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

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ َوإِذَا َکالُوُهْم أَْو َوَزنُوهُْم  ﴾٢﴿ الَِّذيَن إِذَا اْکتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُونَ  ﴾١﴿ ِلْلُمَطِفِّفينَ َوْيٌل  بِْسِم  يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرِبّ  ﴾٥﴿ ِليَْوٍم َعِظيمٍ  ﴾٤﴿ أَال َيُظنُّ أُولَئَِک أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ  ﴾٣﴿ يُْخِسُرونَ 
ينٍ کَ  ﴾٦﴿ اْلَعالَِمينَ  اِر لَِفی ِسِجّ ينٌ  ﴾٧﴿ ال إِنَّ ِکتَاَب اْلفُجَّ ِکتَاٌب  ﴾٨﴿ َوَما أَْدَراَک َما ِسِجّ
َوَما يَُکِذُّب ِبِه إِال  ﴾١١﴿ الَِّذيَن يَُکِذّبُوَن بِيَْوِم الِدّينِ  ﴾١٠﴿ َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَکِذّبِينَ  ﴾٩﴿  َمْرقُومٌ 

ِلينَ إَِذا  ﴾١٢﴿ ُکلُّ ُمْعتٍَد أَثِيمٍ  َکال َبْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم  ﴾١٣﴿ تُتْلَى َعلَْيِه آَياتُنَا قَاَل أََساِطيُر األوَّ
 ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو اْلَجِحيمِ  ﴾١٥﴿ َکال إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمِئٍذ لََمْحُجوبُونَ  ﴾١٤﴿ َما َکانُوا يَْکِسبُونَ 

َوَما  ﴾١٨﴿  َکال إِنَّ ِکتَاَب األْبَراِر لَِفی ِعِلّيِّينَ  ﴾١٧﴿ ْنتُْم بِِه تَُکِذّبُونَ ثُمَّ يُقَاُل َهَذا الَِّذی کُ  ﴾١٦﴿ 
بُونَ  ﴾٢٠﴿ ِکتَاٌب َمْرقُوٌم  ﴾١٩﴿ أَْدَراَک َما ِعِلّيُّونَ  إِنَّ األْبَراَر لَِفی نَِعيٍم  ﴾٢١﴿ يَْشَهُدهُ اْلُمقَرَّ ِمْن   يُْسقَْونَ   ﴾ ٢٤﴿  فِی ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيمِ  تَْعِرفُ  ﴾٢٣﴿ َعلَى األَرائِِک يَْنظُُرونَ  ﴾٢٢﴿

َوِمَزاُجهُ ِمْن   ﴾٢٦ِختَاُمهُ ِمْسٌک َوفِی َذِلَک فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن ﴿ ﴾٢٥﴿ َرِحيٍق َمْختُومٍ 
بُونَ  ﴾٢٧﴿ تَْسنِيمٍ  أَْجَرُموا  َکانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ الَِّذيَن  ﴾٢٨﴿ َعْينًا يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزونَ  ﴾٢٩﴿ يَْضَحُکونَ  َوِإَذا اْنَقلَبُوا ِإلَى أَْهِلِهُم اْنَقَلبُوا   ﴾٣٠﴿ َوإِذَا َمرُّ
 َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهمْ  ﴾٣٢﴿  َوإِذَا َرأَْوهُْم قَالُوا إِنَّ َهُؤالِء لََضالُّونَ  ﴾٣١﴿  فَِکِهينَ 

َعلَى األَرائِِک  ﴾٣٤﴿    فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُکفَّاِر يَْضَحُکونَ   ﴾٣٣﴿  َحافِِظينَ 
َب اْلُکفَّاُر َما َکانُوا يَْفَعلُونَ  ﴾٣٥﴿ يَْنُظُرونَ    ز:ـمعلومات مؤج  ﴾٣٦﴿ َهْل ثُِوّ

اول اين سوره گرفته  است، که از آيهٔ » مخفيانه   کاهندگان(   »المطففين « نام اين سوره 
)، يکصدو شصت  780) رکوع، هفتصدو هشتاد حرف (1اين سوره دارای (.  شده است

  . وهشت نقطه است ) وسه صدوپنچاه 358) آيت، و( 36سی وشش (  )، 169ونه کلمه (
.  (مطففين ) بين مفسرين اختالف رای است مدنی بدون سورهٔ يا   در مورد مکی بودن، و

يکی از صفت های زشت ويل للمطففين کم فروشی و خيانت کردن در خريد و فروش   .کثر مفسرين اينست که اين سوره مدنی استاجح  نزد اقول ر
فاعل آن را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و وعده  که پرورد گار با عظمت ما است وبدی 

عل داده که اگر شخص آن را ترک نکرد عاقبتش عذاب دردناکی خواهد بود. و اين ف که هللا تعالی رسولش را به سوی فاعالن آن فرستاد تا آنها را به  ٬است بد عادت بسيار 
 .ترک آن باعث هالکت آنان خواهد شدايمان دعوت کند و از اين عادت زشت دور کند و همچنين به آنها هشدار دهد که عدم 

انکه چون پيمانه ) آن1وای بر کم فروشان کم دهندگان ( « قرآن عظيم الشان می فرمايد :
) و چون برای مردم پيمانه و يا وزن کنند زيان می 2از مردم گيرند تمام می ستانند(

) برای روز 4) آيا ايشان گمان ندارند که برانگيخته می شوند (3رسانند و می کاهند(
  )6) روزی که مردم به فرمان پروردگار جهانيان بپاخيزند (5بزرگی(
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  : ( شأن نزول) اسباب نزول
درمورد اسباب  نزول اين سوره: در حديثی که امام نسائی و ابن ماجه از ابن عباس 

ّ عليه وسلم المدينة کانوا  «رضی هللا عنه روايت کرده اند آمده است: لما قدم النبی صلی 
ّ تعالی: (ويل للمطفِّفين) فحسنوا الکيل بعد ذلک).   من أخبث الناس کيالً، فأنزل 

، ديد که مردم مدينه تشريف آوردند ول هللا صلی هللا عليه و سلم به مدينهزمانی که رس ( 
پس هللا تعالی اين آيه را نازل کرد:   از خيانت ترين مردم در پيمانه کردن اجناس هستند،

  (ويل للمطففين) بعد از آن در پيمانه کردن عدالت را برقرار کردند.
يد: گروهی گفته اند که سبب نزول اين سوره و قرطبی رحمه هللا در تفسير اين آيه می گو 

به خاطر مردی که معروف به ابی جهينه بود، نازل شد، اين مرد دو پيمانه داشت که با 
  کلی سوره مطففين: امحتو  يکی از آنان جنس را می فروخت و با ديگری می خريد.

