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  سوره التكاثر
   نازل شده است .» مكه «  در تکاثر سوره 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َّ ثُمَّ َکال َسْوَف  ﴾٣﴿ َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ   ﴾٢﴿ َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ  ﴾١﴿  أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ   بِْسِم  ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن  ﴾٦﴿ لَتََرُونَّ اْلَجِحيمَ  ﴾٥﴿ اْليَِقينِ َکال لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم   ﴾٤﴿ تَْعلَُمونَ    ﴾٨﴿ ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ   ﴾٧﴿ اْليَِقينِ 

  معلومات مؤجز :
) شصت  68) هشت ايت ، (8) رکوع ، و(1(سوره التکاثر ) مکی است ، وداری (

  ) شصت ونه نقطه است . 69ف ، و() يکصدو بيست وسه حر 123وهشت کلمه ، و(
  در زياد ه طلبی است که از آيه اول اين سوره گرفته شده است .» التکاثر« نام اين سوره 

اکثريت مطلق از مفسرين برمکی بودن آ ن تاکيد می نمايند ، ولی هستند عده ای از  
ن مفسرين که اين سوره را مدنی می خوانند ، در حاليکه موضوع بحث وشيوه بيا

  بر مکی بودن  اين سوره گواهی ميدهد . واسلوب ادبی آن به وضاحت ،
در اين سوره به يکی از امراض خطرناکی  انسانی که  بر عامل آن همه ای اشوب ها ، 

فتنه ها ، جنگ ها ، خونريزی ها ، تن دادن به پستی ها وتجاوز بر حقوق ديگران در 
  وتحليل قرار گرفته است .حيات فردی واجتماعی انسان است ، مورد بحث 

مريضی حرص (و )آز ، مسابقه ناروا ميان انسان  ها در کسب هر چه بيشتر مال وجاه ، 
،همين مريضی خطرناک است که انسان را به يک حيوان وحشی ودر نده مبدل می 

سازد، اورا بی رحم وقسی  القلب ببار می آورد ، رحم وعاطفه را در دلی  او می ميراند 
که برای اشباع حرص   ، خود بهر جنايتی متوسل می شود ، به دنائتی تن می  تا آنجا

   دهد وهر کاری را جائز ميداند.
علما ء می گويند که اگر تمام جهان و هرچه در آن است را به طماعع بدهند، هرگز 

شوند و باز هم در جستجو و  نشيند و هيچگاه سير و قانع نمی عطش حريصان  فرو نمی
  .دست آوردن چيزهای ديگر و بيشتر و بزرگتر هستندتکاپوی ب

جا و اشتياق بی حد و حصر داشتن، آزمندی،  عبارت است از توقع بی» حرص و طمع«
خواهی و افزون طلبی، بسيار خواستن، در پی آرزوهای طويل و دست نيافتنی و  زياده

سيری ناپذير  های ناحق و روحيه نامناسب بودن، انتظار ناپسند و بی مورد و خواسته
داشتن، از روی هوا و هوس و شهوت و طغيان دنبال چيزی رفتن و دل بستن بيهوده به 
آن، تمايل ناصحيح و رغبت شديد و عالقه نابجا و مفرط نشان دادن خصوصاً به اموال، 

های عمومی و بيت المال و تجاوز به حقوق و اموال  های دنيوی و سرمايه ماديات، متاع
ثروت اندوزی و نيز به معنای مقام پرستی، رياست طلبی و ميل و  ديگران، مال و

  يادداشت : .هواپرستی و شهوت گرايی و ماديگری آمده است
طلبى و فخرفروشى به ديگران به واسطه کثرت  به معناى فزون» کثرت«از » تکاثر«

  .اموال و اوالد گرفته شده است
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مباهات به اشياء و امور خارج از ذات تفاخر ازريشة فَْخر و به معنای فخر فروشی و 
انسان می باشد که در اموری مانند: (مال، جاه و اوالد ، ويا مباهات به مکارم و محاسن،  

  و صفات انسانی،  صورت می گيرد).
بکار  20يک بار در قرآن عظيم الشان و آن هم در سورة حديد آيه »  تفاخر « کلمه 

يوةُ الدنيا لَِعب َو ِزينَةٌ و تَفاخٌر بينَکم و تکاثٌر فی االموال و اِْعلَُموا اَنّما الحَ «رفته است 
(آگاه باشيد که زندگانی دنيا به حقيقت بازيچه ای است طفالنه و لهو و …» االوالد و 

  ترجمه مؤجز : زيب و آرايش و تفاخر و خودستايی با يکديگر و حرص افزون مال و فرزندان است)
   به نام هللا بخشنده مهربان    بسم هللا الرحمن الرحيم

افزون طلبی ( و تفاخر ) شما را به خود مشغول داشته ( و از  (﴾ 1﴿ »أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ «
  .خدا غافل نموده ) است

تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد ( و قبور مردگان خود را  (﴾2﴿ »َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ «
  )!چنين نيست که می پنداريد ، ( آری ) بزودی خواهيد دانست( ﴾3﴿» َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ  «  )!  کرديدبرشمرديد و به آن افتخار 

  !باز چنان نيست که شما می پنداريد بزودی خواهيد دانست ( ﴾ 4﴿» ثُمَّ َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ «
خيال می کنيد اگر شما علم چنان نيست که شما  (  ﴾5﴿ »َکال لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقينِ  «

  ) !قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد﴾(6﴿» لَتََرُونَّ اْلَجِحيمَ  «  ) !   اليقين ( به آخرت ) داشتيد ( افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد
سپس ( با ورود در آن ) آن را به چشم اليقين خواهيد (﴾7﴿» ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقينِ  «
  ) .يدد
سپس در آن روز ( همه شما ) از نعمتهايی که  ( ﴾8﴿ »ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ  «

  خالصه تفسير : !داشته ايد بازپرسی خواهيد شد
افتخار ( بر وسايل دنيوی ) شما را (از آخرت ) در غفلت انداخت است ، تا اين که شما 
در قبرستان می رسيد ( می ميريد ، کذا فی تفسير ابن کثير مرفاعآ ) هر گز چنين نيست 
( نه وسايل دنيوی قابل افتخار هستند ونه آخرت قابل غفلت می بايد ، و) اگر شما قطعآ 

صحيح انديشه وفکر را به کار می گرفتيد ونسبت به آن يقين می آمد ،  می دانستيد ( داليل
پس هر گز بر اين وسايل افتخار واز آخرت غفلت پيش نمی آمد ) به خدا که شما مردم 
حتمآ جهنم را خواهيد ديد ، باز ( مگرا رآ به خاطر تاکيد گفته می شود ) وهللا که شما 

ت، ( زيرا اين ديدن از روی استدالل وداليل نمی حتمآ آنرچنان می بينيدکه خود يقين اس
باشد   که در تحصيل يقين قدری درنگ بشود ،بلکه اين مشاهده چشم می شود ، خالصه 

( سخنی ديگر بشنويد که )  سپساين که مشاهده با چشم را به عين اليقين تعبير نمود ، ) 
(که آيا حق نعمت های  در آن   از شما نسبت به همه نعمت ها باز خواست خواهد شد ،

  عطيه خداوند ی را باايمان  واطاعت بجا آورديد  يا نه )
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  سوره :آشنايی با اين 

اولين هشدار وانذار  که در اين سوره داده شده است ، مالمتی وسرزنش اشخاص است 
يك تعداد موضوعات  موهوم بر يـكـديگر تفاخر ميکنند، هکذا در اين سوره که برا ساس 

نسبت به مساله معاد و قيامت و آتش دوزخ ، و در نهايت امر  هشدارى در هشدارى 
  نام گزاری سوره :تسميه ويا   وجه  زمينه مساله سؤال و بازپرسى از نعمتها مى دهد.

