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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۵
   

  ٢۵ -تفسير احمد
  ٢ - ترجمه وتفسير سوره التکاثر

  : تفسير و ترجمه

  سم هللا الرحمن الرحيم  ب

   مھربانۀبه نام خداوند بخشند

ُألھاکم التکاثر«  ُ َ َّ ُ ُ َ ْ  و   در اموال طلبي فزون: يعني»  داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن تفاخر وافزون طلبی به( ) ١( »  َ

   و عمل  خداوند متعال اعتديگر در آنھا، شما را از ط  با يك چشمي  وھم   آنھا و چشم  بسياري  به ، فخرورزي فرزندان

  . خود گرفتار كرد  و به  داشت  غافل  آخرت براي

ُألھاکم التکاثر«  : تابن عباس  وحسن بصری در تفسير آي ُ َ َّ ُُ َ ْ از کثرت مشتق شده ، وبه » تکاثر « :می نويسند که  »  َ

  .وری مال وثروت است آمعنای جمع 

ُألھاکم التکاثر«  که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمده است) رض (در روايتی از حضرت ابن عباس  ُ َ َّ ُُ َ ْ را خواند  »  َ

فرايضی که از جانب هللا بر مال عايد می  ھدف از آن ، اين است که مال از راه نامشروع به دست آورد ، و: وفرمود 

  )تفسير قرطبی . (ئیديه ننماءگردد ، آنھا را ت

َحتى زرتم المقابر«  َِ َُ َ ْ ُ ْ ُ ! قبورمردگان خويش را برشمرديد و به آن افتخار كرديد( تا آنجا كه به زيارت قبرھا رفتيد )  ١( »  َّ

 (  

 آنھا و   بسياري  به ، فخرورزي  و فرزندان  در اموال طلبي فزون: يعني»  داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن تفاخر به«

 خود گرفتار   و به  داشت  غافل  آخرت  براي  و عمل د متعال خداون ديگر در آنھا، شما را از طاعت  با يك چشمي وھم چشم

  .كرد

 در رسيد و بر   شما مرگ  به  داديد كه  تا بدانجا ادامه  و فخرورزي طلبي  فزون به:  يعني» رسيد  گورستان  به تا كارتان«

 قبرستان   خود به  كثرت دادن  نشان   براي د كه دادي ادامه طلبي   فزون يا تا بدانجا به.  شديد  در گورھا دفن  و منوال  حال اين

  . قبرھا پرداختيد  شمردن رفتيد وبه

  شود اما دو چيز ھمراه  پير مي فرزند آدم:  واألمل الحرص: اثنتان  معه  ، و يبقي  آدم  ابن يھرم«: است  آمده   شريف در حديث

  .» دورودراز  و آرزوھاي حرص: ماند مي  باقي  وي
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باشد   مي  سنگدالن  براي  شفابخش داروھاي  قبور از بھترين  زيارت:  در اين ھيچ جای شک نيست که   كه تبايد دانس 

  نظر دارند اما  اتفاق  مردان  قبور براي  بر جواز زيارتء رو علما  از اين  است  و آخرت  مرگ يادآورنده  كار به زيرا اين

 جدا از  باشد و اگر زنان  مي  مباح مسن  زنان   و رفتن  حرام  آن  به  جوان  زنان ن؛ رفت  است  اختالف  زنان  براي در جواز آن

  اي  فتنه  و زنان  مردان  از آميزش  كه  اما در صورتي  آنھا جايز است ۀ ھم  كار براي  قبور بروند، اين  زيارت مردان به

  . جواز ندارد  زنان  براي  آن داد، زيارت مي روي 

 :يعنی" لعن هللا زائرات القبور"را جايز نمی دانند و به حديث   آنء رفتن زنان به قبرستان؛ اکثر علمااما در مورد

  لعن رسول هللا «صورت ه استناد می کنند، ولی لفظ ديگری ب) کنند خداوند لعنت کرده است زنانی که زيارت قبور می (

