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 1/2/1396                            ی أَهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل   33( آیه 75( سوره قیامت )391

 ترجمه

 با نخوت و غرور. روان شد كسانش سپس به سوی

 ای و نحوینکات ترجمه

 «یتَمَطَّیَ»

« مطا»پشت انسان و حیوان  ؛ به اصل داللت بر كشیدن و امتداد یافتن داردمطی[ است كه این ماده در  ]یا:« مطو»از ماده 

سوار  -متداد داردكه حالت ا –شود یا از این جهت كه بر پشت آن گفته می« مطیة« »مَركب»و به  ؛شود چون امتداد داردگفته می

 .(331، ص5معجم المقاییس اللغة، ج) .كندشوند ویا از این جهت كه به حركت كردن ]امتداد یافتن در سیر[ كمك میمی

حالتی است كه انسان هنگام خستگی به بدن خود كش و قوس « مطی»اند كه با توجه به این معنا، برخی توضیح داده

)قبول یك حالت( « مطاوعه»رفته و این باب داللت بر « تفعل»و با توجه به اینکه به باب  1(605، ص10البیان، جدهد )مجمعمی

 .رودشد و راه میكِد، این تعبیر اشاره است به حالت حركت همراه با تبختر و غرور، كه گویی بدنش را میكنمی

ق، با حبه معنای حركت سریع ممتد است، و گویی او بعد از تکذیب و رویگردان شدن از « تمطی»اند برخی هم گفته

كند، افتخار می د ببیند، بلکه در حالتی كه به افدام خودحالت رضایتمندی و شعف و بدون اینکه هیچ ضعف و نقصی در كار خو

 (131، ص11التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج) گردد.به سوی اهل و عیالش برمی

 دهد.وضیح میتیعنی دارد حالت و كیفیت این رفتن را « ذهب»در این آیه، حال است برای « یتَمَطَّیَ»نقش نحوی كلمه 

 تنها همین یکبار در قرآن كریم به كار رفته است. ]یا: مطی[« مطو»ماده 

                                                      
تبدیل شده و البته « ی»های آن به «ط»تمطط بوده و یکی از « تمطی»اند که اصل کلمه کند که برخی هم احتمال دادهمرحوم طبرسی نقل می 1

 )کشیدن( است.« مدّ»هم به معنای « مطّ»
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 شأن نزول

طالب فراخواند؛ كند كه پیامبر خدا ص در روز غدیر خم ما را به بیعت با علی بن ابی( مجاهد از حذیفه روایت می1

نخوت و غرور به  به مغیره تکیه داد ]و بلند شد[ و با -كه حذیفه اسمش را هم گفت –هنگامی كه مردم بیعت كردند، یك نفر 

ات پس خداوند بر پیامبرش این آی كنیم؛طالب اقرار نمیگفت: به خدا سوگند كه به والیت علی بی ابیدر حالی كه می ،راه افتاد

 (34-33)قیامت/ «چه سزاوار با نخوت و غرور؛ سزاوارت است، سپس به سوی كسانش روان شد»را نازل كرد كه: 

رفت و خواست با اسم، از او برائت جوید، در حالی كه خداوند به او مهلتی داده بود كه رسول خدا ص ]از منبر[ باال 

« زبانت را برای ]بردن اسم[ او به حركت درنیاور تا بدان بشتابی»هنوز موعدش نرسیده بود، پس خداوند نازل فرمود: 

 (؛ پس رسول خدا ص چیزی نگفت.16)قیامت/

 586، صع المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب

عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ  حٍ، عَنْ مُجَاهِدٍالْبَزَّارِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرْثِ بْنِ بُرَیْدٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِی یرَوَ

 الْیَمَانِ، قَالَ: 

الْمُغِیرَةُ بْنُ  أَ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَلَیأَبِی طَالِبٍ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ، فَلَمَّا بَایَعَ النَّاسُ اتَّکَ بَیْعَةِ عَلِیِّ بْنِ یدَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ )ص( إِلَ

 یَأْهلِهِ یَتَمَطَّ  ینَبِیِّهِ )ص( ثُمَّ ذَهَبَ ِإل یلَ وَ هُوَ یَقُولُ: وَ اللَّهِ مَا نُقِرُّ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ بِوَلَایَةٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَ یشُعْبَةَ ثُمَّ انْطَلَقَ یَتَمَطَّ

ال تُحَرِّكْ  وَ تَسْمِیَتَهُ لِلنَّاسِ، وَ كَانَ لَهُ وَقٌْت لَمْ یُبَلِّغْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ  ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( وَ هَُو یُرِیدُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ یلَكَ فَأَوْل یأَوْل

 ، فَسَکََت رَسُولُ اللَّهِ. نَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ بِهِ لِسا

 حدیث

 روایت شده است كه فرمودند:«[ ادب راه رفتن»( از امام صادق ع ]درباره 2

و  .شروع كنی نیت صادقانهصحیح و با عزم  یدبا ،داریتصمیم رفتن به هرجایی را كه  در هنگامی هستیاگر خردمند 

عجائب  مشغول باش و ازتفکر  به قدم برداشتنت، و در باز دار باید از آن پرهیز كردنچه از قدم برداشتن به سوى آخود را 

«[ دریده و الابالی»یا « اعتناخیال و بیبی»كننده ]یا: مسخرهو  ؛د بگیرعبرت و پن هرجایی كه رسیدی، ،عالخداوند متآفرینش 

و چشم ( 37)اسراء/)تا آخر آیه( « ن با غرور و سرمستی راه مرومیدر ز»فرماید كه خداوند می ، و با تبختر و تکبر راه مرونباش 

هایی كه در روایت ]نبوی[ آمده است كه محل و خداوند را بسیار یاد كن، سزاوار یك متدین نیست، فروبخوابانخود را از آنچه 

 دهند؛شود، روز قیامت نزد خدا بر این مطلب شهادت میكه خدا در آن و بر آن یاد می

و رفت و برگشتت را در مسیر طاعت خدا و تالش برای جلب رضایت او قرار بده كه همه حركات تو در نامه علمت ... 

دهند بر آنها زبانهایشان و دستها و پاهایشان درباره آنچه فرماید: روزی كه شهادت میشود، چنانکه خداوند متعال میثبت می

 (14)اسراء/« ایم.و برای هر انسانی نامه عملش را در گردنش آویخته»فرماید: ی( و خداوند عز و جل م25)نور/« اندانجام داده

 12-11مصباح الشریعة، ص

 قَالَ الصَّادِقُ ع
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النَّفْسَ عَنِ التَّخَطِّی إِلَى رَدْتَ وَ انْهَ إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِیمَةَ الصَّحِیحَةَ وَ النِّیَّةَ الصَّادِقَةَ فِی حِینِ قَصْدِكَ إِلَى أَیِّ مَکَانٍ أَ 

وَ لَا مُتَبَخْتِراً فِی مَشْیِكَ [ مُسْتَهْتَراً]نْ مُسْتَهْزِئاً مَحْذُورٍ وَ كُنْ مُتَفَکِّراً فِی مَشْیِكَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَیْنَمَا بَلَغْتَ وَ لَا تَکُ

 إِلَى آخِرِهَا وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا یَلِیقُ بِالدِّینِ وَ اذْكُرِ اللَّهَ كَثِیراً فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِی الْخَبَرِ  «ی الْأَرْضِ مَرَحاًوَ ال تَمْشِ فِ»قَالَ تَعَالَى 

  1...یَامَةِ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِی یُذْكَرُ اللَّهُ فِیهَا وَ عَلَیْهَا تَشْهَدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِ

یَوْمَ » الَیقَالَ اللَّهُ تَعَاتِكَ كُلَّهَا مَکْتُوبَةٌ فِی صَحِیفَتِكَ وَ اجْعَلْ ذَهَابَكَ وَ مَجِیئَكَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ السَّعْیِ فِی رِضَاهُ فَإِنَّ حَرَكَ

 «رَهُ فِی عُنُقِهِوَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِ»َو قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ َجلَّ ( 25)نور/وا یَعْمَلُونَ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ

 .(14)اسراء/

 

)بنده بد خدا( « بئس العبد»ای از پیامبر اكرم ص روایت شده است كه در آن به توصیف از امیرالمومنین ع خطبه (3

 آن آمده است:در فرازهایی از  2 پردازد.می

ین ]بدن[ چه اای كه اولش یك نطفه است و آخرش یك جنازه، آنگاه نمی داند كه در بین این دو با ای است بندهبد بنده

 باید كرد!

ا فراموش اندازد و ]خداوند[ كبیر متعال ررود و بادی به غبغب میای است كسی كه با غرور و نخوت راه میبد بنده

 كند!می

 22اوندی(، صالنوادر )للر

 :قَالَ عَلِیٌّ ع خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص

 ؛عَلُ بِهِ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً ثُمَّ لَا یَدْرِی مَا یُفْ ...

 3 ...مُتَعَالَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ اخْتَالَ وَ نَسِیَ الْکَبِیرَ الْ... 

                                                      
 . عبارت محذوف چنین است: 1

 یْطَانِ وَ مَتْجَرَتُهُ فَلَا تَأْمَنْ کَیْدَهُ ی الطَّرِیقِ فَإِنَّ فِیهِ سُوءَ الْأَدَبِ وَ أَکْثَرُ الطُّرُقِ مَرَاصِدُ الشَّالْکَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِ نْ یُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ لَا تُکْثِرَنَوَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَ

 است:ای که راوندی روایت کرده چنین . متن کامل خطبه 2

 الْحَیَوَانِ الَّذِینَ کَانَ لَهَا سَعْیُهُمْ وَ وْ شَقَاوَةٌ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِیهِ بِالرَّوْحِ وَ الرَّاحَةِ لِأَهْلِ دَارِ أَ[ سَعَادَةٌ أَیُّهَا النَّاسُ الْمَوْتَةَ الْمَوْتَةَ الْوَحِیَّةَ الْوَحِیَّةَ لَا رَدَّهُ ]لَا تَرُدُّهُ 

الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ وَجْهَانِ یُقْبِلُ بِوَجْهٍ  دَارِ الْغُرُورِ الَّذِینَ کَانَ لَهَا سَعْیُهُمْ وَ فِیهَا رَغْبَتُهُمْ بِئْسَ بَتُهُمْ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِیهِ بِالْوَیْلِ وَ الْحَسْرَةِ وَ الْکَرَّةِ الْخَاسِرَةِ لِأَهْلِفِیهَا رَغْ

عَلُ بِهِ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ بِئْسَ الْعَبْدُ بْدُ عَبْدٌ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً ثُمَّ لَا یَدْرِی مَا یُفْأُوتِیَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ خَیْراً حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلَِی خَذَلَهُ بِئْسَ الْعَوَ یُدْبِرُ بِوَجْهٍ إِنْ 

یرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَ بَغَى یَ بِالْعَاقِبَةِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ اخْتَالَ وَ نَسِیَ الْکَبِاجِلَةُ عَنِ الْآجِلَةِ فَازَ بِالرَّغْبَةِ الْعَاجِلَةِ وَ شَقِعَبْدٌ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ فَأَلْهَتْهُ الْعَ

 بْدُ عَبْدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ إِلَى طَبْعٍ.یُضِلُّهُ وَ نَفْسٌ تُذِلُّهُ بِئْسَ الْعَ دٌ لَهُ هَوًىوَ نَسِیَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْ 

 . روایات زیر هم همگی در رابطه با راه رفتن متکبرانه و همراه با تبختر قابل ذکر است: 3

رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ  هِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَقَالَعَذَبَةَ الْعِمَامَةِ مِنْ خَلْفِ یرْخَعَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اعْتَمَّ أَبُو دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیُّ وَ أَ

 (22عِنْدَ الْقِتَالِ. )النوادر )للراوندی(، ص اإِلَّ ییُبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَ
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 تدبر

 «یَأهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل»( 1

ن بخوبی نشا« ثم: سپس»و مخصوصا كلمه ( كسانش روان شد با نخوت و غرور یبه سو سپسنحوه تعبیر این آیه )

 نازل شده است.ای خاص و شخصی خاص واقعه این آیات درمجموع دهد كه می

 ده است؟ن واقعه چه بواین شخص كیست و آ

ضاً در كتب كه بع ،(296، ص6، جالدر المنثورعباس؛ )به نقل از قتاده و مجاهد و ابن روایات اهل سنت اغلبالف. در 

خن به میان و از واقعه خاصی س ؛این شخص ابوجهل دانسته شده است (606، ص10البیان، جشیعه هم از آنها نقل شده )مجمع

از نخواند بلکه تکذیب تصدیق نکرد و نم»او پیامبر را دا این آیات، درباره او نازل شد كه ابتنیامده، بلکه صرفا گفته شده كه 

 باس او گرفت لاز  پیامبر «كسانش روان شد با نخوت و غرور یبه سو سپس»بعد كه این آیه نازل شد كه « كرد و رویگردان شد

ه جهنم تهدید او را ب و با این تعبیر (35-34)قیامت/ «سزاوار پس؛ سپس سزاوارت است، سزاوار پسسزاوارت است، » فرمودو 

 كرد.

( و هم در كتب شیعه )مثال 392-391، ص2، جشواهد التنزیل)مثال  در كتب اهل سنتهم ب. در برخی روایات كه  

از قول حذیفه، ( /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-16، شأن نزول، 374)جلسهآمده  (516-517تفسیر فرات الکوفی، ص

ای كه از راوی یاخود حذیفه ودر روز غدیر دانسته شده، اما مربوط به واكنش یك نفر به نصب امیرالمومنین ع این واقعه 

 (آیه حاضر است. )نگاه كنید به شأن نزول را نگفتهشخص  آن اسمحذیفه نقل كرده )مثال مجاهد( 

؛ تسلیة المجالس، 39، ص3؛ مناقب آل أبی طالب ع، ج397، ص2تفسیر القمی، ج) كتب شیعه اغلبدر  كه یایاتدر روج. 

-393، ص2، جشواهد التنزیلو بعضا در كتب اهل سنت ) (314، ص1ج ،؛ الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم209، ص1ج

مربوط به واكنش یك ، این واقعه ز امامان باقر ع و كاظم ع آمده( از قول اشخاصی همچون ابوذر غفاری، عمار یاسر، و نی392

                                                      
 عَنْ أَبِیهِ ع قَاَل قَالَ انَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَْیمَأَبِی ره قَالَ حَدَّ

ب األعمال و عقاب زَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِهِ فَقَالَ لَأُعَذِّبَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. )ثوالِهَا وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرِهَا حَلَفَ رَبِّی عَ[ أُمَّتِی عَنْ سَائِرَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تضامت ]تَصَامَّتْ

 (251األعمال، ص

ضَّالٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ الَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَ قَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ

عقاب األعمال،   مَنْ فَوْقَهَا. )ثواب األعمال ولَعَنَتْهُ الْأَرْضُ وَ مَنْ تَحْتَهَا وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَى عَلَى الْأَرْضِ اخْتِبَالًا ]اخْتِیَالًا[

 (275ص

[ أُمَّتِیَ لصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مشیت ]مََشتْعَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ َعلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی ُعمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنِ ا

 (301یْطَا وَ خَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَ الرُّومُ کَانَ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ.  )معانی األخبار، صالْمُطَ

 رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ ارِیِّ قَالَ: مَرَّ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَعَنِ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ َأبِیهِ عَنْ جَابِرٍ

بِرُکُمْ بِالْمَجْنُونِ مَجْنُونٍ أَ لَا أُخْالْمَجْنُونِ یُصْرَعُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا هَذَا بِ یقِیلَ لَهُ عَلَمَا اجْتَمَعَ هَُؤلَاءِ فَ یفَقَالَ ع عَلَ -مَصْرُوعٍ وَ قَدِ اجْتَمَعَ َعلَیْهِ النَّاسُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ

. )معانی ینُونُ وَ هَذَا الْمُبْتَلَلنَّاظِرُ فِی عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّكُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ فَذَاكَ الْمَجْالْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْیَتِهِ ا جْنُونَیَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمَ یحَقِّ الْمَجْنُونِ قَالُوا بَلَ

 (237، صاألخبار

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-16/
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، 389)شأن نزول جلسه معرفی شده است. «معاویه»و آن شخص  دانسته شده، در روز غدیرنفر به نصب امیرالمومنین ع 

31-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al/ 75-16 374جلسه 4و  3و  2های نوشتو پی-qiyamah-http://yekaye.ir/al/) 

( 315، ص30؛ بحار األنوار، ج692، ص2كتاب سلیم بن قیس، جدر روایتی از حضرت علی ع كه در كتب شیعه آمده )د. 

در روز غدیر و آن شخص، عمر بن خطاب معرفی شده است. المومنین ع مربوط به واكنش یك نفر به نصب امیراین واقعه 

 1(ftn/31-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al_#1 389جلسه 1نوشتپی)

 

 «یأَهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل؛ ىل  وَ لَکِن كَذَّبَ وَ تَوَ» (2

ثاری دارد آاش حتی در راه رفتنش هم انسانی كه اهل اذعان به حق و حقیقت نیست و از حق رویگردان است، این ویژگی

 دهد.و متکبر بودن او در برابر حقیقت را نشان می

 شناسینکته انسان

برای مخفی  الش خود راهر باوری و خصلتی كه انسان داشته باشد، ظهور و بروزی در رفتارهایش دارد؛ حتی اگر تمام ت

 كردن آن مطلب در پیش گیرد. 