به دليلی به اين نام مسمی گرديده است که پروردگار با عظمت ما در » تکاثر « سوره 
  و اوالد و ياران  اموال  كثرت  به  يعني: فخر نمودن  » التََّکاثُرُ أَْلَهاکُُم «اول سوره ميفرمايد:

آيه اول آن گرفته شده   .بنآ ميگويم که نام اين سوره از داشت  ، شما را غافل و خدمتكاران
  شان نزول سوره تکاثر :  »  أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ «است .

  از قبايل  دو قبيله  در باره  مفسرين در شان نزول اين سوره ميفرمايند که اين سوره
خود بر   ازدياد مردم قبيله   به  گرديد كه  نازل  الحارث و بني  حارثه بني  قبايل  انصار، يعني

در آغاز هرقبيله افراد زنده قبيله خويش را برشمردند   كردند. پس  ديگر فخرفروشي يك
در شمار   از دوقبيله ما   كسي  چه  كه  تا ببينيم  برويم  قبرستان   سوي گفتند: بياييد به  سپس

  بود كه  ديگر پرداختند. همان يك  قبرهاي  شمردن  و به  رفته  قبرستان   ؟ لذا به بيشتر است
  فرمود.  را نازل  سوره  پروردگار با عظمت ما اين

  كه  است آمده  شخير از عبدهللا بن  و نسائي  ، ترمذي مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
را کوثر  سوره  ايشان  كه در حالي  هللا صلی هللا عليه وسلم ، رفتم  نزد رسول« فرمود: 

از   ! و مگر برايت من  ! مال من  گويد: مال مي  فرمودند: فرزند آدم  خواندند . پس مي 
و   اي ، يا پوشيده اي كرده  و نابودش  اي خورده  كه  است  چيزي  جز آن مالت 
  ». ؟ اي كرده  را مصرف  و آن  اي داده  ، يا صدقه اي ساخته اش  كهنه

، بر باد  داري  كه  هر چه  اين  ماسواي  كه  بدان«است:  شده  اضافه   ديگري  در روايت
  ». اي گذاشته  باقي  مردم را براي   و آن  است رفته 

 صلی هللا عليه هللا  رسول  كه  آمده است  مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين 
،  وعمله  وماله  أهله  واحد: يتبعه معه   ويبقي  اثنان  فيرجع  ثالثة:  الميت  يتبع«وسلم  فرمودند: 

گردد و  دو چيز برمي  كند پس مي  را دنبال  چيز مرده  عمله: سه  ويبقي  وماله  أهله  فيرجع
و   خانواده  پس  و عملش  ، مال نوادهكنند او را خا مي  ماند: دنبال مي  او باقي  چيز همراه  يك

  فضيلت سوره :  ». ماند مي  باقي  گردند و عملش برمي  مالش
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خطاب به صحابه فرمود : آيا يکی از شما نمی تواند هر 

روز هزار آيه از قرآن را بخواند ، صحابه   کرام عرض کردند چه کسی می تواند  هر 
آيه  تالوت کند ، آن حضرت صلی هللا عليه وسلم فرمود : آيا يکی از شما نمی روز هزار 
در   »أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ « را بخواند ، مقصد اين که خواندن  »أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ «  تواند سوره

هر روز برابر با خواندن هزار آيه می باشد .( مظهری به حواله ی حاکم وبيهقی عن ابن 
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  توضيح مختصر در باره سوره :  )عمر 
 از را او ابتدا خود بندگی سوی به انسان دعوت در خود رحمت و لطف به متعال خداوند  

 تصور چنين انسان! ای که: دهد می قرار خطاب چنين را او و کند می بيدار غفلت خواب
 ونهگ اين ابد تا ای کرده عادت آن به که دنيايی زندگی اين و موجود وضعيت که مکن

 روی تغييری ناگهان که بدان را اين انسان! ای يافت. نخواهد تحولی و تغيير و بود خواهد
  زند. می هم بر را جهان اين تامآ که دهد می

 هرگز که ميکند تصور چنان خوگرفت چيزی با وقتی طبيعتآ انسان که است ذکر به الزم
 ثروت و مال و دنيا به که یانسان رود. نمی بين از هرگز چيز آن و شود نمی جدا آن از
 که کند می فراموش کم کم است گرفته خو آنها به و ميکند خوش دل امکاناتش و نعمت و

  رود. می بين از و شود می تمام دارد هرآنچه و آمد خواهد روزی
 درست تصوری چنين که بيايد خود به و شود بيدار غفلت خواب از بايد که جاست اين

 خواهد تغيير روزی جهان اين رود. می بين از روزی گیزند و وضعيت اين نيست.
  ندارد. دنيا اين با شباهتی هيچ که آمد خواهد وجود به ديگر جهانی و ديگر کرد.وضعيت

 می اشاره دگرگونی و تغيير اين عظيم  الشان به  قرآن آيات از بسياری راستا همين در
 از بعد انسان آن در که وضعيتی دهند، می خبر ديگری وضعيت آمدن وجود به از و کنند

 محاکمه تا ميشود حاضر  پروردگار محکمه و دادگاه در و شود می زنده دوباره مردن
  شود.
 نجاما و قيامت از که دهد می قرار خطاب را کسانی »تکاثر « سوره در نمونه برای

 هدف عنوان به دنيايی های نعمت و امکانات به و هستند غافل خود مسئوليت و وظيفه
 راه و هللا شناخت برای هستند ای وسيله ها نعمت اين که اند برده ياد از و کنند می نگاه

 هللا دادگاه به درآن که آمد خواهد روزی که اند کرده فراموش را اين و آن، انتخاب و او
 های نعمت و امکانات از« که: شد خواهد سئوال گونه اين آنها از و ندشو می احضار
   »المقابر زرتم حتّی ، التّکاثر ألهکم «   که: ميدهند قرار خطاب چنين اين را آنها »کرديد؟ استفاده چگونه خداوند

 موقعيت و مقام آوردن دست به مشغول و سرگرم چنان که آنان ای غافل! های انسان ای
 فراموش را خود وظيفه و مسئوليت که دهيد می مسابقه باهم راه اين در و ايد هشد دنيايی
 داشته بيشتری نعمت و امکانات هرکس که ايد کرده فراموش و دانيد نمی آيا ايد. کرده
 چنان را شما ثروت و موقعيت و مقام کردن دنبال بود؟! خواهد بيشتر نيز مسئوليتش باشد

 غافل است منتظرتان که سرآنجامی و داريد که مسئوليتی از که است کرده سرگرم حد به
 نمی خود به شما دريابد. را شما مرگ که اين تا هستيد حالت اين در چنان هم و ايد شده
 مزمان زمان ( کنيد ديدار را گورهايتان که زمانی تا شويد نمی بيدار غفلت از و آييد

  بگيريد). قرار ابدی جايگاه در که آنگاه و رسد فرا تان مرگ
 به يافتن دست و بيشتر ثروت و مال کسب غمتان و همّ  که آنان ای غافل! های انسان ای

 زندگی و ايد کرده فراموش را خود وظيفه و مسئوليت چرا است! باالتر موقعيت و مقام
 نمی خود به بگيريد قرار ابدی جايگاه در که زمانی تا و کنيد می سپری گونه اين را

  آييد؟!
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  غافل! های نانسا ای
 را آنان خطاب اين با خداوند)4( »تعلمون سوف کال ثمّ  )3( تعلمون سوف کال «

 را کار اين است، بس نکنيد. را کار اين نه،نه، فرمايد: می و کند می توبيخ و  سرزنش
 مسابقه تان فعاليت و تالش و نکنيد مشغول مال کسب به را خود است. بس نکنيد.غفلت