زنانی را که به کثرت به زيارت ) و خداوند( صلی هللا عليه وسلم   رسول هللا(  : يعنی »زوارات القبور صلی هللا عليه وسلم 

صيغه مبالغه است يعنی زنانی که در رفتن به قبرستان » زوارات«است که در آن "  ).کرده است قبور می روند ، نفرين 

دوری از نوحه به بنابراين اگر زنان گھگاھی با رعايت حجاب و  .زيادروی و مبالغه می کنند و داللت بر کثرت دارد

  . قبرستان بروند و برای اھل آنجا دعا نمايند ايرادی ندارد

زيرا تردد و رفت و آمد زياد زنان به قبرستان، موجبات . پس زنان نبايد رفت و آمد زيادی به قبرستان داشته باشند

. يع وقت را فراھم می سازداظھار زينت و آرايش، و تفريحگاه قرار دادن قبرستان و تضي: نوحه: خالف شريعت، مانند

  .ھمانطور که اين کارھای خالف شرع در بسياری از کشورھای اسالمی مشاھده می شود

 و   قبر رفته  سر صاحب  زاير باالي  كه  است  اين  زيارت  شود؛ آداب  رعايت  شرعي  آداب  گورستان  بايد در زيارت البته

   طلب  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  و براي  خودش  او، براي  و براي ودهنم  قبله  سوي  رو به  كند، سپس  سالم بر وي

  . نمايد

  نظر به (ً قبال من«:  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند  رسول  كه است آمده )  رض(مسعود  ابن  روايت  به  شريف در حديث

   كنيد زيرا زيارت  قبرھا را زيارت  كه كنم  مي  شما اعالم ه ب  اما اينك بودم  كرده   قبرھا نھي شما را از زيارت) مصلحتي

 و پال   پرت  قبور سخنان  زيارت آورد و در ھنگام ياد مي  را به  و آخرت بار گردانيده  را اشك  وچشم  را نرم قبرھا قلب

  .»يدئنگو

   نوحه  و مرد، سر دادن  زن  آميزش  ـ چون اتي منكر قبور با ارتكاب  زيارت   چنانچه  كه  است  بر آن  دليل  شريف  حديث اين

  .  است  باشد، ممنوع  ـ ھمراه آن و واويال و امثال 

  : است  چيز درمانگر قلب اند؛ سه  گفتهءعلما

  . خداوند  ـ طاعت١

  .  لذتھاست زننده  برھم  كه  مرگ  ـ بسيار ياد كردن٢

  .  مسلمانان  قبور مردگان  ـ زيارت٣

َکال سوف ت« َ ْ َ َعلمونَ ُ َ   !  زودى خواھيد دانسته ب) آرى(پنداريد،  چنين نيست كه مى) ٣(»  ْ

نبايد : يعني.   آنھاست طلبي  انسانھا در مورد فزون  براي  و ھشداري  تنبيه اين»  خواھيد دانست زودي ، به  است  چنين نه« 

  طلبي  فزون  فرجام زودي  به  باشند كه ھوش د و بايد به خود گردانن وغم  ھم  را تمام  در آن طلبي  دنيا و فزون  مال گرد آوردن

  .  خواھند دانست خود را در روز قيامت

َثم کال سوف تعلمون«  َُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ،   است  چنين  نه باز ھم«!بزودى خواھيد دانست; پنداريد باز چنان نيست كه شما مى) ۴(» ُ

  .  بعد از تھديد ديگر است  و تھديدي تأكيد و تغليظ  تكرار بر وجه اين»  بدانيد زوداست  كه
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ِکال لو تعلمون علم اليقين«  ُِ َِ ْ َْ َ َ َْ َ ْ افزون (داشتيد ) به آخرت(اگر شما علم اليقين ; كنيد چنان نيست كه شما خيال مى   )۵(»َ

