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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  36آيه است.

الر ِحيم
ِب ْ
الرحْ َم ِن ﱠ
س ِم ﱠ ِ ﱠ

ستَ ْوفُ َ
ين ﴿ ﴾١الﱠذ َ
َو ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِفّ ِف َ
ون ﴿َ ﴾٢وإِذَا کَالُو ُه ْم أ َ ْو َو َزنُوهُ ْم
ِين إِذَا ا ْکتَالُوا َ
اس يَ ْ
علَى النﱠ ِ
ون ﴿ ﴾٣أَﻻ َي ُ
ک أَنﱠ ُه ْم َم ْبعُوث ُ َ
س ُر َ
ب
يُ ْخ ِ
اس ِل َر ِّ
ون ﴿ِ ﴾٤ل َي ْو ٍم ع َِظ ٍ
ظ ﱡن أُولَ ِئ َ
يم ﴿َ ﴾٥ي ْو َم َيقُو ُم النﱠ ُ
ا ْل َعالَ ِم َ
اب
ک َما ِ
اب ا ْلفُ ﱠج ِار لَ ِفی ِ
س ِ ّجي ٌن ﴿ِ ﴾٨کت َ ٌ
ين ﴿َ ﴾٦کﻼ ِإ ﱠن ِکت َ َ
ين ﴿َ ﴾٧و َما أَد َْرا َ
س ِ ّج ٍ
ک ِذّبُ َ
ين ﴿ ﴾١٠الﱠذ َ
ک ِذّبِ َ
ب ِب ِه إِﻻ
ّين ﴿َ ﴾١١و َما يُ َ
ِين يُ َ
َم ْرقُو ٌم ﴿َ ﴾٩و ْي ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ِل ْل ُم َ
ک ِ ّذ ُ
ون بِيَ ْو ِم ال ِد ِ
ين ﴿ ﴾١٣کَﻼ َب ْل َر َ
اﻷو ِل َ
علَى قُلُو ِب ِه ْم
ان َ
يم ﴿ِ ﴾١٢إ َذا تُتْلَى َ
س ِ
علَ ْي ِه آ َياتُنَا قَا َل أ َ َ
اطي ُر ﱠ
ُک ﱡل ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
ون ﴿ ﴾١٤کَﻼ إِنﱠ ُه ْم ع َْن َربِّ ِه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُ َ
سبُ َ
َما کَانُوا يَ ْ
يم
ون ﴿ ﴾١٥ث ُ ﱠم إِنﱠ ُه ْم لَ َ
ک ِ
صالُو ا ْل َج ِح ِ
اب اﻷب َْر ِار لَ ِفی ِع ِلّ ِيّ َ
ک ِ ّذبُ َ
ين ﴿َ ﴾١٨و َما
﴿ ﴾١٦ث ُ ﱠم يُقَا ُل َه َذا الﱠذِی ُک ْنت ُ ْم ِب ِه ت ُ َ
ون ﴿ ﴾١٧کَﻼ ِإ ﱠن ِکت َ َ
ش َه ُدهُ ا ْل ُمقَ ﱠربُ َ
ک َما ِع ِّليﱡ َ
اب َم ْرقُو ٌم ﴿ ﴾٢٠يَ ْ
يم
ون ﴿ِ ﴾١٩کت َ ٌ
ار لَ ِفی نَ ِع ٍ
ون ﴿ِ ﴾٢١إ ﱠن اﻷب َْر َ
أَد َْرا َ
ف فِی ُو ُجو ِه ِه ْم نَ ْ
ک يَ ْنظُ ُر َ
سقَ ْو َن ِم ْن
﴿َ ﴾٢٢
يم ﴿ ﴾٢٤يُ ْ
اﻷرائِ ِ
ون ﴿ ﴾٢٣ت َ ْع ِر ُ
ض َرةَ النﱠ ِع ِ
علَى َ
َ
َ
َ
س َ
ون ﴿َ ﴾٢٦و ِم َزا ُجهُ ِم ْن
وم ﴿ِ ﴾٢٥ختَا ُمهُ ِم ْ
ک ف ْليَتَنَاف ِس ا ْل ُمتَنَافِ ُ
ک َوفِی ذ ِل َ
س ٌ
يق َم ْخت ُ ٍ
َر ِح ٍ
ِين أَجْ َر ُموا کَانُوا ِم َن الﱠذ َ
ون ﴿ ﴾٢٨إِ ﱠن الﱠذ َ
ب بِ َها ا ْل ُمقَ ﱠربُ َ
ِين آ َمنُوا
يم ﴿َ ﴾٢٧
تَ ْ
ع ْينًا يَش َْر ُ
سنِ ٍ
َي ْ
ُون ﴿َ ﴾٢٩و ِإذَا َم ﱡروا ِب ِه ْم َيتَغَا َم ُز َ
ض َحک َ
ون ﴿َ ﴾٣٠و ِإ َذا ا ْن َقلَبُوا ِإلَى أ َ ْه ِل ِه ُم ا ْن َق َلبُوا
ضالﱡ َ
ُﻻء لَ َ
فَ ِک ِه َ
علَ ْي ِه ْم
سلُوا َ
ون ﴿َ ﴾٣٢و َما أ ُ ْر ِ
ين ﴿َ ﴾٣١و ِإذَا َرأ َ ْوهُ ْم قَالُوا ِإ ﱠن َهؤ ِ
کفﱠ ِار يَ ْ
ض َحک َ
ين ﴿ ﴾٣٣فَا ْليَ ْو َم الﱠذ َ
َحافِ ِظ َ
ک
علَى
﴿َ ﴾٣٤
ُون
ِين آ َمنُوا ِم َن ا ْل ُ
اﻷرائِ ِ
َ
يَ ْن ُ
ار َما کَانُوا يَ ْف َعلُ َ
ظ ُر َ
ون ﴿﴾٣٦
ب ا ْل ُ
ون ﴿َ ﴾٣٥ه ْل ث ُ ّ ِو َ
کفﱠ ُ

معلومات مؤجـز:

نام اين سوره » المطففين « ) کاهندگان مخفيانه « است ،که از آي ٔه اول اين سوره گرفته
شده است .اين سوره دارای ) (1رکوع ،هفتصدو هشتاد حرف ) ،( 780يکصدو شصت
ونه کلمه ) ،( 169سی وشش ) ( 36آيت ،و) ( 358وسه صدوپنچاه وهشت نقطه است.
سوره )مطففين ( بين مفسرين اختﻼف رای است.
در مورد مکی بودن ،و يا مدنی بدون
ٔ
قول راجح نزد اکثر مفسرين اينست که اين سوره مدنی است.
ويل للمطففين کم فروشی و خيانت کردن در خريد و فروش يکی از صفت های زشت
وبدی است که پرورد گار با عظمت ما فاعل آن را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و وعده
داده که اگر شخص آن را ترک نکرد عاقبتش عذاب دردناکی خواهد بود .و اين فعل
عادت بسيار بد است ٬که ﷲ تعالی رسولش را به سوی فاعﻼن آن فرستاد تا آنها را به
ايمان دعوت کند و از اين عادت زشت دور کند و همچنين به آنها هشدار دهد که عدم
ترک آن باعث هﻼکت آنان خواهد شد.
قرآن عظيم الشان می فرمايد  » :وای بر کم فروشان کم دهندگان ) (1آنانکه چون پيمانه
از مردم گيرند تمام می ستانند) (2و چون برای مردم پيمانه و يا وزن کنند زيان می
رسانند و می کاهند) (3آيا ايشان گمان ندارند که برانگيخته می شوند ) (4برای روز
بزرگی) (5روزی که مردم به فرمان پروردگار جهانيان بپاخيزند )(6
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اسباب نزول ) شأن نزول( :

درمورد اسباب نزول اين سوره :در حديثی که امام نسائی و ابن ماجه از ابن عباس
رضی ﷲ عنه روايت کرده اند آمده است »:لما قدم النبی صلی ّ عليه وسلم المدينة کانوا
من أخبث الناس کيﻼً ،فأنزل ّ تعالی) :ويل للمط ِفّفين( فحسنوا الکيل بعد ذلک(.
) زمانی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم به مدينه تشريف آوردند ،ديد که مردم مدينه
از خيانت ترين مردم در پيمانه کردن اجناس هستند ،پس ﷲ تعالی اين آيه را نازل کرد:
)ويل للمطففين( بعد از آن در پيمانه کردن عدالت را برقرار کردند.
و قرطبی رحمه ﷲ در تفسير اين آيه می گويد :گروهی گفته اند که سبب نزول اين سوره
به خاطر مردی که معروف به ابی جهينه بود ،نازل شد ،اين مرد دو پيمانه داشت که با
يکی از آنان جنس را می فروخت و با ديگری می خريد.