 خواهيد پی واقعيت به که کشيد نخواهد طولی زيرا نباشد بيشتر تموقعي و مال کسب در
 داد. خواهد روی چه و است خبر چه که فهميد خواهيد و برد

  بکشيد: مسابقه اين از دست و شويد بيدار غفلت خواب از نه،نه،  کال) ( 
 يددار پيش در سرانجامی چه بدانيد اگر و دانستيد می اگر )۵اليقين)*( علم تعلمون (لو

 و آمد خواهد روزی که نيستيد فکر اين در چرا غافليد؟ چرا کرديد. نمی را کار اين هرگز
 جمع فکر در هميشه و آييد نمی خود به چرا شد؟! خواهد سئوال اعمالتان مورد در شما از

 آتش آن خدا به قسم )۶»(الجحيم لترونّ «که: بدانيد را اين هستيد؟! دنيايی مال آوری
  ديد. خواهيد را ور شعله ی سوزنده

 و شويد می نزديک آن به )٧»(اليقين عين لترونّها ثمّ «بعد: و بينيد می را آن دور از ابتدا
 آن يقين چشم با ماند. نمی ترديدی و شک هيچ جای که کنيد می مشاهده را آن ای گونه به
 نهمچو افرادی برای و است جهنم آتش آتش، آن که فهميد می وضوح به و بينيد می را

 باره در روز آن در که بدانيد را اين نيست. ای چاره و نجات راه و است شده آماده شما
  گرفت: خواهيد قرار سئوال مورد شده بخشيده شما به که نعمتهايی همه

 در که امکانات و نعمت همه آن از روزی چنين در )٨»(النّعيم عن يومئذ لتسئلنّ  ثمّ  «
 نعمتها آن از چگونه شود: می پرسيده شما شد.از واهدخ سئوال شده داده قرار تان اختيار
  : وتفسير ترجمه  کرديد؟ استفاده

  بسم هللا الرحمن الرحيم  
» داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن  ( تفاخر وافزون طلبی به )1» (   أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ «    به نام خداوند بخشنده مهربان

با   چشمي وهم آنها و چشم  بسياري  به  ، فخرورزي فرزندانو   در اموال  طلبي يعني: فزون
  و به  داشت  غافل  آخرت  براي  و عمل  خداوند متعال  ديگر در آنها، شما را از طاعت يك

  .خود گرفتار كرد
» تکاثر :« می نويسند که »   أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ « ابن عباس  وحسن بصری در تفسير آيه : 

  شده ، وبه معنای جمع اوری مال وثروت است . از کثرت مشتق
  در روايتی از حضرت ابن عباس (رض ) آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

را خواند وفرمود : هدف از آن ، اين است که مال از راه نامشروع »   أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ « 
می گردد ، آنها را تاديه ننمايئ .  به دست آورد ، وفرايضی که از جانب هللا بر مال عايد

تا آنجا كه به زيارت قبرها رفتيد ( قبورمردگان خويش  ) 1» (   َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ «  ( تفسير قرطبی )
   )را برشمرديد و به آن افتخار كرديد! 

،  و فرزندان  در اموال  طلبي يعني: فزون» داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن  تفاخر به«
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خداوند   ديگر در آنها، شما را از طاعت با يك  چشمي وهم آنها و چشم  بسياري  به  فخرورزي
تا بدانجا   و فخرورزي  طلبي فزون  يعني: به »رسيد  گورستان  به  تا كارتان«  خود گرفتار كرد.  و به  داشت  غافل  آخرت  براي  و عمل  متعال
  در گورها دفن  و منوال  حال  در رسيد و بر اين  شما مرگ  به  داديد كه  ادامه

  خود به  كثرت  دادن نشان   براي  داديد كه  ادامه طلبي  فزون  شديد. يا تا بدانجا به
  قبرها پرداختيد.  شمردن  قبرستان رفتيد وبه

  اثنتان: الحرص معه   ، و يبقي آدم  ابن  يهرم«است:  آمده   يفشر  در حديث
و   ماند: حرص مي باقي   وي  شود اما دو چيز همراه پير مي  واألمل: فرزند آدم

  داروهاي قبور از بهترين   در اين هيچ جای شک نيست که : زيارت  كه  بايد دانست   ».دورودراز  آرزوهاي
رو   از اين  است  و آخرت  مرگ  يادآورنده كار به  باشد زيرا اين يم  سنگدالن  براي  شفابخش

  زنان  براي  نظر دارند امادر جواز آن  اتفاق  مردان  قبور براي  علما بر جواز زيارت
  باشد و اگر زنان مي  مباح  مسن زنان   و رفتن  حرام  آن  به  جوان  زنان  ؛ رفتن است  اختالف

  اما در صورتي  آنها جايز است  همه  كار براي  قبور بروند، اين  ارتزي  جدا از مردان به
  جواز ندارد.  زنان  براي  آن  داد، زيارت مي روي   اي فتنه  و زنان  مردان  از آميزش  كه

اما در مورد رفتن زنان به قبرستان؛ اکثر علما آنرا جايز نمی دانند و به حديث "لعن هللا 
خداوند لعنت کرده است زنانی که زيارت قبور ميکنند ) استناد  (زائرات القبور" يعنی:

زوارات  صلی هللا عليه وسلم   لعن رسول هللا «می کنند، ولی لفظ ديگری بصورت 
صلی هللا عليه وسلم (و خداوند) زنانی را که به کثرت به   (رسول هللا   يعنی:  »القبور

صيغه مبالغه » زوارات«ست که در آن " ا کرده است). زيارت قبور می روند ، نفرين 
است يعنی زنانی که در رفتن به قبرستان زيادروی و مبالغه می کنند و داللت بر کثرت 
دارد.بنابراين اگر زنان گهگاهی با رعايت حجاب و دوری از نوحه به قبرستان بروند و 

  برای اهل آنجا دعا نمايند ايرادی ندارد. 
دی به قبرستان داشته باشند. زيرا تردد و رفت و آمد زياد پس زنان نبايد رفت و آمد زيا

زنان به قبرستان، موجبات خالف شريعت، مانند: نوحه: اظهار زينت و آرايش، و 
تفريحگاه قرار دادن قبرستان و تضييع وقت را فراهم می سازد. همانطور که اين کارهای 

  خالف شرع در بسياری از کشورهای اسالمی مشاهده می شود.
زاير   كه  است  اين  زيارت  شود؛ آداب  رعايت  شرعي  آداب  گورستان  بايد در زيارت  البته

او،   و براي  نموده قبله   سوي رو به  كند، سپس  سالم  و بر وي  قبر رفته  سر صاحب  باالي
  نمايد.   طلب  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  و براي  خودش  براي

هللا صلی هللا عليه   رسول  كه  است آمده  (رض) مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث
اما   بودم كرده   قبرها نهي  مصلحتي) شما را از زيارت  قبال (نظر به  من«وسلم  فرمودند: 

  وچشم  را نرم  قبرها قلب  كنيد زيرا زيارت  قبرها را زيارت  كه  كنم مي  شما اعالم  به  اينك
و پال   پرت  قبور سخنان  زيارت  آورد و در هنگام ياد مي را به  و آخرت  يدهبار گردان را اشك
  ».نگوييد

  ـ چون  منكراتي  قبور با ارتكاب زيارت   چنانچه  كه  است  بر آن  دليل  شريف  حديث  اين 
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  . است  باشد، ممنوع  ـ همراه  آن و واويال و امثال   نوحه  و مرد، سر دادن  زن  آميزش
  است:  چيز درمانگر قلب  اند؛ سه گفته علما

  خداوند.  ـ طاعت 1
  . لذتهاست  زننده برهم  كه  مرگ  ـ بسيار ياد كردن 2
  . مسلمانان  قبور مردگان  ـ زيارت 3
  پنداريد، (آرى) بزودى خواهيد دانست!   چنين نيست كه مى )3» (  َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ «
انسانها در مورد   براي  و هشداري  تنبيه  اين» خواهيد دانست  زودي ، به است  چنين  نه« 