 در » کيل « و » وزن « » تطفيف « کلمات   خويش تفاسير در مفسرين از کثيری تعداد
  که فرمايند ومی ، اند برده بکار اشخاص ومنزلت وقدر معنوی وزن تعين بر سوره اين
 وخيم وعاقبت زشت موضعات ، » فجار « از بحث که ميشود مالحظه سوره مجموع در

  .است آنان ونيکوی شايسته  وپايان کاران ونيکو » ابرار « از وبحث  آنان
  گرامترين که همانگونه ، است انسان وعزت بروآ به تعرض بزرگترين اسالم نظر از

 زدن لطمه نيز تعدی تجاوز ترين وشنيع بزرگترين ، است وعزت شرف انسان  مايه سر
 که کسيست » مطفف« ترتيب بدين . ست او آبروی بر وتجاوز انسان وعزت حيثيت به

 بشمارد او از رالت با را خود ، دارد روا اهانت او به نسبت ، کند تحقير را شريف انسان
 مر اش اجتماعی وحيثيت اعتبار و او ذاتی  های  شايستگی باره در قضاوت اثنای در ،

  . دهد جلوه کمتر را او وارزش بکاهد او وزن از ، شود وتجاوز تعدی  تکب
 خود های شايستگی مورد در را آنان وقضاوت کند می عرضه مردم بر را خود ووقتی
 ، کنند ستايش حد از بيش که دارد آنرا انتظار ، شود وياج اش  اجتماعی واعتبار وزن

  را واو  نکنند ندهی نشا او شخصيت در را  وکاستی وکم خال  داده جلوه پر اورا پيمانه
 مورد سوره اين در وشنيع زشت گناه همين ، بشمارند وباالتذ برتر ونقص عيب هر از

  ز:ـترجمه وتفسير موج  .است گرفته قرار بحث
ِحيمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ  

ْلُمَطفِِّفيَن «  به نام هللا بخشنده مهربان   (وای به حال کم کنندگان  (از حقوق مردم) .  )1» ( َويٌل لِّ
که چون (برای خود) پيمانه  (کسانی )2( »الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُواْ َعلَى النَّاِس يْستَْوفُونَ «

َزنُوهُْم يْخِسُروَن «  دارند). دريافت میزنند از مردم به تمام و کمال  زنند  که برای ديگران پيمانه می (و هنگامی )3»( َوإَِذا َكالُوُهْم أَو وَّ
می فروشد از وزن آن چيزی را به ديگران يعنی زمانيکه ».گذارند کنند کم می يا وزن می
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  .دنزيان می رسان بدينترتيب برای جانب مقابل کم می کند و برای خود می گيرد و به 
در واقع همان  آيه مبارکه از آن ذکری بعمل آمده است ،بنابراين تقلب و خيانتی که در

زيرا در آن زمان مردم از  ٬تقلب در پيمانه کردن و تقلب در اندازه گيری با ترازو است
اما برخی از علماء می گويند: اين تقلب فقط شامل  ٬اين دو بسيار استفاده می کردند

  .بلکه شامل تمام حق و حقوق حتی عبادات نيزمی شود ف امور تجارتی نميگردد ،صر
امام قرطبی رحمه هللا می گويد: ديگران گفته اند: تقلب ذکر شده در آيه شامل تقلب کردن  

وضو و نماز و حتی سخن هم می شود. و از سالم بن ابی الجعد  ردر پيمانه و ترازود
پس کسی که به آن وفا کرد به او نيز وفا خواهد  ٬يمانه استروايت شده که گفت: نماز با پ

ويل «پس بدانيد که هللا تعالی چنين می فرمايد:  ٬و کسی که در آن تقلب کرد ٬شد
فرد بيشتر  ٬و برخی از علماء گفته اند: هر چيزی که با تصرف کردن در آن » للمطففين

ا به او دهد پس آن تقلب از حقش را بگيرد و يا هم به صاحب حق کم تر از حقش ر
  کم فروشی در قرآن :  محسوب می شود.

ْلُمَطفِِّفيَن «   از حقوق  باد كه  بر كسانی  و نابودی  يعنی: زيان »بر مطففين  وای« » َويٌل لِّ
  كاهند. می  و پيمانه در وزن   مردم

به طور صريح و مکرربه کم  از آيات قرآنی در قرآن عظيم الشان در تعداد کثيری 
اين عمل را تقبيح  نموده ، و باالتر از آن تمام فروشی اشاراتی بعمل آمده و به شدت 

قرآن عظيم الشان کم  فروشی را موجب ويران شدن شهر مدين و نابود شدن قوم آن 
 114در شش سوره از اهميت اين موضع به حدی می باشد که ،  معرفی کرده است

  .کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته استعظيم الشان ، سوره قرآن 
مسمی گرديده » کم فروشان « بنابر اهميت اين موضوع است که سوره مطففين  به نام 

   است .
، طوريکه که گفتيم ، حاکی بر مهم بودن و  »کم فروشان«مسمی  ساختن يک سوره بنام 

  شايع بودن اين مسئله در بين بنی آدم می باشد. 
ِفيَن  «ه وقتی اين سوره ی مبارکه با چنين جمله ای آغاز می شودواينک ْلُمَطفِّ يعنی » َوْيٌل لِّ

وای برکاهش دهندگاِن  (حق مردم ) و يا به عبارت ديگر يعنی وای بر کم فروشان ، اين 
  مطلب نشان از سنگين بودن جرم کم فروشی و حق تلفی   دارد.

لحاظ شرعی و چه به لحاظ عقلی  حرام و غيراخالقی بودن کم فروشی چه به
امريست انکار ناپذير. متاسفانه امروزه کم فروشی ابعاد گوناگونی پيدا کرده است. 

ترين انواع  شوند، از قديمی کم فروشی در اجناسی که بر اساس وزنشان فروخته می
  کم فروشی است.

»  اندک و کم« از آن گرفته شده است در لغت به معنای »  مطففين« که »  تطفيف« 
به کسی اطالق می شود که از چيزی بکاهد و آن را از حد واقعی آن » مطفف « است و

کم کند و آن را اندک کند ، حال آن چيز ممکن است جنسی باشد که به ديگری می فروشد 
جام می دهد و يا حتی ممکن است قيمت  چيزی باشد و يا کاری باشد که برای شخصی  ان
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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 
  که هر کم کاری و کم فروشی ای را شامل ميشود. فرموده

واوفوا الکيل اذا کلتم و زنوا :«پروردگار با عظمت ما در سوره اسراء می فرمايد 
جنس را با پيمانه کامل و وزن درست » .( بالقسطاس المستقيم . ذلک خير و احسن تأويالً 

  ما دربردارد.)تحويل بدهيد . که اين کار خوب می باشد و عاقبت بهتری برای ش
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

والسماء رفعها و وضع الميزان . اال تطغوافی « همچنان در سوره رحمن آمده است : 
آسمان را خداوند برافراشت و »(  . زان . واقيموا الوزن بالقسط والتخسروا الميزانالمي

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
پيمانه را تمام و »  ( واوفوا الکيل و الميزان بالقسط« انعام آمده است :  سورهٔ هکذا در 

 وزن را درست و عادالنه تحويل بدهيد).
در اين سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است برمی شمرد : 

ترس فقر خودداری از شرک ، و احسان به والدين ، و خودداری از کشتن اوالد خود از 
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 
را تمام و کمال تحويل بدهيد و در مال مردم نقصان روا مداريد و فرمايد : پيمانه و وزن 

در پهنه زمين پس از آنکه صالح و اصالح برقرار شد فساد را منتشر نکنيد و اين امر 
  . برای شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد

پيغمبر و همچنان در سوره هود  داستان قوم مدين و رفتار غير انسانی  آنان را با شعيب 
  سرنوشت وحشتناک آنها را بازگو می کند .