محتوا کلی سوره مطففين:

تعداد کثيری از مفسرين در تفاسير خويش کلمات » تطفيف « » وزن « و » کيل « در
اين سوره بر تعين وزن معنوی وقدر ومنزلت اشخاص بکار برده اند  ،ومی فرمايند که
در مجموع سوره مﻼحظه ميشود که بحث از » فجار «  ،موضعات زشت وعاقبت وخيم
آنان وبحث از » ابرار « ونيکو کاران وپايان شايسته ونيکوی آنان است.
از نظر اسﻼم بزرگترين تعرض به آبرو وعزت انسان است  ،همانگونه که گرامترين
سر مايه انسان شرف وعزت است  ،بزرگترين وشنيع ترين تجاوز تعدی نيز لطمه زدن
به حيثيت وعزت انسان وتجاوز بر آبروی او ست  .بدين ترتيب »مطفف « کسيست که
انسان شريف را تحقير کند  ،نسبت به او اهانت روا دارد  ،خود را با ﻻتر از او بشمارد
 ،در اثنای قضاوت در باره شايستگی های ذاتی او و اعتبار وحيثيت اجتماعی اش مر
تکب تعدی وتجاوز شود  ،از وزن او بکاهد وارزش او را کمتر جلوه دهد .
ووقتی خود را بر مردم عرضه می کند وقضاوت آنان را در مورد شايستگی های خود
وزن واعتبار اجتماعی اش جويا شود  ،انتظار آنرا دارد که بيش از حد ستايش کنند ،
پيمانه اورا پر جلوه داده خﻼ وکم وکاستی را در شخصيت او نشا ندهی نکنند واو را
از هر عيب ونقص برتر وباﻻتذ بشمارند  ،همين گناه زشت وشنيع در اين سوره مورد
بحث قرار گرفته است.

ترجمه وتفسير موجـز:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
ِبس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

» َوي ٌل ِلّ ْل ُم َط ِفّ ِف َ
ين « )) (1وای به حال کم کنندگان )از حقوق مردم( .
ست َ ْوفُ َ
»الﱠذ َ
ون«)) (2کسانیکه چون )برای خود( پيمانه
ِين ِإذَا ا ْكتَالُواْ َ
اس ي ْ
علَى النﱠ ِ
زنند از مردم به تمام و کمال دريافت میدارند(.
» َو ِإ َذا كَالُو ُه ْم أَو ﱠو َزنُوهُ ْم ْ
س ُر َ
ون «)) (3و هنگامیکه برای ديگران پيمانه میزنند
يخ ِ
يا وزن میکنند کم میگذارند«.يعنی زمانيکه به ديگران چيزی را می فروشد از وزن آن
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کم می کند و برای خود می گيرد و به بدينترتيب برای جانب مقابل زيان می رسانند .
بنابراين تقلب و خيانتی که درآيه مبارکه از آن ذکری بعمل آمده است  ،در واقع همان
تقلب در پيمانه کردن و تقلب در اندازه گيری با ترازو است ٬زيرا در آن زمان مردم از
اين دو بسيار استفاده می کردند ٬اما برخی از علماء می گويند :اين تقلب فقط شامل
صرف امور تجارتی نميگردد  ،بلکه شامل تمام حق و حقوق حتی عبادات نيزمی شود.
امام قرطبی رحمه ﷲ می گويد :ديگران گفته اند :تقلب ذکر شده در آيه شامل تقلب کردن
در پيمانه و ترازودر وضو و نماز و حتی سخن هم می شود .و از سالم بن ابی الجعد
روايت شده که گفت :نماز با پيمانه است ٬پس کسی که به آن وفا کرد به او نيز وفا خواهد
شد ٬و کسی که در آن تقلب کرد ٬پس بدانيد که ﷲ تعالی چنين می فرمايد» :ويل
للمطففين« و برخی از علماء گفته اند :هر چيزی که با تصرف کردن در آن ٬فرد بيشتر
از حقش را بگيرد و يا هم به صاحب حق کم تر از حقش را به او دهد پس آن تقلب
محسوب می شود.

کم فروشی در قرآن :

» َوي ٌل ِلّ ْل ُم َ
ط ِفّفِينَ « »وای بر مطففين« يعنی :زيان و نابودی بر كسانی باد كه از حقوق
مردم در وزن و پيمانه میكاهند.
در قرآن عظيم الشان در تعداد کثيری از آيات قرآنی به طور صريح و مکرربه کم
فروشی اشاراتی بعمل آمده و به شدت تمام اين عمل را تقبيح نموده  ،و باﻻتر از آن
قرآن عظيم الشان کم فروشی را موجب ويران شدن شهر مدين و نابود شدن قوم آن
معرفی کرده است  ،اهميت اين موضع به حدی می باشد که در شش سوره از 114
سوره قرآن عظيم الشان  ،کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است.
بنابر اهميت اين موضوع است که سوره مطففين به نام » کم فروشان « مسمی گرديده
است .
مسمی ساختن يک سوره بنام »کم فروشان«  ،طوريکه که گفتيم  ،حاکی بر مهم بودن و
شايع بودن اين مسئله در بين بنی آدم می باشد.
واينکه وقتی اين سوره ی مبارکه با چنين جمله ای آغاز می شود» َو ْي ٌل ِلّ ْل ُم َ
ط ِفّفِينَ « يعنی
دهندگان )حق مردم ( و يا به عبارت ديگر يعنی وای بر کم فروشان  ،اين
وای برکاهش
ِ
مطلب نشان از سنگين بودن جرم کم فروشی و حق تلفی دارد.
حرام و غيراخﻼقی بودن کم فروشی چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ عقلی
امريست انکار ناپذير .متاسفانه امروزه کم فروشی ابعاد گوناگونی پيدا کرده است.
کم فروشی در اجناسی که بر اساس وزنشان فروخته می شوند ،از قديمی ترين انواع
کم فروشی است.
» تطفيف« که » مطففين« از آن گرفته شده است در لغت به معنای » اندک و کم«
است و» مطفف « به کسی اطﻼق می شود که از چيزی بکاهد و آن را از حد واقعی آن
کم کند و آن را اندک کند  ،حال آن چيز ممکن است جنسی باشد که به ديگری می فروشد
و يا کاری باشد که برای شخصی انجام می دهد و يا حتی ممکن است قيمت چيزی باشد
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که می پردازد و يا مزد کاری باشد که می پردازد در واقع امکان تطفيف کردن و کاستن
فقط در داد و ستد نيست بلکه در هر معامله ای ممکن است.
قرآن عظيم الشان با بيان کلمه )مطففين( در کمال فصاحت مطلب را طوری بيان
فرموده که هر کم کاری و کم فروشی ای را شامل ميشود.
پروردگار با عظمت ما در سوره اسراء می فرمايد »:واوفوا الکيل اذا کلتم و زنوا
بالقسطاس المستقيم  .ذلک خير و احسن تأويﻼً«  ).جنس را با پيمانه کامل و وزن درست
تحويل بدهيد  .که اين کار خوب می باشد و عاقبت بهتری برای شما دربردارد(.
در اين سوره مبارکه که قبل از اشاره به موضوع پيمانه و وزن صحيح به زنا و قتل
نفس و تعدی به مال يتيمان اشاره شده است و کم فروشی در رديف اين گناهها قرار
گرفته است .
همچنان در سوره رحمن آمده است  » :والسماء رفعها و وضع الميزان  .اﻻ تطغوافی
الميزان  .واقيموا الوزن بالقسط وﻻتخسروا الميزان  )« .آسمان را خداوند برافراشت و
ميزان عدل را برقرار کرد  .تا در آنچه وزن می کنند تجاوز و تعدی روا نداريد و هرگاه
چيزی را وزن می کنيد عدالت و صحت ترازو را رعايت کنيد و آنچه را وزن می کنيد
کم ندهيد .
هکذا در سور ٔه انعام آمده است  » :واوفوا الکيل و الميزان بالقسط« ) پيمانه را تمام و
وزن را درست و عادﻻنه تحويل بدهيد(.
در اين سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است برمی شمرد :
خودداری از شرک  ،و احسان به والدين  ،و خودداری از کشتن اوﻻد خود از ترس فقر
و تنگدستی  ،و خودداری از فحشاء ظاهر و باطن  ،و قتل نفس  ،وخودداری از تجاوز و
دست درازی به مال يتيم  ،و در آخر صحت پيمانه و وزن و خودداری از کم فروشی
است.
پروردگار با عظمت ما درسوره اعراف  ،خطاب به قوم شعيب اهالی شهر مدين می
فرمايد  :پيمانه و وزن را تمام و کمال تحويل بدهيد و در مال مردم نقصان روا مداريد و
در پهنه زمين پس از آنکه صﻼح و اصﻼح برقرار شد فساد را منتشر نکنيد و اين امر
برای شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد .
همچنان در سوره هود داستان قوم مدين و رفتار غير انسانی آنان را با شعيب پيغمبر و
سرنوشت وحشتناک آنها را بازگو می کند .
خداوند ج ّل جﻼله قوم شعيبعليه السﻼم را به جهت آن نابود كرد كه در وزن و پيمانه
زيان میرسانيدند بعد از آنكه شعيبعليه السﻼم مكررا آنان را نصيحت كردَ :ويا قَ ْو ِم
اس أ َ ْشياءهُ ْم» ...هود «85 /
أ َ ْوفُواْ ْال ِم ْكيا َل َو ْال ِميزَ انَ بِ ْال ِقس ِ
ْط َوﻻَ تَ ْب َخسُواْ النﱠ َ
شيخ ابوالقاسم قشيری :میگويد:
»لفظ مطفف شامل كم كردن در وزن و پيمانه ،آشكار كردن عيب كاﻻ يا پنهان كردن آن
و طلب انصاف برای خود و ترك انصاف دادن برای ديگران ،همه میشود پس هر كس
كه آنچه را برای خود میپسندد ،برای برادر مسلمان خويش نپسندد ،او منصف و دادگر
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نيست و هر كسكه عيب مردم را میبيند اما عيب خود را نمیبيند ،او نيز مطفف است و
هر كس كه حق خود را از مردم میطلبد اما حقوق آنان را نمیدهد ،او نيز از اين جمله
است.
پس جوانمرد كسی است كه حقوق مردم را میپردازد و برای خود از كسی
حقی نمی طلبد«.
در حديثی از حضرت عبد ﷲ بن عباس روايت شده است که رسول ﷲ صلی اله عليه
وسلم فرموده است » :خمس بخمس ،ما نقض قوم العهد إﻻ سلط عليهم عدوهم وما حكموا
بغير ما أنزل ﷲ إﻻ فشا فيهم الفقر وﻻ ظهرت فيهم الفاحشه إﻻ فشا فيهم الموت وﻻ طففوا
المكيال إﻻ منعوا النبات وأخذوا بالسنين وﻻ منعوا الزكاة إﻻ حبس عنهم المطر «
يعنی سزای پنج گناه پنج چيز است:
 -1کسی که عهد وپيمان را بشکند  ،خداوند دشمن را بر او مسلط می کند.
 -2ملتی که قانون ﷲ را رها ساخته می خواهد موافق با قانون ديگر عمل کند  ،بين آنها
فقر وفاقه واحتياج عام می گردد.
 -3قومی که زنا وبی حيايی در آنها رايج گردد  ،خداوند طاعون وامراض ديگر را بر
آنها مسلط می گرداند .
 -4کسانی که در کيل ووزن کوتاهی کنند  ،خداوند آنها را به قحط مبتﻼ می سازد.
 -5کسانی که زکات ادا نمی کنند  ،خداوند باران را از آنان باز می دارد  ) .ذکر
القرطبی وقال اخرجه البزار بمعناه مالکبن آنس ايضآ من حديث ابن عمر(
طبرانی از حضرت ابن عباس روايت کرده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود  :قومی که در ميان آنها خيانت در امول غنيمت رايج باشد  ،خداوند بيم دشمن را
در قلوب آنها می اندازد  ،وقومی که ربا خواری بين آنان رايج يابد  ،مرگ ومير در ميان
آنها اضافه می شود  ،وقومی که در کيل ووزن  ،کم وکاست نمايند ،خداوند رزق آنها
را قطع می نمايد ،وکسانی که بر خﻼف دستور خداوند قضاوت نمايند ،بين آنان قتل
وخونريزی عام می گردد وکسانی که در معاهدات غداری وعهد شکنی می کنند  ،خداوند
دشمن را بر آنها مسلط می گرداند ) .رواه مالک موقوفآ ،مظهری (.