   مانند علمتان  يقين  علم اگر به: يعني» اليقين  علم ، اگر بدانيد به  نيست ھرگز چنين«)!  كرد طلبى شما را از خدا غافل نمى

 امر شما   اين گمان رويد، بي  مي جايگاه  كدامين   و به  در انتظار شماست  سرنوشتي  چه  دنيا بدانيد كه  و يقينيات  قطعيات به

  .گرداند  نمي  غافل  كار بزرگي دارد و ھرگز دنيا شما را از چنين  بازمي  و فخرفروشي طلبي را از فزون

   پديد آمده  ثابتي  قطعي ، يا از دليل عيني  ۀ و از مشاھد  برخاسته  با واقع  از اعتقاد و باور منطبق  كه  است  علمي  يقيني علم

  . كند  داللت  ص، بر آن اكرم  از رسول  ثابت ، يا نقل  صحيح  عقل باشد كه

َلترون الجحيم«  ِ َ َْ َّ ُ َ   »  را خواھيد ديد  شما دوزخ  يقين به«) ۶(»  َ

َّثم «  ِلترونھا عين اليقين ُ ِ َ َ َْ َ َْ َّ ُ َ    بهًا را قطع  آن سپس«. آن را به عين اليقين خواھيد ديد) با ورود در آن(سپس ( ) ٧(»َ

  اين: ديگر قولي  به. بينيد  مي  با چشمانتان  است  خود يقينًاعين  كه   رؤيتي  را به  دوزخ سپس: يعني»  خواھيد ديد اليقين عين

.   است انقطاع  و بي ، ھميشگي  پيوسته  رؤيتي شان  رؤيت اين: يعني.   در دوزخ  ماندگار بودنشان  دوام در مورد  است خبري

َلترون الجحيم« :، يعني  قبل ت در آي  تفسير تھديد ياد شده ت آي اين«: گويد كثير مي ابن ِ َ َْ َّ ُ َ   .» است َ

پشت او قوم او به گوساله  ھنگامی که حضرت موسی بر کوه طور تشريف داشت ، و: حضرت ابن عباس فرمود 

ثير أپرستی اقدام نمود ، خداوند در آنجا به او اطالع داد که قوم شما در چنين مصيبتی گرفتار شده است ، او آنقدر تحت ت

رواه احمد . (لواح تورات را به زمين گذاشت وبی اختيار اثر شد ، أ قوم متۀقرار نگرفت که بعد از بر گشت  ومشاھد

  ) والطبرانی بسند صحيح

ِثم لتسألن يومئذ عن النعيم«  ِ َِّ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ باز «!   ايد بازپرسى خواھيد شد ى كه داشتهئاز نعمتھا)  شماۀھم(سپس در آن روز ) ٨( » ُ

  » خواھيد شد ھا پرسيده  روز از نعمت  در آن البته

 قرار   گردانيد، مورد پرسش  غافل  آخرت  براي  شما را از كار كردن  كه  يئ دنيا ھاي  از نعمت  حساب ر موقفد: ييعن

  . ايد يا خير  كرده  ھا را با شكر دنبال  نعمت  آيا آن  كه خواھيد گرفت

   سرد، سايه ۀ و نوشاب ، آب بخش  لذت ھاي ھا ونوشيدني ، خوردني ، فراغت ، سالمتي  در مورد امنيت از آنان:  ديگر قولي به

  .  خواھد شد  دنيا سؤال ھاي  از نعمت  و غير آن  منازل سارھاي

 و كافر مورد   از مؤمن  انسانھا اعم ۀ ھم يعني.   است  سؤال  اين  بودن ، مفيد عام  باب  در اين  وارده  احاديث  كه  است گفتني

  اند و سؤال ھا را فروگذاشته  شكر نعمت  زيرا آنان  است  توبيخ از كفار بر سبيل   كردن  سؤال گيرند ولي  قرار مي سؤال

