
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

َن   اهلل ِمْسِب
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 سوره مبارهک همزه
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2 

ل انسان به زندگي يا حركت را كم هاي ديگران بسيار شكننده است. آنقدر كه مي شنيدن طعنه

دهد. بدتر آنكه گاهي خود انسان به خودش طعنه  كند و به او احساس خواري و ذلت مي مي

هاي خود و ديگران  توان از طعنه هايي كه حاكي از عدم كرامت است. چگونه مي زند. سركوفت مي

كرامت و تقوا سوق دهد؛  تواند، انسان را به حوزه ي است كه جواب آن ميسؤالمصون بود؟ اين 

هاي خود محفوظ  تواند از آثار شوم طعنه مصون باشد و فرد را از طعنه زيرا تنها كريم است كه مي

داند تا بخواهد  داند و براي خود مالكيتي نمي دارد. انسان كريم خود را عبد خدا و مخلوق او مي

 هاي ديگران شود.  دچار طعنه يا آسيب طعنه

 رکه همزهمطالعه سوره مبا

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

 .زندكرده، طعنه مي ويىجبسيار عيبكه واى بر هر كسى  (1وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ )

 شمارد.آورد و ميآن كسي كه مال را گرد مي (2الَّذي جَمَعَ ماالً وَ عَدَّدَهُ )

 كند.پندارد كه مالش او را جاودانه مياو مي (3هُ أَخلَدَهُ )يَحسَبُ أَنَّ مالَ

نه هرگز، اين چنين نيست، قطعا در ]حطمه[ آتش شكننده  (4كَالَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الحُطَمَةِ )

 شود.انداخته مي

 داني ]حطمه[ آتش شكننده چيست؟و تو چه مي (5وَ ما أَدراكَ مَا الحُطَمَةُ )

 ور است.آتش خداست كه شعله (6قَدَةُ )المُو اهللنارُ 

 سوزاند.ها را ميهمان آتشي كه قلب (7تَطَّلِعُ عَلَى األَفئِدَةِ )  الَّتي

 همانا كه اين آتش  در بر گيرنده است. (8إِنَّها عَلَيهِم مُؤصَدَةٌ )

 هاي كشيده شده.و در ستون (9عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ )  في

 ضوعات سوره مرحله اول: تفكر حول مو

كند. آسيبي كه انسان را به اعماق  و انسان را از آسيبي مهم با خبر مي  اين سوره با هشداري جدي آغاز شده،

كند تا زواياي مختلف اين آسيب را  دهد. مطالعه اين سوره و تفكر در مضامين آن ايجاب مي عذاب سوق مي

هاي رهايي يا مصونيت از آن بيش از هر  روش  اين آسيب، ارزيابي كند و در اين زوايا، توجه به عوامل ابتال به

تر الزم است به بررسي مفاهيم واژگان و نيز مصاديق آن و آثار  رسد. براي مطالعه دقيق چيزي مهم به نظر مي

 قابل مشاهده توجه كرد:    

 بررسي واژگان سوره .الف

عيبگويي كردن و نقص گرفتن به صورتي هو التعييب و النقص الضعيف، كما أنّ اللمز  همز
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خفيف همان طور كه لمز عيبگويي و تضعيف  عييب و تضعيف قوىّ شديد.هو ت )همزه(

شديد كسي است. پس همز خفيف و لمز 

 شديد است.

 لمز

 )لمزه(

 .هو ما يقرب من الغمز

ء بجفن أو  فانّ الغمز هو اشارة الى شي

حاجب أو عين في مقام التعييب و 

لغمز في المواجهة، كما و اللمز كا. التضعيف

أنّ الهمز هو تعييب في غير المواجهة بل 

 بالغيب.

 معناي آن نزديک غمز است.

غمز به معناي اشاره با چشمک، ابرو و چشم 

به چيزي در مقام عيبجويي و تضعيف است. 

لمز نيز چنين رفتاري است اما همز در غير 

افتد. پس حضور و در غيبت آن چيز اتفاق مي

در مواجهه با چيزي را لمز گويند. خرد كردن 

 همز همين رفتار اما در غيبت است.

ء الى آخر، و يعبّر عنه  هو انضمام شي جمع

باالجتماع، و مصاديق هذا المفهوم مختلفة 

 . كما رأيت

پيوستن چيزي به چيز ديگر كه از آن به عنوان 

 شود.اجتماع تعبير مي

ين و هو مطلق ما يملكه اإلنسان من النقد مال

 المواشي و الرقيق و غيرها.

هاي انسان است چه هر آنچه جزء دارايي

نقدي و چه حيوانات و هر چيزي كه در آن 

 براي انسان نوعي راحتي وجود دارد.

هو إحصاء مع جمع، و بهذين القيدين تفترق  )عدّد(عدد

 عن موادّ الحصى، الحسب، و غيرهما.

ا آوري رشمردن و ضبط كردن به همراه جمع

 گويند و اين دو قيد در اين واژه متمايز است.

 1حسب

 )يحسب(

هو اإلشراف و االطّالع بقصد االختبار، و 

النظر و الدقّة بقصد السبر و الطلب، و يعبّر 

 عنه بالفارسيّة بكلمة )رسيدگى(.