تطفيف درعبادات:

در »موطا امام مالک « آمده است که حضرت عمر )رض( کسی را ديد که رکوع
وسجده وارکان ديگر نماز را بطور کامﻶطوری که حق آنست ادا نمی کند  ،ونماز را به
سرعت به پايان می رساند  ،فرمود » :لقد طففت « يعنی تو در حقوق ﷲ مرتکب به
تطفيف شدی.
حضرت امام مالک پس از نقل اين قول حضرت فاروق فرموده است که » لکل شیء
وفاء وتطفيف « يعنی پرداخت کامل حق يا کاستن  ،در هر چيزی می باشد  ،حتی در
نماز  ،وضو وطهارت نيز  ،وهم چنين کوتاهی کننده در حقوق ديگر خداوند وعبادات ،
مجرم به تطفيف می باشد  ،ونيز کسی که در حقوق مقرره بندگان کوتاهی کند او هم در
حکم تطفيف می باشد.
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عدم اعتقاد به زندگی بعد از مرگ :

»أ َ َﻻ ي ُ
ظ ﱡن أُولَئِ َك أَنﱠ ُهم ﱠم ْبعُوث ُ َ
ون «)) (4آيا اينان نمیدانند که دوباره زنده میشوند«.
پروردگار با عظمت ما می فرمايد  :آيا كسانی كه مرتكب عمل تطفيف می شوند از جمله
کسانی اند که :هيچ در فکر اين نيستند که دوباره زنده هم گردانيده می شويد  ،ودر آن
وقت آنچه را که مرتکب گرديده مورد سوال وجواب قرار خواهيد گرفت چرا در اين
امر تدبر و انديشه نكردند تا سرانجام با رسيدن به يقين در اين امر ،آنچه را كه بايد از
عاقبت آن بيمناك بود ،فروگذارند؟ پس »أَ َﻻ ي ُ
ظ ﱡن « سؤالی است از سر توبيخ و انكار و
به تعجب افگندن از حال آنان .از يقين به »ظن« تعبير شد تا اشارهای باشد به اين امر
كه اگر كسی حتی به گمان برپايی قيامت باشد ،بر ارتكاب همچو كارهای زشتی جسارت
نمیكند ،چه رسد به كسی كه به آن يقين دارد.
يم «)) (5برای بزرگ روزی ( .روزی بزرگ عبارت از روز است  ،که
» ِل ْ
يو ٍم ع َِظ ٍ
قيامت بر پا می شود ودر اين روز حوادثی بزرگی در آن رخ می دهد از جمله از
رستاخيز گرفته تا حساب و عقاب و ورود جنتيان به جنت ودوزخيان به دوزخ.
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ين «)) (6روزی که مردم در پيشگاه پروردگار
» ْ
اس ِل َر ّ ِ
يو َم يقُو ُم النﱠ ُ
جهانيان میايستند( .روز بزرگ روزی است که انسانها در برابر خداوند متعال ايستاده
می شوند  ،آنعده اشخاصی که به روز جزا وروز حشر وقيامت وروز باپرسی ايمان
وعقيده نداشته باشد  ،انسانهای مريضی اند ،اساس ای مريضی زمانی به انسانها رخ می
دهد که به زندگی بعد از مرگ ايمان نداشته باشد  ،اين تعداد انسانها کسانی اند که باور
ندارند که در برابر ﷲ ايستاه می شوند وبه محاسبه الهی مواجه می شوند.

کی اهل جنت وکی اهل دورخ اند :