  وغم هم  را تمام  در آن  طلبي دنيا و فزون  مال  . يعني: نبايد گرد آوردن آنهاست  طلبي فزون
  خود را در روز قيامت  طلبي فزون  فرجام  زودي به  باشند كه  هوش خود گردانند و بايد به

پنداريد; بزودى خواهيد  باز چنان نيست كه شما مى )4»( َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ ثُمَّ «   . خواهند دانست
تأكيد و تغليظ و   تكرار بر وجه  اين» بدانيد  ، زوداست  كه است  چنين  نه  باز هم«دانست!
كنيد; اگر شما علم  ا خيال مىچنان نيست كه شم   )5»(َکال لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقينِ «   . بعد از تهديد ديگر است  تهديدي

  هرگز چنين«كرد)!   اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبى شما را از خدا غافل نمى
  قطعيات  به  مانند علمتان  يقين  علم  يعني: اگر به» اليقين علم  ، اگر بدانيد به نيست

  جايگاه امين كد  و به  در انتظار شماست  سرنوشتي  چه  دنيا بدانيد كه  و يقينيات
دارد و  بازمي  و فخرفروشي  طلبي امر شما را از فزون  اين  گمان رويد، بي مي

  گرداند. نمي  غافل  كار بزرگي  هرگز دنيا شما را از چنين
و از   برخاسته  با واقع  از اعتقاد و باور منطبق  كه  است  علمي  يقيني  علم

  ، يا نقل صحيح  عقل  باشد كه  پديد آمده  ثابتي  قطعي  ، يا از دليل عيني مشاهده 
  » را خواهيد ديد  شما دوزخ  يقين  به« )6» ( لَتََرُونَّ اْلَجِحيمَ «   كند.  داللت  ص، بر آن  اكرم از رسول  ثابت

( سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد  )7»(ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقيِن « 
  رؤيتي  را به  دوزخ  يعني: سپس» خواهيد ديد  اليقين عين  را قطعآ به  آن  سپس«ديد. 
  در مورد دوام  است  خبري  ديگر: اين قولي  بينيد. به مي  با چشمانتان  است  عينآ خود يقين كه 

  انقطاع و بي  ، هميشگي پيوسته  رؤيتي  شان رؤيت  . يعني: اين در دوزخ  ماندگار بودنشان
   لَتََرُونَّ اْلَجِحيمَ « ، يعني: قبل  در آيه  تفسير تهديد ياد شده  آيه  اين«گويد:  كثير مي . ابن تاس

  ». است  
حضرت ابن عباس فرمود : هنگامی که حضرت موسی بر کوه طور تشريف داشت ، 
 وپشت او قوم او به گوساله پرستی اقدام نمود ، خداوند در آنجا به او اطالع داد که قوم

شما در چنين مصيبتی گرفتار شده است ، او آنقدر تحت تاثير قرار نگرفت که بعد از بر 
گشت  ومشاهده قوم متاثر شد ، وبی اختيار الواح تورات را به زمين گذاشت . ( رواه 

مه شما) از نعمتهايى كه سپس در آن روز (ه )8»(  ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ «   احمد والطبرانی بسند صحيح ) 
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  »خواهيد شد  ها پرسيده روز از نعمت  در آن  باز البته«ايد بازپرسى خواهيد شد!    داشته
  آخرت  براي  شما را از كار كردن  كه  اي دنيايي  هاي از نعمت  حساب  يعني: در موقف 

  با شكر دنبالها را  نعمت  آيا آن  كه  قرار خواهيد گرفت  گردانيد، مورد پرسش  غافل
  ايد يا خير.  كرده 

  هاي ها ونوشيدني ، خوردني ، فراغت ، سالمتي در مورد امنيت  ديگر: از آنان  قولي به
  دنيا سؤال  هاي از نعمت  و غير آن  منازل  سارهاي  سرد، سايه  و نوشابه  ، آب بخش لذت

  خواهد شد. 
  همه  . يعني است  سؤال  اين  بودن  يد عام، مف باب  در اين  وارده  احاديث  كه  است  گفتني

  از كفار بر سبيل  كردن  سؤال  گيرند ولي قرار مي  و كافر مورد سؤال  از مؤمن  انسانها اعم
  از باب  از مؤمن  كردن  اند و سؤال ها را فروگذاشته شكر نعمت  زيرا آنان  است  توبيخ

  . ستا هارا شكرگزارده  ؛ زيرا او نعمت است  تشريف
از پيامبر صلی هللا عليه وسلم    در مدينه (رض ) عمر  كه  است آمده   شريف  در حديث 

از  كه  درحالي  گيريم قرار مي  مورد پرسش  نعمتي  هللا! ما از چه كرد و گفت: يا رسول سؤال
  هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  ؟ رسول ايم شده  رانده  بيرون  ها و اموال مان خانه

شما را از گرما و سرما حفظ   كه  بانهايي و ديگر سايه  و درختان  منازل  سارهاي از سايه« 
  ».  در روز گرم  خنك  كنند و از آب مي

  كه  است آمده  لبيد و احمد از محمودبن  شيبه ابي ابن روايت   به  شريف  در حديث  همچنين
  را بر اصحاب  صلی هللا عليه وسلم  آن هللا  شد، رسول  تکاثر  نازل  سوره  چون«فرمود: 
گفتند: يا   رسيدند، اصحاب   ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ آيه:   به كردند و چون   تالوت
و   ما جز آب  همينك  كه درحالي  گيريم قرار مي  ها مورد پرسش نعمت هللا! از كدام  رسول

  آويخته  بر گردنهايمان  شمشيرهايمان  حال  و در عين  در اختيار نداريم  خرما چيز ديگري
قرار   مورد پرسش  از آن  كه  داريم  نعمتي  باشد؟ آخر چه حاضر مي  هم  و دشمن  است

  و به  است  حقيقت  يك  پرسش  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: اما اين  ؟ رسول بگيريم
  ».  خواهد پيوست  واقعيت
هللا   رسول  كه  است هللا عنهما آمده  رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

زيانكارند؛  در آن   از مردم  بسياري  كه  است  دو نعمت«صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
  تكليف  مقصرند زيرا به  دو نعمت  در شكر اين  از مردم  يعني: بسياري«  و فراغت  سالمتي

ادا نكند،   است  واجب  وي  بر ذمه  را كه  حقي  هر كس  كنند پس نمي  آنها عمل  خود در قبال
  باشد. زيانكار مي  در حقيقت

هللا صلی هللا   رسول  كه  است  آمده (رض)  برزه ابي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين 
  فيم  عمره  أربع: عن  عن  يسأل  القيامة حتي  قدما العبد يوم  ال تزول«عليه وسلم  فرمودند: 

 به:  ماذا عمل  علمه  ، وعن أنفقه  وفيم  اكتسبه  أين  من  ماله  ، وعن فيم أباله  شبابه  ، وعن أفناه
قرار نگيرد: از   شود تا از چهار چيز مورد پرسش  دور نمي  در روز قيامت  بنده  قدمهاي

  آن  چيزي  در چه  كه  خويش  ، از جواني است  را فنا كرده  آن  راهي  در چه  كه عمر خويش 
  و در كجا آن  آورده  دست  را به  از كجا آن  كه  خويش  و ثروت  ، از مال است را فرسوده 

  ».  است كرده   عمل  چه  با آن  كه  خويش  و از علم  است كرده   را خرج
  آمده است (رض )  از ابوهريره  سنن  و اصحاب  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
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با   حال  شدند و در اين  خود بيرون  هللا صلی هللا عليه وسلم  از خانه  رسول«فرمود:  كه
شما   ساعت  در اين  چيزي  فرمودند: چه   عنهما روبرو گرديدند پسهللا ابوبكر و عمر رضي