تسلط و آگاهي براي خبر گرفتن و دقت براي 

كاوشگري و درخواست، كه از آن در فارسي 

 شود.تعبير مي به رسيدگي

دوام و بقا را گويند و دوام هر چيزي متناسب ء بحسبه و  هو الدوام و البقاء، و دوام كلّ شي خلد

                                                             
معنى شمردن و نيز ه ب .كسر اوّل و ضمّ آن مصدر استه حسبان ب،  معنى شمردن استه حساب ب: 131-127، ص 2 قاموس قرآن، ج 1

كار ه عنى ظن و گمان بمه فعل )حَسِبَ( يحسب از باب علم يعلم ب،  مفرد آن حسبانه است .ضمّ اوّل تيرهاى كوچك را گوينده حسبان ب

كسر اوّل است. و شايد علت اين تسميه آن است كه گمان و ظنّ پيش گمان كننده ه نظر راغب مصدر اينگونه افعال حسبان به ب، رودمي

معنى گمان ه )احتساب( نيز در قرآن مجيد ب كند.نوع حساب است، از جانب خود محاسبه و روى آن حكم و عمل مي و ظنّ كننده يك

گمانم علّت اين تسميه آن باشد كه ميان كفايت كننده و ه ب شودمعنى كفايت استعمال ميه )حَسب( )بر وزن فلس( ب.  كار رفته است هب

 .كفايت شده حساب برقرار است
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 با اقتضائات آن است. . بمقتضى موضوعه و ظرفه )أخلد(

 نبذ

 )ينبذنّ(

انداختن چيزي را گويند در حالي كه نسبت  . ء استغناء عنه هو إلقاء شي

 دارد. )دور انداختن(نيازي وجود به آن بي

 حطم

 )حطمه(

ء و إزالة نظمه و إفناء  هو كسر الهيئة للشي

 ا.الحالة المتوقّعة المتحصّلة، مادّيّة و معنوي

حيثيت و شأنيت چيزي را كاستن و زايل 

كردن نظم آن، به طوري كه شيء، از حالت 

تواند مطلوبش خارج شود، و نيز اين معنا مي

 طرح باشد.از لحاظ مادي يا معنوي م

 ور كردن آتششعله هو التحرّق في النار )موقده(وقد

آشكار شدن بر چيزي كه با علو و تفوق بر آن  ء هو العلوّ و الظهور على شي )تطّلع(طلع

 همراه است.

 به معناي انضمام چيزي به چيز ديگر است. ء ء الى شي أصل يدلّ على ضمّ شي )مؤصده(أصد

 مدد

 )ممدّده(

خارج في جهة أو في جميع هو بسط من 

  الجهات

 گسترش داشتن در همه جهات.

 

 تصويرسازي از واژگان .ب

 هاي ديگرنمونه تصاوير واژه

  نفرين و هشداري جدي. ويل

 ةلمز ةهمز
فردي كه مدام با ايراد گرفتن از ديگران، شخصيت آنها را خرد 

 كند.مي

 

  روي هم گذاشتن چيزها. جمع

  دارايي. مال

  شمردن اعداد. عدد

 حسب
مانند اينكه با ضرب و جمع اعداد، مقادير چيزي را به دست 

 آوردن.

 

 خلد
 به آن و ندارد راه آن در تباهى و فساد كه را جاودانگي. چيزى

 كنند. مى توصيف خلود واژه با رسد نمى

 

  اعتنايي به دور انداختن.چيزي را از روي بي نبذ
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 هاي ديگرنمونه تصاوير واژه

  شكستن چوب. حطمة

  كشد.هاي آتش كه زبانه ميعلهش موقدة

  طلوع كردن. طلع

  منطبق بر چيزي. موصدة

  ستون بسيار كشيده و بلند. عمد ممددة

 ارتباط بين واژگان سوره .ج

براي كشف ارتباطات واژگان ابتدا نقش ادبي آنها را مطالعه كرده، سپس به تصاوير به دست آمده، از اين 

 كنيم. ارتباط توجه مي

دهد. بدين  هايي است كه منظور خود از واژگان را خود شرح مي ه تذكر است اين سوره از جمله سورهالزم ب

نمايد. آنگاه عذابي كه براي  هاي آنها را بيان مي كند، سپس ويژگي هايي مي ترتيب ابتدا هشدار را متوجه انسان

ردازد. در واقع اين سوره واژگان خود پ هاي آن عذاب مي آنها در نظر گرفته شده را معرفي و به تبيين ويژگي

 دارد: دهد بنابراين جمالت آن در قالب زير، حقايق را بيان مي را خود شرح مي

 هشداري كوبنده به همز و لمز كننده .1

 معرفي همز و لمز كننده  .2

 بيان تبعات همز و لمز با وصف حطمه .3

 معرفي حطمه به نار اهلل  .4

 معرفي نار اهلل  .5

   

1اعراب سوره .1
 

بدل از همزه  لمزة خبر آن است. و همزة لكل مبتدا و ويل( عَدَّدَهُ وَ مالًا جَمَعَ الَّذِي لُمَزَةٍ هُمَزَةٍ لِكُلِّ وَيلٌ)

است كه  مستتر جمع بوده كه محلي از اعراب ندارد. فاعل صله براي الذي جمع است. الذي موصول و جمله

 بر جمع است. عطف عدده و به مفعول ماال گردد.بر مي لمزة همزة است كه به كل در تقدير آن هو

 اسم آن مال و مشبهه بالفعل و از فاعل براي فعل جمع است. أن اين جمله حال( أَخلَدَهُ مالَهُ أَنَّ يَحسَبُ)

  خبر آن است. أخلده جمله

 قسم جواب زجر است. الم و حرف ردع كال( المُوقَدَةُ اهلل نارُ الحُطَمَةُ مَا أَدراكَ ما وَ الحُطَمَةِ فِي لَيُنبَذَنَّ كَلَّا)

 اين جمله و در تقدير هو است و آن مستتر فاعل نائب بوده كه مبني و مجهول مضارع فعل ينبذنّ و محذوف
                                                             

 581-577ص  ،11 ج بيانه، و القرآن إعراب 1
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 اسم ما و عطف حرف است. واو متعلق به ينبذنّ الحطمة في است و محلي از اعراب ندارد. و قسم جواب

 اسم است. ما بوده و خبر رفع محل در فعليه جمله أدراك هجمل و بوده و مبتداست رفع محل در استفهام

 بوده و از حطمة بدل براي مبتداست و نيز ممكن است خبر اهلل آن است. نار خبر الحطمة و مبتدا و استفهام

 باشد. اهلل براي نار نعت الموقدة

و خبر براي مبتداي  رفع محل اند درتواست و همچنين مي براي نار نعت التي( األَفئِدَةِ عَلَى تَطَّلِعُ الَّتِي)

است كه  هي تطّلع فاعل و محلي از اعراب ندارد. و التي صله است براي موصول تطّلع باشد. جمله محذوف

 است.  متعلق به تطّلع األفئدة گردد. علىبرمي به نار

ن است. و جمله عليهم موصده خبر إن إن مشبهة بالفعل و هاء اسم آ( مُمَدَّدَةٍ عَمَدٍ فِي مُؤصَدَةٌ عَلَيهِم إِنَّها)

 براي عمد است.  نعت صفت براي مؤصدة و ممددة عمد متعلق به موصده است. في است. عليهم

  هم با ارتباط در کلمات تصويرسازي .2

 تصورات خود از كلمات سوره را توصيف كنيد.