كند : هیچکس چیزی را مخفی نمیفَحَاتِ وَجْهِهمَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَ به قول امیرالمومنین ع:

 (26لبالغه، حکمتا)نهجشود. مگر اینکه در لغزشهای زبانش و چین و چروكهای صورتش آشکار می

 

 «یَأهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل»( 3

 بسنده نکرد؟« روان شد با نخوت و غرور سپس»را آورد و به همین كه « إلی أهله»چرا تعبیر 

رند كه با اعتماد نشینان و یارانی داخواهد نشان داد كه همان گونه كه افراد مخالف حق و حقیقت، اهل و همالف. شاید می

 كنند در برابر حقیقت بایستند.به آنهاست كه جرات می

                                                      
 تکمله.  1

آری، ]در حالی که[ تواناییم  کنیم؟هایش را جمع نمیکند که هرگز استخوانآیا انسان چنین حساب می) 4-3اغلب منابع اهل سنت شأن نزول آیات 

( و احتماال  /qyiamah-http://yekaye.ir/al-75-3 367اند )جلسه( را ابوجهل )یا عدی بن ربیعه( دانستهبر اینکه سرانگشتانش را هم سر و سامان دهیم

زبانت ) 19-16کند. اما این دیدگاه مجبور است آیات داند، اینها را به همان مربوط می( را هم ابوجهل می35-31دیدگاه الف که شأن نزول این آیات )

؛ پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندنش را دنبال کن؛ که برعهده ماست جمع کردن آن و خواندنش؛ بشتابیرا به آن به حرکت درنیاور برای اینکه بدان 

 ارتباط با کل سوره و به عنوان جمله معترضه بداند.( را بیشك برعهده ماست بیانشوانگهی بی

دارد که حتما ناظر به واقعه خاصی دانسته شود و اگر هم اوال عام )درباره انسان( است و ضرورتی ن 4-3اما بر اساس سه دیدگاه بعدی، آیات 

ندارد. در مقابل، بر اساس این سه  -کندبر وجود یك واقعه خاص داللت می 35-31که سیاق آیات  –مربوط باشد، لزوما ربطی به این واقعه خاص 

-14باشد؛ و حتی بر اساس قول چهارم، آیات ربط( می، نه کامال بیرا کامال مرتبط با همین واقعه )ولذا مرتبط با آیات این سوره 19-16دیدگاه، آیات 

 373جلسه 2نوشت( را هم با توجه به برخی روایات )پیندازدیعذر ب یهاهرچند پردهاین سوره )بلکه انسان بر وضع خویش آگاه است،  15

2#_ftn/15-75-qiyamah-.ir/alhttp://yekayeتوان دانست.( کامال مرتبط به همین واقعه می 

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-31/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-16/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-31/#_ftn1
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-3/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-15/#_ftn2
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ت با پیامبر ( آن كسی كه به مخالف1واقعه خاصی كه این آیه درباره آن است )تدبردر خواهد نشان دهد كه ب. شاید می

خالفتش به جمع ن م، كه او پس از ایبودند همچون اهل و عیالش، همراه ،ای هم با اوص اقدام كرد، تك و تنها نبود، بلکه عده

 آنها پیوست.

 ج. ...

 

 

 2/2/1396                                        یلَكَ فَأَوْل یأَوْل   34( آیه 75( سوره قیامت )392

 ترجمه

 ؛سزاوارتر است برای تو، و سزاوارتر

 ای و نحوینکات ترجمه

 «لَكَ أَوْلی»

عد خاصی بر خواهند بگویند شخصی از یك بُدر مقام مقایسه است و میرود به كار می...« أولی لـ فالنٌ »وقتی تعبیر 

  دیگران سزاوارتر است و در آن مورد اولویت دارد.

« به چه چیزی»یا « از چه جهت»د ننگوییعنی بدون هیچ وصف و قیدی بیاید )« ولی لكأ»تعبیر درباره اینکه وقتی اما 

 تند از:اند. اهم آنها عبارت و هم مفسران مطالب متعددی بیان كرده، هم اهل لغآنگاه مراد از آن چیستأولی است( 

maidah-http://yekaye.ir/al- 84در جلسه « ولی»است ]درباره ماده « ولی»از ماده « وْلیاَ»الف. ابن فارس معتقد است: 

« قرب»توضیح داده شد[ كه اصل این ماده داللت بر معنای  nahl-http://yekaye.ir/an/ 2-016-100 144و جلسه  1 /055-005

                                                      
 . آنجا بیان شد: 1

 پسرعمو، قسم،هم صاحب، آزادشده، یبرده آزادکننده، معانی به که است باب همین از «مولی» و کندمی «قرب» بر داللت آن، ریشه و اصل: »«ولیّ»

 آنها بین نباشد آنها از که زیچی که است شیء دو بین ایرابطه ولی،» دیگر، تعبیر به( 141 /6اللغة المقاییس معجم) «رودمی کار به همسایه یاور، و ناصر

 وقتی( ۸۸5/القرآن فاظأل مفردات) «اعتقاد نصرت، دوستی، دین، نسبت، مکان، حیث از نزدیکی در شودمی گرفته استعاره همین برای و نیندازد فاصله

 شخص امور تدبیر یعنی والیت» پس( 141 /6اللغة المقاییس معجم) است گرفته برعهده را ب امور سرپرستی الف یعنی است، ب ولی لفا که شود تعبیر

 «سرپرست» فارسی در آن معادل مناسبترین شاید لذا و( 204 /13الکریم القرآن کلمات فی التحقیق) «او معاش و زندگی مسئولیت گرفتن برعهده و دیگر

 است متداول بسیار رپرستس معنای در «ولی» کلمه از استفاده هم فارسی زبان در. است شده گرفته درنظر ما با خدا نسبت که آیه این در مخصوصا ؛باشد

 (.آموزدانش ولی مثال)

 . در آنجا بیان شد: 2

 کرده پیدا( پذیرش و قبول)=  عهمطاو معنای رفته، «تفعُّل» باب به چون که است( سرپرستی با توام دوستی) «ولی» ماده از «تولی: »«یَتَوَلَّوْنَهُ»

 به» یا «کنند قبول خود رب را او سرپرستی»: شودمی اشساده ترجمه که باشدمی( کردن قبول ولیّ عنوان به را شخصی) «والیت قبول» معنای به لذا است؛

 «دهند تن اشسرپرستی

http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-100/
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گویند كه نزدیکترین كسی است سرپرستی كار شخص دیگر را برعهده گرفته است. از از این جهت ولی می« ولی »می كند و 

مشتمل بر « ولی»ه رود؛ و با توجه به اینکبرند كه نوعی تهدید به شمار میای دشنام دادن به كار میبر را« أولی لك»نظر او 

و برخی هم « نزدیك شود به تو چیزی كه هالكت كند»یعنی « أولی لك»ده كه گفته كراز اصمعی نقل  و است؛« قرب»معنای 

 ،6ج اللغة، المقاییس معجمرود. )ست داده، به كار میاند این تعبیر هنگام حسرت خوردن بر چیزی كه مخاطب از دگفته

 (141ص

 آورده(« اول»این تعبیر را در ذیل ماده  اواست. )« أول»كه از ماده « أولی»بر این باور است كه ظاهرا  ب. راغب اصفهانی

دهند قرار گرفته هشدار می رُف هالكتیك تعبیر تهدیدآمیز است كه با آن كسی را كه در شُ« فَأَوْلى لَكَ أَوْلى»و گفته است تعبیر 

 مورد است یافته نجات هالكت از خوارى و ذلت با كه را كسىخواهد انجام دهد خودداری كند؛ و یا اینکه تا از كاری كه می

به  خواهند شخص راشود گویی میو غالبا با تکرار استفاده می .نشود مبتال سرنوشتى چنین به دوباره تا دهندمى قرار خطاب

نیز « ولی»هنگام بحث از ماده  ویالبته  .(100ص القرآن، ألفاظ مفردات) تامل در كاری كه باید از آن خودداری كند وادار كنند

در این صورت به معنای "گوید كند و میمیبه این تعبیر ای اشاره دوباره« است« ولی»گفته شده این تعبیر از ماده »این تعبیر  اب

 اندویا گفته ؛«نزدیکت كنند ]به هالكت[»اند این فعلی متعدی است به معنای باشد و یا گفتهمی« ر استاوارتعقاب برای تو سز»

 (887ص القرآن، ألفاظ مفردات) ]ظاهرا به همان كاركرد دشنام[ ".است« بیزاری جستن»به معنای 

( و دیگران 689ت )اساس البالغه، صاس« ویل لك: وای بر تو»به معنای « أولی لك»زمخشری گفته است كه تعبیر ج. 

 «ولیأ»بوده كه به  «ویلأ»)رفته و جابجایی رخ داده است  فعلأ در وزنبوده است كه « ویل»اند كه در واقع ماده آن، توضیح داده

 (267ص،5تفسیر بیضاوی، جشود( )تبدیل می «دنیأ»كه به  «دونأ»تبدیل شده است، همانند 

 خواهد آمد[ 1اند كه در تدبردانسته «ؤولیآل »هم از  ی]د. برخ

 حدیث

سزاوارتر است برای تو، و سزاوارتر؛ سپس سزاوارتر است »فرماید: ( از امام جواد ع درباره این سخن خداوند كه می1

 سوال شد. فرمودند:« برای تو، و سزاوارتر

 تو خیر آخرت.فرماید: دور باد از تو خیر دنیا، دور باد؛ و دور باد از خداوند عز و جل می

 54ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون

 َفأَوْلى لَكَ أَوْلى» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ َعنْ ع الرِّضَا عَلِیٍّ بْنَ مُحَمَّدَ سَأَلْتُ: قَالَ الْحَسَنِیِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِیمِ  عَبْدِ عَنْ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ

 :قَالَ« أَوْلىفَ لَكَ أَوْلى ثُمَّ

 .الْآخِرَةِ خَیْرِ مِنْ لَكَ بُعْداً وَ بُعْداً الدُّنْیَا خَیْرِ مِنْ لَكَ بُعْداً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ

 تدبر

 «یلَكَ فَأَوْل یأَوْل( »1

 چیست؟« یلَكَ فَأَوْل یأَوْل»مقصود از تعبیر 
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تعبیر عامیانه،  اند همان سزاوارشان بوده است؛ بهضعیتی كه داشتهخواهد تاكید كند كه آن واین تعبیری است كه میالف. 

وضع و حال  گزاری و ...( لیاقتت همینكنی و نه نماز میخواهد بگوید این حالی كه برای تو وصف شد )كه نه تصدیق میمی

ضٌ یهَا الْقِتالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَ وَ ذُكِرَ فِ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ»است تا به عذاب برسی؛ شبیه تعبیر پایانی این آیه 

اى محکم فرستاده شود و در آن سخن از جنگ به میان و چون سوره: لَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى

فرا گرفته.  نگرند كه بیهوشى مرگ او راى كه به سوى تو همانند كسى مىبیناست مى مرضهاى آنان آید كسانى را كه در دل

 (114، ص20( )المیزان، ج20/محمد) «همان سزاوارشان است.پس 

به تو ی یعنی خداوند آنچه را كه از آن كراهت داراست؛ « قرب»در معنای « ولی»و  سخنی در مقام تهدید است؛ب. 

 (606ص ،10البیان، ج. )مجمعنزدیك گردانَد

 (606، ص10ج ان،یالب)مجمع . مذمت كردنت سزاوارتر است از اینکه تو را رها كنیم.ج

 (606، ص10البیان، ج( )جبائی، به نقل مجمع1. از خیرات دنیا دور باشی و همین طور از خیرات آخرت )حدیثد

از ماده  «اولی»جا ( )در این606، ص10، جالبیان)مجمع در پی تو بیاید. شر ، و در آخرت همشر در پی تو بیاید. در دنیا ه

 دانسته شده است(« در پی آمدن»به معنای « ولی، یلی»

 (606، ص10ج ان،یالبمجمعقتاده، به نقل )و. این وعید ]وعده به عذاب[ پشت وعید است 

 (267ص،5)تفسیر بیضاوی، جاست؛ یعنی وای بر تو، پس واویال « ویل»از . ز

 (267ص،5)به نقل تفسیر بیضاوی، ج« عاقبت تو آتش است»است به معنای « آل یؤول» از ماده« فُعلی»ح. وزن 

 و. ...

 

 «یلَكَ فَأَوْل یأَوْل»( 2

 او نه تصدیق كرد و نه نماز خواند، بلکه تکذیب كرد و روگرداند؛ سزاوار تو همین است و همین.

ی كند كسی اعمال و رفتارت و باطن تو را بررسای، اگر خواهد بفرماید ای كسی كه از حق رویگردان شدهشاید می

 فهمد لیاقتت همین بوده است و از تو جز این انتظاری نیست.می

« كند: بگو هركسی بر اساس شاكله خودش عمل میشاكِلَتِه قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ َعلى»شود با آیه به این ترتیب، این آیه شبیه می

 1رسد لیاقتش همان بوده است.كند، به هرجا كه میخودش عمل می( و حاال كه بر اساس شاكله 84)اسراء/

 به قول مالی رومی:

 بغلگنده یكه ا دیگویهم نیا   2لعَل با جُگُ یبا زبان معنو

                                                      
 شود به مضمون این حدیث که:تواند صرفا بیان حال باشد نه مذمت؛ و آنگاه شبیه میدهد اما می. این عبارت اگرچه بی مذمت می 1

سُ کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ ا شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبَانٍ عَنْ

 (44ص،2)کافی، ج تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ یَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً

 .کندیم هیتغد واناتیکه از مدفوع ح یاحشره غلطان،نیجُعَل: سرگ.  2
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 آن نفرت كمال گلستان هست   گمانیز گلشن ب یزانیگر گر

 دور باش نجایخس از یكا زندیم   من بر سر تو دورباش رتیغ

 یكه از كان من دیگمان آ نیا    یدن یا من اتو ب یزیامیب ور

 خوشتر وطن 1نیمل را در چَعَجُ مر    چمن بدیزیم یرا جا بلبالن

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh46 / 

 3/2/1396                                    یلَكَ فَأَوْل یوْلثُمَّ أَ   35( آیه 75( سوره قیامت )393

 ترجمه

 سپس سزاوارتر است برای تو، و سزاوارتر؛

 تسلیت باد های ایشانالسالم بر تمامی شیعیان و دوستداران و دلسوختگان مصیبتلیهع موسی بن جعفرامام  الحوائجباب شهادت

 حدیث

 البالغه آن را نیاورده است.امیرالمومنین ع خطاب به معاویه را نقل كرده كه سید رضی در نهجای از الحدید نامهابی( ابن1

 شروع نامه چنین است:

اید كوشیده ، ونداختهو آن را پشت سرتان ا افسانه خوانده،اما بعد، مدتهاست كه تو و دوستانت، همان اولیای شیطان، حق را 

رچند كه هد و كمال رسان تمامبه اینکه نورش را  گذارد جزنمیخداوند ؛ در حالی كه نورش را با فوت كردن خاموش كنید

 كافران كراهت داشته باشند.

و تو آواره  رسدكردنت به تمام و كمالش میذلیل و كوچك  هد شد و نور باعلم در مورد تو جاری خوا ،به جانم سوگند

اوری ه یگیری، در جایی كه نمیو جزای عملت را  ؛شویزده میپس  ،هاو رانده شده یا كشته و هالك، همچون پس زدن سگ

 داری و نه فریادرسی؛

رد؛ در كمین فرسایی كردی و به جانم سوگند غیر تو كسی او را نکشت و جز تو كسی او را خوار نکو درباره عثمان سخن

دهد؛ هادت میشز كرد و كار خودت بر آن این بود آنچه از تو بروآرزوها در سر پروراندی،  كارانهطمع حوادث تلخ نشستی و

 گیرت شود.تر از گناه او و بزرگتر از خطای او دامنو من امیدوارم كه چیزی عظیم

ه بزرگانی چدانی كه با آن اما من، از سالله عبدالمطلب هستم، همان صاحب شمشیر؛ و شمشیر او در دست من است و می

شوهر پدر و زنانشان را بیح و مخزوم را به هالكت رساندم و فرزندانشان را بیو جُمَسهم های بنیشمس و فرعوناز خاندان بنی

 كردم؛ 

را از پایش گرفته در چاه ای، روزی كه برادرت حنظله را كُشتم و او آورم مطلبی را كه فراموشش نکردهو به یادت می

و در طلب تو برآمدم و تو فرار كردی  ؛ش به پایش بستمو برادرت عُمَر ]= عمر بن ابوسفیان[ را اسیر كردم و گردن ،انداختم

                                                      
 .واناتیح نیادرار و سرگ.  1

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh46/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh46/
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؛ و من به كنم، تو سومین آنها بودیها را دنبال نمیگریختی؛ و اگر نبود كه من فراریمیاین سو و آن سو در حالی كه بسرعت 

 تو سزاوارتر بودم؛ ]كشتن[ 

ن من و تو قطعی[ كه اگر روزگار باز هم بیخورم كه هیچ برگشتی در آن نباشد ]= عهدی كامال سوگندی می وندبه خدا

زمین بکوبم تا  المثلی برای مردمان شود، و تو را همچون شتری ناتوان برجمع كند، تو را چنان كنم كه تا ابد حکایتت ضرب

 كنندگان است...خداوند بین من و تو حکم فرماید كه او بهترین حکم

 84ص ،15ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح

  معاویة إلى آخر كتاب على ع له وقفت

 وَ  بِأَفْوَاهِکُمْ اءَهُإِطْفَ حَاوَلْتُمْ وَ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ نَبَذْتُمُوهُ وَ سَاطِیرَأَ الْحَقَّ الشَّیْطَانِ أَوْلِیَاءُ أَوْلِیَاؤُكَ وَ أَنْتَ دَعَوْتَ مَا فَطَالَ بَعْدُ أَمَّا