صلی هللا  هللا! رسول مبارك يا رسول  دو گفتند: گرسنگي  آورد؟ آن  بيرون  هايتان را از خانه
  بيرون چيزي   ، مرا نيز همان اوست   در دست  جانم  كه  ذاتي  عليه وسلم  فرمودند: سوگند به

  هللا صلی هللا عليه وسلم  به  دو با رسول  آن  . پس است آورده   را بيرونشما   كه  آورده
نبود   اش مرد در خانه  آن  از انصار رفتند. از قضا كه  مردي  در خانه  و به  افتاده راه 

  پرسيدند: فالن هللا  از وي   آمديد! رسول  هللا  را ديد، گفت: خوش  رسول  زنش  وچون
اثنا مرد   بياورد. در اين شيرين   ما آب  براي  كه  است  گفت: رفته  زن ؟ ) كجاست (شوهرت
افگند و   نگاهي هللا صلی هللا عليه وسلم  و دو يارشان   رسول  رسيد و به  از راه  انصاري

  ندارد.  تر از من گرامي  ميهماناني  كس  را، امروز هيچ  عزوجل  و ثنا خداي  گفت: سپاس
و   و خود رفت  پذيرفت  گرمي  را به   صلی هللا عليه وسلم  و يارانشانهللا  رسول  گاه آن 

هر دو موجود بود و   و رسيده  غوره  خرماي  در آن  آورد كه  خرما از نخلستان  اي خوشه
  كرد.  دعوت  از آن  خوردن  را به  ايشان

  ! پس كني  را ذبح  دهيشير  فرمودند: مبادا حيوان  وي  هللا  به  . رسول كارد را گرفت  سپس 
  هم  شيرين  گوسفند و خرما خوردند و از آب  كرد و از آن  ذبح  را برايشان گوسفندي 

هللا عنهما  ابوبكر و عمر رضي  به  شدند، رسول هللا  خطاب  سير و سيراب  نوشيدند و چون
ها  نعمت  از اين  ، يقينآ در روز قيامت اوست   در دست  جانم  كه  ذاتي  فرمودند: سوگند به

   ».گيريد قرار مي  مورد پرسش
 ها سوره کوثر : پيام 
کشاند.  فزون طلبى و فخرفروشى انسان را به کارهاى بيهوده و عبث مى -1 
 »الهاکم التکاثر«
لتسئلّن  -الهاکم التکاثر «طلبى، عامل غفلت از حساب قيامت است.  فزون  -2 

 »يومئذ عن النعيم
 »حتى زرتم المقابر«رود.  تا شمارش مردگان پيش مى طلبى دامنه فزون -3
الهاکم «کشاند.  خبرى از احوال قيامت، انسان را به انحراف مى بى  -4 

 »التکاثر... کالّ لو تعلمون
ثّم کالّ  -کالّ «در برابر افکار و رفتار انحرافى بايد هشدار را تکرار کرد.  -5 

 »کالّ  –
لو تعلمون علم اليقين «تواند آينده را ببيند.  مى از طريق ايمان و يقين انسان -6 

 »لتروّن الجحيم
در فرهنگ جاهلى، کميّت و جمعيّت، تا آنجا ارزش دارد که حتى مردگان   -7 

 «حتى زرتم المقابر«آورند.  را در شمارش به حساب مى
 »الهاکم التکاثر... لتروّن الجحيم«تکاثر و تفاخر، کيفر سختى دارد.   -8 
 »...کالّ سوف تعلمون«اقبت انديشى مانع فخر فروشى است. ع -9 
بايد براى رسيدن به يقين و شناخت حقايق تالش کرد تا از خطرات  - 10 
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 »لو تعلمون علم اليقين لتروّن الجحيم«قيامت درامان بود. 
لو «رسند.  که به دنيا سرگرم هستند، هرگز به درجه يقين نمى کسانى - 11 

 ).رود (کلمه لو در موارد نشدنى بکار مى» تعلمون علم اليقين
 »علم اليقين... عين اليقين«ايمان و يقين، درجاتى دارد.  - 12 

حساب قيامت بر اساس امکاناتى است که خداوند به هرکس داده است و  -13
 »لتسئلّن يومئذ عن النعيم«لذا هر کس متفاوت از ديگرى است. 

  فخر فروشی در اسالم : 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم از اين  به نظرم تفاخر َّ به نسب از امور جاهليت است. رسول هللا َصلَّی 

َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق «  کارها بيزاری جسته است. ولی گفتار هللا تعالی که می فرمايد: 
  ) (و بعضی را بر بعضی برتری داديم).32سوره زخرف:» ( بَْعٍض َدَرَجاتٍ 

َل َهَذا « يوی می باشد. چرا که هللا تعالی می فرمايد: منظور از آن امور دن َوَقالُوا لَْوَال نُِزّ
) أَهُْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َرِبَّک َنْحُن قََسْمنَا بَْيَنُهْم 31اْلقُْرآَُن َعلَی َرُجٍل ِمَن اْلقَْريَتَْيِن َعِظيٍم (
ُهْم فَْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريا َمِعيَشتَُهْم فِی اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعضَ 

ا َيْجَمعُوَن ( چرا اين قرآن بر «(سوره زخرف] (و گفتند: ) » 32َوَرْحَمةُ َربَِّک َخْيٌر ِممَّ
) آيا 31» (مرد بزرگ (و ثروتمندی) از اين دو شهر (مکه و طائف) نازل نشده است؟!

کنند؟! ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميانشان  ت را تقسيم میآنان رحمت پروردگار
تقسيم کرديم و بعضی را بر بعضی برتری داديم تا يکديگر را مسخر کرده (و با هم 

  ))32کنند بهتر است! ( آوری می تعاون نمايند); و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع
يگری سالم، يکی قوی و ديگری اين يکی فقير و ديگری ثروتمند، يکی مريض و د
  ضعيف و ناتوان است... منظور از آيه اين است.

ُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  َّ اما فخر فروشی به نسب از ادعاهای جاهليت است که رسول هللا َصلَّی 
  از انجام دهنده   آن اظهار بيزاری نموده است.

َ َعِليٌم َخبِيٌر (ُس إِنَّا َخلَْقنَاُکْم ِمْن َذَکٍر َوأُْنثَی َوَجعَْلنَاُکْم ُشعُوبًا َوَقبَاِئَل يَا أَيَُّها النَّا«  هللا تعالی می فرمايد:  َّ ِ أَتْقَاُکْم إِنَّ  َّ )] ( حجرات) (ای مردم! ما شما 13ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْکَرَمکُْم ِعْنَد 
ها قرار داديم تا يکديگر را  هرا از يک مرد و زن آفريديم و شما را طايفه ها  و قبيل

ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست;  بشناسيد; (اينها مالک امتياز نيست،) گرامی
)) منظور از آن شناختن يکديگر است نه تفاخر و فخر 13خداوند دانا و آگاه است! (

  فخر فروشی و مباهات:  فروشی.
، فخرفروشی و مباهات است. مراد يکی از رذايل اخالقی و اوصاف بسيار زشت انسانی 

از فخرفروشی اين است که انسان بخاطر کمالهای موهوم يا واقعی که در خود احساس 
  می کند به ديگران مباهات کند وبر آنها فخر نمايد.