در مورد اينکه کی اهل جنت وکی اهل دوزخ اند بايد گفت »:ما بطورقطع ويقين حکم به
جنتی بودن ودوزخی بودن هيچ مسلمانی را نمی دهيم ،مگر آنعده کسانی را که ﷲ تعالی
و رسولش بر جنتی بودن ودوزخی بودنش شان شهادت داده اند«.
البته اين قاعده در مورد مؤمنان و مسلمانان است ،ولی هرآنکسی که بر کفر از دنيا
برود ،حکم و شهادت به جهنمی بودنش می دهيم چرا که خداوند متعال خود وعده داده
ار الﱠتِی أ ُ ِعد ْ
ﱠت ِل ْلکَافِ ِرينَ « )سوره
کافران و منکرين اسﻼم را در جهنم اندازدَ » :واتﱠقُواْ النﱠ َ
آل عمران  .(131يعنی :و از آتشی بپرهيزيد که برای کافران آماده شده استَ ».و َمن َي ْبتَغِ
اﻵخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ « )سوره آل عمران
اﻹ ْسﻼَ ِم دِينًا فَلَن يُ ْق َب َل ِم ْنه ُ َو ُه َو فِی ِ
َغي َْر ِ
.(85يعنی :و هر کس جز اسﻼم آيينی برای خود انتخاب کند ،از او پذيرفته نخواهد شد؛
و او در آخرت ،از زيانکاران است.
مثﻼ در مورد جنتی بودن عشره مبشره  ،طوريکه در حديثی شريف آمده است  »:ابُو
ی ِفی ْال َجنﱠ ِة َو َ
ط ْل َحةُ ِفی ْال َجنﱠ ِة َو ﱡ
عثْ َم ُ
الز َبي ُْر
ع َم ُر ِفی ْال َجنﱠ ِة َو ُ
َب ْک ٍر ِفی ْال َجنﱠ ِة َو ُ
ان ِفی ْال َجنﱠ ِة َو َ
ع ِل ﱞ
عبَ ْي َدة َ ْب ُن
الر ْح َم ِن ب ُْن َع ْوفٍ فِی ْال َجنﱠ ِة َو َس ْع ٌد فِی ْال َجنﱠ ِة َو َس ِعي ٌد فِی ْال َجنﱠ ِة َوأَبُو ُ
فِی ْال َجنﱠ ِة َو َع ْب ُد ﱠ
ْال َج ﱠراحِ فِی ْال َجنﱠ ِة « ) .إمام أحمد ،أبوداود ،ترمذی ،3680وابن ماجه وغيره (.يعنی:
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ابوبکر در بهشت خواهد بود ،عمر در بهشت خواهد بود ،عثمان در بهشت خواهد بود و
علی در بهشت خواهد بود و طلحه و زبير و عبدالرحمن بن عوف و سعد و سعيد و
ابوعبيده همگی در بهشت خواهند بود.
هکذا درمورد ديگر مسلمانان که اهل تقوا و عمل صالح بودند و از بدعت و انحراف
بدور بودند بطور قطح حکم به جنتی بودنشان نمی دهيم ولی اميد و حسن ظن داريم که
ان شاءﷲ خداوند متعال آنها را وارد بهشت خود نمايد ،چنانکه فرمودندَ »:وبَ ِ ّ
ش ِر الﱠذِين
ت أ َ ﱠن لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ار« )سوره بقره  .(25يعنی:
صا ِل َحا ِ
ع ِملُواْ ال ﱠ
ت ت َ ْج ِری ِمن ت َ ْح ِت َها اﻷ َ ْن َه ُ
آ َمنُواْ َو َ
به کسانی که ايمان آورده ،و کارهای شايسته انجام دادهاند ،بشارت ده که باغهايی از
بهشت برای آنهاست که نهرها از زير درختانش جاريست.
درمورد مسلمانان عاصی و گناهکار  ،بشرطيکه موحد باشند ،نميتوان بطور قطع حکم به
جهنمی يا جنتی بودنشان صادر نمود  ،بلکه می گوييم :اگر خدا خواست آنها را می
بخشد و داخل جنت می کند و اگر خواست به اندازه گناهشان آنها را عذاب داده و سپس
ازدوزخ بيرون می آورد و سرانجام هيچ مومن موحدی در دوزخ ماندگار نخواهد شد.
ک ِل َمن
ک بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َ
طوريکهخداوند متعال می فرمايد» :إِ ﱠن ّ َ ﻻَ َي ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َ
َيشَاء« )سوره نساء .(48يعنی :خداوند )هرگز( شرک را نمیبخشد! و پايينتر از آن را
برای هر کس )بخواهد و شايسته بداند( میبخشد.
هکذا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد» :يخرج من النار من کان فی قلبه مثقال
ذرة من إيمان« .بخاری ) ، (7510مسلم ) .(193يعنی» :هرکس در قلبش به اندازه
سرسوزنی ايمان باشد باﻻخره از آتش خارج می شود« .اين همان اعتقاد صحيحی است
که از مجموع نصوص کتاب و سنت نتيجه شده است.
اگر شخص مسلمانی فوت کند و چند نفر وی را تعريف و تمجيد کنند و واقعا هم آدم
صالح و نيک کرداری بوده باشد ،در اينصورت باز بطور قطع و يقين حکم به جنتی
بودنش نمی دهيم ولی اميد و حسن ظن زيادی داريم که ان شاءﷲ خداوند متعال وی را
وارد جنت خود نمايد .البته بعضی از علما فرموده اند که :برای کسی که مؤمنان برايش
گواهی به کار خير دادهاند ،به بهشت گواهی داده میشود.
امام ابی العز الحنفی رحمه ﷲ در شرح عقيده طحاويه می گويد »:سلف صالح راجع به
گواهی دادن به بهشت سه قول دارند:
اول  :برای احدی جز پيامبران به جنت گواهی داده نمیشود .اين قول از محمدبن حنفيه
و اوزاعی نقل میشود.
دوم :برای هر مؤمنی که نص دربارهاش آمده به جنت گواهی داده میشود .اين قول
بسياری از علما و اهل حديث میباشد.
سوم  :برای اين افراد و برای کسی که مؤمنان برايش گواهی به کار خير دادهاند ،به
جنت گواهی داده میشود؛ همچنان که در »صحيحين« از انس رضی ﷲ عنه روايت
ی صلی ﷲ عليه وسلمَ » :و َجبَ ْ
ت« .ث ُ ﱠم
شدهَ » :م ﱡروا ِب َجنَازَ ةٍ فَأَثْن َْوا َ
علَ ْي َها َخي ًْرا ،فَقَا َل النﱠبِ ﱡ
ع َم ُر ب ُْن ْالخ ﱠ
َم ﱡروا ِبأ ُ ْخ َری فَأَثْن َْوا َعلَ ْي َها شَرا ،فَقَا َلَ » :و َج َب ْ
ب رضی ﷲ عنهَ :ما
ت« .فَقَا َل ُ
َطا ِ
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علَ ْي ِه شَرا فَ َو َجبَ ْ
علَ ْي ِه َخي ًْرا فَ َو َجبَ ْ
َو َجبَ ْ
ار،
ت لَهُ النﱠ ُ
ت لَهُ ْال َجنﱠةَُ ،و َهذَا أ َ ْثنَ ْيت ُ ْم َ
ت؟ قَا َلَ » :ه َذا أَثْ َن ْيت ُ ْم َ
أ َ ْنت ُ ْم ُ
ض«) .بخاری(1367:
ش َه َدا ُء ﱠ ِ ِفی اﻷ َ ْر ِ
يعنی :آنها )صحابه( از کنار جنازه ای گذشتند و او را تعريف کردند .رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمودند» :واجب شد« .سپس ،از کنار جنازه ديگری گذشتند و آن را نکوهش