 مَدْحُوراً  طَرِیداً تُخْسَأَنَّلَ وَ قَمْأَتِكَ وَ بِصِغَرِكَ النُّورَ لَیُتِمَّنَّ وَ فِیكَ الْعِلْمَ لَیُنْفِذَنَّ لَعَمْرِی وَ الْکافِرُونَ كَرِهَ لَوْ وَ نُورَهُ یُتِمَّ أَنْ إِلَّا اللَّهُ یَأْبَى

 قَتَلَهُ  مَا لَعَمْرِی وَ عُثْمَانَ ذِكْرِ فِی أَسْهَبْتَ قَدْ وَ عِنْدَكَ[ مُصْرِخَ ] مصرح لَا وَ لَكَ نَاصِرَ لَا حَیْثُ بِعَمَلِكَ لَتُجْزَیَنَّ وَ مَثْبُوراً قَتِیلًا أَوْ

 أَنْ  لَأَرْجُو نِّیإِ وَ فِعْلُكَ عَلَیْهِ دَلَّ وَ مِنْكَ ظَهَرَ  فِیمَا طَمَعاً مَانِیَّالْأَ لَهُ تَمَنَّْیتَ وَ  الدَّوَائِرَ بِهِ تَرَبَّصْتَ لََقدْ وَ سِوَاكَ خَذَلَهُ لَا وَ غَیْرُكَ

 مَنْ لِمْتَعَ قَدْ وَ یَدِی لَفِی قَائِمَهُ إِنَّ  وَ السَّیْفِ صَاحِبُ مُطَّلِبِالْ عَبْدِ ابْنُ فَأَنَا خَطِیئَتِهِ مِنْ  أَكْبَرَ وَ ذَنْبِهِ مِنْ أَعْظَمَ عَلَى بِهِ أَلْحَقَكَ

 لَسْتَ  مَا كِّرُكَأُذَ وَ نِسَاءَهُمْ أَیَّمْتُ وَ أَبْنَاءَهُمْ أَیْتَمْتُ وَ ومٍ مَخْزُ وَ جُمَحَ وَ سَهْمٍ بَنِی اعِنَةِفَرَ وَ شَمْسٍ عَبْدِ بَنِی صَنَادِیدِ مِنْ بِهِ قَتَلْتُ

 طَلَبْتُكَ  وَ رِبَاطاً  سَاقَیْهِ  بَیْنَ هُعُنُقَ فَجَعَلْتُ عَمْراً أَخَاكَ تُأَسَرْ وَ الْقَلِیبِ إِلَى بِرِجْلِهِ جَرَرْتُ وَ حَنْظَلَةَ  أَخَاكَ قَتَلْتُ یَوْمَ نَاسِیاً لَهُ

 جَوَامِعُ  إِیَّاكَ وَ مَعَتْنِیجَ لَئِنْ فَاجِرَةٍ غَیْرِ بَرَّةٍ أَلِیَّةَ بِاللَّهِ لَكَ أُولِی نَاأَ وَ ثَالِثَهُمَا لَجَعَلْتُكَ فَار اً أُتْبِعُ لَا أَنِّی لَا فَلَوْ حُصَاصٌ لَكَ وَ فَفَرَرْتَ

 ...الْحاكِمِینَ خَیْرُ هُوَ وَ بَیْنَكَ وَ بَیْنِی اللَّهُ یَحْکُمَ حَتَّى مَنَاخِكَ یفِ بِكَ لَأُجَعْجِعَنَّ وَ أَبَداً النَّاسُ بِهِ  یَتَمَثَّلُ مَثَلًا لَأَتْرُكَنَّكَ الْأَقْدَارِ

 تدبر

 «یلَكَ فَأَوْل یثُمَّ أَوْل( »1

 ر چیست؟رمز این تکرااین آیه مطلب آیه قبل را تکرار كرد. 

به منظور « لَكَ یوْلأَ»اند كه اساساً وقتی تعبیر گفتهبرخی ( و حتی 114، ص20)المیزان، ج استتاكید  ایاین تکرار برالف. 

  .(100مفردات ألفاظ القرآن، صآید، غالبا با تکرار توام است. )تهدید كردن می

ما تکرار دو آیه، یکی مربوط به دنیاست و یکی مربوط ای، برای تاكید مضمون خود آن آیه است؛ ا]تکرار در هر آیه. ب

سزاوارت است شر و مصیبت در دنیا و »؛ سپس «سزاوارت است شر و مصیبت در دنیا و سزاوارت است»به آخرت، یعنی[  

 1(607، ص10البیان، ج)مجمع« سزاوارت است

                                                      
و قیل بعدا لك من خیرات الدنیا و بعدا لك من خیرات اآلخرة د و التکرار للتأکی ثم ولیك الشر فی اآلخرة ولیك ،ولیك الشر فی الدنیا ولیك.  1

 ی.عن الجبائ
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اوارت است آنچه در لحظه مرگت خواهی شود، یعنی[ سزاین مراحلی است كه او با نتیجه عملش مواجه میشاید ]ج. 

آید؛ سپس سزاوارت است آنچه در حشر و قیامت بر سرت خواهد آمد؛ دید؛ سپس سزاوارت است آنچه در قبر به سراغت می

 1(606، ص10البیان، جسپس سزاوارت است وضعیت تو در جهنم. )مجمع

اند، چنانکه عالم دانسته به برداشته شدن حجابها از چهار مرتبه. ]با توجه به اینکه چهار تکبیر ابتدای نماز را برخی اشاره د

 گوید:حافظ می

 من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق

 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه كه هست

24http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

س واى بر روح واى بر جسم ناسوتى تو، پشاره به تهدید انسان در چهار مرتبه وجودیش باشد، یعنی[ چه بسا، این هم ا 

 (134، ص7حجة التفاسیر، ج) سپس واى بر عقل جبروتى تو، پس واى بر روان الهوتى تو؛ ملکوتى تو

ی پیاپی و تحقیرها ( تهدیدها تَوَلَّىِکنْ كَذَّبَ وَوَ ل؛ فَال َصدَّقَ وَ ال صَلَّىه. در برابر انکارهای پی در پی و تکبرهای مستانه )

 (316، ص10الزم است. )تفسیر نور، ج

 و. ...

 

 «یلَكَ فَأَوْل یثُمَّ أَوْل»( 2

گرفت و اهل نماز در آیات قبل، تمامی ضمایر غایب بود: خداوند انسانی را كه به دنیا چسبیده بود و آخرت را جدی نمی

دوباره ضمیر  ضمیر از غایب به مخاطب برگشت و در آیات بعد وصیف كرد. یکدفعه در این دو آیه،و تصدیق نبود و ... را ت

 ؟ممکن است مد نظر بوده باشدای در این تغییر ضمیر در این دو آیه گردد. چه نکتهبه غایب برمی

 حتی در مورد ب موثرتر است،، ضمیر مخاطو در مقام مواخذه الف. این آیه در مقام تهدید است و برای اثرگذاری تهدید

در هنگام  كنیم كه كار اشتباهی انجام داده است.شخص غایب. )در فارسی هم نظیر دارد. مثال حکایت شخصی را تعریف می

خر، چرا حرف آ. طور رانندگی نکندمن به او گفتم كه این او در آنجا تصادف كرد. »گوییم: تعریف كردن آن واقعه، چنین می

 «(...یمرا گوش نداد

اطب قرآن كه خود را مختنها درباره آن انسانی كه محل بحث بود، بلکه در مورد هر انسانی نه ،بسا این مطلبچهب. 

آید، خدا و ن میخواهد به همه ما در این زمینه هشدار بدهد كه در مورد آنچه بر سرمابسا می؛ و قرآن چهصادق استبیند، می

 به خودمان مراجعه كنیم. روزگار و ... را مقصر نشمریم و

                                                      
 ر.قیل أولى لك ما تشاهده یا أبا جهل یوم بدر فأولى لك فی القبر ثم أولى لك یوم القیامة فلذلك أدخل ثم فأولى لك فی النا  .1

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh24/
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 شناسینکته تخصصی انسان

رسد، كامال یمدهد؛ و در نتیجه، هرچه در هر لحظه به هر انسانی حساب رخ نمیای اتفاقی و بیدر نظام عالم هیچ واقعه

البته  وده است!بن شده، و متناسب است با تمام ابعاد وجودیش و فعالیتهایی كه انجام داده؛ به نحوی كه دقیقا سزاوار آحساب

ب خدا برسد، به درجات بسیار باالی قر نیز برای اینکهاین سزاوار بودن لزوما مذمت نیست؛ بلکه كسی مثل امام حسین ع 

 شوند. ، و هم اهل بیتش اسیرسزاوارش این است كه آن گونه در راه خدا، هم خودش و هم عزیزانش شهید

 زاوار.دهد سزاوارت است سزاوار، وباز هم سزاوارت است سه رخ میبدان كه هرچ هیچگاه بر خدا خُرده نگیر و پس

 تذکر

مشکالتی  ای شود برای سکون و تسلیم شدن در برابر مشکالت وضع موجود. اگر وضع موجود مااین سخن، نباید بهانه 

ایم سزاوار دست گذاشتهبسا چون دست روی دارد، سزاوارش هستیم، اما نه به این معنا كه دست روی دست بگذاریم؛ بلکه چه

 ایم؛ و باید حركتی كنیم تا سزاوار وضع دیگری گردیم!این شده

 گویند: اینکه هنوز ظهور رخ نداده سزاوارش هستیم و تقصیر خودمان است.این همان است كه می

 ج. ...

 «یلَكَ فَأَوْل یثُمَّ أَوْل»( 3

 یو بد كن كیگر همه ن   یبه خود كن یهر چه كن

 یخود كن یآنچه به جا   تو یبه جاكس نکند 

 است اما منبع آن را نیافتم(« اوحدی»)این شعر ظاهرا منسوب به 

 

 

 4/2/1396                   ی أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد   36( آیه 75( سوره قیامت )394

 ترجمه

 ود؟!شبیهوده و باطل وانهاده میكه  كندحساب میچنین آیا انسان 

 نکات ترجمه

می باشد « چیزی را به حال خود رها كردن»و « مهمل گذاشتن»می باشد كه این ماده در معنای « سدو»از ماده « سُدیً»

به زمینی می گویند كه كامال بکر باشد و نه اثری در آن باشد و « ارض سدی»( چنانکه مثال 150ص ،3ج اللغة، مقاییس معجم)

 1(59، ص8بنا كرده باشد )المحیط فی اللغه، ج نه كسی در آنجا ساختمانی

                                                      
به هر گونه حرکتی گویند که بدون تدبیر « سدی»دانیم مخالفت کرده است و معتقد است را به معنای مهمل ب« سدی». مرحوم مصطفوی با اینکه  1

سدی( سازگار  و فکر صحیح باشد، خواه برنامه نداشته باشد یا هدفش اصیل نباشد. اما به نظر می رسد این معنا با برخی کاربردهای این واژه )مانند ارض

 ( سخن ایشان بدین قرار است:۸9ص ،5ج الکریم، القرآن کلمات فی نباشد. )التحقیق
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 این ماده تنها همین یکبار در قرآن كریم آمده است.

 http://yekaye.ir/al-) 96است كه درباره این ماده و استعماالت قرآنی آن در جلسه« حسب»از ماده « یَحْسَبُ»

/115-302-muminoon) 18و جلسه) /ahzab-al-33-39http://yekaye.ir/( توضیحاتی ارائه شد. 

 حدیث

 ( روایت شده است امیرالمومنین ع بر منبر نمی رفت، مگر اینکه اغلب در ابتدای خطبه اش می فرمود:1

 خود حال به و شود؛ مشغول[ بازی] لهو به كه است نشده آفریده بیهوده و بثع انسان كنید! پیشه الهی تقوای! مردم ای

می شود كه آن نبرای او آراسته، جایگزین آخرتی  تا به لغو ]سرگرمی[ مشغول گردد؛ و دنیایی كه خود را است نشده رها

 به آخرت از كه نیست كسى چون گردیده نایل مقصود باالترین به دنیا از كه اىفریفته ورا در دیده او زشت انگاشته؛ 

 یعنی این كمترین سهم آخرت از آن برترین سهم دنیا بمراتب بیشتر است[] .است رسیده نصیب كمترین

 370نهج البالغه، حکمت

 سُدًى تُرِكَ لَا وَ فَیَلْهُوَ عَبَثاً امْرُؤٌ خُلِقَ فَمَا اللَّهَ قُوااتَّ النَّاسُ أَیُّهَا تِهِخُطْبَ أَمَامَ قَالَ إِلَّا الْمِنْبَرُ بِهِ  اعْتَدَلَ قَلَّمَا ع أَنَّهُ رُوِیَ وَ ع قَالَ وَ

 هِمَّتِهِ ىبِأَعْلَ نْیَاالدُّ مِنَ ظَفِرَ الَّذِی الْمَغْرُورُ مَا وَ عِنْدَهُ النَّظَرِ وءُسُ قَبَّحَهَا الَّتِی اآلْخِرَةِ مِنَ بِخَلَفٍ لَهُ تَحَسَّنَتْ  الَّتِی دُنْیَاهُ مَا وَ فَیَلْغُوَ

 .سُهْمَتِهِ بِأَدْنَى اآلْخِرَةِ مِنَ ظَفِرَ الَّذِی كَاآلْخَرِ

 

رده بود، در ك( به امیرالمومنین ع خبر دادند كه عثمان بن حنیف، كه حضرت علی ع او را به استانداری بصره منصوب 2

شت و در امه عتاب آلودی به وی نومهمانی ای دعوت شده است كه در آن مهمانی فقط ثروتمندان دعوت شده اند. حضرت ن

 فرازی از آن فرمود:

ویا  شاركت نکنم؟مهای روزگار با آنها و در سختی« امیر مومنان!»باشم كه به من بگویند  درباره خودم به همین قانعآیا 

 در تنگناهای زندگی اسوه آنان نباشم؟

ای كه همتشان علفشان بستهآخوررد همانند چارپایانِ بهام كه خوردن عذاهای پاكیزه مرا به خود مشغول دامن آفریده نشده

 در حالید، نكمیشکم را پر  یشهااز علف هاستِبه هم زدن خاكروبه است؛ و یا چارپایان رهاشده در صحرایی كه دغدغه شان

  دارند غافل است! شاز سیر كردن ی كهاز منظور

                                                      
 اللعب فی کما بذاتها لةمهم الحرکة تلك کانت سواء صحیح، نظم و تدبیر و فکر دون من جانب الى الحرکة هو: المادّة هذه فی الواحد األصل أنّ

 فی ال و کیفا ال و کمّا منظّمة غیر فانّها ل،اللی فی النازلة لّةالب و الندى ذلك من.لغوا الباطلة المهملة الحرکات فی کما الصحیح القصد بانتفاء مهملة أو بالجوز،

 النسج خیوط من یمدّ ام هو و السدى ذلك من و. رأسه أو رأسه على رکب -بقولهم عنه یعبّر و رویّة بغیر السیر فی مخصوص مشی ذلك من و. الجریان

 بدون مورد فی المادّة القاط یصحّ ال و استعماالتها، موارد فی مالحظتها من بدّ ال و لمادّة،ا فی مأخوذة القیود فهذه  .مهمل اللحمة قبل و نفسه فی فهو طوال،

 باألمور المشتغل أنّ -ثانیا و .المادّة فی األصل خالف هأنّ -فاوّال :باإلهمال التفسیر یصحّ ال ( ... و37 /75)سُدًى یُتْرَكَ أَنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ.  .القیود رعایة

 للموارد أشمل و أدقّ لمذکورا المعنى إنّ -ثالثا و .المعاد و المبدأ الى متوجّه غیر کان لو و مهمل، إنّه عرفا یقال ال: الدنیا حیاته جریان تدبیر و دنیویّةال

 ....تعالى اللّه الى سلوکه فی ممنظّ  صحیح برنامج ال و مراقبة ال و محاسبة أموره فی له لیس غیره، أو مؤمن من فرد کلّ یشمل و بل کلّها، المقصودة

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/39-33-al-ahzab/
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 باشند؟شته گذا و مهمل بیهودهمرا  یا به حال خود رها شوم و یا

 ؟روم فرو حیرت و سرگردانىراه یا در و ، را بکشانمعنان گمراهى یا 

 45نهج البالغه، نامه

 أهلها، من ومق ولیمة إلى دعی أنه بلغه قد و البصرة على عامله كان و األنصاری حنیف بن عثمان إلى ع له كتاب من و

 :قوله -إلیها فمضى

 فَمَا الْعَیْشِ  جُشُوبَةِ فِی لَهُمْ أُسْوَةً أَكُونَ أَوْ الدَّهْرِ مَکَارِهِ فِی أُشَارِكُهُمْ لَا وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ هَذَا قَالَیُ بِأَنْ نَفْسِی مِنْ أَقْنَعُ أَ...

