است ،اما قول او در اين قضيه اينست که ظالم در حق مظلوم حسناتی انجام دهد مانند:
دعا کردن و استغفار برای او ،و انجام عمل صالح و اهدای ثواب آن برای وی که اين
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موارد )بعنوان جبران کننده ی و کفاره ( غيبت و تهمتش می شود .و حسن بصری گفته:
کفاره ی غيبت اين است که برای غيبت شونده استغفار کنی«) .مجموع الفتاوی(
).(189-187/18
خﻼصه اينکه قبل از هرچيز انسان مسلمان متقی بايد مراقب گفتار و زبان خود باشد و
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 ﻻزمست تا توبه ای صادقانه
کند و قلبا ً از غيبت آن مسلمان احساس ندامت و پشيمانی کند ،بعد از آن ،اصل بر اينست
که اگر امکان داشت نزد غيبت شونده رفته و از او حﻼليت بخواهد ،و اگر ﻻزم 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 ﻻزم 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
اند تنها راه ،همان حﻼليت خواستن از وی است مگر آنکه فوت کرده باشد يا غايب باشد
که در اينحالت بايد برايش دعا و استغفار کند ،ولی رأی بيشتر علما اينست که در اين
شرايط ﻻزم نيست تا نزد غيبت شونده برود و وی را باخبر کند ،بلکه برايش دعای خير
و استغفار کند ،اميد است که کفايت کند و گناهش پاک شود.
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سخن چينی:

يﻛی از آفات زبان که در اخﻼق اسﻼمی از رذايل اخﻼقی به شمار می رود سخن چينی يا
ن ّمامی است .سخن چينی غالبا به اين گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر ديگری
گفته به وی باز گويد ،مثﻼ بگويد فﻼن درباره تو چنين و چنان گفت؟ يا نسبت به تو چنين
و چنان کرد.
در حديثی حذيفه رضی ﷲ عنه میگويد :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند»:سخنچين
به بهشت راه ندارد«) .فتح الباری (.472 / 10
از پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم سؤال شد» :أی اﻹسﻼم أفضل؟ فقال ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلمَ :م ْن سلم المسلمون من لسانه ويده« ) متفق عليه(يعنی :کدام اسﻼم بهتر است؟ پيامبر
صلی ﷲ 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
دوری از بيهوده گويی است .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم فرموده است» :من کان
خيرا أو ليصمت« ) متفق عليه( .يعنی :و کسی که ايمان به
يؤمن با واليوم اﻵخر فليقل ً
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
گويد اين امر موجب بزرگترين و اساسیترين عامل قطع روابط و شعلهورساختن آتش
کينه و عداوت ميان مردم محسوب میگردد ،و خداوند متعال سخنچين را مذمت نموده
از ﱠم ﱠ
شاء ِبن َِم ٍيم«
ين * َه ﱠم ٍ
است ،میفرمايدَ »:و َﻻ ت ُ ِط ْع ُک ﱠل َح ﱠﻼفٍ ﱠم ِه ٍ
)سوره قلم ».(11 – 10و از کسی که بسيار سوگند ياد میکند اطاعت مکن ،و از کسی
که بسيار عيبجوست و به سخن چينی آمد و شد میکند اطاعت مکن «.
ابن عباس رضی ﷲ عنه میگويد :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از کنار باغی از باغهای
مدينه عبور میکردند و آنجا صدای دو نفر را شنيدند که در قبرهایشان عذاب میشدند،
ايشان فرمودند» :اين دو شخص عذاب میشوند ،البته تعذيب آنان به خاطر گناه بزرگی
نيست ،سپس فرمودند – آری )گناه آنان بزرگ است( يکی از آنان از ادرار خويش پرهيز
نمیکرد ،و آن ديگری سخنچينی )دوبهمزنی( میکرد« .فتح الباری .317 / 1
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سوره الهمزه
وظيفه ما در قبال سخن چين چيست؟

ک َکانَ َع ْنهُ َمسْؤُوﻻً«
خداوند متعال میفرمايدِ »:إ ﱠن ال ﱠ
ص َر َو ْالفُ َؤا َد ُک ﱡل أُولئِ َ
س ْم َع َو ْالبَ َ
)اسراء)»(36 :انسان در برابر کارهايی که( چشم و گوش و دل ،همه) ،و ساير اعضای
ديگر انجام میدهند( مورد پرس و جوی از آن قرار میگيرد«.
صيبُوا قَ ْو ًما بِ َج َهالَ ٍة
همچنين میفرمايد »:يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا إِن َجا َء ُک ْم فَا ِس ٌق ِبنَبَ ٍأ فَتَبَيﱠنُوا أَن ت ُ ِ
علَی َما فَ َع ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ « )سوره حجرات .(6يعنی :ای کسانی که ايمان آوردهايد!
فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
اگر شخص فاسقی خبری برای شما بياورد ،درباره آن تحقيق کنيد ،مبادا به گروهی از
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
شنيدن خبر خطر
باورش نکرد و اقدام نکردد ،چون تحقيق نکردن و بسنده نمودن به
ِ
بزرگی دارد و سبب می شود تا انسان مرتکب گناه گردد ،چون هرگاه خبر او همانند خبر
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
به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق ،تحقيق و بررسی کرد؛ پس اگر دﻻيل و قرينه ها بر
صداقت او دﻻلت داشت به آن عمل شود و مورد تصديق قرار گيرد  ،و اگر قرينه ها و
دﻻيل بر دروغگو بودن او دﻻلت می کرد بايد تکذيب شود.
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سوره الهمزه
رعايت هوشياری در قبال سخن چين:

اگرشخص سخن چين برای کسی اطﻼع می اورد ،در حين استماع بايد نکات ذيل جدآ در
نظر داشته باشد :
 -1نبايد حرف سخن چين را باور کند و نبايد آنرا تصديق کند.
 -2بايد او را نصيحت کند ،و از چنين عملی نهی کند.
 -3نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد.
 -4نبايد به خود اجازه دهد که حرف سخن چين را بازگويد ،و نبايد بگويد فﻼنی اين چنين
گفته است ،چون با اين کار ،خودش هم سخن چين میشود.
نبايد هر چيزی را که شنيد بازگويد ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد» :کفی
بالمرء إثما ً أن يحدث بکل ما سمع« .روايت مسلم ) (5و لفظ از اوست.
يعنی :برای گناهکار بودن شخص همين کافی است که هر چيزی را شنيد بازگويد.
اينها ،مسايلی است که اگر انسان با جان و دل بدانها پی ببرد ،ديگر مجالی برای سخن
چين ديگران باقی نمیماند.
ولی به تاسف بايد گفت که امروز وضع بالعکس است :
1ـ به سخن چين و غيبت و بدگويیهای غيبتکننده در مورد شخص مسلمان با دقت
گوش میدهند.
2ـ نهتنها به غيبت گوش فرا میدهند ،بلکه از شنيدن غيبت نيز لذت میبرند و همواره
مشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند بيشتری دربارهی شخصی که از او غيبت
میشود ،بشنوند.
3ـ عﻼوه بر شنيدن ،خود نيز به ذکر اوصافی از شخص میپردازند که او را ناخوشايند
است و بدين ترتيب جدا از شنيدن غيبت ،خودشان نيز به غيبت مشغول میشوند.
4ـ سخنان سخن چين را تأکيد و بلکه تحسين میکنند و بر مسلمانی که حضور ندارد،
طعنه میزنند.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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