
 

 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره مبارهک همزه

 دور شدن از موانع ارتباط با ديگران

 هايي از سوره گزاره

 ويل لکل همزه لمزه

 شود. اين با هر سرزنش و خرد كردن ديگران در پنهان و آشکار، نفريني از جانب خدا دچار سرزنش كننده مي

 .  بدان معناست كه خرد كردن ديگران شديدًا مورد توبيخ و عدم رضايت خداست

  آشکار از مصاديق همز و لمز است.چه مسخره كردن چه در خفا و 

 هاي ديگران را به رخ آنها كشيدن، از مصاديق ديگر همز و لمز است.ناتواني 

 گيرد.اي مورد توبيخ خداوند قرار ميهر همز كننده و لمز كننده 

 د.انلمز گناهاني اجتماعي هستند و اساس و پايه بسياري از گناهان همز و 

 تواند اين گناه اجتماعي را درباره خود نيز مرتکب شود. زيرا انسان داراي شئون مختلف است و انسان مي

 تواند به برخي از اين شئون به ديده سرزنش و طعنه نگاه كند.مي

  همراه با منيت است و ثمره آن خرد كردن خواهد بود. وسرزنش در واقع نوعي اعتراض به وجود چيزي است 

 الذي جمع ماال و عدده يحسب ان ماله اخلده 

  شمارش كرده، و براي مال سببي براي  داند كه مال را جمع كردهكسي ميخداوند همز كننده و لمز كننده را

 شود. جاودانگي  قائل مي

 داند و از جمله شود؛ زيرا عوامل و علل را مستقل مي... همز كننده و لمز كننده ميهر كس مال را جمع كند و

 آيد.اين عوامل توان خود اوست كه به چشم مي

 هاي خدا، انبيا، اوليا و مومنين و امر به معروف و نهي از منکرهاي آنها، طعنه و سرزنش نيست؛ گاه، توبيخهيچ

فرد است.  یتوحيد ديدگاهايي و خودخواهي است و حاكي از نقص درزيرا همز و لمز حاصل جمع مال و دار

 شود.(ها كه جنبه هشداردهي دارد، انذار گفته مي)به اين توبيخ



   .همز و لمز حاصل ارزش قائل نبودن براي ديگران و عدم محبت كامل و خالصانه به آنهاست 

 ود است.انساني كه براي ديگران هيچ ارزشي قائل نيست، تنها به فکر خ 

 ورد آآن انساني كه براي ديگران ارزشي قائل نبوده و فقط به فکر خود است، چيزهايي كه براي خود گرد مي

 نيز به دردش نخواهد خورد.

 كند.نياز نميگاه او را از ديگران بيهاي شخصي انسان هيچدارايي 

 كال لينبذن في الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع علي االفئده 

 ارزش شدن و خرد شدن همز و لمز كننده است. باطن همز و لمز، بي 

  شده است.  خود و ران ديگاز آنجايي كه حطمه باطن همز و لمز است، چنين انساني در واقع موجب خرد شدن 

  حطمه نوعي عذاب مخصوص سرزنش كنندگان است. ماهيت اين عذاب عالوه بر خردكنندگي، آتشي برافروخته

 درد دروني همز و لمز شده است.  توان چنين درک كرد كه اين آتش در واقع انعکاس،است. مي

 ه اين گروه از گناهان اختصاص يافته است.نار الله و ... ب هاي خاص مانند حطمه،بدين ترتيب برخي از عذاب 

 تواند از درون قلب انسان شعله بکشد.آتش جهنم مي 

 هدعليهم نار موصده في عمد ممد

 كند. در واقع چنين تب او اثر مياز آنجايي كه انسان داراي مراتب مختلف است، عذاب همز و لمز در تمامي مرا

 رسد.فردي در هيچ حالتي به كاميابي نمي

 .آتش جهنم تا عمق جان جهنمي امتداد دارد 

 