فخرفروشی شعبه   از تکبر يا نشأت گرفته از تکبر است. بنابراين تمام آيات و رواياتی 
فخرفروشی را نيز شامل می شود. البته ريشه فخرفروشی  که در ذم تکبر آمده است ،

جهالت و نادانی است کما اينکه ريشه تکبر نيز همين است.زيرا انسانهای جاهل ، نه 
کماالت را می شناسند و نه علت اصلی کمال را . به همين دليل گاهی، معايب را کمال 
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موجود در خود را ساخته و  می پندارند و بر کمال موهوم افتخار می کنند. ويا کماالت
پرداخته خود می دانند و سرمنشأ کماالت يعنی خدای متعال را فراموش می کنند ، که هر 

  دوی اين خصوصيت  جز از جهالت نيست. 
ال ُحْمَق اَْعَظُم ِمَن اْلفَْخِر  «به همين دليل ، حضرت علی  رضی هللا عنه می فرمايند:

  معالجه  فخرفروشی:   شى به ديگران نيست).تر از فخرفرو يعنی ( حماقتى بزرگ»
  معالجعه ودر مان رذايل اخالقی وقتی ميسر است که مبتال به آنها ، واقعاً آن را رذيله 

بحساب ارد ، وشخصآ در پی معالجه  آن اقدام کند ، در غير اينصورت معالجعه وتداوی 
مبتال شده اند ، آنر ا از اين مرض غير ممکن خواهد بود ،  زيرا کسانيکه به اين مرض 

أكبر الفخر أال تفخر  « جمله اخال ق حسنه بحساب اورده ، ومتوجه اين نکته نيست که
  است ، بازداشتن آن از فخرفروشی ممکن نيست. » 

بنابراين علما ء ميفرمايند که اّولين قدم معالجه ، اينست که به شخص  که به اين مرض  
اين خصلت از جمله  رذايل اخالقی بوده وبايد در پی  مبتال شده است بايد بفهماند که

  معالجه ودرمان آن  اقدام شود .
مرحله دوم در معالجه اين مرض اينست که : عامل و علت فخرفروشی شخص مبتال به 

  مرض بايد تشخيص داده شود .
اين بدين معنی است شخصيکه  فخرفروشی می کند ، چه چيزی دارد که او را به اين 

اپسند مبتال کرده است ؟ آيا به آنچه در خود دارد مانند علم ، جمال ، قدرت ، ويا خصلت ن
ثروت مباهات می کند و يا آنچه در ديگران است مثل مباهات به حسب و نسب و فضيلت 

  خويشان و اقربا. 
اگر اّولی باشد بايد به او فهماند که در بخش مهمی از آنها که در اوست ، ايشان هيچ 

رد مانند جمال و زيبائی که خدای متعال قدرت نمائی نموده است و وی در آن نقشی ندا
خصوص هيچ کاره است و ثانيا همين جمال وزيبائی روزی متعفن گرديده و در نهايت 
تبديل به خاک خواهد شد همانطوريکه قبآل نطفه و آب گنديده بود. در بخش ديگر مانند 

و حمال است و برای وراث انبار می کند و ديگران ثروت و قدرت نيز اوآل بايد بداند که ا
خواهند خورد او حسابش را پس خواهد دادو اين فخری ندارد و ثانيآ بايد بداند که تمام 

  اينها در مقابل قدرت خدای متعال هيچ است و قابل توجه نيست.
فخر فروشی از سبک سری و کوته بينی است. کسی که به کمترين داشته خود فخر می 

د و دارای گران قيمت ديگران را نمی بيند ، ضمن ابتال به جهالت که فضيلت ديگران کن
را نمی بيند ، آستان ظرفيتش نيز پايين است که کمترين امتياز ولو موهوم او را از خود 

بی خود می کند . چنين انسانی بايد به وضع خود متأسف باشد که ديگران هفتاد شهر 
بر لب زده اند ولی او اندر خم يک کوچه گم گرديده و  عشق را گشته ولی مهر سکوت

قدمی به سوی منزل مقصود برنداشته و فضيلتی بدست نياورده ، صدايش که انکر 
  علم اليقين چيست؟ و به چه افرادی اختصاص دارد؟  االصوات به تفاخر بلند است و مانند طبل توخالی ، توليد صدا می کند.

» َکالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن  :«سوره تکاثر ) ذکرشد  5ه موضوع علم اليقين که در (آي
  به  مانند علمتان  يقين  علم  اليقين) يعنی اگر به علم  ، اگر بدانيد به نيست  (هرگز چنين
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  جايگاه کدامين   و به  در انتظار شماست  سرنوشتی  چه  دنيا بدانيد که  و يقينيات  قطعيات
دارد و هرگز دنيا  بازمی  و فخرفروشی  طلبی امر شما را از فزون  اين  گمان رويد، بی می

از اعتقاد و   که  است  علمی  يقينی  گرداند، و علم نمی  غافل  کار بزرگی  شما را از چنين
باشد   پديد آمده  ثابتی  قطعی  ، يا از دليل عينی و از مشاهده   برخواسته  با واقع  باور منطبق

کند، و علم   داللت  صلی هللا عليه و سلم بر آن  اکرم از رسول  ثابت  ، يا نقل صحيح  لعق  که
يقين آن نسيت که اهل تصوف می پندارند که منزله   است که يک شخص ميتواند به آن 
نائل آيد و بعد از آن تکاليف شرعی از او ساقط ميشود زيرا ميگويند خداوند متعال می 

را   ﴾ ( و پروردگارت99﴿سوره الحجر: »  َربََّک َحتَّٰی يَأْتِيََک اْليَِقينُ  َواْعبُدْ  « :يدافرم
 مرگ تو فرارسد )  يقين  که تا وقتی  کن  پرستش

و اين در واقع تحريف معنای قرآن است، زيرا می گويند طبق اين آيه، تکليف فقط تا 
سيدن به منزلت زمانی است که يک شخص به منزلت يقين نرسيده باشد، ولی به محض ر

است،   يقين، تکاليف شرعی از او ساقط ميشود، ولی معنای حقيقی يقين در اين آيه مرگ
بر   دليل  آيه  کن، و اين عبادت   هستی  زنده  که  گاه تا آن  هميشه  را برای  يعنی پروردگارت

  ـ بر انسان  نماز گزاردن ـ همچون   عبادات  و انجام  پروردگار متعال  پرستش  که  است  آن
  که  ای جسمی  بايد درهر وضعيت  مؤمن  کار کند. پس  وی  عقل  که  تا وقتی  است  فرض

نماز   ايستاده: « است  صحيح آمده  درحديث  که نماز بگزارد چنان  حالش  حسب  قرار دارد به
بر   دليل  آيه  ، بنابراين اين»پهلو  به  توانستی و اگر نمی  نشسته  توانستی بگزار و اگر نمی

»  معرفت»  آيه  در اين»  يقين« گويند مراد از  می  که  اهل تصوف است  قول  صحت  عدم
و   سر حد معرفت  به  که  را تا وقتی  که پروردگارت  است  اين  لذا از نظر آنها معنی  است
  حد معرفت  هپندار خود ـ ب  ـ به  از آنان  يکی  بنابراين وقتی  کن،  عبادت  رسی می  يقين

ـ   کثير گفته ابن  که ـ چنان  رأی  اين  که  نيست  شود. شکی ساقط می  از آنها  رسيدند، تکليف
  مردم  ترين خداشناس   انبياء و اصحابشان  که زيرا با وجود آن  است و جهل  کفر و گمراهی

  ترين  و مواظب  بدترينعا  حال  اند، در عين بوده  الهی  و اوصاف  حقوق  به  آنان  و داناترين
  اند و هرگز کمال نيز بوده  خويش  مرگ  ها تا دم خوبی  دادن  خداوند و انجام  آنها بر عبادت

بر   بلکه  بازنداشته  و عباداتشان  تکاليف  را از انجام  پروردگار متعال، ايشان  به  معرفتشان
 .است  افزوده  و شکر و رياضتشان  و نيايش  و خضوع  خشوع