  و پيمانه  در وزن  نابود كرد كه  آن  جهت  را به عليه السالم  شعيب  قوم خداوند جّل جالله  
َويا قَْوِم  كرد:  را نصيحت  مكررا آنان عليه السالم  شعيب  كه رسانيدند بعد از آن می  زيان

  »  85هود / « َزاَن بِاْلِقْسِط َوالَ تَْبَخسُواْ النَّاَس أَْشياءهُْم...أَْوفُواْ اْلِمْكياَل َواْلِمي
  گويد: : می قشيری  ابوالقاسم شيخ  
  آن  كردن  كاال يا پنهان  عيب  ، آشكار كردن و پيمانه  در وزن  كردن  كم  شامل  لفظ مطفف« 

  هر كس  شود پس می  مه، ه ديگران  برای  دادن  انصاف خود و ترك   برای  انصاف  و طلب
و دادگر   نپسندد، او منصف  خويش  برادر مسلمان  پسندد، برای خود می  را برای  آنچه  كه
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و   است  بيند، او نيز مطفف خود را نمی  بيند اما عيب را می  مردم  عيب  كه و هر كس  نيست
  جمله  د، او نيز از اينده را نمی  آنان  طلبد اما حقوق می  خود را از مردم  حق كه   هر كس

  .  است
  خود از كسی  پردازد و برای را می  مردم  حقوق  كه  است  جوانمرد كسی  پس

  ». طلبد  نمی حقی 
در حديثی از حضرت عبد هللا بن عباس روايت شده است که رسول هللا صلی اله عليه 

وما حكموا   عدوهم  مالعهد إال سلط عليه  قوم  ، ما نقض بخمس  خمس« وسلم فرموده است :
وال طففوا   الموت  إال فشا فيهم  الفاحشه فيهم   الفقر وال ظهرت  إال فشا فيهم  هللا  بغير ما أنزل

   » المطر   عنهم  وال منعوا الزكاة إال حبس  وأخذوا بالسنين  إال منعوا النبات  المكيال
  يعنی سزای پنج گناه پنج چيز است:

  .بشکند ، خداوند دشمن را بر او مسلط می کند کسی که عهد وپيمان را - 1
ملتی که قانون هللا را رها ساخته می خواهد موافق با قانون ديگر عمل کند ، بين آنها  - 2

  فقر وفاقه واحتياج عام می گردد.
قومی که زنا وبی حيايی در آنها رايج گردد ، خداوند طاعون  وامراض ديگر را بر  - 3

  آنها مسلط می گرداند .
  کسانی که در کيل ووزن کوتاهی  کنند ، خداوند آنها را به قحط مبتال می سازد. - 4
کسانی که زکات ادا نمی کنند ، خداوند باران را از آنان باز می دارد . ( ذکر  - 5

  القرطبی وقال اخرجه البزار بمعناه مالکبن آنس ايضآ من حديث ابن عمر)
که رسول هللا صلی هللا  عليه وسلم  طبرانی از حضرت ابن عباس روايت کرده است

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 

، خداوند رزق آنها آنها اضافه می شود ، وقومی که در کيل  ووزن ، کم وکاست  نمايند
را قطع می نمايد، وکسانی که بر خالف دستور خداوند قضاوت  نمايند، بين آنان قتل 

وخونريزی عام می گردد وکسانی که در معاهدات غداری وعهد شکنی می کنند ، خداوند 
  تطفيف درعبادات:  .دشمن را بر آنها مسلط می گرداند. ( رواه مالک موقوفآ، مظهری )

آمده است که حضرت عمر (رض) کسی را ديد که رکوع » امام مالک موطا «در 
ادا نمی کند ، ونماز را به  طوری که حق آنستوسجده وارکان ديگر نماز را بطور کامآل

يعنی تو در حقوق هللا مرتکب به » لقد طففت « سرعت به پايان می رساند ، فرمود: 
  تطفيف شدی.

لکل شیء « رت فاروق فرموده است که حضرت امام مالک پس از نقل اين قول حض
يعنی پرداخت کامل حق يا کاستن ، در هر چيزی می باشد ، حتی در » وفاء وتطفيف 

نماز ، وضو وطهارت نيز ، وهم چنين کوتاهی کننده در حقوق  ديگر خداوند وعبادات ، 
در  مجرم به تطفيف می باشد ، ونيز کسی که در حقوق مقرره بندگان کوتاهی کند او هم

  حکم تطفيف می باشد.
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  : عدم اعتقاد به زندگی بعد از مرگ
ْبعُوثُوَن «   ».شوند دانند که دوباره زنده می (آيا اينان نمی )4»( أََال يُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهم مَّ

عمل تطفيف می شوند از جمله   مرتكب  كه  پروردگار با عظمت ما می فرمايد : آيا كسانی
فکر اين نيستند که  دوباره زنده هم گردانيده می شويد ، ودر آن کسانی اند که :هيچ در 

  وقت آنچه را که مرتکب گرديده مورد سوال وجواب قرار خواهيد گرفت  چرا در اين
بايد از   را كه  امر، آنچه  در اين  يقين  به  با رسيدن  نكردند تا سرانجام  امر تدبر و انديشه

و انكار و   از سر توبيخ  است  سؤالی»  أََال يُظنُّ «  رند؟ پسبود، فروگذا  بيمناك  آن  عاقبت
امر   اين  باشد به  ای تعبير شد تا اشاره»  ظن«   به  . از يقين آنان  از حال  افگندن  تعجب  به
  جسارت  زشتی همچو كارهای   باشد، بر ارتكاب  قيامت  برپايی  گمان  به  حتی  اگر كسی  كه

(برای بزرگ روزی ). روزی  بزرگ عبارت از روز است ، که  )5»( ِليْوٍم َعِظيٍم «   دارد.  يقين  آن  به  كه  كسی  بهرسد   كند، چه نمی
از قيامت بر پا می شود ودر اين روز حوادثی بزرگی در آن رخ می دهد از جمله 

(روزی که مردم در پيشگاه پروردگار   )6»( َم يقُوُم النَّاُس ِلَرّبِ اْلَعالَِميَن يوْ «  و ورود جنتيان به جنت ودوزخيان به دوزخ.  و عقاب  تا حساب  رستاخيز  گرفته
که انسانها در برابر خداوند متعال  ايستاده   روز بزرگ روزی است ايستند). جهانيان می

شوند ، آنعده اشخاصی که به روز جزا وروز حشر وقيامت وروز باپرسی ايمان  می
می  وعقيده نداشته باشد ، انسانهای مريضی اند ،اساس ای مريضی زمانی به انسانها رخ 

دهد که به زندگی بعد از مرگ ايمان نداشته باشد ، اين تعداد انسانها کسانی اند که باور 
  کی اهل جنت وکی اهل دورخ اند :  الهی مواجه می شوند. اسبهيستاه می شوند وبه محندارند که در برابر هللا ا

ما بطورقطع ويقين حکم به :«در مورد اينکه کی اهل جنت وکی اهل دوزخ اند بايد گفت 
 هللا تعالی سانی را که آنعده کجنتی بودن ودوزخی بودن هيچ مسلمانی را نمی  دهيم، مگر 

  ».دوزخی بودنش شان  شهادت داده اندو رسولش بر جنتی بودن و
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 

(سوره » تِی أُِعدَّْت ِلْلَکافِِرينَ َواتَّقُواْ النَّاَر الَّ «کافران و منکرين اسالم را در جهنم اندازد: 
َوَمن َيْبتَغِ «). يعنی: و از آتشی بپرهيزيد که برای کافران آماده شده است.131آل عمران 

(سوره آل عمران » َغْيَر اِإلْسالَِم ِدينًا فَلَن يُْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو فِی اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
ی برای خود انتخاب کند، از او پذيرفته نخواهد شد؛ ).يعنی: و هر کس جز اسالم آيين85

  و او در آخرت، از زيانکاران است.
ابُو « مثال در مورد جنتی بودن عشره مبشره ، طوريکه در حديثی شريف آمده است :

َبْيُر بَْکٍر ِفی اْلَجنَِّة َوُعَمُر فِی اْلَجنَِّة َوُعثَْماُن فِی اْلَجنَِّة َوَعِلیٌّ فِی اْلَجنَِّة  َوَطْلَحةُ فِی اْلَجنَِّة َوالزُّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف فِی اْلَجنَِّة َوَسْعٌد فِی اْلَجنَِّة َوَسِعيٌد فِی اْلَجنَِّة َوأَبُو ُعبَيْ  َدةَ ْبُن فِی اْلَجنَِّة َوَعْبُد الرَّ

احِ فِی اْلَجنَِّة  يعنی: )، وابن ماجه وغيره .3680إمام أحمد، أبوداود، ترمذی ( ».اْلَجرَّ
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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.
راف هکذا درمورد ديگر مسلمانان که اهل تقوا و عمل صالح بودند و از بدعت و انح

بدور بودند بطور قطح حکم به جنتی  بودنشان نمی دهيم ولی اميد و حسن ظن داريم که 
َوبَِشِّر الَِّذين «ان شاءهللا خداوند متعال آنها را وارد بهشت خود نمايد، چنانکه فرمودند: اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمن تَْحتَِها األَْنهَ  ). يعنی: 25(سوره بقره » ارُ آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

اند، بشارت ده که باغهايی از  به کسانی که ايمان آورده، و کارهای شايسته انجام داده
  بهشت برای آنهاست که نهرها از زير درختانش جاريست.