 انسان بخيل 

 كسي كه پر از عيب است، ولي پرمدعا 

 گيردرگي قرار ميفضايي كه انسان مورد خشم بز 

 شودهايي كه صداي خرد شدن آنها در آتش شنيده مي چوب 

 قلبي كه از حرفي بيجا آتش گرفته است 

  فضاي توهين و اهانت 

 خوردهايي كه به درد هيچ كس نميپول 

 كسي كه تا اعماق جانش سوخته است 

 صداي خرد شدن و شكسته شدن 

  .آتشي كه بر قلب افتاده است 

 ............................. 

 ........................... 

 ......................... 

 ......................... 

 نويسيگزاره

 هايي از سوره  گزاره. الف

 ويل لكل همزه لمزه
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  با هر سرزنش و خرد كردن ديگران در پنهان و آشكار، نفريني از جانب خدا دچار سرزنش كننده

 ت كه خرد كردن ديگران شديداً مورد توبيخ و عدم رضايت خداست.  شود. اين بدان معناس مي

  آشكار 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 مي هر همز كننده و لمز كننده 

 اند. گناهاني اجتماعي هستند و اساس و پايه بسياري از گناهان لمز همز و 

 تواند اين گناه اجتماعي را درباره خود نيز مرتكب 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  و سرزنش در واقع نوعي اعتراض به وجود چيزي است

 خواهد بود.

  ....................... 

 ....................... 

 ............................ 

 الذي جمع ماال و عدده يحسب ان ماله اخلده 

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

 شود.  براي جاودانگي  قائل مي

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

 آيد. جمله اين عوامل توان خود اوست كه به چشم مي

 ها، طعنه و سرزنش هاي خدا، انبيا، اوليا و مومنين و امر به معروف و نهي از منكرهاي آن گاه، توبيخهيچ

 ديدگاهنيست؛ زيرا همز و لمز حاصل جمع مال و دارايي و خودخواهي است و حاكي از نقص در

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

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

 .انساني كه براي ديگران هيچ ارزشي قائل نيست، تنها به فكر خود است 

 آن انساني كه براي ديگران ارزشي قائل نبوده و فقط به فكر خود است، چيزهايي كه براي خود گرد مي

 آورد نيز به دردش نخواهد خورد.

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

 .......................... 

 ........................ 
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 ......................... 

 ......................... 

 كال لينبذن في الحطمه و ما ادراك ما الحطمه نار اهلل الموقده التي تطلع علي االفئده 

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

  شده خود و ديگران باطن همز و لمز است، چنين انساني در واقع موجب خرد شدن از آنجايي كه حطمه

 است.  

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

درد دروني همز و لمز شده   توان چنين درك كرد كه اين آتش در واقع انعكاس،برافروخته است. مي

 است. 

  نار اهلل و ... به اين گروه از گناهان اختصاص يافته   هاي خاص مانند حطمه، ترتيب برخي از عذاببدين

 است.

 تواند از درون قلب انسان شعله بكشد.آتش جهنم مي 

 ........................ 

 ...................... 

 ....................... 

 هدعليهم نار موصده في عمد ممد

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

 رسد. واقع چنين فردي در هيچ حالتي به كاميابي نمي

 .آتش جهنم تا عمق جان جهنمي امتداد دارد 

 ............................... 

 ............................... 

 1همزهرباره سوره مبارکه هاي تفسير الميزان د گزاره .ب

 است  شديد ياين سوره تهديد

 به كسانى كه عاشق جمع مالند،  [شديد يتهديد]

 خواهند با مال بيشتر خود بر سر و گردن مردم سوار شوند،  مى]آنان كه عاشق مالند[ و 

 بر آنان كبريايى بفروشند، خواهند[ ]نيز ميو 

 .گيرند كه عيب نيست ايى مىه م عيباز مرد]افراد فوق[ و به همين جهت 

                                                             
 621-615، ص 21 ترجمه الميزان، ج 1
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 اين سوره در مكه نازل شده است.]نيز[ 

 :وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة

  زند جهت بسيار به ديگران طعنه مىبه معناى كسى است كه بدون  «همزه» البيان گفته: كلمه مجمعدر. 

  ت. كند كه در واقع عيب نيس هايى مىگيري جويى و خرده عيب]همزه كسي است كه[ و 

 به معناى شكستن است،  «همز» و اصل ماده 

 نيز به معناى عيب است «لمز» و كلمه. 

 1هر دو به يک معناست. «لمزه» و «همزه» پس 

 2كند. پس معناى آيه اين است كه: واى بر هر كسى كه بسيار مردم را عيبگويى و غيبت مى  

 :لَدَهُالَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ يَحسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخ

 كند،  را بيان مى «لمزه»و «همزه» اين آيه 

 حقير و ناچيز معرفى كردن مال دنيا بوده، ت را نكره آورد به منظور «ماال» و اگر كلمه 

 چون مال هر قدر هم كه زياد و زيادتر باشد دردى به اين دليل كه[ حقير و ناچيز معرفى كردن مال دنيا ]ت

 كند،  از صاحبش دوا نمىرا 

  دارد همان مقدارى است كه به مصرف حوائج  ]به حال صاحب مال[ به حالش]مال[ سودى كه تنها

رساند، مختصرى غذا كه سيرش كند، و شربتى آب كه سيرابش سازد و دو قطعه جامه  طبيعى خودش مى

 كه به تن كند.