 أَوْ  بِهَا یُرَادُ عَمَّا تَلْهُو وَ أَعْلَافِهَا مِنْ تَکْتَرِشُ تَقَمُّمُهَا هَاشُغُلُ  الْمُرْسَلَةِ أَوِ عَلَفُهَا هَمُّهَا الْمَرْبُوطَةِ كَالْبَهِیمَةِ الطَّیِّبَاتِ أَكْلُ لِیَشْغَلَنِی خُلِقْتُ

 1...الْمَتَاهَةِ طَرِیقَ أَعْتَسِفَ  أَوْ الضَّلَالَةِ حَبْلَ أَجُرَّ أَوْ  عَابِثاً أُهْمَلَ أَوْ سُدًى أُتْرَكَ

                                                      
 توان در راستای همین آیه دید:احادیث زیر را هم می 1

 قَالَ  الْجَوْهَرِیُّ زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ الْجَلُودِیُّ یَحْیَى بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 1)

 عَبَثاً  خَلْقَهُ یَخْلُقْ مْلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ الْخَلْقَ اللَّهُ  خَلَقَ لِمَ لَهُ فَقُلْتُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ سَأَلْتُ: قَالَ أَبِیهِ عَنْ  عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 لِیَنْفَعَهُمْ  هُمْخَلَقَ بَلْ مَضَرَّةً بِهِمْ لِیَدْفَعَ لَا وَ مَنْفَعَةً مِنْهُمْ لِیَجْلِبَ خَلَقَهُمْ مَا وَ رِضْوَانَهُ بِذَلِكَ فَیَسْتَوْجِبُوا طَاعَتَهُ لِیُکَلِّفَهُمْ وَ قُدْرَتِهِ لِإِظْهَارِ خَلَقَهُمْ بَلْ سُدًى یَتْرُکْهُمْ لَمْ وَ

 1حدیث 137و جلسه /dhariyat-http://yekaye.ir/ad-051-56 2، حدیث125( این حدیث در جلسه9ص ،1ج الشرائع، )علل .الْأَبَدِ نَعِیمِ إِلَى یُوصِلَهُمْ وَ

38-044-dukhan-http://yekaye.ir/ad/ .گذشت 

 عَبْدِ  أَبَا ایَ مُحَمَّدٍ بْنِ لِجَعْفَرِ  رَجُلٌ  قَالَ: قَالَ زِیَادٍ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ  جَعْفَرٍ  بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا( 2)

 كُنَتَحَرَّ إِنَّمَا قُلْ  لَکِنْ وَ تَخْمُدُ  لَا نَارٌ  وَ تَبِیدُ  لَا جَنَّةٌ تَفْنَى کَیْفَ وَ  لِلْبَقَاءِ خُلِقْنَا أَخِ ابْنَ یَا مَهْ  فَقَالَ  لِلْفَنَاءِ خُلِقْنَا قَالَ  أَنْتَ لِلَّهِ ذَاكَ مَا وَ  قَالَ لِلْعَجَبِ خُلِقْنَا إِنَّا اللَّهِ

 1، حدیث311و در جلسه /hajj-http://yekaye.ir/al-22-6 3، حدیث13۸( این حدیث در جلسه11ص ،1ج الشرائع، )علل .دَارٍ إِلَى دَارٍ مِنْ

39-404-dukhan-http://yekaye.ir/ad/ .گذشت 

 کُونُوا وَ أَظَلَّکُمْ فَقَدْ  لِلْمَوْتِ اسْتَعِدُّوا وَ بِکُمْ جُدَّ  فَقَدْ  تَرَحَّلُوا وَ عَنْکُمْ  یَزُولُ بِمَا لَکُمْ یَبْقَى مَا ابْتَاعُوا وَ بِأَعْمَالِکُمْ آجَالَکُمْ بَادِرُوا وَ  اللَّهِ عِبَادَ  اللَّهَ فَاتَّقُوا( 3)

 النَّارِ أَوِ الْجَنَّةِ بَیْنَ  وَ أَحَدِکُمْ بَیْنَ مَا وَ سُدًى یَتْرُکْکُمْ لَمْ وَ عَبَثاً یَخْلُقْکُمْ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ فَاسْتَبْدَلُوا بِدَارٍ لَهُمْ لَیْسَتْ الدُّنْیَا أَنَّ عَلِمُوا وَ فَانْتَبَهُوا هِمْبِ صِیحَ قَوْماً

 إِنَّ وَ الْأَوْبَةِ بِسُرْعَةِ لَحَرِیٌّ النَّهَارُ  وَ اللَّیْلُ الْجَدِیدَانِ یَحْدُوهُ غَائِباً  إِنَّ وَ  الْمُدَّةِ بِقِصَرِ لَجَدِیرَةٌ السَّاعَةُ  تَهْدِمُهَا وَ اللَّحْظَةُ تَنْقُصُهَا غَایَةً  إِنَّ وَ بِهِ  لَیَنْزِ  أَنْ الْمَوْتُ إِلَّا

 تَوْبَتَهُ  قَدَّمَ وَ نَفْسَهُ نَصَحَ رَبَّهُ  عَبْدٌ فَاتَّقَى غَداً أَْنفُسَکُمْ بِهِ[ تَجُوزُونَ ] تُحْرِزُونَ مَا الدُّنْیَا مِنَ الدُّنْیَا فِی فَتَزَوَّدُوا الْعُدَّةِ لِأَفْضَلِ لَمُسْتَحِقٌّ قْوَةِالشِّ أَوِ بِالْفَوْزِ یَقْدَمُ قَادِماً

 مَا أَغْفَلَ عَلَیْهِ مَنِیَّتُهُ هَجَمَتْ إِذَا لِیُسَوِّفَهَا التَّوْبَةَ یُمَنِّیهِ  وَ لِیَرْکَبَهَا الْمَعْصِیَةَ لَهُ یُزَیِّنُ بِهِ مُوَکَّلٌ  الشَّیْطَانُ وَ لَهُ خَادِعٌ أَمَلَهُ وَ هُعَنْ مَسْتُورٌ أَجَلَهُ فَإِنَّ شَهْوَتَهُ غَلَبَ وَ

 وَ نِعْمَةٌ تُبْطِرُهُ لَا مِمَّنْ إِیَّاکُمْ وَ یَجْعَلَنَا أَنْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ نَسْأَلُ الشِّقْوَةِ إِلَى أَیَّامُهُ تُؤَدِّیَهُ َأنْ وَ حُجَّةً عَلَیْهِ عُمُرُهُ کُونَیَ أَنْ غَفْلَةٍ ذِی عَلَى حَسْرَةً لَهَا فَیَا عَنْهَا یَکُونُ

 1، حدیث96( این حدیث در جلسه63)نهج البالغه، خطبه .کَآبَةٌ لَا وَ نَدَامَةٌ الْمَوْتِ بَعْدَ  هِبِ تَحُلُّ لَا وَ غَایَةٌ رَبِّهِ طَاعَةِ عَنْ  بِهِ[ تَقْتَصِرُوا] تُقَصِّرُ  لَا

115-023-muminoon-http://yekaye.ir/al/  .گذشت 

 أَجَلِهِ  إِرْهَاقِ قَبْلَ مَهَلِهِ أَیَّامِ فِی مِنْکُمْ الْعَامِلُ فَلْیَعْمَلِ ءٍشَیْ کُلِّ عَلَى الْقُوَّةُ وَ  ءٍشَیْ لِکُلِّ الْغَلَبَةُ وَ ءٍشَیْ بِکُلِّ اطَةُالْإِحَ لَهُ الضَّمَائِرَ خَبَرَ وَ السَّرَائِرَ عَلِمَ قَدْ( 4)

 اسْتَحْفَظَکُمْ  فِیمَا النَّاسُ أَیُّهَا اللَّهَ فَاللَّهَ إِقَامَتِهِ لِدَارِ ظَعْنِهِ دَارِ مِنْ لْیَتَزَوَّدْ وَ قَدَمِهِ وَ لِنَفْسِهِ لْیُمَهِّدْ وَ ظَمِهِبِکَ یُؤْخَذَ أَنْ قَبْلَ مُتََنفَّسِهِ فِی وَ شُغُلِهِ أَوَانِ قَبْلَ فَرَاغِهِ فِی وَ

 عَلِمَ  وَ آثَارَکُمْ سَمَّى قَدْ عَمًی لَا وَ جَهَالَةٍ  فِی یَدَعْکُمْ لَمْ وَ سُدًى یَتْرُکْکُمْ لَمْ  وَ عَبَثاً  یَخْلُقْکُمْ مْ لَ سُبْحَانَهُ  اللَّهَ فَإِنَّ حُقُوقِهِ مِنْ اسْتَوْدَعَکُمْ وَ کِتَابِهِ  مِنْ [ أَحْفَظَکُمْ]

 وَ  لِنَفْسِهِ رَضِیَ الَّذِی دِینَهُ کِتَابِهِ مِنْ أَنْزَلَ فِیمَا لَکُمْ وَ لَهُ أَکْمَلَ حَتَّى مَاناًأَزْ نَبِیَّهُ فِیکُمْ عَمَّرَ وَ  ءٍشَیْ  لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَْیکُمُ أَنْزَلَ وَ آجَالَکُمْ کَتَبَ وَ أَعْمَالَکُمْ
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 «یأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد( »1

                                                      
 یَدَیْ  بَیْنَ أَنْذَرَکُمْ وَ بِالْوَعِیدِ إِلَیْکُمْ قَدَّمَ وَ الْحُجَّةَ عَلَیْکُمُ تَّخَذَا وَ الْمَعْذِرَةَ إِلَیْکُمُ أَلْقَى وَ أَوَامِرَهُ وَ نَوَاهِیَهُ وَ مَکَارِهَهُ وَ الْأَعْمَالِ مِنَ مَحَابَّهُ لِسَانِهِ عَلَى إِلَیْکُمْ أَنْهَى

 (75)نهج البالغه، خطبه .شَدِیدٍ عَذابٍ

 الْآخِرَةِ  مِنَ بِخَیْرٍ تُزَیِّنُهُ لَّتِیا دُنْیَا مَا وَ فَیَلْغُوَ سُدًى أُمْهِلَ لَا وَ فَیَلْهُوَ اً عَبَث امْرُؤٌ قَخُلِ فَمَا لَهَا الْمَاقِتِینَ فِیهَا الزَّاهِدِینَ  نَظَرَ  الدُّنْیَا إِلَى انْظُرُوا النَّاسُ أَیُّهَا( 5)

 (2143، ح90ص ،(للیثی) المواعظ و الحکم ) عیون.مَتِهِسُهْ عَلَى الْآخِرَةِ مِنَ بِهِ [ ظَفِرَ] أظفر الَّذِی الْخَسِیسُ وَ إِلَیْهَا النَّظَرِ سُوءُ قَبَّحَهَا الَّتِی

 درر و الحکم ؛ غرر413ص ،(للیثی) المواعظ و الحکم )عیون .عَمًى وَ ةٍضَلَالَ فِی یَدَعْکُمْ لَمْ وَ سُدًى یَتْرُکْکُمْ لَمْ وَ عَبَثاً سُبْحَانَهُ  اللَّهُ  یَخْلُقْکُمُ لَمْ( 6)

 (564ص الکلم،

 أَحْمَدُهُ لِلَّهِ الْحَمْدَ إِنَّ» الْمَدِینَةِ وَ بِالْکُوفَةِ الْجُمَُعةِ فِی طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بَةَخُطْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ  عَنْ الْمُغِیرَةِ نِبْ سُلَیْمَانَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ نَصْرٌ( 7)

 مُحَمَّداً  أَنَّ وَ لَهُ شَرِیكَ لَا دَهُوَحْ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ لَهُ  هادِیَ فَال یُضْلِلْ مَنْ وَ لَهُ مُضِلَّ فَلَا اللَّهَ یَهْدِ مَنْ  الضَّلَالَةِ  مِنَ بِاللَّهِ  أَعُوذُ وَ أَسْتَهْدِیهِ  وَ أَسْتَعِینُهُ وَ

 اللَّهِ  تَقْوَى فَإِنَّ اللَّهِ بِتَقْوَى وصِیکُمْأُ وَ عَلَیْهِ  الَّذِی أَدَّى وَ  لِأُمَّتِهِ نَصَحَ وَ رَبِّهِ  رِسَالَةَ فَبَلَغَ هِیْ إِلَ أَحَبُّهُمْ وَ  خَلْقِهِ أَکْرَمُ بِالنُّبُوَّةِ اخْتَصَّهُ وَ لِأَمْرِهِ انْتَجَبَهُ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ

 مَا اللَّهِ مِنَ فَاحْذَرُوا لِقْتُمْخُ الطَّاعَةِ وَ لِلْإِحْسَانِ وَ أُمِرْتُمْ اللَّهِ بِتَقْوَى وَ لَّهِال عِنْدَ الْأُمُورِ عَوَاقِبِ فِی خَیْرُهُ وَ اللَّهِ لِرِضْوَانِ أَقْرَبُهُ وَ اللَّهِ عِبَادُ بِهِ تَوَاصَى مَا خَیْرُ

 لَهُ  عَمِلَ مَا إِلَى اللَّهُ  وَکَلَهُ هِاللَّ لِغَیْرِ  عَمِلَ مَنْ فَإِنَّ سُمْعَةٍ الَ وَ رِیَاءٍ غَیْرِ  فِی اعْمَلُوا وَ بِتَعْذِیرٍ لَیْسَتْ خَشْیَةً  اللَّهَ اخْشَوُا وَ شَدِیداً بَأْساً حَذَّرَ فَإِنَّهُ نَفْسِهِ مِنْ  حَذَّرَکُمْ

 کَتَبَ  وَ أَعْمَالَکُمْ عَلِمَ وَ ارَکُمْآثَ سَمَّى قَدْ سُدًى مْأَمْرِکُ مِنْ شَیْئاً یَتْرُكْ لَمْ وَ عَبَثاً  خْلُقْکُمْیَ  لَمْ  فَإِنَّهُ  اللَّهِ عَذَابِ مِنْ أَشْفِقُوا وَ أَجْرَهُ اللَّهُ  تَوَلَّى مُخْلِصاً لِلَّهِ  عَمِلَ مَنْ وَ

 وَ الشُّهَدَاءِ مَنَازِلَ اللَّهَ  أَسْأَلُ نَلَمُویَعْ کانُوا لَوْ الْحَیَوَانِ دَارُ هِیَ الْآخِرَةَ إِنَّ وَ هِیَ مَا فَنَاءٍ ىإِلَ وَ بِهَا اغْتَرَّ مَنِ مَغْرُورٌ بِأَهْلِهَا غَرَّارَةٌ  فَإِنَّهَا بِالدُّنْیَا تَغُرُّوا فَلَا آجَالَکُمْ

)چاپ جدید،  92ص ،1ج با اندك تفاوتی در عبارات در الغارات، ( این حدیث10ص صفین، )وقعة .«بِهِ وَ لَهُ نَحْنُ فَإِنَّمَا السُّعَدَاءِ مَعِیشَةَ وَ الْأَنْبِیَاءِ مُرَافَقَةَ

 نیز آمده است. 369ص ،1ج (363السالم، )ابن حیون مغربی، م علیهم األطهار ئمةاأل فضائل فی األخبار (؛ و نیز شرح156ص

 الْأَعْلَامُ  وَ الْغَامِرَةِ جَجِاللُّ فِی الْجَارِیَةُ  الْفُلْكُ هَاشِمٍ  بَنِی مَعْشَرَ  فَإِنَّکُمْ بَعْدُ  اأَمَّ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ  أَبِی إِلَى الْبَصْرِیُّ الْحَسَنِ أَبِی بْنُ الْحَسَنُ کَتَبَ ( ۸)

 اعَةِ الِاسْتِطَ فِی حَیْرَتِنَا وَ الْقَدَرِ  فِی اخْتِالفِنَا عِنْدَ اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ  یَا إِلَیْكَ  کَتَبْتُ نَالْمُسْلِمُو فِیهَا نَجَا وَ الْمُؤْمِنُونَ  نَزَلَهَا الَّتِی ع نُوحٍ  کَسَفِینَةِ أَوْ الشَّاهِرَةُ النَّیِّرةُ

 عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهُ  وَ بَعْضٍ مِنْ هابَعْضُ ذُرِّیَّةً -عَلَیْکُمْ الشَّاهِدُ اللَّهُ وَ النَّاسِ َعلَى شُهَدَاءُ مْأَْنتُ وَ ِعلْمَکُمْ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ فَإِنَّ ع آَبائِكَ رَأْیُ وَ رَأْیُكَ عَلَیْهِ بِالَّذِی فَأَخْبِرْنَا

 یُؤْمِنْ لَمْ  فَمَنْ بَعْدُ  اأَمَّ  أَخْبَرْتُكَ مَا إِذاً قَبْلَكَ مَضَى مَنْ حَیْرَةِ وَ حَیْرَتِكَ  مِنْ ذَکَرْتَهُ  مَا لَا لَوْ  وَ  کِتَابُكَ إِلَیَّ وَصَلَ  الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ ع نُالْحَسَ  فَأَجَابَهُ

 الْمَمْلَکَةِ مِنَ سُدًى الْعِبَادَ یُهْمِلِ لَمْ وَ مَغْلُوباً یُعْصَ لَمْ وَ مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ اللَّهَ إِنَّ فَجَرَ فَقَدْ هِاللَّ عَلَى الْمَعَاصِیَ أَحَالَ مَنْ وَ کَفَرَ فَقَدْ یَعْلَمُهُ اللَّهَ أَنَّ شَرِّهِ وَ خَیْرِهِ بِالْقَدَرِ

 مَعْصِیَةٍ  إِلَى انْتَهَوْا إِنِ وَ ادّاًصَ عَنْهَا یَجِدُوا لَمْ بِالطَّاعَةِ ائْتَمَرُوا فَإِنِ تَحْذِیراً  نَهَاهُمْ وَ تَخْیِیراً أَمَرَهُمْ  بَلْ أَقْدَرَهُمْ  هِعَلَیْ مَا عَلَى الْقَادِرُ وَ مَلَّکَهُمْ لِمَا الْمَالِكُ هُوَ بَلْ