و در رد بر قول باطل آنها ميتوان آيه ديگری را گواه گرفت که از زبان اهل دوزخ است 
* فِی َجنَّاٍت يَتََساَءلُوَن *  إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن  « :که خداوند متعال در مورد آنها ميفرمايد اْلُمَصلِّيَن * َولَْم َنُک نُْطِعُم  * َقالُوا لَْم َنُک ِمنَ  * َما َسلََکُکْم فِی َسقََر  َعِن اْلُمْجِرِميَن 

يِن * َحتَّٰی أَتَانَا اْليَِقينُ  * َوُکنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن  اْلِمْسِکيَن  ُب ِبيَْوِم الّدِ   » * َوُکنَّا نَُکذِّ
هستند (و)   يمين (که) در بوستانهايی  ) (مگر اصحاب39-74( سوره المدثر :  

گويند: از  درآورد؟ می  چيز شما را در دوزخ  ان (که) چهکنند از مجرم می همپرسی 
نمی داديم پيوسته همراه ياوه گويان ( اهل   طعام  را هم   و بينوايان  نبوديم  نمازگزاران

  سراغمان  به  يقين  که  شمرديم تا آن می  باطل ) هم صدا می شديم و روز جزا را دروغ
 . است  آمد). که مراد از يقين در اين آيه مرگ

در قرآن عظيم الشان سه جمله در مورد يقين آمده است: علم اليقين، حق اليقين، عين 
َکالَّ  « ﴾ 95﴿سوره  الواقعة: »  إِنَّ ٰهذَا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن  «  :اليقين خداوند متعال ميفرمايد
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 ﴾7سوره التکاثر: »(ُونََّها َعْيَن اْليَِقيِن ثُمَّ لَتَرَ  « ﴾ 5(سوره التکاثر: » لَْو تَْعَلُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن 
و منظور از علم اليقين خبری است که متوترا توسط اشخاص امين و راستگو بيان شده 
باشد بطوريکه در صحت و يا وجود آن ديگر شکی نباشد، و عين اليقين وقتی است که 

ن خبر را معاينه و خبری که شنيده است را مشاهده نمايد، و حق اليقين وقتی است که آ
لمس ميکند، بعنوان مثال، اگر اشخاص معتبر و راستگويی بگويند که عسل شيرين است، 

اين بمثابه علم اليقين است که شخص باور ميکند که چيزی بنام عسل وجود دارد که 
طعمش شيرين است، و وقتيکه آنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه آنرا 

مرحله حق اليقين ميرسند، بنابراين بهشتی که خداوند متعال بر زبان انبياء برای بچشند به 
مؤمنان بيان فرموده است علم اليقين است، زيرا باور دارند که در آخرت نعيم ابدی بنام 

بهشت وجود دارد، و وقتيکه آنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه وارد 
ای بهشتی استفاده ميکنند به مرحله حق اليقين ميرسند زيرا به بهشت ميشوند و از لذته

   مسلمان برادر با مسلمان حقوق  چيزی که از آن خبر داده شده بودند و سپس آنرا ديدند رسيدند و آنرا چشيدند.
  مسلمان نسبت به حقوق و وظايف، برادر مسلمانش ايمان دارد، خود را پای بند و ملزم به 

داند. مسلمان بر اين باور است که ادای احترام و  حقوق برادر مسلمان میاحترام و ادای 
حقوق برادر مسلمان عبادت و نزديکی به خدا است، مسلمان را با خدای سبحان نزديک 

کند، زيرا اين حقوق و آداب را خداوند واجب کرده است، بناباين بايد بخاطر دستور  می
  حقوق بشرح زير هستند: اين آداب و   خدا آنها را رعايت نمود.

السالم «موقع مالقات با برادر مسلمان قبل از هر چيز به او سالم کند و بگويد:  - 1 
 ّ وعليکم السالم «و باوی مصافحه کند. جواب سالم چنين داده شود. » عليکم ورحمة 

 ّ   »وبرکاته ورحمة 
). 86(النساء: » فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها َوإَِذا ُحيِّيتُْم ِبتَِحيٍَّة « فرمايد:  زيرا خداوند می

هرگاه به شما سالم گفته شد، در جواب آن کلماتی بهتر گفته شود يا بهمان اندازه اکتفا «
  ».شود

ِ «زند  وقتی برادر مسلمانی عطسه می - 2 َّ ِ گويد، در جواب عطسه او  می» اَْلَحْمُد 
» ُ ّ ر تو رحم کند، گفته شود و عطسه کننده، در جواب او بگويد: خداوند ب» يَْرَحُمَک 
ُ َويُْصِلُح بَالَُکمْ « ّ خداوند مرا و تو را مورد مغفرت قرار بدهد يا اينکه خداوند » يَْهِدْيُکُم 

  تان کند. شما را اصالح کرده، هدايت
موده و وقتی مسلمانی مريض شود، برادر مسلمان ديگر بايد در حق او دعای صحت ن - 3

هر مسلمان بر مسلمان ديگری پنج حق «عيادتش کند، زيرا در حديث صحيح آمده است: 
 - 5پذيرفتن دعوت،  -4تشيع جنازه،  - 3عيادت بيمار،  -2جواب دادن سالم،  -1دارد: 

  جواب گفتن به عطسه. (متفق عليه).
اسم تکفين و اين حق مسلمان بر مسلمان است که به هنگام وفاتش در نماز جنازه و مر - 4

  تدفين او شريک شوند. 
ای مشورت کند و جويای خير  هرگاه برادر مسلمان از برادر مسلمانش در مورد مسئله - 6

های مفيد برايش  و صالح شود، الزم است که راه خير و صالح به او گفته شود و ديدگاه
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را به کسی  داند، همان ارائه گردد، يعنی آنچه را شخص مورد مشوره برای خود مفيد می
  که جويای مشوره است، ارائه دهد.

پسندد، برای مسلمان ديگر نيز بپسندد و هر آنچه  هر آنچه را که مسلمان برای خود می - 7
  را که برای خود دوست ندارد، برای مسلمان ديگر نيز دوست نداشته باشد.

تَّی يُِحبَّ ِألَِخيِه َما يُِحبُّ َال يُْؤِمُن أََحُدُکْم حَ «زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
مؤمن بودن بطور کامل و بمعنی واقعی کلمه منوط به » «ِلنَْفِسِه َويَْکَرهُ لَهُ َما يَْکَرهُ ِلنَْفِسهِ 

پسنديد، و دوست نداشته  است که برای ديگران پسند کنيد آنچه را که برای خودتان می  اين
  (متفق عليه).». پسنديد ان دوست نمیباشيد برای ديگران آنچه را که برای خودت

بر مسلمان واجب است که مسلمان ديگر را در موقع نياز و ضرورت کمک کند و او  - 8 
  يار و مددگار نگذارد. را بی

مسلمان نبايد مسلمان ديگری را اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و  - 9 
ُکلُّ اْلُمْسِلِم َعلی اْلُمسِلِم «آمده است: آبروی مسلمان جدآ خودداری شود، زيرا در حديث 

همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است و محترم » «َحراٌم، َدُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ 
  (مسلم). مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است.». خونش، مالش ، حيثيت و آبرويش -است 

و فخر فروشی نکند، جايز نيست انسان مسلمان در برابر مسلمان بايد فروتن باشد،  - 10
که يک مسلمان، مسلمان ديگری را از جای مباحش که از پيش آنجا نشسته و اشغالش 

َوَال تَُصِعّْر َخدََّک « فرمايد:  کرده است، بلند کند و خود در آنجا بنشيند. زيرا خداوند می
َ َال يُ  َّ ). 18(سوره لقمان: » ِحبُّ ُکلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ ِللنَّاِس َوَال تَْمِش فِی اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ 

نرو، خداوند هيچ   ات را برای مردم عبوس نکن، روی زمين با فخر و غرور راه چهره«
  ».متکبر و فخر فروش را دوست ندارد

برای هيچ مسلمانی شرعآ جايز نيست که با برادر مسلمان بيش از سه روز قطع  - 11
  رابطه کند.