کردند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :واجب شد« .عمر رضی ﷲ عنه پرسيد:
يا رسول ﷲ! چه چيز واجب شد؟ رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :ميتی را که
شما تعريف کرديد ،جنت برايش واجب شد و ميتی را که شما او را نکوهش کرديد،
دوزخ برای او واجب شد .شما شاهدان خداوند در روی زمين هستيد« .انتهای شرح.
همچنين از عمر رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
ش ِه َد لَهُ أ َ ْر َب َعةٌ ِب َخي ٍْر ،أَ ْد َخلَهُ ﱠ ُ ْال َجنﱠةَ« .فَقُ ْلنَا َوثَﻼثَةٌ؟ قَا َلَ » :وثَﻼثَةٌ« .فَقُ ْلنَا:
»أَيﱡ َما ُم ْس ِل ٍم َ
احدِ) .بخاری (1368:يعنی» :خداوند هر ميت
ع ِن ْال َو ِ
َان« .ث ُ ﱠم لَ ْم نَ ْسأ َ ْلهُ َ
َان؟ قَا َلَ » :واثْن ِ
َواثْن ِ
مسلمانی را که چهار نفر به خوب بودنش گواهی دهند ،واردجنت خواهد کرد.عمر می
گويد :پرسيديم  :اگر سه نفر گواهی دهند ،چطور است؟ رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود» :اگر سه نفر شهادت دهند نيز چنين خواهد بود« .دوباره پرسيديم :اگر دو نفر
گواهی دهند؟ ايشان فرمود :اگر دو نفر گواهی دهند نيز چنين می شود« .درباره گواهی
دادن يک نفر ،سوال نکرديم.
ين «) ) (7نه چنين است ،بی گمان نامه بد کاران در
اب الفُ ﱠج ِار لَ ِفی ِ
»ك ﱠَﻼ إِ ﱠن ِكت َ َ
س ِ ّج ٍ
سجين » زندانی يی « باشد( .در اين آيه مطففين را فاجر وبد کار معرفی داشته ومی
فرمايد که عمل تطفيف کار عناصريست که بنابر برکاری .فجور  ،احساس کمبود
شخصيت می کند واز طريق تعرض به آبرو وشخصيت ديگران ميخواهند کمبود خودرا
جبران کنند.واز طريق تعرض به حيثيت ديگران جايگاهی برای خود در جامعه پيدا کنند.
يعنی :فجار نافرمان بدكار و منجمله كاهندگان حقوق مردم در پيمانه و وزن ،در پرونده
)سجل( اهل دوزخ ثبت شدهاند .يا در زندان و تنگنای سختی قرار دارند.
س ِ ّج ٌ
» َو َما أَ ْد َر َ
ين «)) (8و تو چه میدانی که سجين چه و چگونه است؟(.
اك َما ِ
اب ﱠم ْرقُو ٌم «)»( 9کتاب نوشتة شدهای است«.در اينجا هدف ازکتاب عليين است :
» ِكت َ ٌ
» عليين « كتابی است كه نامهای جنتيان در آن نوشته شده است .يا كتابی است
نشانه دار .همچنين عليين نام خود بهشت يا بلنديهای آن نيز هست.
يو َمئِ ٍذ ِلّ ْل ُم َك ِذّ ِب َ
ين«)» (10وای در آنروز ی به تکذيب کنندگان «.
» َوي ٌل ْ
ِين ي َك ِذّبُ َ
»الﱠذ َ
ِين «)» (11آنا نکه يوم الدين را دروغ می شمارند «.
ون ِب ْ
يو ِم ال ّد ِ
يم«)»(12وتکذيبش نکند مگرهرتجاوز کار گنهکار «.
» َو َما ي َكذّ ُ
ِب بِ ِه إِ ﱠﻻ ُك ﱡل ُم ْعت َ ٍد أَثِ ٍ
ير ْاﻷ َ ﱠو ِل َ
ين«)»(13چون آيات ما بر او خوانده شود
»إِ َذا تُتْلَى َ
س ِ
علَي ِه آياتُنَا قَا َل أ َ َ
اط ُ
میگويد :افسانههای پيشينيان است«.
سبُ َ
»ك ﱠَﻼ َب ْل َر َ
ون«)» (14چنين نيست )که میگويند(
ان َ
علَى قُلُو ِب ِهم ﱠما كَانُوا ي ْك ِ
بلکه عملکرد ها و تﻼش های شان دل های آنانرا را زنگالود ساخته است«.
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درحديث شريف به روايت احمد ،ترمذی و نسائی از ابوهريره رضی ﷲ عنه آمده است
كه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم فرمودند» :إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فی قلبه نكتة
سوداء ،فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد زادت حتی تغلف قلبه ،فذلك الران
الذی ذكره ﷲ سبحانه فی القرآن :چون بنده مرتكب گناهی شود ،در قلب وی نقطه
سياهی كوبيده میشود پس اگر توبه كرد و دست كشيد و آمرزش خواست ،قلب وی صيقل
زده میشود و اگر به گناه بازگشت ،آن نقطه سياه افزوده میشود تا آنكه قلبش را در
غﻼفی فرو میبرد .پس اين همان رين )زنگاری( است كه خدای سبحان از آن در قرآن
ياد كرده است«.
يو َمئِ ٍذ لﱠ َمحْ ُجوبُ َ
ون « )» (15چنين نيست )که میگويند( بیگمان
»ك ﱠَﻼ ِإنﱠ ُه ْم عَن ﱠربِّ ِه ْم ْ
آنان آن روز از )لقای( پروردگارشان در حجاباند«.
يعنی :اينها در روز رساخيز  ،زمانيکه برای محاسبه احضار می شوند ودر برابر
پروردگار قرار می کيرند محجوب و در پردهاند و از اين ديدار باز داشته میشوند ،
ديده شان از شرف فرو افتاده  ،بسوی خدای داد حقيقی مانند مومنان ،ديده نمی نتوانند .
همانطوريکه در دنيا از توحيد و يگانهپرستی در حجابند ،همينگونه در آخرت از ديدار
حق تعالی در حجاب میباشند .مجاهد در تفسير آيه كريمه میگويد» :آنها از كرامت و
بخشايش حق تعالی بازداشته شده و محجوبند«.
يم «)»(16سپس آنان داخل آتش دوزخ میگردند و در آن
»ث ُ ﱠم ِإنﱠ ُه ْم لَ َ
صالُوا ا ْل َج ِح ِ
میسوزند«.
پايان کار ونهايت کار شان جهنم است  ،و هرگز از آن بيرون شدنی نيستند .بنابراين ،آنها
با وجود حرمان از ديدار خدای رحمان ،اهل آتش جاويدان نيز هستند و قطعا ورود به
دوزخ ،سختتر از خوار كردن و محروم نمودنشان از آن كرامت است.
»ث ُ ﱠم يقَا ُل َه َذا الﱠذِی كُنتُم ِب ِه ت ُ َك ِذّبُ َ
ون «)»(17سپس به آنها گفته میشود :اين است
آنچه آنرا دروغ میانگاشتيد«.
اب ْاﻷ َ ْب َر ِار لَ ِفی ِع ِلّ َ
يين «)»(18و بهدرستی که نامهی کردار نيکان در
»ك ﱠَﻼ إِ ﱠن ِكت َ َ
)عليّين( برترين ها قرار دارد«.
مطففين بد انديش که با قضاوتهای رندانه شان نمی توانند از برجستگی های ابرار وخوب
ها ومقام ومنزلت آنان بگاهند  ،نامه ءاعمال آنان به بر ترين جايگاه رفته  ،مقام ومنزلت
آنانرا به جايی رسانده که دسترسی به آن کم وکاست در آن ممکن نيست  ،نمی توانيد با
تبليغات تان از جايگاه برتر وبلند آنان بکاهيد .