  . است ھارا شكرگزارده  ؛ زيرا او نعمت  است  تشريف  از باب  از مؤمن كردن

ما ! هللا يا رسول: كرد و گفت  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سؤال در مدينه)  رض( عمر  كه است  آمده   شريف  در حديث

 هللا صلی هللا  ؟ رسول ايم  شده  رانده  بيرون ھا و اموال مان از خانه كه   درحالي گيريم  قرار مي  مورد پرسش  نعمتي از چه

  :عليه وسلم فرمودند

  در روز  خنك كنند و از آب  شما را از گرما و سرما حفظ مي  كه يئبانھا ديگر سايه و   و درختان  منازل سارھاي از سايه«

  . » گرم

   تکاثر  نازل  سوره چون«:  فرمود  كه است لبيد  آمده  و احمد از محمودبن شيبه ابي ابن  روايت   به  شريف  در حديث ھمچنين

ِثم لتسألن يومئذ عن النعيم: ت آي به  كردند و چون   تالوت  را بر اصحاب  هللا صلی هللا عليه وسلم  آن شد، رسول ِ َِّ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ    

 و خرما   ما جز آب  ھمينك كه  درحالي گيريم  قرار مي ھا مورد پرسش نعمت از كدام ! هللا يا رسول:  گفتند رسيدند، اصحاب

باشد؟   حاضر مي  ھم  و دشمن  است  آويخته  بر گردنھايمان  شمشيرھايمان  حال  و در عين  در اختيار نداريم چيز ديگري
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   يك  پرسش اما اين:  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند ؟ رسول  قرار بگيريم  مورد پرسش ن از آ  كه  داريم  نعمتي آخر چه

  . »  خواھد پيوست  واقعيت  و به  است حقيقت

دو «:  هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  رسول  كه است هللا عنھما آمده   رضي عباس  ابن  روايت  به  شريف  در حديث ھمچنين

   دو نعمت  در شكر اين  از مردم بسياري: يعني«   و فراغت زيانكارند؛ سالمتي  در آن   از مردم  بسياري  كه  است نعمت

 نكند، در ء ادا  است  واجب  وي ۀ بر ذم  را كه  حقي  ھر كس كنند پس  نمي  آنھا عمل  خود در قبال  تكليف مقصرند زيرا به

  .باشد  زيانكار مي حقيقت

  ال تزول«:  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند  رسول  كه  است آمده)  رض( برزه  ابي  روايت  به  شريف  در حديث ھمچنين

،   أنفقه  وفيم  اكتسبه  أين  من  ماله ، وعن  فيم أباله  شبابه ، وعن  أفناه  فيم  عمره عن:  أربع  عن  يسأل  القيامة حتي قدما العبد يوم

از عمر :  قرار نگيرد  شود تا از چھار چيز مورد پرسش  دور نمي  در روز قيامت  بنده قدمھاي:  به  ماذا عمل  علمه وعن

   و ثروت ، از مال است  را فرسوده   آن  چيزي  در چه  كه  خويش ، از جواني  است  را فنا كرده  آن  راھي  در چه كه خويش 

  . » است  كرده   عمل  چه  با آن  كه  خويش  و از علم است  كرده   را خرج  و در كجا آن  آورده  دست  را به  از كجا آن  كه خويش

 هللا صلی هللا  رسول«: فرمود  كه آمده است)  رض(  از ابوھريره  سنن  و اصحاب  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث ھمچنين

  چه:  فرمودند رو گرديدند پسه  عنھما روبهللا  با ابوبكر و عمر رضي  حال  شدند و در اين  خود بيرون ۀعليه وسلم  از خان

صلی هللا عليه  رسول مبارك! هللا  يا رسول گرسنگي:  دو گفتند  آورد؟ آن  بيرون ھايتان  شما را از خانه  ساعت  در اين چيزي

 آورده  ا را بيرون شم  كه  آورده بيرون  چيزي  ، مرا نيز ھمان  اوست   در دست  جانم  كه  ذاتي سوگند به: وسلم  فرمودند