 وَ عَرَّفَهُمْ وَ بَصَّرَهُمْ بِأَنْ یْهِمْعَلَ مَنَّ بَلْ کَرْهاً أُلْزِمُوهَا لَا وَ جَبْراً عَلَیْهَا حَمَلَهُمْ الَّذِی وَهُ فَلَیْسَ یَفْعَلْ  لَمْ إِنْ وَ فَعَلَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُمْ یَحُولَ بَِأنْ عَلَیْهِمْ یَمُنَّ أَنْ فَشَاءَ

 وَ -أَجْمَعِینَ لَهَداکُمْ شاءَ فَلَوْ غَةُالْبالِ الْحُجَّةُ لِلَّهِ وَ عَنْهُ نَهَاهُمْ مَا عَلَى لَهُمْ جَبْراً لَا وَ کَةِکَالْمَلَائِ  فَیَکُونُوا بِهِ أَمَرَهُمْ مَا عَلَى لَهُمْ جَبْلًا لَا نَهَاهُمْ وَ أَمَرَهُمْ وَ حَذَّرَهُمْ

 (231ص العقول، )تحف الْهُدى اتَّبَعَ مَنِ عَلى السَّالمُ

 صُرِفَ مَا وَ أَصَابَهُ لَهُ قُدِّرَ امَ أَنَّ وَ مَنْزِلَتَهُ لُبٍّ ذِی کُلُّ لِیَعْرِفَ مَعَایِشَکُمْ بَیْنَکُمْ قَسَمَ وَ آجَالَکُمْ کَتَبَ سُدًى مْبِتَارِکِکُ لَیْسَ وَ عَبَثاً یَخْلُقْکُمْ لَمْ اللَّهَ َأنَّ اعْلَمُوا

 التَّقْوَى وَ رِضَاهُ مُنْتَهَى تَّقْوَىال جَعَلَ وَ بِالتَّقْوَى أَوَْصاکُمْ وَ الذِّکْرَ عَلَیْکُمُ افْتَرَضَ وَ کْرِالشُّ ىعَلَ حَثَّکُمْ وَ لِعِبَادَتِهِ فَرَغَکُمْ وَ الدُّنْیَا مَئُونَةَ کَفَاکُمْ قَدْ یُصِیبَهُ فَلَنْ عَنْهُ

 اتَّقَوْا الَّذِینَ  اللَّهُ یُنَجِّی وَ الَقَ وَ« مَفازاً لِلْمُتَّقِینَ إِنَّ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هُ اللَّ قَالَ قِینَالْمُتَّ مِنَ فَازَ مَنْ  فَازَ  بِالتَّقْوَى عَمَلٍ کُلِّ شَرَفُ وَ حِکْمَةٍ کُلِّ رَأْسُ وَ تَوْبَةٍ کُلِّ بَابُ

 رُشْدَهُ لَهُ یُهَیِّئْ وَ أَمْرِهِ فِی دْهُیُسَدِّ وَ الْفِتَنِ مِنَ مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ َأنَّهُ وااعْلَمُ وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا« 2» َیحْزَنُونَ هُمْ ال وَ السُّوءُ یَمَسُّهُمُ ال بِمَفازَتِهِمْ

 العقول، رَفِیقا. )تحف أُولئِكَ حَسُنَ  وَ الصَّالِحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقِینَ  وَ النَّبِیِّینَ مِنَ مْعَلَیْهِ اللَّهُ  أَنْعَمَ الَّذِینَ  مَعَ -رَغْبَتَهُ یُعْطِهِ وَ وَجْهَهُ یُبَیِّضْ  وَ بِحُجَّتِهِ  یُفْلِجْهُ وَ

 (232ص
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 نیانسان چن ایآ: أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ»فرمود:  3گردد كه در آیهسوره به نوعی به ابتدای آن برمی آخر این

  «م؟یكنیرا جمع نم شیهاكه هرگز استخوان كندیحساب م

شود و دیگر برانگیخته شدنی میپندارد كه مهمل رها شده و با مرگش كارش تمام میآیا انسان  فرمایددر واقع این آیه می

 (115، ص20ای هم در كار نخواهد بود؟ )المیزان، جاش نیست و مواخذهنیست و در نتیجه تکلیفی برعهده

 

 «یأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 2

)درباره اینکه  كشدیم را به چالش« انسان»مدل حساب و كتاب كردن  نیاست؛ در واقع، قرآن ا یاستفهام انکار هیآ نیا

 muminoon-http://yekaye.ir/al-023-1، تدبر96جلسهنگاه كنید به  ه مدل حساب و كتابشان اشتباه است،اندازانسانها چه

 .انسان یناروا یهااز حساب و كتاب یکیاست به  یهشدار هیآ نیا ؛ و (115/

 شناسیته انساننک

 ر است.تفاوت بسیا« شدن نهادهبه خود وا» و« تناختیار داش» بینودی مختار آفریده؛ اما را موجخداوند انسان 

ین بدان معنا نیست كه ها، یکی را برگزیند؛ اما ااختیار داشتن، یعنی این امکان برای انسان وجود دارد كه در برابر دوراهی

و برای عاقبت الم ؛ و هركدام را انتخاب كند در نظام ع، تفاوتی نباشدشودبدان ختم می دو راهیمقصدی كه هر یك از این بین 

 .فرقی نکنداو، 

برگزید، حقیقتا  ن راآخداوند انسان را آفریده؛ اما چون انسان، انسان است؛ حقیقتی به نام انسانیت هست كه اگر انسان راه 

 انسان خواهد شد:

« میل»ها صرفا تابع یها را؛ یعنی در این دو راهاین است كه راه انسانیت را بپوید، نه راه حیوان در گروی مندی انسانارزش

ت كه هر لحظه بر راه صحیح را بیابد و آن را اختیار كند؛ آن حیوان اس بلکه با تامل عقالنی، و خواسته فوری خویش نباشد؛

د واگذاشته كند؛ چرا كه به خوای بخواهد، به همان عمل میلحظه اش در هركند و هركاری كه غریزهش رفتار می«میل»اساس 

 شده است.

 

 «یأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 3

او را برای  و توان هر انسانی را بدان هشدار دادهای حساس زندگی میاین آیه از آیاتی است كه در بسیاری از موقعیت

 ؛ از جمله انسانی كه:ردخویش كمك ك ناروای غلبه بر موضع

 الف. در دنیا فرو رفته و آخرت را فراموش كرده است.

 گیرد.دین الهی و دستورات خدا را جدی نمی ای زندگی خود،هریزیدر برنامهب. 

 است. بسا خودكشیو چه های زندگی او را احاطه كرده و در شُرُف ناامیدیسختیج. 

 به خود مغرور شده است.طه كرده و های دنیا او را احا. خوشید

 آید.اش برمییش گرفته و مطمئن نیست كه از عهدهپ. هدف مهم و عظیمی در ه

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
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 كند و چیزی نمانده كه وسوسه انجام گناه بر او غلبه كند.گناهی در جلوی چشمش خودنمایی می. و

 گذراند.گری روزگار می. زندگی را جدی نگرفته و با تنبلی و الابالیز

 را برعهده گرفته، اما به جای انجام مسئولیت، به فکر جیب خویش است. . مسئولیتیح

 كند.كند كه گویی هدف وسیله را توجیه می. به نحوی به كارها اقدام میط

 . ...ی

 

 «یأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 4

ای را نهد، شریعت و برنامهحال خود وانمی كسی كه باور دارد كه خداوند بقدری مهربان است كه ما را در این جهان به

 گیرد.كه خداوند متعال برای زندگی ما فروفرستاده، جدی می

 شناسیتاملی در دین

اند كه به كتاب خدا ایمان دارند، در عین حال شمرند و مدعیای خود را مسلمان میاز عجایب این زمانه آن است كه عده

شان هم این است ورزند؛ و مهمترین بهانههای زندگی اصرار میجدا كردن دین از عرصه كنند و بربه سکوالریسم افتخار می

 كنند!تر اینکه این را راهکاری برای حفظ قداست دین معرفی میو عجیب كنند!ای از دین سوءاستفاده میكه عده

ن چه استداللی است كه چون ای، امر مقدسی كه در زندگی من هیچ اثری نگذارد، مقدس بودنش چه ارزشی دارد؟ آخر

مورد سوءاستفاده قرار هر چیزی )از جمله تعالیم الهی( را ای منافق در جامعه وجود دارد كه برای اغراض نفسانی خود عده

  ؟!تا مقدس بماند دهند، پس اصال برای تعالیم خدا ارزشی قائل نشویممی

 افتد كه:آدم به یاد این شعر می

 به شوشتر زدند گردن مسگری!    گنه كرد در بلخ، آهنگری

 

 ( حکایت5

]ظاهرا دو زن زایمان كرده بودند و یك  یش آمد كه نزد عمر مطرح كردندای پدر زمان خالفت عمر بن خطاب، مساله

. عمر با اطرافیانش مشورت كرد و هیچکس راه دختر و یك پسر به دنیا آمده بود و هریك مدعی آن بودند كه پسر مال اوست[

 درباره این معضل چه نظری دارید؟ لند گفت: ای جماعت مهاجر و انصار،ناسبی ارائه نداد. با صدای بحل م

 گفتند: تو امیر مومنان و خلیفه پیامبر ص هستی و كار به دست خودت است.

پس  ( س70)احزاب/« اید تقوای الهی پیشه كنید و سخن محکم بگوییدای كسانی كه ایمان آورده«عصبانی شد و گفت: 

 دانید كه چه كسی راه حل این را بلد است و از همه بدان عالمتر است.گفت: به خدا سوگند كه خودتان می

 طالب است؟گفتند: آیا منظورت علی بن ابی

 تواند همچون او بزاید؟و آیا دیگر مادری میكند؟گفت: چه كسی با او برابری می

 گفتند: آیا او را نزد تو حاضر كنیم؟



18 

 هاشم و خاندان پیامبر خدا ص را؟ بیایید ما نزد او برویم.ات! بزرگی از بنیگفت: هیه

ود و با خود پس عمر و همراهیانش به سراغ حضرت علی ع رفتند و او را در كنار دیواری یافتند كه مشغول تعمیر آن ب

ریخت. مردم ك میو اش...« شود؟! ه میكند كه بیهوده و باطل وانهادآیا انسان چنین حساب می»كه كرد زمزمه میاین آیات را 

 تا اینکه ساكت شد و همه ساكت شدند.  او به گریه افتادند، از گریه

مومنین ع[ گفت: اما به خدا سوگند ای ابوالحسن ]= كنیه امیرال سپسعمر مساله را مطرح كرد و جوابی نیکو گرفت. 

 واستند.خداوند تو را برگزیده بود اما چه كنیم كه قومت این را نخ

ایی ]روز همانا روز جد»!  از این طرف و آن طرف احاله دادن كوتاه بیا ، حضرت فرمود: ای اباحفص ]= كنیه عمر[

 ( 17)نبأ/ «قیامت[، میقات همگان است

 عمر دست روی دست زد و با ناراحتی از آنجا رفت.
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جبیر بن حبیب، و ... در كتب مختلفی آمده این حکایت، با نقل از راویان متعددی همچون حکم بن مروان، شریح قاضی، 

 فی بالمنن التشریف؛ 792ص ،12ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح؛ 1361ص ،(القمی شاذان البن) الفضائل است، از جمله:

 ؛ 4241ص ،2ج طاووس(،بنالطوائف )علی مذاهب معرفة فی لطرائفا ؛3573-356ص طاووس(،بن)علی بالفتن، التعریف

                                                      
رَ النَّاسِ وَ الْمُهَاجِرِینَ هَا وَ قَعَدَ وَ ارْتَجَّ وَ نَظَرَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ مَعَاشِ وَ مِمَّا رَوَاهُ الْحَکَمُ بْنُ مَرْوَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَزَلَتْ قَضِیَّةٌ فِی زَمَانِ خِلَافَتِهِ فَقَامَ لَ.  1

اللَّهَ وَ عَالَى وَ الْأَمْرُ بِیَدِكَ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا وَ الْأَنْصَارِ مَا ذَا تَقُولُونَ فِی هَذَا الْأَمْرِ فَقَالُوا أَنْتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِ اللَّهِ تَ

رَ الْمُؤْمِنِینَ کَأَنَّكَ أَرَدْتَ َعلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ قَالَ أَنَّى نَعْدِلُ عَنْهُ وَ هَلْ لَقِحَتْ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَتَعْلَمُنَّ مَنْ صَاحِبُهَا وَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا فَقَالُوا یَا أَمِی

ولِ اللَّهِ ص وَ لَا یَأْتِی فَقُومُوا بِنَا إِلَیْهِ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَ مَنْ مَعَهُ مِثْلِهِ قَالُوا أَ نَأْتِیكَ بِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ هَیْهَاتَ هُنَاكَ شِمْخٌ مِنْ هَاشِمٍ وَ نَسَبٌ مِنْ رَسُحُرَّةٌ بِ

ثُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى وَ دُمُوعُهُ تَهْمِلُ عَلَى خَدَّیْهِ قَالَ فَأَجْهَشَ الْقَوْمُ لِبُکَائِهِ ثُمَّ  نْ یُتْرَكَ سُدىً أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنىوَ هُوَ یَقُولُ أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَ

یرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ هَا فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ لَقَدْ أَرَادَكَ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَ لَکِنْ أَبَى قَوْمُكَ فَقَالَ لَهُ أَمِسَکَتَ فَسَکَتُوا وَ سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ مَسْأَلَتِهِ فَأَصْدَرَ جَوَابَ

قاتاً قَالَ فَضَرَبَ عُمَرُ بِإِحْدَى یَدَیْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ خَرَجَ مُسْوَدَّ اللَّوْنِ کَأَنَّمَا یَنْظُرُ فِی أَبِی طَالِبٍ ع یَا أَبَا حَفْصٍ عَلَیْكَ مِنْ هُنَا وَ مِنْ هُنَا إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کانَ مِی

 سَوَادٍ.

حدثنی الحسین بن محمد السینی قال قرأت على ظهر کتاب أن عمر نزلت به نازلة فقام لها و قعد و ترنح لها و تقطر و قال لمن عنده معشر .  2

ثم قال أما و « اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیدالحاضرین ما تقولون فی هذا األمر فقالوا یا أمیر المؤمنین أنت المفزع و المنزع فغضب و قال یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا ا

أنى یعدل بی عنه و هل طفحت حرة مثله قالوا فلو دعوت به یا أمیر اهلل إنی و إیاکم لنعلم ابن بجدتها و الخبیر بها قالوا کأنك أردت ابن أبی طالب قال و 

ضوا إلیه فألفوه المؤمنین قال هیهات إن هناك شمخا من هاشم و أثرة من علم و لحمة من رسول اهلل ص یؤتى و ال یأتی فامضوا بنا إلیه فانقصفوا نحوه و أف

إلى آخر السورة و دموعه تهمی على خدیه فأجهش الناس « یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىًأَ »فی حائط له علیه تبان و هو یترکل على مسحاته و یقرأ 

با حفص خفض لبکائه فبکوا ثم سکت و سکتوا فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابها فقال عمر أما و اهلل لقد أرادك الحق و لکن أبى قومك فقال یا أ

 فوضع عمر إحدى یدیه على األخرى و أطرق إلى األرض و خرج کأنما ینظر فی رماد.« 1»وْمَ الْفَصْلِ کانَ مِیقاتاً علیك من هنا و من هنا إِنَّ یَ

حرّة مهیرة و من المجموع: قال شریح القاضی: کنت أقضی لعمر بن الخطّاب، فأتانی یوما رجل، فقال: یا أبا امیّة إنّ رجال أودعنی امرأتین إحداهما .  3

فلم ریّة، فجعلتهما فی دار و أصبحت الیوم و قد ولدتا غالما و جاریة، و کلتاهما تدّعی الغالم و تنتفی من الجاریة، فاقض بینهما بقضائك، و االخرى س

من  ء فیهما، فأتیت عمر فقصصت علیه القصة، فقال: فبما قضیت بینهما؟ قلت: لو کان عندی قضاؤهما ما أتیتك، فجمع عمر جمیع من حضرهیحضرنی شی

عرف حیث مفزعها  أصحاب النبی صلّى اللّه علیه و آله، و أمرنی فقصصت علیهم ما جئت به، و شاورهم فیه، فکلّهم ردّ الرأی إلیّ و إلیه، فقال عمر: لکن أ

 شجنة  من هاشم و أثرة من علم یؤتى و أین منزعها ، قالوا: کأنّك أردت ابن أبی طالب، قال: نعم و أین المذهب عنه؟ قالوا: فابعث إلیه یأتیك، فقال: ال، ثمّ

فیه على مسحاة و یقرأ أَ یَحْسَبُ   ، فقوموا بنا إلیه، فأتینا أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه، فوجدناه فی حائط له یرکل لها و ال یأتی، و فی بیته یؤتى الحکم

، فقال: یا أمیر المؤمنین ما الذی جاء  قد نصّف أردانه نوا علیه، فخرج إلیهم و علیه قمیصو یبکی، فأمهلوه حتى سکن، ثم استأذ  الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً 

الحکم »قلت: لم یحضرنی فیها حکم، فأخذ بیده من األرض شیئا، ثم قال: « فبم حکمت فیها؟»بك؟ فقال: أمر عرض، و أمرنی، فقصصت علیه القصّة، فقال: 

فحلبت فیه، ثم وزن القدح و دفعه إلى االخرى، فقال: « احلبی فیه»ین و أحضر قدحا ثم دفعه إلى إحداهما، فقال: ثم استحضر المرأت« فیها أهون من هذا