 به معناى شمردن است،  «عد» از ماده «عدده» و كلمه 

 است از بس عاشق مال و حريص بر جمع آن است، مال را روى هم فرمايد شخصى كه همزه و لمزه  مى

 3برد. شمارد، و از بسيار بودن آن لذت مى كند و پى در پى آن را مى جمع مى

 :يَحسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخلَدَهُ

 دهد،  كند مالى كه براى روز مبادا جمع كرده زندگى جاودانه به او مى يعنى او خيال مى 

                                                             
به آن كسى گويند كه  «همزه» اند: بين آن دو فرقى هست، و آن اين است ولى بعضى گفته: خوانيمدر ادامه اين بخش در تفسير مي 1

 (.نقل از ليث)گيرد كسى را گويند كه پيش روى طرف خرده مى «لمزه» گيرد، و اما گويد و خرده مى دنبال سر مردم عيب مى

ار دهد، و لمزه آن كسى است كه با چشم و سر عليه اند: همزه كسى را گويند كه همنشين خود را با سخنان زشت آز و بعضى گفته

براى مبالغه در صفتى بنا شده كه باعث  «فعلة»گويد صيغه  همنشين خود اشاره كند، و به اصطالح فارسى تقليد او را درآورد. آنگاه مى

، مثال به مردى كه زياد زن شود فعل مناسب با آن صفت از صاحب آن صفت زياد سر بزند، و خالصه فعل مذكور عادتش شده باشد مى

گويد فالنى ضحكة است. همزه و لمزة هم از همين باب  خندد، مى است، و به كسى كه زياد مى «نكحة»گويند، فالنى مردى  گيرد، مى مى

 است.

م به معانى مختلفى البته اين دو كلمه به معانى ديگرى نيز تفسير شده، و در نتيجه آيه را هخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 2

 اند. معنا كرده

كند براى روزى كه مورد  اند: معنايش اين است كه مال را عده و ذخيره مى ولى بعضى گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 3

 ديگر به معناى شمردن نيست. «عدده» هجوم ناماليمات روزگار واقع شود، كه بنا بر اين، كلمه
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  نمايد،  نش جلوگيرى مىاز مرد]اين مال[ و 

 است، به قرينه جمله (آينده) كه صيغه ماضى است، معناى مضارع «اخلده» بنابراين منظور از جمله 

 كه آن نيز مضارع است. «يحسب»

 س انسان نامبرده به خاطر اخالد در ارض و چسبيدنش به زمين و زندگى مادى زمينى، و فرو رفتنش در پ

دنيا به آن مقدارى كه حوائج ضرورى زندگى كوتاه دنيا و ايام گذراى آن را آرزوهاى دور و دراز، از مال 

 شود، كفايت كند قانع نمى

   گردد،  نهايت زيادتر مى زيادتر شود حرصش تا بى]مال آن انسان[ بلكه هر قدر مالش 

 سازد،  پندارد مال، او را در دنيا جاودان مى پس از ظاهر حالش پيداست كه مى 

 كند،  دارد، تمام همش را صرف جمع مال و شمردن آن مى ى و بقاى خود را دوست مىو چون جاودانگ 

 گرى نموده، بر ديگران تفوق و استعال  نياز احساس كرد، شروع به ياغى و وقتى جمع شد و خود را بى

 ورزد،  مى

 و اين « استَغنى أَن رَآهُ  إِنَّ اإلِنسانَ لَيَطغى» فرمود: ]درباره موضوع فوق[ همچنان كه در جاى ديگر ،

 استكبار و تعدى اثرى كه براى آدمى دارد همز و لمز است.

 الَّذِي جَمَعَ مالًا » به منزله تعليل است براى جمله «يَحسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخلَدَهُ» كه جمله شودياز اينجا روشن م

 ، «وَ عَدَّدَهُ

 انگيزه و علتش پندار غلطى است كه دارد،  شمارد، كند و مى فهماند اگر مال پشيز دنيا را جمع مى و مى 

 سازد،  ش مستند به خطاى فكرى اوست، كه پنداشته مال او را جاودان مىاو اين خطاى عملي 

 وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» به منزله تعليل است براى جمله «الَّذِي جَمَعَ ...» و نيز جمله» ، 

 كند  همزه و لمزه كرديم اين است كه او مال پشيز دنيا را جمع مىفهماند علت اينكه ويل را نثار هر  و مى

 شمارد. و مى

 :كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الحُطَمَةِ

  ،اين جمله ردع و تخطئه پندار غلط او است 

  كند،  اش مى پندارد مال، جاودانه مى]همزه لمزه[ كه 

 الم سوگند است،  «لينبذن» و الم در كلمه 

 اى پرت كردن و دور انداختن چيزى است. به معن «نبذ» و واژه 

 بر وزن همزه و نيز بر وزن لمزه و نكحة و ضحكة( صيغه مبالغه است،  «حطمة» و كلمه( 

 رساند،  و مبالغه در حطم )شكستن( را مى 

  به معناى خوردن هم استعمال شده،  «[حطمة»]كلمه البته 

 آن را به آتش جهنم تفسير كرده. «المُوقَدَةُ اهللنارُ » چون جمله ،هاى جهنم استو اين كلمه يكى از نام 

 خورم كه به  سازد، سوگند مى و معناى آيه اين است كه: نه، او اشتباه كرده، مال دنيايش جاودانش نمى

 كنند. اش پرت مى ميرد و در حطمه زودى مى

 :وَ ما أَدراكَ مَا الحُطَمَةُ
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 رساند. عظيم و هول انگيزى حطمه را مىاى است؟! اين جمله ت دانى حطمه چه حطمه و تو نمى 

 :المُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى األَفئِدَةِ اهللنارُ 

 ور ساختن آتش است.  ايقاد نار به معناى شعله 

 به معناى اشراف بر آن چيز، و ظاهر شدن آن است،  «اطالع و طلوع بر هر چيز» و كلمه 

 معناى قلب است،  است كه به «فؤاد» جمع كلمه «افئدة» و كلمه 

  و مراد از قلب در اصطالح قرآن كريم )عضو صنوبرى شكل كه تلمبه خون براى رساندن آن به سراسر

 شود. بلكه( چيزى است به نام نفس انسانيت، كه شعور و فكر بشر از آن ناشى مى ،بدن است نيست

 طور كه  سوزاند، همان ا مىاين است كه آتش دوزخ باطن آدمى ر «اطالع آتش بر قلوب» و گويا مراد از

 سوزاند. سوزاند، به خالف آتش دنيا كه تنها ظاهر را مى ظاهرش را مى

 :وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجارَةُ» قرآن درباره سوزاندن آتش جهنم فرموده». 