غيبت و بدگوئی نشود و هيچ مسلمان، مسلمان ديگری را تحقير نکند، از مسلمان  - 12
جوئی نکند، با نام و القاب بد کسی را ياد نکند و سخن  مورد استهزاء قرار ندهد، عيب

 الظَِّنّ إِثٌْم َوَال تََجسَّسُوا َوَال يَْغتَْب َبْعُضُکْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُکْم أَْن يَأُْکَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًايَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْجتَِنبُوا َکِثيًرا ِمَن الظَِّنّ إِنَّ بَْعَض « فرمايد:  چينی نکند. زيرا خداوند می
ها بپرهيزيد. همانا  ای مؤمنان، از بسياری بدگمانی« ). 12(حجرات:   »فََکِرْهتُُموهُ 

پسنديد که گوشت برادر  نکنيد، آيا میاند،   تجسس ، غيبت و بدگوئی  ها، گناه بعضی گمان
  ».پسنديد مرده خود را بخوريد، که چنين چيزی را نمی

ْنُهنَّ َوَال تَْلِمُزوا أَْنفَُسُکْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب بِئَْس اِالْسُم نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسی أَْن َيکُنَّ َخْيًرا مِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال يَْسَخْر َقوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسی أَْن يَُکونُوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَال « فرمايد:  و می
يَماِن َوَمْن لَْم َيتُْب فَأُولَئَِک ُهُم الظَّاِلُموَن    ).11سوره حجرات: »(اْلفُُسوُق بَْعَد اْإلِ

کن است ديگری را مورد استهزاء و مسخره قرار ندهد. مم  ای مؤمنان هيچ قومی، قوم« 
آنان بهتر باشند، زنان نيز زنان ديگر را استهزاء نکنند. چه بسا زنان مورد مسخره از 
مسخره کنندگان بهتر باشند، يکديگر را تحقير نکنيد و با القاب ناشايسته يکديگر را ياد 

ها با شأن مسلمانی شما هماهنگی ندارد. هر  های نامطلوب و برچسب نکنيد، چسپاندن نام
  ».اند ز اين گناهان توبه نکند، آنان از ستمکارانکس بعد ا
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برای هيچ مسلمانی مجاز نيست که به ناحق از مسلمانی ديگر بدگوئی کند. خواه  - 13
  مرده باشد يا زنده.

برای مسلمان مجاز نيست که نسبت به مسلمان ديگر، در دل حسد، بغض، و  - 14
فرمايد: با  صلی هللا عليه وسلم میبدگمانی داشته و از او تجسس کند. زيرا رسول اکرم 

همديگر حسد، رنجش و بغض نکنيد و از همديگر روگردان نباشيد و درمعامالت يکديگر 
! برادروار زندگی کنيد. (مسلم). ّ   مداخله نکنيد، ای بندگان 

برای مسلمان مجاز نيست که درباره مسلمانی ديگر نيرنگ و فريبکاری کند و در  - 15
هر کس عليه «فرمايد:  و باشد، زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم میصدد گول زدن ا

مسلمانی اسلحه بکشد و هر کس در پی فريب و خدعه مسلمانان باشد، از گروه ما 
  (مسلم).». مسلمانان نيست

  فرمايد: انسان مسلمان در برابر عهد و پيمان خود وفادار است. زيرا خداوند می - 16
ای مؤمنان نسبت به معامالت و عهد و ). «1(مائده: » يَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ يَاأَيَُّها الَّذِ « 

  ».پيمان خودپای بند باشيد
هر مسلمان موظف است که از جانب خود نسبت به ساير مسلمانان عدل و انصاف  - 19

  را رعايت کند و با آنان چنان رفتار کند که دوست دارد با وی رفتار شود.
های مسلمان ديگر صرف نظر کند و عيوب او را پنهان  ان مسلمان بايد از لغزشانس - 20

  فرمايد: نمايد و در صدد کشف اسرار وی بر نيايد، زيرا خداوند می
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ «  َّ عفو کن و از آنان در ). «13(المائدة: » فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ 

  ».پسندد د نيکوکاران را میگذر بفرما، همانا خداون
بر مسلمان واجب است که برادر مسلمانش را در صورت نياز مساعدت کند و در  - 21

« فرمايد: تامين نيازها و رفع مشکالت او در حد توان سعی و تالش کند. زيرا خداوند می
زگاری همديگر را در کارهای خير و پرهي). «2(المائدة: » َوتَعَاَونُوا َعلَی اْلبِِرّ َوالتَّْقَوی

  ».مساعدت کنيد
    : زنان برای قبور زيارت  هرگاه مسلمانی بنام خدا نزد مسلمانی ديگر پناهنده شود، بايد به او پناه داده شود. - 22

در اين هيچ جای شک نيست که زيارت قبور بمنظور پند گرفتن و يادآوری آخرت در 
موجب غضب خداوند متعال  شرع  مشروع است، به شرط اينکه در قبرستان چيزی که

  شود مانند خواستن از صاحب قبر و به کمک طلبيدن او مانند اينها نگويد.
إنی نهيتکم عن «از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :  

مستدرک  –(صحيح » زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، و التقولوا ما يسخط الرب
گويم :)  من (قبالً) شما را از زيارت قبور نهی کرده بودم ولی (اآلن می) «374/1حاکم 

به زيارت قبور برويد؛ چون در آن عبرت است و چيزی نگوييد که خشم خدا را 
کنت نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها « ، و در حديثی ديگری آمده است : »برانگيزد

من (قبالً) شما را از زيارت قبور نهی « مسلم)، يعنی:  (روايت » .باآلخرة فإنها تذکر
گويم :) به زيارت قبور برويد؛ چون شما را به ياد آخرت می  کرده بودم ولی (اآلن می

بنآ زيارت قبور برای زنان هم جايز می باشد ، چون زنان هم در علت زيارت  »اندازد
  قبور (پند گرفتن و يادآوری آخرت) با مردان شريک هستند . 
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از علماء زيارت قبور برای زنان را جواز ندانسته واستدالل حرام بودن آنرا ولی برخی 
البانی)، يعنی:  -(صحيح » لعن هللا زوارات القبور :« به حديثی ذيل مستند می نمايند 

(خداوند لعنت کرده است زنانی که بطور مستمر زيارت قبور ميکنند)، ولی اين حديث 
  ستان در رفت وامد اند .نشانگر زنانی است که زياد به قبر

ولی مذهب جمهور علماء اينست که اين مسئله مکروه است و حرام نيست، و علت 
کراهت آنست که بعلت رقت قلبشان ممکن است به گريه و زاری و نياحت بيافتند، ولی به 

رای  مذهب امام صاحب ابو حنيفه (رح ) زيارت قبور هم  مردان و زنان زيارت 
قول صحيح و راجح آنست که حرام نيست و زنان ميتواند به زيارت مستحب ميباشد، و 

قبور بروند بشرطی که آداب زيارت را رعايت کنند و جزع و گريه و زاری و نياحت 
  نکنند.

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله الکريم.
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تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين  -

  فاريابیسيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد 
 هروینوشته: عبدالرؤوف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير تفسير القرآن الکريم  -
  »اسباب النزول  «  امام سيوطی کتاب  -
  تفسير انوارالقرآن تآليف عبد الروف مخلص   -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن مهندس حکمتيار -
تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد  -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن/ سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  تفسير کابلی -
  صحيح مسلم  -
  صحيح البخاری -
 تفسير احسن الکالم دکتر حسين تاجی گله داری  -