أ ما علمت »ثم التفت إلى عمر فقال: « خذی ابنك»و لصاحبة اللبن الثقیل: « خذی ابنتك»فحلبت فیه، ثم وزنه، فقال لصاحبة اللبن الخفیف: « احلبی فیه»

فقال له عمر: لقد أرادك الحقّ یا أبا الحسن، و « حطّ المرأة عن الرجل، فجعل عقلها و میراثها دون عقله و میراثه، و کذلك لبنها دون لبنه؟ أنّ اللّه تعالى

 « .إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کانَ مِیقاتاً  خفّض علیك أبا حفص»لکن قومك أبوا، فقال: 

لکتّاب و قد سئل تألیف هالل بن المحسن الصابی فی حدیث طویل عن بعض ا« ن قدّمه علمهم»یقول علی بن موسى بن طاوس: و رأیت فی کتاب 

 .عن هذه المسألة: أنّ موالنا علی بن أبی طالب علیه السالم سبق إلى الجواب عنها، و ذکر عن اللبن ما ذکره علیه السالم
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 5/2/1396                          3یأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْن   37( آیه 75( سوره قیامت )395

 ترجمه

 شود؟!ی كه مقدر میاای نبود از منیآیا نطفه

 ویان راه دوست مبارک باد.آور راه زندگی برای ابالغ برترین پیام خدا به انسان بر همه رهپسالروز برانگیخته  شدن برترین پیام

 ای و نحوینکات ترجمه

 «ییُمْن» و« مَنِی »

                                                      
ب بالرباط المعروف بتربة االختالطیة بالجانب الغربی من بغداد فی ورقة و من طریف ما رووه فی المعنى الموصوف ما هو موجود فی خزانة الکت.  1

ا نسخته من رق ملصقة بآخره کتاب أعالم الرسول تألیف المأمون من خلفاء بنی العباس و تاریخ الکتاب المذکور شوال سنة إحدى و خمسین و مائتین م

ب نازلة قام لها و قعد و تریح و تعظوا ثم قال یا معشر المهاجرین ما عندکم فیها فقالوا یا عن الحکم بن مروان عن جبیر بن حبیب قال نزلت بعمر بن الخطا

ا فقالوا و اهلل إنی و إیاکم لنعرف ابن بجدتها الخبیر بهأمیر المؤمنین أنت المفزع و المترع فغضب ثم قال یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً أما 

رسول اهلل کأنك أردت ابن أبی طالب قال و أنى یعدل بی عنه و هل طفحت حرة بمثله قالوا لو بعثت إلیه قال هیهات هناك شمخ من بنی هاشم و لحمة من 

و هو یقول أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ ص و أثرة من علم یؤتى إلیه و یأتی امضوا بنا إلیه فأنصفوا و أفضوا نحوه و هو فی حائط له علیه تبان یتوکأ على مسحاته 

ثُمَّ کانَ َعلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى و دموعه تجری على خدیه فأجهش القوم لبکائه ثم سکن و سکنوا و سأله عمر عن  یُتْرَكَ سُدىً أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى

 لقد أرادك الحق و لکن أبى قومك فقال له یا أبا حفص خفض علیك من هنا و من هنا إِنَّ یَوْمَ مسألته فأصدر إلیه جوابها فلوى عمر یدیه ثم قال و اهلل

 الْفَصْلِ کانَ مِیقاتاً فانصرف عمر و قد أظلم وجهه کأنما ینظر من لیل.

لْخَطَّابِ نَازِلَةٌ قَامَ لَهَا وَ قَعَدَ وَ تَرَنَّحَ وَ تَفَطَّرَ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا عِنْدَکُمْ فِیهَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ خیر ]جُبَیْرِ[ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: نَزَلَتْ بِعُمَرِ بْنِ ا.  2

ولُوا قَوْلًا سَدِیداً. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَرَفَ أَنَّهُمْ مَدَحُوهُ بِغَیْرِ لَّهَ وَ قُقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ الْمَرْجَعُ وَ إِلَیْكَ الْمَفْزَعُ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا ال

نَجْدَتِهَا الْخَبِیرَ بِهَا قَالُوا وَ مَنْ ذَاكَ کَأَنََّك تُشِیرُ ِإلَى عَلِیِّ بِْن   إِنَّکُمْ لَتَعْرِفُونَ ابْنَصِفَتِهِ وَ حَلَّوْهُ بِغَیْرِ حِلْیَتِهِ فَلَمَّا رَأَى َقوْلَ الِاسْتِهْزَاءِ مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ

مَةٌ مِنَ الرَّسُولِ وَ أَثَرَةٌ مِنْ عِلْمٍ یُؤْتَى قَالَ هُنَاكَ شِمْخٌ مِنْ هَاشِمٍ وَ لُحْ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ فَأَنَّى یُعْدَلُ بِهِ عَنْهُ وَ هَلْ طَفَحَتْ حُرَّةٌ بِمِثْلِهِ قَالُوا فَلَوْ دَعْوَتَهُ فَأَتَاكَ

وَ دُمُوعُهُ   یُمْنىَأ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُْترَكَ سُدىً أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ لَهَا وَ لَا یَأْتِی قَالَ فَتَوَجَّهُوا إِلَیْهِ فَوَجَدُوهُ فِی بُسْتَانٍ لَهُ یَتَرَکَّلُ عَلَى مِسْحَاةٍ وَ هُوَ یَقْرَأُ

 ابَهَا فَلَوَى عُمَرُ یَدَیْهِ وَ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ أَرَادَكَ وَ لَکِنْ قَوْمُكَ أَبَوْاتَهْمِی عَلَى خَدَّیْهِ فَتَرَکُوهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بُکَائِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ عُمَرُ الْمَسْأَلَةَ فَأَصْدَرَ إِلَیْهِ جَوَ

 یقاتاً فَأَظْلَمَ وَجْهُهُ کَأَنَّمَا یَنْظُرُ مِنْ لَیْلٍ.عَلَیْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ خَفِّضْ عَلَیْكَ مِنْ هُنَا وَ هُنَا أَبَا حَفْصٍ إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کانَ مِ

و حسن و  صنیقرائات شاذه: ابن مح انیدر م زیو ن عقوب؛یات عشر، قرائ انیقراء سبعه، حفص از عاصم )و نه شعبه از عاصم(، و در م انیدر م.  3

؛ الکامل 354، ص10ج ط،ی؛ البحر الح604، ص10ج ان،یاست. )مجمع الب قرائت شده «یتمن»قرائات  هیقرائت کرده؛ و در بق «یمنیُ»به صورت  ،یجحدر

باشد، به  «یتُمن»که  یاما در صورت گردد؛یبرم «یمن»باشد، به کلمه  «ینمیُ»که  یدر صورت ر،ی( مرجع ضم57۸القرائات االربعة عشر، ص یالمفصل ف

 (604، ص10ج ان،یالب. )مجمعگرددیبرم« نطفة»
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باشد ویا اینکه حکمی در مورد یِ( چیزی میگیر)=اندازه« تقدیرِ»باشند. این ماده در اصل به معنای می« منی»هر دو از ماده 

در شده است. گویند كه خلقت آنها از این طریق مقمی« منی»انسان و حیوانات از این جهت « منیِ»آن چیز محقق گردد. به 

ل یل به حصوم»اند اصل این ماده به معنای ( برخی گفته779مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 276، ص5معجم المقاییس اللغة، ج)

( و 186، ص11ج التحقیق فی كلمات القرآن الکریم،گیری هم مد نظر باشد. )چیزی است كه البته در آن نوعی تقدیر و اندازه

م از این اصطالحی ه« منی»( كه ممکن است 293، ص15هم به كار رفته است )لسان العرب،ج« قصد»همچنی به معنای « منی»

 ل است.جهت باشد كه بروز و ظهور نوعی قصد و می

اطر كثرت بوده است و به خ« آب قلیل»در اصل به معنای « نطفه»اند كه هم توضیح داده« منی»با « نطفه»در تفاوت 

شود كه فرزند از ی، از این جهت بر آن اطالق م«منی»شود؛ اما كم فقط این معنا از آن فهمیده میكم« منی»استعمالش در مورد 

 ( 307غة، صگردد )الفروق فی اللآن مقدر می

اشاره است به  «أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى»اند و لذا تعبیر دانسته« مقدر كردن»را اغلب به همان معنای « أمنی یُمنی»

)منی « منی الرجل»معنای ( و برخی آن را هم200، ص20العروس، جشود )تاجاز آن مقدر می ای كه به اراده خداوند انسانمنی

؛ لسان 1219، ص3كتاب الماء، ج) 1شود[ای كه از انسان خارج میاند ]یعنی اشاره است به منین مرد خارج شد( دانستهاز آ

 (.115، ص20باشد )المیزان، جاند كه این به معنای ریختن منی در رَحِم می( و حتی برخی تعبیر كرده293، ص15العرب، ج

 همگان مقدر شده است. یكه برا جهت نیاست از ا« مرگ» یبه معنا «ةی مَنِ»

( و 276، ص5معجم المقاییس اللغة، ج( به معنای آرزویی است كه شخص در نظر گرفته است )82)قصص/« تَمَنِّی»

ت و غالبا اند در واقع یك نوع معین و مقدر كردن چیزی در ذهن است و چون غالبا بر اساس تخمین و گمان بوده اسگفته

 ده است[.از همین ما« تمنا كردن»رود ]در فارسی تعبیر پشتوانه به كار میلب برای آرزوهای بیآمده، اغنادرست درمی

( 123، نساء/78ه/)بقر« أَمانِیَ »آید و جمع آن ( هم صورتی است كه از تمنای چیزی در ذهن حاصل می52)حج/« مْنِیَّةاُ»

، امنیه و آرزویی در ( به معنای آن است كه با مشتبه كردن امور120-119)نساء/« من ی یمن ی»باشد. وقتی به وزن تفعیل برود می

 (780مفردات ألفاظ القرآن، ص) شخصی ایجاد كنند

 به كار رفته است. میبار در قرآن كر 21با مشتقات فوق جمعا  «یمن»ماده 

كه در مقام صفت  مجهول استفعل « ییُمْن»؛ و «نطفة»جار و مجروری است كه متعلق است به « مِنْ مَنِیٍّ»به لحاظ نحوی، 

 باشد.می« منی  »برای 

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

داند و نمیآید و در بین این دای درمیای آفریده شده و سپس به صورت جنازهعجب از خودخواه فخرفروش! فقط از نطفه

 شود.كه با او چه می

                                                      
 از او خارج شود(. یکند که من یرا طلب کند )کار «یمن»هم آن است که شخص خودش « استمناء».  1
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 242، ص1المحاسن، ج؛ 329، ص2الکافی، ج

 :ى عَنْ عِیسَى بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَ عِدَّةٌ

 1. ذَلِكَ لَا یَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهعَجَباً لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَ إِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ 

 

 فرمایند:( امام حسین ع در فرازی از دعای عرفه می2

ریدی، سپس در خدایا ! ... به نعمتت، ]آفرینش[ مرا آغاز كردی قبل از اینکه چیز قابل ذكری باشم؛ و مرا از خاك آف

 ها سکونت دادی، ایمن از آسیب حوادث و گردش روزگار ...صُلب

گانه، های سهتای كه بیرون ریخته شده[ ابداع نمودی؛ سپس مرا در ظلمای كه مقدر شده ]یا: منیآفرینش مرا از منی پس

 اشتی.بین گوشت و پوست و خون، جای دادی؛ مرا بر آفرینش خود شاهد نگرداندی و چیزی از كارم را به خودم وانگذ

ار بودم و از ودم و در گهواره حفظم كردی در حالی كه طفلی شیرخوسپس مرا به دنیا آوردی در حالی كه تمام و كامل ب

 شیری گوارا غذایم دادی و ...

 75، ص2اإلقبال باألعمال الحسنة، ج

 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی ُدعَاءِ یَوْمِ عَرَفَةَ 

خَلَقْتَنِی مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی الْأَصْلَابَ أَمْناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ وَ اخْتِلَافِ الدُّهُورِ  ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَیْئاً مَذْكُوراً وَ... 

...2 

جْعَلْ إِلَیَّ خَلْقِی، وَ لَمْ تَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ، لَمْ تُشْهِدْنِی بِ، ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی ِفی ظُلُماتٍ َثالثٍ، بَیْنَ لَفَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى

 شَیْئاً مِنْ أَمْرِی.

 ...بِی اً وَ رَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِیئاثُمَّ أَخْرَجْتَنِی إِلَى الدُّنْیَا تَام اً سَوِی اً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَ

 

 تدبر

 «ینأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْ ( »1

ای برای زندگیش كند كه به حال خود رها شده است، نه هدفی در آفرینش او بوده و نه برنامهگاه انسان چنین حساب می

ای بیش نبود و در این نطفه همه ابعاد داند كه زمانی نطفهمعین گردیده است. این انسان اگر به گذشته خود بنگرد، آیا نمی

                                                      
کَبِّرِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمُتَعَلِیُّ بْنُ  شبیه این روایت از امام سجاد ع آمده است:.  1

 1، حدیث297 گذشت: جلسهو نیز از حضرت امیر ع هم قبال (32۸، ص2الکافی، ج؛ 242، ص1المحاسن، ج. )الْفَخُورِ کَانَ أَمْسِ نُطْفَةً وَ هُوَ غَداً جِیفَة

26-70-maaarij-http://yekaye.ir/al/ 75-33 3، حدیث391و جلسه-qiyamah-http://yekaye.ir/al/  

وَ إِحْسَانِكَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ أَیَّاِم ى رَحِمٍ فِی تَقَادُمِ الْأَیَّامِ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِكَ بِی وَ لُطْفِكَ لِی فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ إِلَ.  2

بْلِ ذَلِكَ رَأْفَةً مِنْكَ وَ تَحَنُّناً عَلَیَّ لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدَى الَّذِی یَسَّرْتَنِی وَ فِیهِ أَنْشَأْتَنِی وَ مِنْ قَالْکَفَرَةِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَكَ لَکِنَّكَ أَخْرَجْتَنِی 

 رَؤُفْتَ بِی بِجَمِیلِ صُنْعِكَ وَ سَوَابِغِ نِعْمَتِكَ

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-26/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-33/
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با پیشرفت علم ژنتیك، آیا واقعا قرار دادن آن همه حقیقت در یك نطفه كه امکان تبدیل آن  وجودی كنونی او نهفته بود؟ بویژه

 ای ورای او ندارد؟كند، حکایت از یك برنامه و هدف جدیبه این انسان را مهیا می

 

 «یأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْن( »2

بیند كه از یك نطفه الی كه اگر تطورات خود را بنگرد، میكند كه مهمل رها شده است در حچگونه انسان گمان می

ای در نظر گرفته است كه او ای دارد كه برای او برنامهارزش به این حد از كمال عقل و درك رسیده است؛ پس او سازندهبی

اش تعیین برای رشد نهاییای كه او از آنجا تا بدینجا آورده است؛ و سزاوار است به برنامه -بدون اینکه خودش بخواهد –را 

 (607، ص10البیان، جكرده، تن دهد. )مجمع

 

 «یأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْن( »3

 نبود؟ یایاز من یانطفه فقط یك ایآرا اضافه كرد و فقط به همین بسنده نکرد كه بگوید: « یُمنی»چرا كلمه 

 خواهد اشاره كند به:بسا میبگیریم، چه« شدنمقدر »را به معنای « یُمنی»الف. بر اساس اینکه 

كند گیری شده بود، چرا االن گمان می. اینکه وقتی در حالت نطفه بودنش چنین همه چیز در وجودش مقدر و اندازه1الف.

 (1كه به حال خود رها شده است؟ )تدبر

 . ...2الف.

 خواهد اشاره كند به:بسا می، چهرا به معنای عملیات خروج منی بگیریم« یُمنی»ب. بر اساس اینکه 

قیدی و فرار از گوید و با این سخنان دنبال بی. شدت حقارت وی؛ یعنی این كسی كه امروز با غرور چنین می1ب.

شد با چنان وضعی خارج شده است. ای كه از محل خروج نجاست خارج میدستورات الهی است، همانی است كه از یك منی

 (737، ص30)تفسیر كبیر، ج

 ب. ...

 

 

 6/2/1396                           ی ثُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ    3۸ هی( آ75) امتیسوره ق( 396

 ترجمه

 ای[ بود، پس آفرید، پس سامان داد.ای ]شبیه خون منعقد شدهسپس عَلَقه

 نکات ترجمه

 «عَلَقَةً»
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گفته « عَلَق« »زالو»جهت، به  نیكه برتر از اوست؛ و به هم یزیبه چ یزیچ ختنیدر اصل داللت دارد بر آو« علق»ماده 

دارد و و به صورت  یچون حالت چسبندگ ندیگو« علقه« »كه هنوز كامال خشك نشده یالخته شده»به خون  نیهمچن شود؛یم

یکی از اعضای محترم كانال، ارائه شد، به اشاره  351درباره این كلمه عالوه بر توضیحی كه در جلسه  .ماندیم یباق زانیآو

مستند علمی كوتاهی هم از اینکه بر اساس تحقیقات امروزین، انتخاب این واژه چه اندازه متناسب با این مرحله از تکو ن جنین 

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-2بوده است، ارائه گردید. 

 «سو ی»فَـ + « = یفَسَوَّ»

در این  134كند كه در جلسه می ءیدر ش ریاعتدال در خلقت از جهت نظم و كمال و تدب تیرعاداللت بر « سوی»ماده 

  /shams-http://yekaye.ir/ash-091-07باره توضیح داده شد. 