درمورد مسلمانان عاصی و گناهکار ، بشرطيکه موحد باشند ،نميتوان بطور قطع حکم به 
صادر نمود ، بلکه می گوييم: اگر خدا خواست آنها را می  جهنمی يا جنتی  بودنشان 

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.

َ الَ يَ «طوريکهخداوند متعال می فرمايد:  ّ ْغِفُر أَن يُْشَرَک بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن إِنَّ 
تر از آن را  بخشد! و پايين ).يعنی: خداوند (هرگز) شرک را نمی48(سوره نساء » يََشاء

   بخشد. بداند) می برای هر کس (بخواهد و شايسته 
لبه مثقال يخرج من النار من کان فی ق«فرمايد:  هکذا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می

هرکس در قلبش به اندازه «). يعنی: 193) ، مسلم (7510بخاری (». ذرة من إيمان
اين همان اعتقاد صحيحی است ». سرسوزنی ايمان باشد باالخره از آتش خارج می شود
  که از مجموع نصوص کتاب و سنت نتيجه شده است.

آدم   د و واقعا هماگر شخص مسلمانی فوت کند و چند نفر وی را تعريف و تمجيد کنن
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 شاءهللا خداوند متعال وی را 
وارد جنت  خود نمايد. البته بعضی از علما فرموده اند که: برای کسی که مؤمنان برايش 

  شود. اند، به بهشت گواهی داده می ه کار خير دادهگواهی ب
سلف صالح راجع به « امام ابی العز الحنفی رحمه هللا در شرح عقيده طحاويه می گويد:

  گواهی دادن به بهشت سه قول دارند:
شود. اين قول از محمدبن حنفيه  برای احدی جز پيامبران به جنت  گواهی داده نمی : اول

  د.شو و اوزاعی نقل می
اين قول  شود. اش آمده به جنت  گواهی داده می برای هر مؤمنی که نص درباره دوم:

  باشد. بسياری از علما و اهل حديث می
اند، به  برای اين افراد و برای کسی که مؤمنان برايش گواهی به کار خير داده : سوم

روايت از انس رضی هللا عنه » صحيحين«شود؛ همچنان که در  جنت گواهی داده می
وا ِبَجنَاَزةٍ فَأَثَْنْوا َعلَْيَها َخْيًرا، فَقَاَل النَّبِیُّ  «شده:  ثُمَّ ». َوَجبَتْ : «صلی هللا عليه وسلم  َمرُّ وا بِأُْخَری فَأَثْنَْوا َعلَْيَها َشرا، فَقَاَل:  : َما رضی هللا عنه فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ ». َوَجبَتْ «َمرُّ
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، َهَذا أَثَْنْيتُْم َعلَْيِه َخْيًرا فََوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ، َوَهذَا أَْثنَْيتُْم َعلَْيِه َشرا فََوَجبَْت لَهُ النَّارُ « َوَجبَْت؟ قَاَل:
ِ فِی األَْرِض  َّ   )1367(بخاری:». أَْنتُْم ُشَهَداُء 

صلی هللا  يعنی: آنها (صحابه) از کنار جنازه ای گذشتند و او را تعريف کردند. رسول هللا
سپس، از کنار جنازه ديگری گذشتند و آن را نکوهش ». شد واجب«فرمودند:  عليه وسلم

پرسيد:  رضی هللا عنه عمر». واجب شد«فرمود:  صلی هللا عليه وسلم کردند. رسول هللا
ميتی را که «فرمود:  صلی هللا عليه وسلميا رسول هللا! چه چيز واجب شد؟ رسول هللا 

يد، جنت برايش واجب شد و ميتی را که شما او را نکوهش کرديد، شما تعريف کرد
  انتهای شرح.». دوزخ برای او واجب شد. شما شاهدان خداوند در روی زمين هستيد

همچنين از عمر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
ُ اْلَجنَّةَ  أَيَُّما ُمْسِلٍم َشِهَد لَهُ أَْربَعَةٌ بَِخْيٍر،« َّ فَقُْلنَا: ». َوثَالثَةٌ «فَقُْلنَا َوثَالثَةٌ؟ قَاَل: ». أَْدَخلَهُ 

خداوند هر ميت «) يعنی: 1368ثُمَّ لَْم نَْسأَْلهُ َعِن اْلَواِحِد. (بخاری:». َواثْنَانِ «َواثْنَاِن؟ قَاَل: 
رد.عمر می ک واردجنت خواهد ،مسلمانی را که چهار نفر به خوب بودنش گواهی دهند

چطور است؟ رسول خدا صلی هللا عليه وسلم  ،گويد: پرسيديم : اگر سه نفر گواهی دهند
دوباره پرسيديم: اگر دو نفر ». دهند نيز چنين خواهد بود شهادت اگر سه نفر «فرمود: 

گواهی  هدربار». گواهی دهند؟ ايشان فرمود: اگر دو نفر گواهی دهند نيز چنين می شود
يٍن «  سوال نکرديم. ،دادن يک نفر اِر لَِفی ِسّجِ ( نه چنين است ،بی گمان  نامه بد کاران در   )7»(َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب الفُجَّ

 در اين آيه مطففين را فاجر وبد کار معرفی داشته ومی باشد).»  زندانی يی « سجين 
فرمايد که عمل تطفيف کار عناصريست که بنابر برکاری .فجور ، احساس کمبود 
را خودشخصيت می کند واز طريق تعرض به آبرو وشخصيت ديگران  ميخواهند کمبود 

  جبران کنند.واز طريق تعرض به حيثيت ديگران جايگاهی برای خود در جامعه پيدا کنند.
  ، در پرونده و وزن  در پيمانه  مردم  حقوق  اهندگانك جمله  بدكار و من  يعنی: فجار نافرمان

ينٌ «  قرار دارند.  سختی  و تنگنای  اند. يا در زندان شده ثبت   دوزخ  (سجل) اهل   دانی که سجين چه و چگونه است؟). (و تو چه می )8»(  َوَما أَْدَراَك َما ِسّجِ
ْرقُوٌم   «   است :  کتاب علييناز اينجا هدفدر ».ای است کتاب نوشتة شده«) 9»(ِكتَاٌب مَّ
  است  . يا كتابی است شده   نوشته در آن  جنتيان    نامهای  كه  است  كتابی» عليين « 

بِينَ «  . نيز هست  آن  يا بلنديهای  خود بهشت  نام  عليين  دار. همچنين  نشانه ْلُمَكذِّ    ». وای در آنروز ی به تکذيب کنندگان«  )10»(َويٌل يْوَمئٍِذ لِّ
يِن « بُوَن بِيْوِم الّدِ   ».آنا نکه يوم الدين را دروغ می شمارند «  )11»(الَِّذيَن يَكذِّ
ُب بِِه إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيمٍ «   ».وتکذيبش نکند مگرهرتجاوز کار گنهکار « )12»(َوَما يَكذِّ
ِلينَ « چون آيات ما بر او خوانده شود « )13»(إَِذا تُتْلَى َعلَيِه آياتُنَا قَاَل أََساِطيُر اْألَوَّ