 :إِنَّها عَلَيهِم مُؤصَدَةٌ

 ،يعنى آتش بر آنان منطبق است 

 [آتش بر آنان منطبق است] و از داخل آن نجات  ماند، ه از آنان احدى بيرون آتش نمىبه اين معنا ك

 يابد. نمى

 :فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

 جمع عمود )ستون( است،  (با فتحه عين و فتحه ميم) «عمد» كلمه 

 1اسم مفعول از مصدر تمديد است، و تمديد مبالغه در مد )كشيدن( است. «ممدده» و كلمه 

                                                             
 ر الميزان:بحث روايي سوره د 1

گفته است اين سوره بنا به روايتى كه ابن ابى حاتم از طريق ابن اسحاق  «وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» در روح المعانى در ذيل آيه

ن ابى بن عمر و ثقفى، معروف به أن ابى بن خلف و بنا به روايتى كه سدى نقل كرده در شأاز عثمان بن عمر نقل كرده، در ش

زد و بنا بر آنچه ابن  كرد، و به آنان تهمت مى شريق نازل شده، چون مردى هرزه دهن بود، بسيار غيبت مردم را مىاخنس بن 

كرد، و بنابر آنچه ابن جرير و غير  اسحاق نقل كرده امية بن خلف جمحى نسبت به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله همز و لمز مى

ش نسبت به رسول اين وليد بن مغيره و بدگويأاند در ش بن عامر و بنابر آنچه ديگران گفته اند، درباره جميل او از مجاهد نقل كرده

 خدا صلي اهلل عليه و آله و سعى در تنقيص آن جناب نازل شده، و بنابر قولى ديگر در شان عاص بن وائل نازل شده است.

ديگر  بعضى كند. يى است كه اهل عذاب را ميخكوب مىها گل ميخ «عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ» اند: منظور از بعضى از مفسرين گفته

چوب و يا تنه درختى بسيار  «مقطار» بندند، و هاى درختان است كه چون مقطار، زندانى را با آن مى اند: عمد ممدده تنه گفته

كنند، بعضى ديگر  كردند تا پاهاى دزدان و ساير مجرمين زندانى را در آن سوراخها سنگين است، كه در آن سوراخهايى باز مى

 اند. معانى ديگرى براى آن كرده

ولى به نظر ما بعيد نيست كه راويان  .مؤلف: روح المعانى سپس گفته: ممكن است درباره همه نامبردگان نازل شده باشد

ن نزول أر روايات شها د اند، و از اينگونه تطبيق احاديث نامبرده، هر يك به سليقه خود سوره را بر يكى از نامبردگان تطبيق كرده

 بسيار است.
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 شدن به غرض آن   مرحله سوم: تدبر در سوره با نزديك

توان نكات كليدي سوره را در موارد زير دانست. براي باال رفتن  هاي سوره مي پس از بررسي آيات و پيام

 دقت خود پيام اصلي سوره را تكميل كنيد:

دهد كه به واسطه  اند هشدار مي اي از مردم كه براي دارايي خود حساب خاصي باز كرده خداوند به عده .1

 آورند.  ، از خيرات جدا افتاده و به طعنه ديگران رو مياين مستقل ديدن

شود و  هاي مختلف در جامعه مي طعنه زدن به ديگران و سرزنش كردن آنها موجب گسترش ناامني .2

اندازد، لذا در سيره انبيا و اوليا با آن  زندگي اجتماعي انسان را به شدت از جهات گوناگون به مخاطره مي

 شود.  ميبا جديت مقابله شده و 

3.  ................... 

   

 بندي از سورهجمع

 ت ديگري را نيز به آن بيفزاييد. سؤاالتوانيد  توان در جمع بندي سوره ارائه كرد، مي ت زير را ميسؤاال

  چرا خداوند براي هشدار همزه لمزه از كلمه ويل استفاده كرده است؟ آيا اين خود يک سرزنش

 و ديگران در چيست؟ هاي خدا  نيست؟ تفاوت توبيخ

                                                                                                                                                                                   

گيرد، و  شود كه با سر و گردن خود ژست مى آمده كه اين كلمه به كسى اطالق مى «لمزة» و در تفسير قمى در معناى كلمه

سر جايش شمارد و  آمده: يعنى مى «الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ» شود. و در معناى جمله چون فقيرى و يا سائلى را ببيند ناراحت مى

 .گذارد مى

زند، و ابوذر غفارى )رضى اهلل عنه(  ها شعله مىآمده كه بر دل «الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى األَفئِدَةِ» و در همان تفسير در ذيل آيه

. و هايشان داغ بگذارند و ديگر اينكه پشتشان را بر زمين بكشند فرموده: به متكبرين دو چيز را بشارت دهيد، يكى اينكه به سينه

، يعنى وقتى كنده و «فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ» گيرد آمده كه آتش دوزخ همه اهل دوزخ را فرا مى «إِنَّها عَلَيهِم مُؤصَدَةٌ» در ذيل آيه

 .خورد گردد به خدا سوگند كه پوستشان را مى زنجيرها بر آنان استوار مى

احول از حمران بن اعين از امام باقر عليه السالم روايت  و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از محمد بن نعمان