قرار گاه ومنزل گاه های ارواح:

مطابق تعريف وتشريح شرعی قرارگاههای ارواح گوناگون میباشند ،بنابر همين منطق
است که ارواح ايمانداران در جايی است که ارواح کافرين در آنجا وجود ندارد ،و قرآن
اب ْاﻷَب َْر ِار لَ ِفی ِع ِّل ِيّينَ « ) چنان نيست که آنها )درباره معاد(
میفرمايد » :ک ﱠَﻼ ِإ ﱠن ِکت َ َ
میپندارند ،بلکه نامه اعمال ابرار و نيکان در عليّين است.
ين «)المطففين  (7 :چنين نيست که
و خداوند میفرمايد » :ک ﱠَﻼ إِ ﱠن ِکت َ َ
ار لَ ِفی ِس ِ ّج ٍ
اب ْالفُ ﱠج ِ
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آنها )درباره قيامت( میپندارند به يقين نامه اعمال بدکاران در س ّجين است.
از اين دو آيه فهم میشود که کفار در مقر و قرارگاهی غير از مقر مؤمنين قرار دارند،
و گفته شده است که سجين در پائينترين طبقه هفتم زمين قرار دارد ،و عليين در باﻻترين
آسمان هفتم قرار دارد ،و گفته شده است که ارواح کفار در چاهی به نام »برهوت« ،و
ارواح مؤمنان در چاه »زمزم« يعنی اين ارواح با هم جمع شده و در آنجا الفت میگيرد.
و قول صحيح اينکه ارواح ايمانداران هر کجا بخواهند در آن قرار میگيرد ،و پيامبر
صلی ﷲ عليه و سلم از ارواح شهداء خبر داده است که در شکم بالندگان سبز رنگی در
باغ بهشت آويزان میشوند ،و به چراغهای آويزان شدهای در عرش برمیگردند( اين
دليل است بر اينکه ارواح شهداء در بهشت قرار دارد ،و خداوند ذکر کرده است که آنها
س ِبي ِل ﱠ ِ أ َ ْم َواتًا َب ْل أ َ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم
س َب ﱠن الﱠذِينَ قُتِلُوا فِی َ
)روح شهدا( زنده هستندَ » :و َﻻ تَ ْح َ
ي ُْرزَ قُونَ «)ال عمران ) (169 :ای پيامبر! هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته
شدند مردهاند ،بلکه آنها زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند.
گمان مبريد آنانی که در راه خداوند کشته شدهاند  ،بلکه زندهاند و نزد پروردگار خويش
روزی داده میشوند.
مجرده نيست ،بلکه
آنان دارای حيات خاصی میباشند و روح آنان همچون ارواح ديگران
ّ
ارواح آنان در شکم بالندگان سبزی که به گرد آن چراغها میگردند قرار دارد ،اما ارواح
ديگر مؤمنان گويند مجردند ،و نظری هم قائل است به اينکه آنها هم در شکم پرندگان
قرار دارند.
اك َما ِع ِلّ َ
» َو َما أَ ْد َر َ
يون «)» (19و تو چه میدانی که )عليّين( چه و چگونه است«.
ب نوشته شدهای است«.
اب ﱠم ْرقُو ٌم «)» (20کتا ِ
» ِكت َ ٌ
ش َه ُد ُه ا ْل ُمقَ ﱠربُ َ
»ي ْ
ون«) » (21مقربان مشاهده اش کنند «.
يم«))(22بی ترديد که نيکو کاران در»بهشت« نعمت بارباشند (.
ار لَ ِفی نَ ِع ٍ
»إِ ﱠن ْاﻷ َ ْب َر َ
يعنی :اهل طاعت در سرای آخرت در ناز و نعمت بزرگی قرار خواهند داشت كه نتوان
قدر و اندازه آن را فراگرفت و سنجش كرد.
علَى ْاﻷ َ َرائِ ِك ين ُ
ظ ُر َ
ون«)» (23بر تختها ی)نشستهاند و( مینگرند«.
» َ
ارائك :تختها و اورنگهای سراپردههای بهشتی است .اريكه بر تخت اطﻼق نمیشود مگر
آنگاه كه تخت در حجله يعنی در زير قبهای قرار داشته باشد كه به پردهها و آرايشها
آراسته باشد»مینگرند« بهسوی آنچه كه خدای عزوجل برايشان از ناز و نعمتها و اكرام
واعزازها آماده كرده است .يا معنی اين است :مینگرند بهسوی ذات ذوالجﻼل.
ف فِی ُو ُجو ِه ِه ْم نَ ْ
می نعمت را در
يم«)» (24خوشی و ّ
»ت َ ْع ِر ُ
ض َرةَ النﱠ ِع ِ
خر ِ
چهرههايشان میبينی«.
ب ُمهر شده به آنان مینوشانند«.
»ي ْ
وم«)» (25و از شراب نا ِ
يق ﱠم ْخت ُ ٍ
سقَ ْو َن ِمن ﱠر ِح ٍ
رحيق :شرابی است كه نه هيچ غش و ناخالصیای در آن است و نه چيزی كه آن را
گنديده و فاسد كند.
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مختوم :آن استكه بر آن مهری نهاده شده است لذا از اينكه دستی به آن برسد ،محفوظ
و بازداشته شده است تا آنكه نيكان خود مهر آن را بر میدارند.
س َ
ون«)» (26که ُمهرش مشک باشد
» ِختَا ُمهُ ِم ْ
سكٌ َوفِی َذ ِل َك فَ ْليت َ َنافَ ِس ا ْل ُمتَنَافِ ُ
،تنافس کنندگان در چنين چيزی بايد باهم تنافس ومسابقه کنند «.
تنافس :مشاجره و كشمكش بر سر تصاحب يك چيزی است كه هر كس آن را برای
خودش میخواهد لذا بر سر آن با ديگران رقابت میكند ،بر آن بخل میورزد و آن را در
حوزه اختصاص خودش درمیآورد.
در حديث شريف آمده است» :هر مؤمنی كه به مؤمن تشنهای جرعه آبی بنوشاند ،خداوند
ج ّل جﻼله در روز قيامت او را از رحيق مختوم مینوشاند و هر مؤمنی كه مؤمن
گرسنهای را اطعام كند ،خداوند ج ّل جﻼله او را از ميوههای بهشت اطعام میكند و هر
مؤمنی كه مؤمن برهنهای را بپوشاند ،خداوند ج ّل جﻼله او را از لباسهای سبز بهشتی
میپوشاند«.
يم « )» (27و آميزشش از تسنيم است«.تسنيم شرابی است كه از
» َو ِم َزا ُجهُ ِمن ت َ ْ
سنِ ٍ
باﻻ بر بهشتيان فرو ريختانده میشود و بهترين شرابهای بهشت است.
ب ِب َها ا ْل ُمقَ ﱠربُ َ
مقربان از آن
ون« ))» ( 28تسنيم( چشمهای است که ّ
»عَينا ً يش َْر ُ
مینوشند« .رحيق ،يا تسنيم چشمهای است كه جنتيان جامهای خويش را با آن میآميزند
در حالی كه مقربان از آن بهطور خالص مینوشند .پس رحيق دارای چهار صفت است:
 1ـ شرابی است سر به مهر.
 2ـ مهر آن از مشك است.
 3ـ در محل رقابت و در معرض رغبت قرار دارد.
 4ـ آميزه آن از تسنيم است.
عبدﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه میگويد» :تسنيم چشمهای است در بهشت كه صرفا
مقربان از آن مینوشند و اصحاب يمين نيز جامهايشان را با آميزهای از آن خشبو و
معطر میكنند«.
ِين آ َمنُوا ي ْ
ض َحك َ
ِين أَجْ َر ُموا كَانُواْ ِم َن الﱠذ َ
» ِإ ﱠن الﱠذ َ
ُون« )» ( 29بیگمان کسانيکه
مجرم بودند بر آنانکه مؤمنان بودند میخنديدند«.
مفسرين در بيان سبب نزول اين آيه كريمه دو روايت ذكر كردهاند :بنا بر روايت اول،
مراد از »مجرمان« بزرگان مشركين مانند ابوجهل ،وليدبن مغيره و عاصی بن وائل
سهمی هستند كه عمار ،صهيب ،بﻼل و غير ايشان از فقرای مسلمين را مورد استهزا
قرار میدادند .در روايت دوم آمده است :علیبنابیطالب رضی ﷲ عنه با جمعی از
مسلمانان از راه میگذشت پس منافقان به ايشان خنديده و با چشم و ابرو ايشان را مورد
تمسخر قرار دادند آنگاه نزد ياران منافق رفتند و گفتند :امروز مرد كله طاس را ديديم! و
همه آنان از اين سخن خنديدند .و قبل از آنكه علی رضی ﷲ عنه نزد رسول خدا صلّی
ﷲ عليه و سلّم برسد ،اين آيه نازل شد.
» َوإِ َذا َم ﱡرواْ بِ ِه ْم يتَغَا َم ُز َ
ون «)»(30و چون از کنار آنان می گذشتند  ،به هم ديگر
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چشمک می زدند «.
غمز :فروافگندن و حركت دادن چشم و ابرو از سر تمسخر يا به منظور خير يا شر
ديگری است ولی اكثرا اين كار به منظور شر و بدی انجام میگيرد.
» َو ِإذَا انقَلَبُواْ ِإلَى أ َ ْه ِل ِه ُم انقَلَبُواْ فَ ِك ِه َ
ين«)»(31و چون به خانواده های شان بر می
گشتند شادمان از ) عملکرد خوی ( برمیگشتند«.زمانيکه کفار از مجالس و محافل
خود؛ »بازمیگشتند شادمان« از حال و وضعی كه دارند و از اينكه مؤمنان را مورد
ريشخند و تمسخر قرار دادهاند .يا چون به خانههايشان بازمیگشتند ،هر ناز و نعمتی را
كه میخواستند در آنها میيافتند .البته دادن اين نازونعمت برايشان »استدراج« بود.
زيرا آن ها با اين که بدترين کار را کرده بودند باز هم احساس آرامش می نمودند ،گويا
که از جانب خداوند عهد و پيمانی آمده است که آن ها اهل سعادت و خوشبختی هستند.
آن ها برای خود حکم کردند که اهل هدايت می باشند و مومنان گمراهند و اين دروغی
بود که بر خداوند می بستند و به خود جرأت دادند و بدون آگاهی بر خداوند دروغ بستند.
ضالﱡ َ
» َو ِإذَا َرأ َ ْوهُ ْم قَالُوا ِإ ﱠن َهؤ َُﻻء لَ َ
ون« )» ( 32و هنگامیکه مؤمنان را میديدند
میگفتند :بیگمان اينان گمراهند«.
يه ْم َحافِ ِظ َ
ين«)»( 33درحاليکه محافظ ونگران )عملکرد های آنان (
سلُوا َ
» َو َما أ ُ ْر ِ
علَ ِ
فرستاده نشده اند «.يعنی :آنان از جانب خدای سبحان بر مسلمانان بازرس گمارده نشده
بودند تا نگهبان احوال و اعمالشان باشند بلكه مكلف شده بودند تا در خويشتن خويش
بنگرند و امور خود را به صﻼح و سامان آورند پس پرداختن به خود از مشغول شدن به
عيبجويی ديگران برايشان سزاوارتر بود.
اين کارشان از لجاجت و عناد سرچشمه می گيرد و دليل و حجتی ندارند .بنابراين
سزايشان در آخرت از نوع عملشان است.
ِين آ َمنُواْ ِم َن ا ْل ُكفﱠ ِار ي ْ
ض َحك َ
يو َم الﱠذ َ
ُون«)» (34پس امروز آنانکه باور داشتند
»فَا ْل ْ
بر کافران بخندند «.
علَى ْاﻷ َ َرا ِئ ِك ين ُ
ظ ُر َ
ون« )» ( 35بر تختها )تکيه میزنند( و مینگرند«.
» َ
مومنان در نهايت آرامش و راحتی بر تخت های مجلّل تکيه می زنند و در ميان نعمت
هايی به سر می برند که خداوند برايشان آماده کرده است و به چهره پروردگار می
نگرند.
ار َما كَانُوا ي ْف َعلُ َ
ون«)» ( 36آيا به کافران پاداش و سزای کارهايی
» َه ْل ث ُ ّ ِو َ
ب ا ْل ُكفﱠ ُ
که میکردهاند داده شده است«.يعنی سزايی کارهايی که در دنيا بعمل می اوردند داده شده
است ؟ بطور مثال آنان در دنيا باﻻی مومنان می خنديدند و آن ها را به گمراه بودن
متهم می کردند ،مومنان نيز در روز قيامت که به کيفر گمراهی و سرکشی آن ها را در
عذاب و شکنجه می بينند به آن ها می خندند.