ا َكانُوا يْكِسبُونَ «  ».های پيشينيان است گويد: افسانه می  گويند) چنين نيست (که می«  )14»(َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهم مَّ
  ».الود ساخته  است های آنانرا  را زنگ  بلکه عملکرد ها و تالش های شان دل
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  است  رضی هللا عنه آمده  از ابوهريره  و نسائی  ترمذی احمد،  روايت  به  شريف  درحديث
  نكتة  قلبه  فی  ذنبا نكتت  العبد إذا أذنب  إن«هللا  صلّی هللا عليه و سلّم فرمودند:   رسول  كه

  الران  ، فذلك قلبه  تغلف  حتی  عاد زادت  وإن  قلبه  واستغفر صقل  ونزع  تاب  سوداء، فإن
  نقطه  وی  شود، در قلب  گناهی  مرتكب  بنده  القرآن: چون فی   بحانهس هللا   ذكره  الذی

  صيقل وی   ، قلب خواست  كشيد و آمرزش  كرد و دست  اگر توبه  شود پس می  كوبيده سياهی 
را در   قلبش كه  شود تا آن می  افزوده  سياه  نقطه  ، آن بازگشت  گناه  شود و اگر به می  زده

  در قرآن  از آن  سبحان خدای   كه  (زنگاری) است  رين  همان  اين  رد. پسب فرو می  غالفی
بِِّهْم يْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُوَن «  ». است ياد كرده  گمان  گويند) بی چنين نيست (که می«  )15» (َكالَّ إِنَُّهْم َعن رَّ

  ».اند آنان آن روز از (لقای) پروردگارشان در حجاب
رساخيز ، زمانيکه برای محاسبه احضار می شوند ودر برابر يعنی: اينها در روز 

شوند ،  می  ديدار باز داشته  اند و از اين و در پرده  پروردگار قرار می کيرند  محجوب
ديده شان از شرف فرو افتاده ، بسوی خدای داد حقيقی مانند مومنان ،ديده نمی نتوانند . 

از ديدار   در آخرت  گونه در حجابند، همين رستی پ در دنيا از توحيد و يگانه  همانطوريکه 
و   آنها از كرامت«گويد:  می  كريمه  باشند. مجاهد در تفسير آيه می  در حجاب  تعالی  حق

ر آن گردند و د سپس آنان داخل آتش دوزخ می« )16»(ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم «  ».و محجوبند شده   بازداشته  تعالی  حق  بخشايش
  ».سوزند می

، آنها  نيستند. بنابراين  شدنی  بيرون  پايان کار ونهايت کار شان جهنم است ، و هرگز از آن
  نيز هستند و قطعا ورود به  جاويدان  آتش  ، اهل رحمان  از ديدار خدای  با وجود حرمان

بُوَن ثُ «  . است  كرامت  از آن  نمودنشان و محروم   تر از خوار كردن ، سخت دوزخ شود: اين است  سپس به آنها گفته می« )17»(مَّ يقَاُل َهَذا الَِّذی ُكنتُم بِِه تَُكذِّ
ی کردار نيکان در  درستی که نامه و به« )18»(َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفی ِعلِّييَن «  ».انگاشتيد می غرا درو آنچه آن

  ». (عليّين)  برترين ها قرار دارد
انديش که با قضاوتهای رندانه شان نمی توانند از برجستگی های ابرار وخوب  مطففين بد

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 

  قرار گاه ومنزل گاه های ارواح:  رتر وبلند آنان بکاهيد .تبليغات تان از جايگاه ب
بنابر همين منطق باشند،  گوناگون می ارواح قرارگاههای مطابق تعريف وتشريح  شرعی 

که ارواح ايمانداران در جايی است که ارواح کافرين در آنجا وجود ندارد، و قرآن  است 
چنان نيست که آنها (درباره معاد) »  ( َکالَّ إِنَّ ِکتَاَب اْألَْبَراِر لَِفی ِعِلّيِّيَن « فرمايد:  می
  پندارند، بلکه نامه اعمال ابرار و نيکان در عليّين است. می

يٍن  «فرمايد:  و خداوند می اِر لَِفی ِسِجّ ) چنين نيست که 7المطففين : »(َکالَّ إِنَّ ِکتَاَب اْلفُجَّ
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  پندارند به يقين نامه اعمال بدکاران در سّجين است. آنها (درباره قيامت) می
شود که کفار در مقر و قرارگاهی غير از مقر مؤمنين قرار دارند،  از اين دو آيه فهم می

ترين طبقه هفتم زمين قرار دارد، و عليين در باالترين  پائين و گفته شده است که سجين در
، و »برهوت«آسمان هفتم قرار دارد، و گفته شده است که ارواح کفار در چاهی به نام 

گيرد.  يعنی اين ارواح با هم جمع شده و در آنجا الفت می» زمزم«ارواح مؤمنان در چاه 
گيرد، و پيامبر  بخواهند در آن قرار میو قول صحيح اينکه ارواح ايمانداران هر کجا 

از ارواح شهداء خبر داده است که در شکم بالندگان سبز رنگی در   صلی هللا عليه و سلم
گردند) اين  ای در عرش برمی شوند، و به چراغهای آويزان شده باغ بهشت آويزان می

ده است که آنها دليل است بر اينکه ارواح شهداء در بهشت قرار دارد، و خداوند ذکر کر
ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َرِبِّهْم « (روح شهدا) زنده هستند:  َّ َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِی َسبِيِل 

) (ای پيامبر! هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته 169ال عمران : »(يُْرَزقُوَن 
  شوند. نزد پروردگارشان روزی داده میاند و  اند، بلکه آنها زنده شدند مرده

اند و نزد پروردگار خويش  اند ، بلکه زنده گمان مبريد آنانی که در راه خداوند کشته شده
  شوند. روزی داده می

باشند و روح آنان همچون ارواح ديگران مجّرده نيست، بلکه  آنان دارای حيات خاصی می
گردند قرار دارد، اما ارواح  آن چراغها می ارواح آنان در شکم بالندگان سبزی که به گرد

ديگر مؤمنان گويند مجردند، و نظری هم قائل است به اينکه آنها هم در شکم پرندگان 
  ».دانی که (عليّين) چه و چگونه است و تو چه می«  )19»(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيوَن «  قرار دارند.

ْرقُوٌم «   ».ای است دهش  کتاِب نوشته« )20»( ِكتَاٌب مَّ
بُونَ «   ».مقربان مشاهده اش کنند «   )21»(يْشَهُدهُ اْلُمقَرَّ
  .)نعمت بارباشند » بهشت«ترديد که نيکو کاران در  بی( )22»(إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفی نَِعيمٍ «

  نتوان  كه  قرار خواهند داشت  بزرگی  در ناز و نعمت  آخرت  در سرای  طاعت  يعنی: اهل
  ».نگرند اند و) می ها ی(نشسته بر تخت«  )23»(َعلَى اْألََرائِِك ينُظُرونَ «  كرد.  و سنجش  را فراگرفت  آن  اندازهقدر و 

شود مگر  نمی  اطالق  بر تخت  . اريكه است  بهشتی  های سراپرده ارائك: تختها و اورنگهای 
ها  ها و آرايش پرده  به  باشد كه  قرار داشته  ای در زير قبه  يعنی  در حجله  تخت  كه  گاه آن

  از ناز و نعمتها و اكرام  برايشان  عزوجل  خدای  كه  آنچه  سوی به »نگرند می«باشد  آراسته
شی و خّرمِی نعمت را در خو«   )24»(تَْعِرُف فِی ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيمِ «  . ذوالجالل  ذات  سوی نگرند به است: می  اين  . يا معنی است  كرده  واعزازها آماده