بينيم  كنند، كه امروز نمى اند سرزنش مى كرده كه فرمود: كفار و مشركين در قيامت اهل توحيد را كه به خاطر گناهان در آتش شده

در اين هنگام خداى تعالى براى بينيم خدا فرقى ميان ما و شما نگذاشت،  كه توحيد شما دردى از شما دوا كرده باشد، چون مى

دهد اهل توحيد را شفاعت كنيد، آنان هر كس را كه خدا خواسته باشد  دهد و به مالئكه دستور مى اهل توحيد غيرت به خرج مى

كنند، سپس به  دهد شفاعت كنيد، آنان هم هر كسى را كه خدا خواسته باشد شفاعت مى كنند، سپس به انبيا دستور مى شفاعت مى

فرمايد:  كنند، آنگاه خداى تعالى مى دهد شفاعت كنيد، مؤمنين نيز هر كس را كه خدا خواسته باشد شفاعت مى نين دستور مىمؤم

آنگاه امام باقر عليه  آيند. ترم، به رحمت من از آتش خارج شويد، و همه چون مور و ملخ بيرون مىمن از همه اينان مهربان

 .شود بندد و به خدا سوگند كه خلود از اينجا شروع مى ود و راه نجات را برويشان مىش السالم فرمود: سپس عمد كشيده مى
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 شود؟ هاي كوبنده آنها از مصاديق همز و لمز محسوب نمي آيا ترساندن افراد توسط انبيا و احتجاج  

 دليل اين امر چيست؟

 توان اين عذاب را صورت  چرا خداوند براي همزه لمزه عذاب اختصاصي قائل شده است؟ آيا مي

 ملكوتي همان عمل دانست؟

  معناست و چرا  طلوع آن از فواد است؟ نار اهلل الموقده به چه 

 واژه تطلع علي االفئده داراي چه مضمون بلندي است؟ 

 اي باعث اين موضوع شده است؟ چرا به جاي استفاده از قلب از فؤاد استفاده شده است؟ چه ويژگي 

 هاي پيشگيري از اين آسيب كدام است؟ هاي مقابله با همز و لمز چيست؟ راه راه 

 ن در مقابل همز و لمز ديگران نسبت به خود دچار مصونيت شد؟توا چگونه مي 

 .................... 

  ................... 

 ................... 

 

 مرحله چهارم: طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره(

تواند مصداق همز و  ياري از موارد نمييكي از مشكالتي كه در پيش روي انسان قرار دارد اينست كه در بس

هاي درس حاضر شناخت عوامل و نيز نتايج همز و لمز  لمز را بشناسد، تا از آن استغفار و توبه كند. از ويژگي

است. با توجه به آنچه گذشت و با مرور دوباره آنها، معلوم شد، اوالً بسياري از افراد دچار همز و لمز هستند 

 شناسند لذا فهرستي از همز و  لمز را يادداشت كنيد: ه اين عنوان نميولي خودشان آن را ب

 غيبت و بدگويي از ديگران   .1

 انتقادي كه با تخريب همراه است. .2

 تحقير ديگران .3

4. ...... 

5. ...... 

6. ..... 

 ثانياً هر كسي براي طعنه زدن خود توجيحاتي دارد برخي از اين توجيحات را يادداشت نماييد:

 فكري خارج كرد. بايد او را از اين بيفكري است  آدم بي .1

 شود به او سپرد. دست و پا و حواس پرت است، كاري را نمي بي .2

 با اشتباهات خود همه را كالفه كرده است. .3
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4. .... 

5. ..... 

6. ..... 

دهد مواردي مانند زير را در ذهن خود  ثالثاً برخي مواقع انسان براي اصالح كسي او را مورد سرزنش قرار مي

 :مجسم كنيد

دوست شما داراي اشتباهات مكرر است، به طور ناخواسته در مقام تذكر به او، خود را از آن اشتباهات  .1

 پرسيد چرا ...؟  مصون ديده با تعجب و از روي سرزنش از او مي

داند، به خود حق  اند، چون خود را معلم و آنها را شاگرد مي معلمي است كه شاگردانش درس نخوانده .2

 را تحقير نمايد و با تعابير سبک با آنها سخن بگويد. دهد تا آنها مي

پدر و مادري است كه به خاطر اصالح كردن فرزندشان از حربه كوچک كردن او در ميان جمع استفاده  .3

 كشند.     مي شهاي ديگران را به رخ كنند يا براي تحقير او موفقيت مي

4. .... 

5. ..... 

طهارت يافتن، الزم است به طور كلي دست از سرزنش  بدين ترتيب با شناخت موارد همز و لمز براي

 ديگران برداريم.

حتي به افرادي كه دچار خطاهاي فاحش هستند، تنها براي رضايت خدا، با اخالق حسنه و مطابق با سيره 

اهل بيت عليهم السالم تذكر دهيم؛ زيرا خداوند ما را مأمور به اصالح خود و ديگران نموده است. )با ضوابط 

 شرايطي كه دارد( و 

براي آشنايي با سيره اهل بيت عليهم السالم در برخورد با مسائل اجتماعي به فرازهايي از دعاي مكارم 

 شود: اشاره مي 0اخالق

  اإلِيمَانِ أَكمَلَ بِإِيمَانِي بَلِّغ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .1

  األَعمَالِ أَحسَنِ إِلَى بِعَمَلِي وَ النِّيَّاتِ أَحسَنِ إِلَى بِنِيَّتِي انتَهِ وَ اليَقِينِ أَفضَلَ يَقِينِي اجعَل وَ .2

  مِنِّي فَسَدَ مَا بِقُدرَتِكَ استَصلِح وَ يَقِينِي عِندَكَ بِمَا صَحِّح وَ نِيَّتِي بِلُطفِكَ وَفِّر اَللَّهُمَّ .3

  آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .4

  لَهُ خَلَقتَنِي فِيمَا أَيَّامِي استَفرِغ وَ عَنهُ غَداً تَسأَلُنِي بِمَا استَعمِلنِي وَ بِهِ االِهتِمَامُ يَشغَلُنِي مَا اكفِنِي وَ .5

 بِالكِبرِ تَبتَلِيَنِّي الَ وَ أَعِزَّنِي وَ بِالنَّظَرِ تَفتِنِّي الَ وَ رِزقِكَ فِي عَلَيَّ أَوسِع وَ أَغنِنِي وَ .6

                                                             
 128؛ همان، ترجمه آيتي، ص 93صحبفه سجاديه، ص  1
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  بِالعُجبِ عِبَادَتِي تُفسِد الَ وَ لَكَ عَبِّدنِي وَ .7

 الفَخرِ مِنَ اعصِمنِي وَ األَخالَقِ مَعَالِيَ لِي هَب وَ بِالمَنِّ تَمحَقهُ الَ وَ الخَيرَ يَدِيَ عَلَى لِلنَّاسِ أَجرِ وَ .8

 مِثلَهَا نَفسِي عِندَ حَطَطتَنِي إاِلَّ دَرَجَةً النَّاسِ فِي تَرفَعنِي الَ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .9

 بِقَدَرِهَا نَفسِي عِندَ بَاطِنَةً ذِلَّةً لِي أَحدَثتَ إاِلَّ ظَاهِراً عِزّاً لِي تُحدِث الَ وَ .11

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .11

 فِيهَا أَشُكُّ الَ رُشدٍ نِيَّةِ وَ عَنهَا أَزِيغُ الَ حَقٍّ طَرِيقَةِ وَ بِهِ أَستَبدِلُ الَ صَالِحٍ بِهُدًى مَتِّعنِي وَ .12

 مَقتُكَ يَسبِقَ أَن قَبلَ إِلَيكَ فَاقبِضنِي لِلشَّيطَانِ مَرتَعاً عُمُرِي كَانَ فَإِذَا طَاعَتِكَ فِي بِذلَةً عُمُرِي كَانَ مَا عَمِّرنِي وَ .13

  عَلَيَ غَضَبُكَ يَستَحكِمَ أَو إِلَيَّ

 أَتمَمتَهَا إاِلَّ نَاقِصَةً فِيَّ أُكرُومَةً الَ وَ حَسَّنتَهَا إاِلَّ بِهَا أُوَنَّبُ عَائِبَةً الَ وَ أَصلَحتَهَا إاِلَّ مِنِّي تُعَابُ خَصلَةً تَدَع الَ اَللَّهُمَّ .14

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .15

 المَحَبَّةَ الشَّنَآنِ أَهلِ بِغضَةِ مِن أَبدِلنِي وَ .16

 الواَلَيَةَ األَدنَينَ عَدَاوَةِ مِن وَ الثِّقَةَ الصَّالَحِ أَهلِ ظِنَّةِ مِن وَ المَوَدَّةَ البَغيِ أَهلِ حَسَدِ مِن وَ .17

 المِقَةِ تَصحِيحَ المُدَارِينَ حُبِّ مِن وَ النُّصرَةَ األَقرَبِينَ خِذالَنِ مِن وَ المَبَرَّةَ األَرحَامِ ذَوِي عُقُوقِ مِن وَ .18

 األَمَنَةِ حَالَوَةَ الظَّالِمِينَ خَوفِ مَرَارَةِ مِن وَ العِشرَةِ كَرَمَ نَالمُالَبِسِي رَدِّ مِن وَ .19

  عَانَدَنِي بِمَن ظَفَراً وَ خَاصَمَنِي مَن عَلَى لِسَاناً وَ ظَلَمَنِي مَن عَلَى يَداً لِي اجعَل وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .21

  قَصَبَنِي لِمَن تَكذِيباً وَ اضطَهَدَنِي مَنِ عَلَى قُدرَةً وَ نِيكَايَدَ مَن عَلَى مَكراً لِي هَب وَ .21

  أَرشَدَنِي مَن مُتَابَعَةِ وَ سَدَّدَنِي مَن لِطَاعَةِ وَفِّقنِي وَ تَوَعَّدَنِي مِمَّن سَالَمَةً وَ .22

 مَن أُثِيبَ وَ بِالبِرِّ هَجَرَنِي مَن أَجزِيَ وَ بِالنُّصحِ غَشَّنِي مَن أُعَارِضَ لِأَن سَدِّدنِي وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .23

  بِالبَذلِ حَرَمَنِي

 السَّيِّئَةِ عَنِ أُغضِيَ وَ الحَسَنَةَ أَشكُرَ أَن وَ الذِّكرِ حُسنِ إِلَى اغتَابَنِي مَنِ أُخَالِفَ وَ بِالصِّلَةِ قَطَعَنِي مَن أُكَافِيَ وَ .24

  العَدلِ بَسطِ فِي المُتَّقِينَ زِينَةَ أَلبِسنِي وَ الصَّالِحِينَ بِحِليَةِ حَلِّنِي وَ آلِهِ وَ دٍمُحَمَّ عَلَى صَلِّ اَللَّهُمَّ .25

  البَينِ ذَاتِ إِصالَحِ وَ الفُرقَةِ أَهلِ ضَمِّ وَ النَّائِرَةِ إِطفَاءِ وَ الغَيظِ كَظمِ وَ .26

 يكَةِالعَرِ لِينِ وَ العَائِبَةِ سَترِ وَ العَارِفَةِ إِفشَاءِ وَ .27

 المُخَالَقَةِ طِيبِ وَ الرِّيحِ سُكُونِ وَ السِّيرَةِ حُسنِ وَ الجَنَاحِ خَفضِ وَ .28

  المُستَحِقِ غَيرِ عَلَى اإلِفضَالِ وَ التَّعيِيرِ تَركِ وَ التَّفَضُّلِ إِيثَارِ وَ الفَضِيلَةِ إِلَى السَّبقِ وَ .29