 مرد   آن از قضا كه.  از انصار رفتند  مردي ۀ در خان  و به افتاده  راه   هللا صلی هللا عليه وسلم  به  دو با رسول  آن پس.  است 

)  شوھرت ( فالن: پرسيدند  هللا  از وي  رسول!  آمديد خوش:  هللا  را ديد، گفت  رسول  زنش  نبود وچون اش در خانه

 هللا صلی   رسول  رسيد و به  از راه  اثنا مرد انصاري در اين. بياورد  شيرين   ما آب  براي  كه  است رفته:  گفت ؟ زن كجاست

تر از   گرامي  ميھماناني  كس  را، امروز ھيچ  عزوجل  و ثنا خداي سپاس:  افگند و گفت نگاھي هللا عليه وسلم  و دو يارشان 

  . ندارد من

 آورد   خرما از نخلستان اي  و خوشه  و خود رفت  پذيرفت  گرمي  را به هللا صلی هللا عليه وسلم  و يارانشان   رسول گاه  آن

  . كرد  دعوت  از آن  خوردن  را به  ھر دو موجود بود و ايشان  و رسيده  غوره  خرماي  در آن كه

 كرد   ذبح را برايشان  گوسفندي  پس!   كني  را ذبح يردھي ش مبادا حيوان:  فرمودند  وي  هللا  به رسول.   كارد را گرفت  سپس

 ابوبكر و   به  شدند، رسول هللا  خطاب  سير و سيراب  نوشيدند و چون  ھم  شيرين  گوسفند و خرما خوردند و از آب و از آن

  ھا مورد پرسش  نعمت  از اين مت در روز قياًا، يقين  اوست   در دست  جانم  كه  ذاتي سوگند به: هللا عنھما فرمودند عمر رضي

   .»گيريد قرار مي

  

  :ھا سوره کوثر  پيام 

  »الھاکم التکاثر«. کشاند  فزون طلبى و فخرفروشى انسان را به کارھاى بيھوده و عبث مى-١

  »ّ لتسئلن يومئذ عن النعيم-الھاکم التکاثر «. طلبى، عامل غفلت از حساب قيامت است فزون  -٢

  »حتى زرتم المقابر«. رود بى تا شمارش مردگان پيش مىطل  فزونۀ دامن-٣

  »ّکال لو تعلمون... الھاکم التکاثر«. کشاند خبرى از احوال قيامت، انسان را به انحراف مى بى  -۴

ّ ثم کال -ّکال «.  در برابر افکار و رفتار انحرافى بايد ھشدار را تکرار کرد-۵   ّ» کال–ّ

  »ّلو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم«. تواند آينده را ببيند  مى از طريق ايمان و يقين انسان-۶ 
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ّدر فرھنگ جاھلى، کميت و جمعيت، تا آنجا ارزش دارد که حتى مردگان را در شمارش به حساب مى  -٧ حتى «. آورند ّ

  »زرتم المقابر

  »ّلترون الجحيم... الھاکم التکاثر«. تکاثر و تفاخر، کيفر سختى دارد  -٨

  »...ّکال سوف تعلمون«. ت انديشى مانع فخر فروشى است عاقب-٩

لو تعلمون علم اليقين «.  بايد براى رسيدن به يقين و شناخت حقايق تالش کرد تا از خطرات قيامت درامان بود-١٠

  »ّلترون الجحيم

مه لو در موارد نشدنى کل(» لو تعلمون علم اليقين«. رسند  يقين نمىۀکه به دنيا سرگرم ھستند، ھرگز به درج  کسانى-١١

  ).رود کار مىه ب

  »عين اليقين... علم اليقين«.  ايمان و يقين، درجاتى دارد-١٢

.  حساب قيامت بر اساس امکاناتى است که خداوند به ھرکس داده است و لذا ھر کس متفاوت از ديگرى است-١٣

  »ّلتسئلن يومئذ عن النعيم«

  ادامه دارد

 

 
 