ْختُومٍ «  ».بينی هايشان می چهره ِحيٍق مَّ   ».نوشانند و از شراب ناِب ُمهر شده به آنان می«  )25»(يْسقَْوَن ِمن رَّ
را   آن  كه  چيزی  و نه  است  در آن  ای و ناخالصی  غش  هيچ  نه  كه  است  شرابی: قيرح

  و فاسد كند.   گنديده
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برسد، محفوظ   آن  به  دستی  كه لذا از اين  است شده   نهاده  مهری  بر آن  كه است  آن: مختوم
که ُمهرش مشک باشد «  )26»(ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِی َذِلَك فَْليتََنافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ «  دارند. را بر می  خود مهر آن  نيكان  كه تا آن  است  شده  و بازداشته

  ».بايد باهم تنافس ومسابقه کنند ،تنافس کنندگان در چنين چيزی 
  را برای  آن هر كس   كه  است  چيزی  يك  بر سر تصاحب  و كشمكش  : مشاجرهتنافس
را در   ورزد و آن می بخل   كند، بر آن می  رقابت  با ديگران  خواهد لذا بر سر آن می  خودش
  آورد.  درمی  خودش  اختصاص  حوزه

بنوشاند، خداوند   آبی  جرعه  ای تشنه  مؤمن  به  كه  مؤمنی هر«است:  آمده  شريف   در حديث
  مؤمن  كه  نوشاند و هر مؤمنی می  مختوم  او را از رحيق  در روز قيامت جّل جالله 

كند و هر  می  اطعام  بهشت  های او را از ميوه كند، خداوند جّل جالله   را اطعام  ای گرسنه
  سبز بهشتی  او را از لباسهای وشاند، خداوند جّل جالله را بپ  ای برهنه مؤمن   كه  مؤمنی

از   كه  است  شرابی  تسنيم».و آميزشش از تسنيم است«  )27» (َوِمَزاُجهُ ِمن تَْسنِيٍم «  ».پوشاند می
بُونَ «  . است  بهشت شرابهای   شود و بهترين می  فرو ريختانده  باال بر بهشتيان ای است که مقّربان از آن  تسنيم) چشمه«( ) 28» ( َعيناً يْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

آميزند  می  را با آن  خويش  جامهای  جنتيان   كه  است  ای چشمه  ، يا تسنيم رحيق». نوشند می
  است:  چهار صفت  دارای  رحيق  نوشند. پس می  طور خالص به  از آن  مقربان  كه  در حالی

  مهر.  سر به  است  ـ شرابی 1
  . است  از مشك  آنـ مهر  2
  قرار دارد.  رغبت  و در معرض  رقابت  ـ در محل 3
  . است  از تسنيم  آن  ـ آميزه 4

صرفا   كه  در بهشت  است  ای چشمه  تسنيم«گويد:  مسعود رضی هللا عنه می  عبدهللا بن
و و خشب  از آن  ای را با آميزه  نيز جامهايشان  يمين  نوشند و اصحاب می  از آن  مقربان

گمان کسانيکه  بی«   ) 29» (إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُواْ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يْضَحُكونَ «  ».كنند معطر می
  ».خنديدند مجرم بودند بر آنانکه  مؤمنان  بودند می

،  اول اند: بنا بر روايت  ذكر كرده  دو روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  مفسرين  در بيان
  وائل  بن و عاصی   مغيره  ، وليدبن مانند ابوجهل  مشركين  بزرگان»  مجرمان«مراد از 

را مورد استهزا   مسلمين  از فقرای  و غير ايشان  ، بالل عمار، صهيب  هستند كه  سهمی
از   رضی هللا عنه با جمعی  طالب ابی بن است: علی آمده   دوم  دادند. در روايت می قرار

را مورد   و ابرو ايشان  و با چشم  خنديده  ايشان  به  منافقان  پس  گذشت می  از راه  مسلمانان
! و  را ديديم طاس  رفتند و گفتند: امروز مرد كله   منافق  نزد ياران  گاه تمسخر قرار دادند آن

صلّی    خدا  رضی هللا عنه نزد رسول  علی  كه از آن  خنديدند. و قبل  سخن  از اين  آنان  همه
واْ بِِهْم يتَغَاَمُزوَن «  شد.  نازل  آيه  هللا عليه و سلّم برسد، اين و چون از کنار آنان می گذشتند ، به هم ديگر «)30»( َوإَِذا َمرُّ
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  ».ک می زدند مچش
منظور خير يا شر   و ابرو از سر تمسخر يا به  چشم  دادن  و حركت  غمز: فروافگندن

و چون به خانواده های شان بر می « )31»(َوِإذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَْهِلِهُم انقَلَبُواْ فَِكِهينَ «  گيرد. می  انجام  منظور شر و بدی  كار به  اكثرا اين  ولی  است  ديگری
  و محافل  زمانيکه کفار از مجالس».گشتند ی )  برمیگشتند  شادمان از ( عملکرد  خو

را مورد   مؤمنان  كه دارند و از اين  كه  و وضعی  از حال »گشتند شادمان بازمی« خود؛
را   گشتند، هر ناز و نعمتی بازمی  هايشان خانه  به  اند. يا چون ريشخند و تمسخر قرار داده

  بود.»  استدراج« برايشان   نازونعمت  اين  دادن  يافتند. البته خواستند در آنها می می  كه
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.
مومنان گمراهند و اين دروغی آن ها برای خود حکم کردند که اهل هدايت می باشند و 

ديدند  که مؤمنان را می و هنگامی« ) 32» ( َوِإذَا َرأَْوهُْم قَالُوا إِنَّ َهُؤَالء لََضالُّونَ «  بود که بر خداوند می بستند و به خود جرأت دادند و بدون آگاهی بر خداوند دروغ بستند.
درحاليکه محافظ ونگران (عملکرد های آنان ) « ) 33»(لَيِهْم َحافِِظينَ َوَما أُْرِسلُوا عَ «  ».گمان اينان گمراهند گفتند: بی می

  نشده  گمارده  بازرس  بر مسلمانان  سبحان  خدای  از جانب  يعنی: آنان».فرستاده نشده اند 
  خويش  بودند تا در خويشتن  شده  مكلف  باشند بلكه  و اعمالشان  احوال  بودند تا نگهبان

  به  شدن خود از مشغول   به  پرداختن  آورند پس  و سامان  صالح  د را بهبنگرند و امور خو
  سزاوارتر بود.  برايشان  ديگران  جويی عيب

اين کارشان از لجاجت و عناد سرچشمه می گيرد و دليل و حجتی ندارند. بنابراين 
پس امروز آنانکه باور داشتند «   )34»(اْلُكفَّاِر يْضَحُكونَ فَاْليْوَم الَِّذيَن آَمنُواْ ِمَن «  سزايشان در آخرت از نوع عملشان است.

  ».نگرند زنند) و می ها (تکيه می بر تخت«  ) 35» (َعلَى اْألََرائِِك ينُظُرونَ «  ».بر کافران بخندند 
مومنان در نهايت آرامش و راحتی بر تخت های مجلّل تکيه می زنند و در ميان نعمت  

خداوند برايشان آماده کرده است و به چهره پروردگار می هايی به سر می برند که 
َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يْفعَلُونَ «  نگرند. آيا به کافران پاداش و سزای کارهايی «   ) 36»(َهْل ثُّوِ
بعمل می اوردند داده شده سزايی کارهايی که در دنيا يعنی ».اند داده شده است کرده که می

مومنان می خنديدند و آن ها را به گمراه بودن  باالی در دنيا  است ؟ بطور مثال آنان 
متهم می کردند، مومنان نيز در روز قيامت که به کيفر گمراهی و سرکشی آن ها را در 

  روش پيامبر در تجارت:  عذاب و شکنجه می بينند به آن ها می خندند.
و فروش را بصورت سيرت نويسان روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم در تجارت و خريد 
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  زير خالصه وبيان فرموده اند:
چنانکه در  –پيامبر صلی هللا عليه وسلم خودش شخصا خريد يا فروش می کردند  - 1

و يا گاهی يکی از اصحابش را  -حديث عمر و جابر رضی هللا عنهما نقل خواهيم کرد 
  وکيل آن می کردند.