 حدیث

 كردند:خواندند، چنین با خدای خویش مناجات میهایشان میعایی كه بعد از نماز شب( امام سجاد ع در فرازی از د1

 پس در - رَحِم تنگناى به باریك راههاى بود و فشرده آن درهم هاىاستخوان كه مرا از آبی پست، از صُلبی خدایا، ... بار

 جوارح و اعضا و یافتم تمام صورتى كه آنگاه تا وردى،آ در حالى به حالى از مرا. افکندى فرو -اىپوشیده آن بر كه هاپرده آن

 ای )شبیهای )شبیه لخته خون( آنگاه مضغهآنگاه علقه اىنطفه: اىآورده (14خود )مومنون/ كتاب در كه سانآن گرفت، قوام من

خواستی.  خود كه نچنا دادى، دیگر سپس مرا آفرینشی پوشانیدى، گوشت استخوان بر آن و آنگاه استخوانی، جویده(، گوشت

داشتى  مقرر مرا قوت آب و غذایی مازاد از نبودم، نیازبى تو احسان و فضل از فریادرسى و شدم تو روزى نیازمند تا آنگاه كه

 نشاندى. رَحِمش قرارگاه در او درون در مرا ای كهبنده همان دادى،مى خود روزى بنده به كه

 نه جویم، مدد خویش نیروى از كه ساختىمى ناچارم یا گذاشتىمى وا خود انتو به حاالت این در مرا اگر ا !پروردگار

 را لطف و مهربانى آن و دادى یی لطیفغذا ،لطف و مهربانى به ،احسانفضل و  روى از مرا تولیکن . نیرویى نه و بودمى توانم

در حقم هیچگاه  تو احسان و رم برداشته نشد،هیچگاه از س اتنیکىسایه  ؛اىنداشته دریغ من از همچنان هستم كه زمان این تا

خود را وقفِ آن چیزی كنم كه حظ مرا نزد تو  تا نگرفته است استوارى تو دادن روزى به اعتمادم همه، این بادرنگ نکرد؛ 

 كند...افزون می

 ؛ )اقتباس از ترجمه آیتی(32دعاء السجادیة، الصحیفة

 (بِالذَّنْبِ الِاعْتِرَافِ فِی لِنَفْسِهِ اللَّیْلِ صَلَاةِ مِنْ الْفَرَاغِ بَعْدَ امُالسَّلَ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ)

 حَالًا تُصَرِّفُنِی بِالْحُجُبِ، سَتَرْتَهَا ضَیِّقَةٍ رَحِمٍ إِلَى الْمَسَالِكِ حَرِجِ الْعِظَامِ، مُتَضَایِقِ صُلْبٍ مِنْ مَهِیناً مَاءً حَدَرْتَنِی أَنْتَ وَ ... اللَّهُمَّ

 كَسَوْتَ  ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ نُطْفَةً: كِتَابِكَ فِی نَعَتَّ كَمَا الْجَوَارِحَ فِیَّ أَثْبَتَّ وَ الصُّورَةِ، تَمَامِ إِلَى بِی انْتَهَیْتَ حَتَّى حَالٍ عَنْ

 مِنْ  قُوتاً لِی جَعَلْتَ فَضْلِكَ، غِیَاثِ  عَنْ أَسْتَغْنِ  لَمْ وَ رِزْقِكَ، إِلَى احْتَجْتُ إِذَا حَتَّى شِئْتَ؛ كَمَا آخَرَ خَلْقاً  أَنْشَأْتَنِی ثُمَّ  لَحْماً، الْعِظَامَ

 إِلَى الْحَاالتِ تِلْكَ فِی رَبِّ یَا تَکِلُنِی لَوْ  وَ. رَحِمِهَا قَرَارَ أَوْدَعْتَنِی وَ جَوْفَهَا، أَسْکَنْتَنِی الَّتِی لِأَمَتِكَ أَجْرَیْتَهُ شَرَابٍ وَ طَعَامٍ فَضْلِ

 ذَلِكَ تَفْعَلُ اللَّطِیفِ، الْبَرِّ غِذَاءَ بِفَضْلِكَ فَغَذَوْتَنِی. بَعِیدَةً مِنِّی الْقُوَّةُ لَکَانَتِ وَ مُعْتَزِلًا، عَنِّی الْحَوْلُ لَکَانَ قُوَّتِی إِلَى تَضْطَرُّنِی أَوْ حَوْلِی،

http://yekaye.ir/al-alaq-96-2/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
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 لِی أَحْظَى هُوَ لِمَا فَأَتَفَرَّغَ ثِقَتِی ذَلِكَ مَعَ تَتَأَكَّدُ  لَا وَ صَنِیعِكَ، حُسْنُ بِی یُبْطِئُ لَا وَ بِرَّكَ، أَعْدَمُ لَا هَذِهِ، ایَتِیغَ إِلَى عَلَیَّ تَطَوُّلًا بِی

 .عِنْدَك

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

شود؛ و شده[ می د و چهل روز عَلَقه ]شبیه خون لختههنگامی كه نطفه در رَحِم واقع شد، چهل روز در آنجا قرار می گیر

ا گفته كند و به آنهشود، سپس خداوند دو فرشته آفریننده را مبعوث میای[ میچهل روز مضغه ]شبیه تکه گوشت جویده

مرگ و شقی  زق وشود: آن گونه كه خداوند اراده كرده است، او را مذكر یا مونث بیافرینید، او را صورت دهید و اجل و رمی

امی كه زمان خروج یا سعید بودنش را بر او بنویسید و میثاقی كه با خدا در عالم ذر بسته را بین چشمانش ثبت كنید؛ پس هنگ

شود؛ پس او را زننده[ گفته مینهیب« ]= زاجر»كند كه به او ای را بر او مبعوث میشود، فرشتهاو از شکم مادرش نزدیك می

هیب آن فرشته گریان نآید در حالی كه از كند و به روی زمین درمیافتد، میثاق را فراموش میآن به فَزَع می زند كه ازنهیبی می

 است.

 16، ص6الکافی، ج

یَنَ قَاَل  عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

 :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

کُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَ

وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِی اً أَوْ سَعِیداً وَ اكْتُبَا لِلَّهِ الْمِیثَاقَ  مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا كَمَا یُرِیدُ اللَّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّرَاهُ وَ اكْتُبَا أَجَلَهُ

فْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَى عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَ الَّذِی أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ 

 1 بْکِی مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ.الْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ یَ

 تدبر

 «یلَقَ فَسَوَّ ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَ( »1

كز بحث را رسد، این آیه تمراش است؛ به نظر میاگر آیه قبل تمركزش بر هشدار انسان نسبت به وضعیت اولیه آفرینش

 دهد:بر مراتب تطور و تحولی كه در آدمی رخ داده است، قرار می

هایی طفه ]كه وضعیتی بتنكند كه به حال خود رها شده است در حالی كه او را از وضعیت نانسان چنین حساب می

رود[ در وضعیت عَلَقه هیچ اثری از بین میانسان، وقتی بدون اینکه لقاح صورت گیرد رها شود، بی« منی»خاصیت است: بی

ی انجام داد و سپس كند[ قرار داد؛ ابتدا خلقتای است كه بعد از انجام لقاح، مسیر زندگی را شروع می]كه ظاهرا اولین مرحله

 مانش داد.سر و سا

                                                      
 توان به اینجا هم مربوط دانست.ی را میی گذشت که همگدیگر نوشت دوم( احادیث)بویژه در پی 310در جلسه.  1

 5-22-hajj-http://yekaye.ir/al/  

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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ینش، آن را خواهد بفرماید: اگر انسان به حال خود رها شده بود، در آن صورت چرا بعد از خلقت نخستبسا مییعنی چه

 سر و سامان داد و سیری وجودی برایش مقدر نمود؟!

بداند، « ها شدهربه حال خود »ای كه از بین رفت، حق داشته باشد كه خود را به تعبیر دیگر، اگر به فرض محال، آن نطفه

( 2)جلسه قبل، حدیث انسانی كه زمانی همانند آن نطفه بود، اما این مراحل را درنوردید، بدون اینکه خودش دخالتی داشته باشد

 بپندارد.« به حال خود رها شده»او دیگر نباید خود را 

 

 «یفَخَلَقَ فَسَوَّ( »2

سامان دادن،  ودهد، این سر نشان می« آفرید و سر و سامان داد»و نفرمود: « آفرید، پس سر و سامان داد»اینکه فرمود 

 ای بعد از آفرینش اولیه است. مقصود از این سر و سامان دادن )سو ی( چیست؟مرحله

، 10البیان، جگردند )مجمعشود و اعضایش از هم متمایز میدهی میای كه صورتای است به آن مرحلهالف. احتماال اشاره

یوانی هم كه در این مرحله با هیچ ح -یه گوشت جویده شده( تعین )مُضغه: شبشکل و بیاز حالت گوشتی بی(؛ یعنی 607ص

امهایش از به حالت یك انسانی كه تمام اند -( 2تمایز واضحی ندارد، و حتی مذكر و مونث بودنش هم معلوم نیست )حدیث

 آید.كند، درمیشود و سر و سامان خاصی پیدا میهم مجزا می

و  ؛/http://yekaye.ir/sad-038-71-2، 2، تدبر166بسا اشاره است به همان مرحله دمیدن روح در بدن )جلسهب. چه

عباس و مقاتل دقیقا معکوس این مطلب، روایت شده از ابن ( البته/qyiamah-http://yekaye.ir/al-75-4 4، تدبر368جلسه

یعنی اعضایش كامل گشت )به « سَو ی»در آن دمیده شد؛ و  یعنی روح« خلق»اند: است، یعنی به آنها نسبت داده شده كه گفته

 (738، ص30ج نقل از تفسیر كبیر،

 1ج. ...

 

 «یثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ ( »3

ثبات خدا اقامه رسد این آیه دست كم دو برهان بر اآن است؛ به نظر می« حد وسط»ه اینکه قوام هر برهانی به با توجه ب

وم توجه به است؛ و د« برهان وجوب و امکان»خدا، كه تقریر معروف فلسفی آن، همان « خالقیت»كرده است: یعنی توجه به 

ست كه گویی ا)یا برهان اتقان صُنع( است؛ بویژه كه مخاطب كسی  «برهان نظم»كه تقریر معروف فلسفی آن، همان « تسویه»

 پندارد.خدا را قبول ندارد و خود را رها شده در عالم می

 فرماید: اگر آفرینشی در كار است، كه هست، پس تو به حال خود رها شده نیستی؛در واقع می

                                                      
رسد فقط یك حدس و گمان است و نه مستند به حدیثی . مرحوم طبرسی دو قول دیگر را هم درباره این آیه برشمرده است که چون به نظر می 1

 نه مستند به معنای لغوی، در متن نیاوردم:  از معصوم است و

 ؛ وإنسانا بعد الوالدة و أکمل قوته قیل فسواه( 1)

 قیل معناه فخلق األجسام فسواها لألفعال و جعل لکل جارحة عمال یختص بها( 2)

http://yekaye.ir/sad-038-71-2/؛
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
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 ا شده نیستی.اگر سر و سامان دادنی در كار است، كه هست، پس تو به حال خود ره

 در اثبات خداوند متعالفلسفی تقریر دو برهان 

شناسم، نده میبها، در حدی كه خواهم. حالت ساده شده این برهانها شاید دشوار باشد، پوزش میپیشاپیش از اینکه برهان

 (5و  4كند. )تدبرهای ای است كه اذهان قوی را قانع نمیدارای اشکاالت فلسفی

 

 «فَخَلَقَ( »4

 وجود و امکانبرهان  

 الف. هر چیزی كه فرض كنید، منطقاً از دو حال خارج نیست: 

 « ممکن است موجود باشد»یا 

 «. ممکن نیست موجود باشد»یا 

 است(« الوجودممتنع»چیزی كه ممکن نیست موجود باشد، پس حتما نیست؛ پس با او كاری نداریم )اصطالحا 

 نطقاً از دو حال خارج نیست: م« ممکن است موجود باشد»ب. چیزی كه 

)اصطالحا « ممکن است موجود باشد یا موجود نباشد»یا عالوه بر این، ممکن هم هست كه موجود نباشد، یعنی 

 است(، « الوجودممکن»

حتما موجود »؛ پس «ممکن است كه موجود باشد و ممکن نیست كه موجود نباشد»یعنی « ممکن نیست موجود نباشد»یا 

 است(.« الوجودواجب»حاً )اصطال« است

 ی موجود است. «الوجودممکن»ج. 

باشند(. باشد )میمی« الوجودممکن»دانیم كه شناسیم كه وجود دارد )دارند( و میدلیل: موجود )یا موجودات(ی را می

الوجود )پس واجب امالوجود نیستم( و الاقل زمانی بوده كه من نبودهدانم كه االن هستم )پس ممتنعمی«! خودم»دست كم، 

 هستم.« الوجودممکن»نیستم(؛ و چون حالت چهارمی فرض ندارد، پس هستم و 

 نتیجه

خودی به« الوجودممکن»الوجودی باشد كه او را آفریده باشد؛ زیرا ی موجود است، حتما باید واجب«الوجودممکن»اگر 

تواند نباشد؛ یعنی دو كفه وجود و عدم برای او مساوی تواند باشد، و میخود، نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم؛ می

تر كرده، تر كرده است. آن موجودی كه این كفه وجودش را سنگین، غیرِ او این كفه وجودش را سنگین«هست»است؛ پس اگر 

 الوجود باشد؛ چون او هم مثل این دو كفه وجود و عدمش یکسان است.شود كه خودش صرفا ممکننمی

الوجودی هست كه او را آفریده )به عرصه وجود الوجودی در عالم هست )كه هست(؛ پس حتما واجبنپس اگر ممک

 آورده( است.

 

 «یفَسَوَّ( »5
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 برهان نظم 

مند، دارای سر و سامان خاص( كه در عالم یافت شود )در بحث ما در این آیه: انسان، الف. هر موجود منظم )= سامان

شود كه آن روابط است كه او را این گونه سامان ای بین اجزای آن یافت میت كه روابط واقعیبلکه خودم( دارای اجزایی اس

 خاص داده است؛ به نحوی كه اگر آن روابط نبود، این موجود منظم هم در كار نبود.

در محضر آن پس واقعیتی فراتر از آن اجزاء در كار است كه آن اجزاء ب. اگر روابطی واقعی بین اجزائی برقرار است، 

واقعیت، حضور داشته، و امکان برقراری روابط واقعی بین آنها مهیا شده است؛ و واقعیتِ آن بستر مشترك، قطعاً فراتر از )= 

 اند.در طولِ( واقعیت این اجزایی است كه با هم مرتبط شده

قعیت )موجود منظم( باشد كه آن اجزاء در تواند خودِ این واج. آن واقعیتِ فراتر، كه امکان این روابط را مهیا نموده، نمی

اند؛ زیرا این واقعیت، متاخر از آن اجزاست؛ در حالی كه آن اجزاء برای اینکه بتوانند با هم روابط با هم، این را پدید آورده

 طولی است، نه زمانی(كردند. )توجه شود كه این تقدم و تاخر، رتبی و رابطه داشته باشند، باید به واقعیتی فراتر از خود تکیه می

 نتیجه

مندی( در هر موجود منظم، داللت بر وجود واقعیتی ورای آن موجود منظم و اجزای وجود هر نظم )روابط واقعی، سامان

 او دارد كه اگر آن واقعیت نبود، این نظم امکان نداشت حاصل شود.

 

 

 7/2/1396                   یذَّکَرَ وَ الْأُنْثفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ ال   39( آیه 75( سوره قیامت )397

 ترجمه

 آنگاه، از او قرار داد دو زوج مذكر و مونث.

 ای و نحوینکات ترجمه

 (607، ص10البیان، جدانست. )مجمع« منی»توان مرجع آن را اند؛ و البته میدانسته« انسان»را غالبا « مِنْهُ»در « ه»مرجع ضمیر 

 است.« جعل»ول برای مفع« الزَّوْجَیْنِ»

( كه در این صورت باید 61، ص5اند )اعراب القرآن )نحاس(، جدانسته« الزَّوْجَیْنِ »برای « بدل»را عموما « یالذَّكَرَ وَ الْأُنْث»

برای زوجین « صفت»رسد بتوان آنها را ؛ اما به نظر می«از او قرار داد دو زوج را: مذكر و مونث»به این صورت ترجمه شود: 

 «از او قرار داد دو زوجِ مذكر و مونث را»م دانست كه این گونه ترجمه شود: ه

 حدیث 

كند كه خداوند آنچه را در شکم او گذاشته، پسری ( به امام باقر ع عرض شد: فدایتان شوم! شخصی برای حامله دعا می1

 سالم قرار دهد.
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ب نطفه شهگی برسد انجام دهد؛ چرا كه جنین چهل حضرت فرمود: این دعا را تا زمانی كه دوره بارداری به چهارما

 است، و چهل شب علَقه ]شبیه لخته خون[ است و چهل شب مُضغه ]شبیه گوشت جویده[ است.