روش پيامبر در تجارت:

سيرت نويسان روش پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در تجارت و خريد و فروش را بصورت
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زير خﻼصه وبيان فرموده اند:
 -1پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم خودش شخصا خريد يا فروش می کردند – چنانکه در
حديث عمر و جابر رضی ﷲ عنهما نقل خواهيم کرد  -و يا گاهی يکی از اصحابش را
وکيل آن می کردند.
َ
مثﻼ در مورد عروه بن ابوجعد البارقی گفته شده » :أ ْع َ
ی صلی ﷲ عليه وسلم
طاهُ النﱠ ِب ﱡ
َار  ،فَأَتَاهُ بِشَاةٍ
دِينَارا ً يَ ْشتَ ِری بِ ِه أُض ِْحيَةً  -أَ ْو شَاة ً  -فَا ْشت َ َری شَاتَي ِْن َ ،فبَا َ
ع إِ ْح َدا ُه َما بِدِين ٍ
َار  ،فَ َد َعا لَهُ ِب ْال َب َر َک ِة ِفی َب ْي ِع ِه َ ،ف َکانَ لَ ِو ا ْشتَ َری ت ُ َرابًا لَ َر ِب َح ِفي ِه« ترمذی ) (1258وأبو
َودِين ٍ
داود ) (3384وابن ماجه ).(2402يعنی  » :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به او يک
دينار داد که قربانی ،يا گوسفندی خريداری کند او با همان )يک دينار( دو گوسفند خريد،
و بعد گوسفندی را به يک دينار فروخت ،و يک گوسفند با يک دينار به خدمت پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم آورد .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حق او دعای برکت نمود ،تا
جائيکه اگر خاک می خريد سود می کرد«.
 -2پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تجار را به نيکوکاری و صداقت و صدقه دادن امر می
فرمود.
از حکيم بن حزام رضی ﷲ عنه روايت است  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :
ک لَ ُه َما فِی َب ْي ِع ِه َما َ ،وإِ ْن َکتَ َما َو َک َذبَا ُم ِحقَ ْ
ت بَ َر َکةُ بَ ْي ِع ِه َما « بخاری
ُور َ
» فَإ ِ ْن َ
ص َدقَا َو َبيﱠنَا ب ِ
)  ( 1973ومسلم )  ( 1532يعنی  » :اگر فروشنده و خريدار راست بگويند و عيب
کاﻻ را بيان کنند ،در معامله آنان ،خير و برکت بوجود خواهد آمد ،و اگر عيب کاﻻ را
پنهان کنند و دروغ بگويند ،معامله آنها بی برکت خواهد شد«.
و از اسماعيل بن عبيد بن رفاعه از پدرش از جدش روايت می کند که او همراه رسول
خدا صلی ﷲ عليه وسلم به سی مصلی رفت ،ديد که مردم خريد و فروش می کنند،
ار « ای گروه تاجران! آنها ندای رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود َ » :يا َم ْعش ََر التﱡ ﱠج ِ
را اجابت کردند و سرهای خود را باﻻ گرفتند و رو به ايشان کردند ،فرمود ِ » :إ ﱠن
ص َدقَ « .همانا تجار در روز
ار يُ ْبعَثُونَ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة فُ ﱠجارا ً  ،إِﻻﱠ َم ِن اتﱠ َقی ﱠ َ َوبَ ﱠر َو َ
الت ﱡ ﱠج َ
قيامت همانند انسانهای فاجر و گناهکاربرانگيخته می شوند مگر آنکسی که از خدا بترسد
و نيکوکار و راستگو باشد« .ترمذی ) (1210وابن ماجه ).(2146
و از قيس بن ابوغرزه روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم می فرمود َ » :يا
ف فَ ُ
ص َدقَ ِة« ترمذی ) (1208وأبو داود
ار ِإ ﱠن ْالبَ ْي َع يَ ْح ُ
شوبُوهُ بِال ﱠ
ض ُره ُ اللﱠ ْغ ُو َو ْال َح ِل ُ
َم ْعش ََر الت ﱡ ﱠج ِ
) .(3326يعنی » :ای گروه تاجران ،در معاملهها سخنهای بيهوده و قسم پيش میآيد،
آنها را با صدقهدادن ،دفع کنيد«.
 -3پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به بذل و گذشت و سهل گيری در خريد و فروش امر می
فرمود.از جابر بن عبدﷲ رضی ﷲ عنه روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
ضی« بخاری ).(1970
فرمود َ » :ر ِح َم ﱠ ُ َر ُجﻼً َس ْم ًحا ِإ َذا بَا َ
ع َ ،و ِإ َذا ا ْشت َ َری َ ،و ِإ َذا ا ْقتَ َ
يعنی » :خداوند بر بنده ای رحم ميکند که هنگام خريد و فروش و طلب حق خود ،سهل
گير باشد«.
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از جمله نمونه های بلندنظری رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم حديث ابن عمر رضی ﷲ
ب
ص ْع ٍ
سفَ ٍر َفکُ ْنتُ َ
ی صلی ﷲ عليه وسلم ِفی َ
علَی َب ْک ٍر َ
عنه است که گفت ُ » :کنﱠا َم َع النﱠ ِب ِ ّ
ع َم ُر َويَ ُر ﱡده ُ  ،ث ُ ﱠم يَتَقَ ﱠد ُم َف َي ْز ُج ُرهُ ُ
ام ْالقَ ْو ِم  ،فَيَ ْز ُج ُره ُ ُ
ع َم ُر َويَ ُر ﱡده ُ
ِلعُ َم َر َ ،ف َکانَ َي ْغ ِلبُنِی فَ َيت َ َق ﱠد ُم أ َ َم َ
سو َل ﱠ ِ  ،قَا َل  ) :بِ ْعنِي ِه (
ک يَا َر ُ
ی صلی ﷲ عليه وسلم ِلعُ َم َرِ ):ب ْع ِني ِه ( قَا َل ُ :ه َو لَ َ
فَقَا َل النﱠبِ ﱡ
ک َيا
ی صلی ﷲ عليه وسلم  :هُ َو لَ َ
َف َبا َ
عهُ ِم ْن َرسُو ِل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه وسلم  ،فَقَا َل النﱠ ِب ﱡ
ت«بخاری ) .(2610يعنی  :در سفری ،همراه رسول ﷲ
صنَ ُع بِ ِه َما ِشئْ َ
َع ْب َد ﱠ ِ بْنَ ُ
ع َم َر ت َ ْ
صلی ﷲ عليه وسلم بودم .و بر شتری جوان و سرکش که از پدرم بود ،سوار بودم .گاهی
از کنترل من خارج می شد و از کاروان ،جلو میافتاد .عمر آنرا متوقف می کرد و به
عقب می راند .ولی دوباره ،جلو می افتاد .عمر او را تنبيه می کرد و برمی گرداند.
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به عمر گفت» :او را به من بفروش« .عمر گفت :ای
آن شما باشد .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :آنرا به من
رسول خدا ! از ِ
بفروش« .عمر آنرا به رسول خدا فروخت .سپس ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خطاب
به عبدﷲ بن عمر رضی ﷲ عنهما فرمود» :ای عبد ﷲ! او مال تو باشد و هر چه می
خواهی ،با او بکن«.
َ
َ
علَی َج َم ٍل لَه ُ قَ ْد أ ْع َيا ،فَ َم ﱠر
و جابر بن عبدﷲ رضی ﷲ روايت است » :أنﱠهُ َکانَ َي ِس ُ
ير َ
ير ِمثْلَهُ ،ث ُ ﱠم قَا َل :بِ ْع ِني ِه بِ َو ِقيﱠ ٍة
ْس يَ ِس ُ
ی صلی ﷲ عليه وسلم فَ َ
ض َربَهُ ،فَ َد َعالَه ُ ،فَ َ
س َ
ار بِ َسي ٍْر لَي َ
النﱠبِ ﱡ
قُ ْلتُ  :ﻻَ ث ُ ﱠم قَا َلِ :ب ْع ِني ِه ِب َو ِقيﱠ ٍة َف ِب ْعتُهُ ،فَا ْستَثْنَيْتُ ُح ْمﻼَنَهُ ِإلَی أ َ ْه ِلی ،فَلَ ﱠما قَد ِْمنَا أَت َ ْيتُهُ ِب ْال َج َم ِل،
ک
ک ذ ِل َ
ک ،فَ ُخ ْذ َج َملَ َ
علَی ِإثْ ِری ،قَا َلَ :ما ُک ْنتُ ﻵ ُخذَ َج َم َل َ
س َل َ
ص َر ْفتُ  ،فَأ َ ْر َ
َونَقَ َدنِی ث َ َمنَهُ ،ث ُ ﱠم ا ْن َ
ک« بخاری ) (1991ومسلم ).(715يعنی » :بر شتری سوار بودم و میرفتم،
فَ ُه َو َمالُ َ
شترم خسته شده بود ،پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم به من رسيد) ،وقتی ديد شترم خسته
است( عصايی به او زد و برايش دعا کرد ،پس از دعای پيغمبر صلی ﷲ عليه
وسلم طوری به سرعت میرفت که هيچ شتری به او نمیرسيد ،آنگاه گفت» :اين شتر را
به يک )اوقيه( چهل درهم به من بفروش« ،گفتم  :آنرا نمیفروشم ،بار ديگر پيغمبر صلی
ﷲ عليه وسلم گفت » :آنرا به يک اوقيه به من بفروش« ،شترم را به او فروختم ،و گفتم:
تا به منزل میرسم حق سواری بر آنرا دارم ،همينکه به منزل رسيديم شترم را به
حضور پيغمبر صلی ﷲ عليه وسلم بردم ،ايشان قيمت آنرا نقدا ً به من داد وقتی از
حضورش خارج شدم فورا ً کسی را به دنبال من فرستاد) ،برگشتم( ،فرمود :منظورم اين
نبود که شترت را از تو بگيرم ،پس آنرا با خود ببر و قيمت آن هم مال خودت باشد«.
 -4پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در هنگام ادای حقوق ديگران بخوبی عمل می نمود و بر
آن نيز تشويق می کردند.
علَی النﱠبِی صلی ﷲ عليه
از ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت است که گفت َ » :کانَ ِل َر ُج ٍل َ
ضاه ُ فَقَا َل  ) :أَ ْع ُ
طوهُ (  ،فَ َ
طلَبُوا ِسنﱠهُ فَلَ ْم َي ِجدُوا لَهُ ِإﻻﱠ ِسنا
اﻹ ِب ِل فَ َجا َءهُ َيتَقَا َ
وسلم ِس ﱞن ِمنَ ِ
فَ ْوقَ َها  ،فَقَا َل ) أ َ ْع ُ
ی صلی ﷲ عليه وسلم ِ :إ ﱠن
ک  ،قَ َ
طوهُ ( ،فَقَا َل  :أ َ ْوفَ ْيتَنِی أَ ْوفَی ﱠ ُ بِ َ
ال النﱠبِ ﱡ
ار ُک ْم أ َ ْح َسنُ ُ
ضا ًء« بخاری ) (2182ومسلم ).(1601يعنی » :پيامبر صلی ﷲ عليه
ک ْم قَ َ
ِخيَ َ
وسلم شتری به مردی قرضدار بود .آن مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست .پيامبر
15