أَْعَطاهُ النَّبِیُّ صلی هللا عليه وسلم « مثال در مورد عروه بن ابوجعد البارقی گفته شده :
فَاْشتََری َشاتَْيِن ، َفبَاَع إِْحَداُهَما بِِدينَاٍر ، فَأَتَاهُ بَِشاةٍ  -أَْو َشاةً  -ِدينَاراً يَْشتَِری بِِه أُْضِحيَةً 

) وأبو 1258ترمذی (» َربَِح ِفيهِ َوِدينَاٍر ، فََدَعا لَهُ بِاْلبََرَکِة فِی بَْيِعِه ، َفَکاَن لَِو اْشتََری تَُرابًا لَ 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به او يک   «).يعنی : 2402) وابن ماجه (3384داود (

دينار داد که قربانی، يا گوسفندی خريداری کند او با همان (يک دينار) دو گوسفند خريد، 
ت پيامبر و بعد گوسفندی را به يک دينار فروخت، و يک گوسفند با يک دينار به خدم

صلی هللا عليه وسلم آورد. پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حق او دعای برکت نمود، تا 
  ».جائيکه اگر خاک می خريد سود می کرد

پيامبر صلی هللا عليه وسلم تجار را به نيکوکاری و صداقت و صدقه دادن امر می  - 2
  فرمود.

 صلی هللا عليه وسلم فرمود : از حکيم بن حزام رضی هللا عنه روايت است : رسول هللا
  بخاری» فَإِْن َصَدقَا َوَبيَّنَا بُوِرَک لَُهَما فِی َبْيِعِهَما ، َوإِْن َکتََما َوَکَذبَا ُمِحقَْت بََرَکةُ بَْيِعِهَما  «
اگر فروشنده و خريدار راست بگويند و عيب « ) يعنی :  1532) ومسلم (  1973(  

آنان، خير و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عيب کاال را کاال را بيان کنند، در معامله 
  ».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 هللا عليه وسلم به سی مصلی رفت، ديد که مردم خريد و فروش می کنند، 

اِر  «فرمود :  صلی هللا عليه وسلم  هللای گروه تاجران! آنها ندای رسول » يَا َمْعَشَر التُّجَّ
إِنَّ  «را اجابت کردند و سرهای خود را باال گرفتند و رو به ايشان کردند، فرمود : 

َ وَ  َّ اراً ، إِالَّ َمِن اتََّقی  اَر يُْبعَثُوَن يَْوَم اْلِقيَاَمِة فُجَّ همانا تجار در روز ». بَرَّ َوَصَدقَ التُّجَّ
قيامت همانند انسانهای فاجر و گناهکاربرانگيخته می شوند مگر آنکسی که از خدا بترسد 

  ).2146) وابن ماجه (1210ترمذی (». و نيکوکار و راستگو باشد
يَا «صلی هللا عليه وسلم می فرمود :  هللاو از قيس بن ابوغرزه روايت است که رسول  َدقَةِ  اِر إِنَّ اْلبَْيَع يَْحُضُرهُ اللَّْغُو َواْلَحِلُف فَُشوبُوهُ بِالصَّ ) وأبو داود 1208ترمذی (» َمْعَشَر التُّجَّ

آيد،  های بيهوده و قسم پيش می ها سخن ای گروه تاجران، در معامله«).  يعنی : 3326(
  ».دادن، دفع کنيد آنها را با صدقه

سلم به بذل و گذشت و سهل گيری در خريد و فروش امر می پيامبر صلی هللا عليه و - 3
صلی هللا عليه وسلم  هللافرمود.از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت است که رسول 

ُ َرُجالً َسْمًحا إَِذا بَاَع ، َوإَِذا اْشتََری ، َوإَِذا اْقتََضی «فرمود :  َّ   ).1970بخاری (» َرِحَم 
نده ای رحم ميکند که هنگام خريد و فروش و طلب حق خود، سهل خداوند بر ب«يعنی : 

  ».گير باشد
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از جمله نمونه های بلندنظری رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم حديث ابن عمر رضی هللا 
ُکنَّا َمَع النَِّبّیِ صلی هللا عليه وسلم فِی َسفٍَر َفکُْنُت َعلَی بَْکٍر َصْعٍب «عنه است که گفت :  

ُر َويَُردُّهُ ، َفَکاَن َيْغِلبُنِی فََيتََقدَُّم أََماَم اْلقَْوِم ، فَيَْزُجُرهُ ُعَمُر َويَُردُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَُّم َفَيْزُجُرهُ ُعمَ ِلعَُمَر 
ِ ، قَاَل : ( بِْعنِ  َّ يِه ) فَقَاَل النَّبِیُّ صلی هللا عليه وسلم ِلعَُمَر:( ِبْعِنيِه ) قَاَل :ُهَو لََک يَا َرُسوَل 

ِ صلی هللا عليه وسلم ، فَقَاَل النَّبِیُّ  َّ صلی هللا عليه وسلم : هَُو لََک يَا   َفبَاَعهُ ِمْن َرسُوِل 
ِ ْبَن ُعَمَر تَْصنَُع بِِه َما ِشئْتَ  َّ هللا  ). يعنی : در سفری، همراه رسول 2610بخاری (»َعْبَد 

کش که از پدرم بود، سوار بودم. گاهی بودم. و بر شتری جوان و سر صلی هللا عليه وسلم
آنرا متوقف می کرد و به  افتاد. عمر از کنترل من خارج می شد و از کاروان، جلو می

می افتاد. عمر او را تنبيه می کرد و برمی گرداند.  می راند. ولی دوباره، جلو  عقب
گفت: ای  عمر». او را به من بفروش«رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم به عمر گفت: 

آنرا به من «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  رسول خدا ! از آِن شما باشد. رسول 
هللا صلی هللا عليه وسلم خطاب  عمر آنرا به رسول خدا فروخت. سپس، رسول ». بفروش

ای عبد هللا! او مال تو باشد و هر چه می «به عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما فرمود: 
  ».کنخواهی، با او ب

أَنَّهُ َکاَن يَِسيُر َعلَی َجَمٍل لَهُ قَْد أَْعيَا، فََمرَّ «و جابر بن عبدهللا رضی هللا روايت است : 
فََضَربَهُ، فََدَعالَهُ، فََساَر بَِسْيٍر لَْيَس يَِسيُر ِمثْلَهُ، ثُمَّ قَاَل: بِْعِنيِه بَِوِقيٍَّة  صلی هللا عليه وسلم النَّبِیُّ 

ا قَِدْمنَا أَتَْيتُهُ بِاْلَجَملِ  قُْلُت: الَ ثُمَّ  ، قَاَل: ِبْعِنيِه ِبَوقِيٍَّة َفبِْعتُهُ، فَاْستَثْنَْيُت ُحْمالَنَهُ إِلَی أَْهِلی، فَلَمَّ
رفتم،  بر شتری سوار بودم و می«).يعنی : 715) ومسلم (1991بخاری (» َو َمالُکَ فَهُ َونَقََدنِی ثََمنَهُ، ثُمَّ اْنَصَرْفُت، فَأَْرَسَل َعلَی إِثِْری، قَاَل: َما ُکْنُت آلُخذَ َجَمَلَک، فَُخْذ َجَملََک ذِلَک 