  فِعلِي وَ قَولِي مِن كَثُرَ إِن وَ رِالخَي استِقالَلِ وَ عَزَّ إِن وَ بِالحَقِّ القَولِ وَ .31
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 وَ البِدَعِ أَهلِ رَفضِ وَ الجَمَاعَةِ لُزُومِ وَ الطَّاعَةِ بِدَوَامِ لِي ذَلِكَ أَكمِل وَ فِعلِي وَ قَولِي مِن قَلَّ إِن وَ الشَّرِّ استِكثَارِ وَ .31

   المُختَرَعِ الرَّأيِ مُستَعمِلِ

 برسان  ايمان درجات ترين كامل به مرا ايمان و ندانشخا و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .1

 .بر فرا اعمال بهترين به مرا عمل و نيتها نيكوترين به مرا نيت و يقين مراتب برترين به مرا يقين و .2

 به و گردان، استوار مرا يقين خود رحمت به و دار مصون شائبه هر از مرا نيت خود لطف به خداوند، اى .3

 .نماى بدل صالح هب مرا فساد خود قدرت

  خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .4

 در كه گمار بر كارى به و گردان نياز بى دارد، مى باز تو به پرداختنم از آن به پرداختن كه كار هر از مرا و .5

 دار مصروف اى آفريده آن براى مرا كه كارى در مرا عمر روزهاى و خواهى من از بازپسين روز

 مساز گرفتار كسان جاه و مال در حسرت به نگريستن به و بگشاى من بر روزى در و فرماى زنيا بى مرا و .6

 .مكن دچارم پسندى خود به و دار عزيزم و

 .مكن تباه غرور و عجب به را عبادتم و خود گير بندگى به مرا .7

 خلق بر نهادن منت شائبه به من خير كارهاى و كن جارى خير كارهاى مردم حق در من، دست بر و .8

 .امان در خويش بر نازش از و دار ورم بهره متعالى اخالق از و مياميز خداى

 همان به برى مى فرا درجتى به مردم نظر در مرا گاه هر و خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .9

  گردان خوارم خود نفس در قدر

 .گردان ليلذ خود نفس در قدر همان به نوازى مى آشكار عزتى به مرا گاه هر و .11

  خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .11

 من پاى پيش حق طريق و نكنم، ديگرگون راه كه كن چنان و بنماى راه هدايت شايسته راه به مرا و .12

 ندارم، روا ترديد آن در كه كن چنان و ده صوابم نيتى و نگرايم، باطل راه به كه كن چنان و بگشاى

 اهريمن چراگاه من عمر مرتع چون و شود سر به تو طاعت در كه كن نچنا و نماى دراز مرا عمر و .13

 .بستان من جان اندازد، در سر به مرا تو خشم يا تازد من بر تو خصومت آنكه از پيش گردد،

 نكوهش موجب و است من با كه زشتى هر و آور صالح به است من در كه بد خصلت هر خداوند، اى .14

 .فرما كامل است من در كه نايافته كمال امتكر هر و نما بدل زيبايى به من،

  خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .15

 بفرما بدل  محبت به مرا دشمنان توزى كينه و .16

 به را نزديكان دشمنى و اعتماد به من حق در را صالحان بدگمانى و مودت به مرا حسودان حسد و .17

  دوستى
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 ناپايدار دوستى و ياريگرى به مرا اقرباى گذاشتن وفر و نيكخواهى به را خويشاوندان كژتابى و .18

 پايدار دوستى به را گران مجامله

 تجاوز از ايمنى شيرينى به را ستمكاران از بيم تلخى و كريمانه معاشرتى به را معاشران ناسازگارى و .19

 .ايشان

 در و ده توانا تنى كند، مى ستم من بر آنكه برابر در مرا و خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .21

 ورزد، مى دشمنى من با كه كسى برابر در و ده گويا زبانى برخاسته، جدال و بحث به من با آنكه برابر

  ده پيروزى

 خواهد، خود مقهور مرا كه كسى برابر در و دار ارزانى مكر كند، مى حيله من بر كه كسى برابر در و .21

 ساز آشكار دهد ىم دشنام مرا كه را كسى دروغ و فرما عطا قدرت

 راست راه به مرا كه باشم كسى فرمانبردار كه ده توفيقم و دار سالمت به مرا كند، مى تهديدم آنكه از و .22

 .كشد مى رشاد طريق به مرا كه آن تابع و برد

 به كند ناراستى من با كه را كسى تا مرا بخش رستگارى و خاندانش و محمد بر بفرست درود خدايا، بار .23

 محروم مرا كه را كسى و دهم جزا نيكويى به گزيند دورى من از كه را كسى و دهم پاسخ اخالص

 . بنوازم احسان و بذل به دارد مى

 و كنم ياد نيكى به كرده ياد بدى به من از كه را كسى و بپيوندم است بريده مودت رشته كه كس آن با و .24

 .بندم فرو چشم بدى از و گويم سپاس را خوبى

  عدل گستردن پرهيزگاران در جامه و ده صالحان سيماى مرا خداوند، اى .25

  خصمان دادن آشتى و جويان تفرقه پيوستن هم به و دشمنى آتش كردن خاموش و خشم خوردن فرو و .26

  نرمخويى و عيبها پوشيدن و نيكى كردن فاش و .27

  خوشخويى و سر از غرور باد راندن بيرون و سيرتى نيک و فروتنى و .28

 كه كسى حق در بخشش ترك و ديگران عيب از بستن فرو دم و بخشش در يثارا و فضيلت در سبقت و .29

 نباشد بخشش خور در

 بسيار چند هر گفتار و كردار در خود هاىنيكي شمردن اندك و بود دشوار چند هر حق، سخن گفتن و .31

 بود

 به من در ار صفات اين خداوند، اى .بود اندك چند هر گفتار و كردار در خود هاىبدي شمردن بسيار و .31

 پيروان و جويان بدعت از دورى و مقبول جماعت با همسويى و خود طاعت دوام به رسان كمال

 .مجعول باورهاى

 