سوره المطففين
فرمود ) :شتر را( به او بدهيد ،لذا دنبال شتری مثل شتر او گشتند ولی نيافتند ،شتری
بزرگتر پيدا کردند .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ) :اين شتر را( به او بدهيد ،مرد
گفت  :حق مرا به صورت کامل ادا کردی خداوند حق شما را ادا کند .پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم فرمود  :بهترين شما کسی است که به بهترين وجه قرضش را ادا کند«.
 -5پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نسبت به پذيرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و
پشيمان تشويق می کردند.
از ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت شده که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود َ » :م ْن
عثْ َرتَهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة« أبو داود )  ( 3460وابن ماجه ) .( 2199
أَقَا َل ُم ْس ِلما ً أَقَالَهُ ﱠ ُ َ
يعنی  » :کسی که از مسلمانی فسخ معامله را بپذيرد ،خداوند در روز قيامت از لغزشها
و گناهانش در می گذرد«.
اقاله  :يعنی گذشت و سخاوت ،و بازگشتن از خريد يا فروش ،و دﻻلت بر کرم نفس دارد.
بعنوان مثال  :هرگاه کسی چيزی را از فروشنده ای بخرد ،سپس به دليلی از خريد خود
پشيمان گشت؛ حال احساس فريب خوردگی کرده باشد ،و يا ديگر نيازی به آن نداشته
باشد ،و يا قيمت آنرا گم کرده باشد ،او جنس خريداری شده را به فروشنده پس می دهد و
فروشنده نيز از او می پذيرد؛ ﷲ متعال در روز قيامت از لغزشها و مشقتهای او می
گذرد ،زيرا او در حق خريدار خود احسان نموده است ،و اين درحالی است که عقد
معامله منعقد شده و خريدار توانايی فسخ آنرا نداشت .نگاه به " :عون المعبود" شرح سنن
ابوداود.
 -6پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اجناس مردم را ناچيز و بی ارزش نمی شمارد ،چنانکه در
حديث جابر رضی ﷲ عنه در مورد فروش شترش به ايشان گذشت ،و در هنگام خريد
کاﻻ در مورد قيمت آن بحث می کرد تا با فروشنده بر سر آن به توافق برسد.
ی َبزا
از سويد بن قيس رضی ﷲ عنه روايت است که گفت َ » :جلَبْتُ أَنَا َو َم ْخ َر َمةُ ْال َع ْب ِد ﱡ
ِم ْن َه َج َر فَأَت َ ْينَا بِ ِه َم ﱠ
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه وسلم يَ ْم ِشی  ،فَ َس َاو َمنَا بِ َس َرا ِوي َل ،
کةَ  ،فَ َجا َءنَا َر ُ
فَبِ ْعنَاهُ« ترمذی ) (1305وقال  :حسن صحيح  ،وأبو داود ) (3336والنسائی )(4592
وابن ماجه ) .(2220يعنی » :من و مخرمه عبدی پارچه هائی از منطقهء َه َجر آورديم.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نزد ما آمد و از آن ازاری خريد و در مورد قيمت آن با ما
بحث کرد و ما آنرا به ايشان فروختيم«.
 -7پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروشی امر می کردند که آنرا
سنگين تر وزن کنند )سنگينتر قرار دادن کفه ی ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و
وزن کردن(.
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ
از سويد بن قيس رضی ﷲ عنه روايت است که گفت  )» :رأی ( َر ُ
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه وسلم ِ ) :ز ْن َوأ َ ْر ِج ْح («.
عليه وسلم َر ُجﻼً َي ِز ُن ِباﻷ َ ْج ِر  ،فَقَا َل لَهُ َر ُ
يعنی » :رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم مردی را ديد که در مقابل دستمزد )اجناس و
پول مردم را( وزن می کرد ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به او فرمود  :وزن کن و افزون
کن«.اين حديث ادامه حديث سابق است.
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 -8پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به مهلت دادن تنگدست و کم کردن بدهی او امر می
فرمود.
از ابو اليسر رضی ﷲ عنه روايت است که رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :
ض َع َع ْنهُ أَ َ
» َم ْن أ َ ْن َ
ظلﱠهُ ﱠ ُ فِی ِظ ِلّ ِه« مسلم ) .( 3006
ظ َر ُم ْع ِسرا ً أ َ ْو َو َ
يعنی  » :هرکس که به بدهکار تنگدست مهلت دهد و يا از قرض او کم کند ،خدای تعالی
او را در روز قيامت در سايهء عرش خويش جای می دهد«.
 -9پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از ربا ،و غرر ،و بيع العينه ،و خريد و فروش محرمات،
و فريب و تقلب نهی فرمودند.
غرر يعنی  :معامله ای که توأم با جهالت و يا مخاطره باشد.
بيع عينه  :بدين صورت است که کسی کاﻻيی را بصورت نسيه به شخصی فروخته و
تحويل دهد ،و قبل از دريافت مبلغ ،آنرا به قيمتی کمتر بصورت نقدی ،از وی بخرد.
غ ﱠ
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد َ » :م ْن َ
ْس ِمنﱠا « .يعنی » :هرکس ما را
شنَا فَلَي َ
فريب دهد و قصد تقلب داشته باشد از ما نيست« مسلم ).(101
سو ُل ِ
سلﱠ َم َع ْن بَي ِْع ْالغ ََر ِر« مسلم
و از ابوهريره روايت است  » :نَ َهی َر ُ
علَ ْي ِه َو َ
صلﱠی ﷲُ َ
ﷲ َ
) .(1513يعنی » :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از بيع غرر نهی کرد«.
و از ابن عمر روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :إِ َذا تَبَايَ ْعت ُ ْم بِ ْال ِعينَ ِة
سلﱠ َ
ضيت ُ ْم ِب ﱠ
عهُ َحت ﱠی
ط ﱠ ُ َعلَ ْي ُک ْم ذُﻻ َﻻ َي ْن ِز ُ
الز ْرعِ َوت َ َر ْکت ُ ْم ْال ِج َها َد َ
َاب ْال َبقَ ِر َو َر ِ
َوأ َ َخ ْذت ُ ْم أ َ ْذن َ
ت َ ْر ِجعُوا ِإلَی دِي ِنکُ ْم« )ابوداود ) .(3445يعنی » :آنگاه که به صورت عينه معامله کرديد
و دم گاوها را گرفته )به کشاورزی مشغول شديد( و به کشت و کار دل خوش نموده ،و
جهاد را ترک کرديد ،خداوند ذلتی را بر شما چيره خواهد کرد ،و تا زمانيکه به دينتان
بازنگرديد،آن را از شما برنمیدارد«.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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