به من رسيد، (وقتی ديد شترم خسته  صلی هللا عليه وسلم شترم خسته شده بود، پيغمبر
صلی هللا عليه  است) عصايی به او زد و برايش دعا کرد، پس از دعای پيغمبر

اين شتر را «رسيد، آنگاه گفت:  به او نمی رفت که هيچ شتری طوری به سرعت می وسلم
صلی  فروشم، بار ديگر پيغمبر ، گفتم : آنرا نمی»به يک (اوقيه) چهل درهم به من بفروش

، شترم را به او فروختم، و گفتم: »آنرا به يک اوقيه به من بفروش«گفت :  هللا عليه وسلم
زل رسيديم شترم را به رسم حق سواری بر آنرا دارم، همينکه به من تا به منزل می
بردم، ايشان قيمت آنرا نقداً به من داد وقتی از  صلی هللا عليه وسلم حضور پيغمبر

حضورش خارج شدم فوراً 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

در هنگام ادای حقوق ديگران بخوبی عمل می نمود و بر  صلی هللا عليه وسلم امبرپي - 4
  آن نيز تشويق می کردند.

َکاَن ِلَرُجٍل َعلَی النَّبِی صلی هللا عليه   «از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که گفت : 
) ، فََطلَبُوا ِسنَّهُ فَلَْم يَِجُدوا لَهُ إِالَّ ِسنا وسلم ِسنٌّ ِمَن اِإلبِِل فََجاَءهُ يَتَقَاَضاهُ فَقَاَل : ( أَْعُطوهُ 

ُ بَِک ، قَاَل النَّبِیُّ صلی هللا عليه وسلم : إِنَّ  َّ  فَْوقََها ، فَقَاَل ( أَْعُطوهُ )، فَقَاَل : أَْوفَْيتَنِی أَْوفَی 
بر صلی هللا عليه پيام«يعنی : ).1601) ومسلم (2182بخاری (» ِخيَاَرُکْم أَْحَسنُُکْم قََضاءً 
بود. آن مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست. پيامبر  قرضداروسلم شتری به مردی 
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فرمود : (شتر را) به او بدهيد، لذا دنبال شتری مثل شتر او گشتند ولی نيافتند، شتری 
بزرگتر پيدا کردند. پيامبر صلی هللا 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 هللا 

  ».عليه وسلم فرمود : بهترين شما کسی است که به بهترين وجه قرضش را ادا کند
پيامبر صلی هللا عليه وسلم نسبت به پذيرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و  - 5 

  پشيمان تشويق می کردند.
َمْن « ريره رضی هللا عنه روايت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود : از ابوه

ُ َعثَْرتَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  َّ   ). 2199) وابن ماجه (  3460أبو داود ( » أَقَاَل ُمْسِلماً أَقَالَهُ 
شها کسی که از مسلمانی فسخ معامله را بپذيرد، خداوند در روز قيامت از لغز« يعنی : 

   ».و گناهانش در می گذرد
  اقاله : يعنی گذشت و سخاوت، و بازگشتن از خريد يا فروش، و داللت بر کرم نفس دارد.
بعنوان مثال : هرگاه کسی چيزی را از فروشنده ای بخرد، سپس به دليلی از خريد خود 

ه پشيمان گشت؛ حال احساس فريب خوردگی کرده باشد، و يا ديگر نيازی به آن نداشت
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؛ هللا 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 

شرح سنن  "عون المعبود" ر توانايی فسخ آنرا نداشت. نگاه به :معامله منعقد شده و خريدا
  ابوداود.

پيامبر صلی هللا عليه وسلم اجناس مردم را ناچيز و بی ارزش نمی شمارد، چنانکه در  - 6
حديث جابر رضی هللا عنه در مورد فروش شترش به ايشان گذشت، و در هنگام خريد 

  فروشنده بر سر آن به توافق برسد. کاال در مورد قيمت آن بحث می کرد تا با
َجلَْبُت أَنَا َوَمْخَرَمةُ اْلَعْبِدیُّ َبزا   «از سويد بن قيس رضی هللا عنه روايت است که گفت : 

ِ صلی هللا عليه وسلم يَْمِشی ، فََساَوَمنَا بَِسَراِويَل ،  َّ ِمْن َهَجَر فَأَتَْينَا بِِه َمکَّةَ ، فََجاَءنَا َرُسوُل 
) 4592) والنسائی (3336) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود (1305ترمذی (» ْعنَاهُ فَبِ 

من و مخرمه عبدی پارچه هائی از منطقهء َهَجر آورديم. «يعنی :  ).2220وابن ماجه (
پيامبر صلی هللا عليه وسلم نزد ما آمد و از آن ازاری خريد و در مورد قيمت آن با ما 

  ».ن فروختيمبحث کرد و ما آنرا به ايشا
پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروشی امر می کردند که آنرا  - 7

سنگين تر وزن کنند (سنگينتر قرار دادن کفه ی ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و 
  وزن کردن).

ِ صلی « از سويد بن قيس رضی هللا عنه روايت است که گفت : َّ هللا ( رأی ) َرُسوُل 
ِ صلی هللا عليه وسلم : ( ِزْن َوأَْرِجْح ) َّ   ».عليه وسلم َرُجالً يَِزُن بِاألَْجِر ، فَقَاَل لَهُ َرسُوُل 

رسول خدا صلی هللا عليه وسلم مردی را ديد که در مقابل دستمزد (اجناس و «يعنی : 
وزن کن و افزون پول مردم را) وزن می کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم به او فرمود : 

  اين حديث ادامه حديث سابق است.».کن
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پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مهلت دادن تنگدست و کم کردن بدهی او امر می  - 8
  فرمود.

  از ابو اليسر رضی هللا عنه روايت است که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم فرمود :
ُ فِی ِظلِّهِ َمْن أَْنَظَر ُمْعِسراً أَْو َوَضَع َعْنهُ أََظلَّ «   َّ   ). 3006مسلم ( » هُ 

و يا از قرض او کم کند، خدای تعالی  هرکس که به بدهکار تنگدست مهلت دهد «يعنی : 
  ».او را در روز قيامت در سايهء عرش خويش جای می دهد

پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ربا، و غرر، و بيع العينه، و خريد و فروش محرمات،  - 9
  تقلب نهی فرمودند. و فريب و

  غرر يعنی : معامله ای که توأم با جهالت و يا مخاطره باشد.
: بدين صورت است که کسی کااليی را بصورت نسيه به شخصی فروخته و  بيع عينه

  تحويل دهد، و قبل از دريافت مبلغ، آنرا به قيمتی کمتر بصورت نقدی، از وی بخرد.
هرکس ما را «يعنی :  ».َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا : «  پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد

  ).101مسلم (» فريب دهد و قصد تقلب داشته باشد از ما نيست
مسلم » نََهی َرُسوُل ِهللا َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن بَْيعِ اْلغََررِ  «و از ابوهريره روايت است : 

  ».وسلم از بيع غرر نهی کرد پيامبر صلی هللا عليه«). يعنی : 1513(
ُ َعلَْيُکْم ذُال َال َيْنزِ إَِذا تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَِة «و از ابن عمر روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  َّ ْرعِ َوتََرْکتُْم اْلِجَهاَد َسلََّط  ی ُعهُ َحتَّ َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب اْلبَقَِر َوَرِضيتُْم بِالزَّ

آنگاه که به صورت عينه معامله کرديد «يعنی :  ).3445(ابوداود (» تَْرِجعُوا إِلَی ِديِنکُمْ 
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 

  ».دارد ن را از شما برنمیبازنگرديد،آ
  
  
  
  
  

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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