 انگیزاند؛ وقتی این چهار ماه تمام شد، خداوند دو فرشته آفریننده را برمی

 شقاوتمند؟ پرسند: خدایا ! چه بیافرینیم؟ مذكر یا مونث؟ سعادتمند یا آنها می

 گیرند.پس پاسخ می

 اش چیست، اَجَل و مدتش چقدر باشد؟ گویند: پروردگارا ً روزیآنگاه می

 گیرند.پس پاسخ می

نگرد؛ و آن می و میثاقش ]= عهدی كه در عالم ذر بر اذعان به ربوبیت خداوند بسته شده[ در مقابل دیدگانش است كه به

نزدیك  یا بر سر آن میثاق است[ تا زمانی كه زمان خروجش رش رو به باالست؛همواره در شکم مادرش ایستاده است ]س

 كند.شود و میثاق را فراموش میزند كه خارج میفرستد كه نهیبی میای به سوی او میشود؛ آنگاه خداوند فرشتهمی

 16ص ،6ج الکافی،

 جُعِلْتُ ع جَعْفَرٍ  لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ غَیْرِهِ أَوْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ  بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  نُطْفَةٌ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ فَإِنَّهُ هُرٍأَشْ أَرْبَعَةِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا یَدْعُو قَالَ سَوِی اً ذَكَراً بَطْنِهَا فِی مَا اللَّهُ یَجْعَلَ أَنْ لِلْحُبْلَى یَدْعُو الرَّجُلُ فِدَاكَ

 أُنْثَى أَمْ ذَكَراً نَخْلُقُ مَا رَبِّ یَا فَیَقُولَانِ خَلَّاقَیْنِ مَلَکَیْنِ اللَّهُ یَبْعَثُ ثُمَّ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ تَمَامُ فَذَلِكَ مُضْغَةٌ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ وَ عَلَقَةٌ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ

 مُنْتَصِباً  یَزَالُ لَا وَ إِلَیْهِ یَنْظُرُ عَیْنَیْهِ بَیْنَ مِیثَاقُهُ وَ ذَلِكَ فَیُقَالُ مُدَّتُهُ مَا وَ أَجَلُهُ مَا وَ رِزْقُهُ مَا رَبِّ یَا فَیَقُولَانِ ذَلِكَ فَیُقَالُ سَعِیداً أَوْ ی اًشَقِ

 1.الْمِیثَاقَ یَنْسَى وَ فَیَخْرُجُ زَجْرَةً فَزَجَرَهُ مَلَکاً إِلَیْهِ جَلَّ وَ عَزَّ للَّهُا بَعَثَ خُرُوجُهُ دَنَا إِذَا حَتَّى أُمِّهِ بَطْنِ فِی

                                                      
ی گذشت که همگی را دیگر یثنوشت دوم( احاد)بویژه در پی 310در جلسه( حدیثی نزدیك به مضمون فوق گذشت و 2. در جلسه قبل )حدیث 1

 /hajj-http://yekaye.ir/al-22-5  توان به اینجا هم مربوط دانست.می

 شود توضیحاتی داده است:درباره اینکه چرا جنین دختر یا پسر می همچنین روایات زیر

 رَةً؟جُلِ إِذَا کَانَ مُؤَنَّثاً وَ الْمَرْأَةُ إِذَا کَانَتْ مُذَکَّمَا بَالُ الرَّ قَالَ عِمْرَانُ الصَّابِی:

 الْغُلَامِ کَانَتْ مُذَکَّرَةً وَ عَ مَوْضِعَ الْجَارِیَةِ کَانَ مُؤَنَّثاً وَ إِذَا صَارَتِ الْجَارِیَةُ مَوْضِقَالَ الرِّضَا ع: عِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَمَلَتْ وَ صَارَ الْغُلَامُ مِنْهَا فِی الرَّحِمِ

تَوْأَمَیْنِ  مَ ثَدْیَاهَا جَمِیعاً تَحْمِلُهَا وَ رُبَّمَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَیْنِ فِی َبطْنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ عَظُذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ الْغُلَامِ فِی الرَّحِمِ مِمَّا یَلِی مَیَامِنَهَا وَ الْجَارِیَةِ مِمَّا یَلِی مَیَاسِرَ

رُ أَعْظَمَ کَانَ الْمَوْلُودُ أُنْثَى وَ إِذَا لثَّدْیُ الْأَیْمَنُ أَعْظَمَ کَانَ الْمَوْلُودُ ذَکَراً وَ إِذَا کَانَ الْأَیْسَاوَ إِنْ عَظُمَ أَحَدُ ثَدْیَیْهَا کَانَ ذَلِكَ دَلِیلًا عَلَى أَنَّهُ تَلِدُ وَاحِداً لَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ 

. )مناقب آل أبی طالب علیهم سَرُ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ أُنْثَى وَ إِذَا ضَمِرَا جَمِیعاً تُسْقِطُهُمَا جَمِیعاًانَتْ حَامِلًا فَضَمِرَ ثَدْیُهَا الْأَیْمَنِ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ غُلَاماً وَ إِذَا ضَمِرَ ثَدْیُهَا الْأَیْ کَ

 (354، ص4السالم )البن شهرآشوب(، ج

فَلَمَّا جَلَسَ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ بُرْدُ   أَقْبَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْماً وَ یَدُهُ عَلَى عَاتِقِ سَلْمَانَ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ ع حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ َبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالعَنْ أَ

وَ أَنْتَ  -فَإِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْهَا عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْمَ نَالُوا مِنْكَ -مِنِینَ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَفَسَلَّمَ وَ جَلَسَ بَیْنَ یَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْ -خَزٍّ

لُ بِوَجْهِهِ نَّكَ وَ الْقَوْمُ شَرَعٌ سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ: سَلِ ابْنِی هَذَا یَعْنِی الْحَسَنَ فَأَقْبَلَ الرَّجُوَ إِنْ أَْنتَ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا عَلِمْتُ أَ -أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَیْرِكَ

وَ مِنْهُمْ مَنْ یُشْبِهُ أُمَّهُ وَ أَخْوَالَهُ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ  -مَنْ یُشْبِهُ أَبَاهُ وَ أَعْمَامَهُ نْهُمْ وَ أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَلِدُ لَهُ الْأَوْلَادُ مِ... عَلَى الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ: یَا بُنَیَّ أَخْبِرْنِی 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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نظر  ای دردهد انسان موجودی است كه برایش برنامهطراحی رابطه زوجین در متن خلقت، از شواهدی است كه نشان می

 اند و به حال خود رها شده، نیست.گرفته

 توضیح تفصیلی

 كند كه به حال خود رها شده است؟!در آیات قبل، ابتدا گالیه شد كه چرا انسان گمان می

دهی خاصی ینش و سامانای قرار داد و آفرای از منی آفرید و آن را علقهآنگاه، پس از اینکه اشاره كرد كه انسان را از نطفه

 از او قرار داد دو زوج مذكر و مونث. آنگاه،فرمود در وی اعمال كرد، را 

انسان، كه  درواقع، اینکه خلقت انسان در قالب دو زوج مذكر و مونث قرار گرفته، اشاره است به نظم خاصی در وجود

 ای در كار او بوده است: داللت دارد بر اینکه غایت و برنامه

بط و نسبت است اند كه این رش، ربط و نسبتی واقعی بین او و یك موجود دیگر قرار دادهیعنی هر انسانی در متن آفرینش

ت؛ وقتی چنین است، ای خارج از او از ابتدا او را دربرگرفته اسكه امکان بقای انسان در جهان را مهیا كرده است؛ پس برنامه

 اند.هدف در عالم رها نکردهبرنامه و بیپس او را بی

 

 «یلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثفَجَعَ( »2

سنده؛ و دهد انسان موجودی است وابسته، و نه خودبطراحی رابطه زوجین در متن خلقت، از شواهدی است كه نشان می

 گذارد.لذا جایی برای مغرور شدن و گردنکشی او در برابر خدا باقی نمی

هر  همتاست؛ زیرازمندی آنها به موجودی است كه او خود تك و بیدر حقیقت، زوجیت در موجودات از عالئم نیا

یك خودبسنده دهد هیچموجودی كه زوجی دارد، یك وابستگی و نیازمندی متقابلی بین او و زوجش وجود دارد كه نشان می

 نیستند.

                                                      
وَ إِذَا سَبَقَتْ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ یُشْبِهُ  -لَدَ یُشْبِهُ أَبَاهُ وَ ُعمُومَتَهُفَإِنَّ الْوَ -فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ -وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی یَلِدُ لَهُ أَوْلَادٌ ...الْحَسَنُ ع: نَعَمْ 

 (45، ص2)تفسیر القمی، ج أُمَّهُ وَ أَخْوَالَه

 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:  بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَمَّدِحَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَ 

ضَاءُ غَلِیظَةٌ وَ نُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِیقَةٌ قَالَ إِنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَیْهَ أَبَاهُ وَ رُبَّمَا أَشْبَهَ عُمُومَتَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا أَشْبَهَ أَخْوَالَهُ وَ رُبَّمَا أَشْبَ

 (94، ص1الشرائع، ج هَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ. )عللبَتْ نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ نُطْفَةَ الرَّجُلِ أَشْبَفَإِنْ غَلَبَتْ نُطْفَةُ الرَّجُلِ نُطْفَةَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ عُمُومَتَهُ وَ إِنْ غَلَ

عَنْ عَبْدِ  یدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِبْأَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِیمَا کَتَبَ إِلَیَّ قَالَ أَخْبَرَنِی الْقَاسِمُ 

وَ عَمَّهُ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ  الَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ فَالْوَلَدُ یُشْبِهُ أَبَاهُاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ یُشْبِهُ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ قَ

 (94، ص1لرَّجُلِ یُشْبِهُ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ خَالَهُ. )علل الشرائع، جا

بِهَا یَعُودُ الشِّبْهُ. )بحار األنوار، رِلَى أَقَارِبِهِ وَ إِذَا غَلَبَ مَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِلَیْهَا وَ إِلَى أَقَاوَ رُوِیَ أَنَّهُ ص قَالَ: إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ یَکُونُ ذَکَراً وَ یَعُودُ شِبْهُهُ إِلَیْهِ وَ إِ

 (331، ص57ج
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عی داشته باشد؛ شود كه نظام خانواده تفاوت بنیادین با نظامات اجتمافرینش انسان، موجب میقرار دادن زوجیت در متن آ

 تر در زمینه احیای حقوق و جایگاه زنان رقم بزند.تواند طرحی عمیقمی كه توجه به این تفاوت،

 شناسی و مساله فمینیسمنکته تخصصی انسان

همی كه در این مآزادی و حقوق زنان، و برابری زن و مرد است؛ اما نکته شود مساله از مسائلی كه امروزه زیاد مطرح می

قیر، ارباب و رعیت، شود این است كه تفاوت زن و مرد، از جنس تفاوتهای كارگر و كارفرما، ثروتمند و فبحثها نادیده گرفته می

 ودند، نیست:جویانه درصدد غلبه بر آنها بهای برابریای كه نهضتهای اجتماعیو سایر تفاوت

های محیطی و اجتماعی بوده است )در ذات هیچ انسانی ثبت نشده های مذكور، بیش از هر چیز، ناشی از وضعیتتفاوت

كه باید كارگر باشد یا كارفرما، ارباب باشد یا فقیر، و ...( اما تفاوت زن و مرد، تفاوتی است كه در متن خلقت تعبیه شده است. 

اند؛ اما در عین بودن مشترك« انسان»تری یکی از این دو بر دیگری نیست؛ چرا كه زن و مرد هر دو در این تفاوت، به معنای بر

های اجتماعی بر آنها تحمیل كرده باشد كه بتوان از كنار گذاشتن آن سخن حال، این تفاوت، صرفا تفاوتی نیست كه وضعیت

ئات متفاوتی در این دو رقم خورده، كه همان گونه كه نادیده گرفتن شود، اقتضاگفت؛ بلکه تا آنجا كه به متن آفرینش مربوط می

 زند.زند؛ نادیده گرفتن این اقتضائات متفاوت هم به هر دوی اینها لطمه میبودن این دو، به هر دوی اینها لطمه می« انسان»

گرفته و زن در موقعیت درجه دو قرار می شده؛قلمداد می« نمونه آرمانی انسان»به عنوان « مرد»درواقع، در تاریخ بشر، غالبا، 

ها و اقتضائات آنها را منکر شویم؛ بلکه است؛ كه این نارواست؛ اما جبران این امر ناروا، در گروی این نیست كه اصل تفاوت

 ها را به معنای برتری یکی بر دیگری ندانیم.در گروی این است كه این تفاوت

آنها برای ساالری( هم رواج دارد: های فمینیستی )= زنحتی در جنبش« ونه آرمانیمرد، به عنوان نم»متاسفانه، الگوی 

ارزش دادن به زن، صرفا بر چیزهایی كه برای مردان مهم است، )مانند رسیدن به مقامات باالی سیاسی و اقتصادی( اصرار دارند 

ای از آن ندارند، )مانند لذت مادری، عاطفه جربههایی كه اساساً مال زنان است، و مردان هیچ تها و ویژگیو برخی از لذت

گیرند تا جایی كه هر سخنی درباره احیای حقوق زن، كه بخواهد این ابعاد را هم جدی بگیرد، به عنوان مادری( نادیده می

 گیرد!گرایانه مورد مخالفت قرار میهای واپسدیدگاه

 بشر شده است:  در تاریخ« زن»به قول شهید مطهری، سه گونه مواجهه با 

بودن وی و برابری وی با مرد در « انسان»بودن وی چنان برجسته بود كه « زن»)یعنی « شیء گرانبها»مواجهه به عنوان 

های انسانیت به غفلت سپرده شد؛ زن خیلی خوب بود، اما صرفا به عنوان كاالی نفیسی در اختیار مرد، و نه دارای فعالیت

 با در گذشته تاریخ این گونه بوده(؛ ای از خودش؛ كه غالانسانی

)به برابری وی با مرد بقدری اصرار شد كه ابعاد متمایز زن مورد غفلت واقع شد، و لذا « بهاانسان بی»مواجهه به عنوان 

نیافتنی كرد و برای مردان دستكرد و تمایز خودش را در برابر مردان حفظ میای كه در طول تاریخ، زن ایفا میآن جایگاه متعالی

 نمود، از دست داد(؛ می
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دان متمایز و متعالی اش كه او را در چشم مرها و تمایزات زنانهخواهد: یعنی هم ویژگیمی« انسان گرانبها»ولی اسالم او را 

 گیرد.اش كه فعال بودن و مسئول بودن وی در ابعاد اجتماعی را جدی بهای انسانیگرداند، حفظ شود؛ و هم ویژگیمی

 ام.سط دادهبدر پیش گرفته و بنده هم در آن را « نظام حقوق زن در اسالم»مبنایی است كه شهید مطهری در كتاب  این

 توانید به مقاله زیر، برای مختصری از آن تحلیل، می

family-and-woman-the-of-problems-analyzing-for-paradigm-http://www.souzanchi.ir/islamic/  

جنسیت »و « 3روایت مطهر، ج»)شهید مطهری( ویا به دو كتاب « نظام حقوق زن در اسالم»تر به كتاب و به طور تفصیلی

 ی( مراجعه كنید.)سوزنچ« ای اسالمی با مساله رابطه دختر و پسرو دوستی، مواجهه

 

 ۸/2/1396           یأَنْ یُحْیِیَ الْمَوْت یأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل   40( آیه 75( سوره قیامت )39۸

 ترجمه

 آیا آن ]كه چنین كرد[ توانا نیست بر آنکه مردگان را زنده كند؟!

 حدیث

« ا زنده كند؟!د[ توانا نیست بر آنکه مردگان رآیا آن ]كه چنین كر»( روایت شده است كه وقتی این آیه نازل شد كه 1

 پیامبر اكرم ص فرمود: خدایا تو منزهی ، بله، ]تواناست[.

 اند..نیز این را از پیامبر ص روایت كرده 2هم روایت شده است؛ و بسیاری از صحابه 1این مضمون از بسیاری از امامان

 608، ص10، جمجمع البیان

                                                      
هم  1۸3، ص2عیون أخبار الرضا علیه السالم، جو در « وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»البیان، در ادامه آمده است: . در مجمع 1

 درباره امام رضا ع آمده است:

ی الضَّحَّاكِ یَقُولُ بَعَثَنِی بِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ أَبِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَحَدَّثَنَا تَمِیمُ 

 بلی. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ :یامَةِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَاکَانَ إِذَا قَرَأَ ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِ…دِینَةالْمَأْمُونُ فِی إِشْخَاصِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع مِنَ الْمَ

 این روایات از صحابه نقل شده است: 296، ص6الدر المنثور، ج. در  2

ذه اآلیة أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ هالنبی صلى اهلل علیه و سلم إذا قرأ  و أخرج عبد بن حمید و ابن األنباری فی المصاحف عن صالح أبى الخلیل قال کان

 قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم سبحان ربى و بلى َأنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى عَلى

 قال سبحانك اللهم و بلى َأنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى و أخرج ابن مردویه عن أبى هریرة ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم کان إذا قرأ أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى

ة ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ فإذا و أخرج البخاری فی تاریخه عن أبى امامة قال صلیت مع رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم بعد حجته فکان یکثر من قراء

 سمعته یقول بلى و أنا على ذلك من الشاهدین أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى قال أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى

 أ أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلىو أخرج عبد بن حمید و أبو داود و البیهقی فی سننه عن موسى بن أبى عائشة قال کان رجل یصلى فوق بیته فکان إذا قر

  صلى اهلل علیه و سلمقال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول اهلل أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى

http://www.souzanchi.ir/islamic-paradigm-for-analyzing-problems-of-the-woman-and-family/
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 اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى عَلى أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ»بٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِ

 وَ بَلَى.

است در مکن م( از سواالتی كه زندیقی )= كافری( از امام صادق ع پرسید این بود كه: برانگیختن ]در معاد[ چگونه 2

دیگر در  خورند و عضویحالی كه بدن پوسیده و اعضایش متفرق شده است، عضوی در سرزمینی افتاده و درندگان آن را می

 اند؟پوسانند؛ و عضوی هم خاكی شده كه با آن گِل درست كرده و دیوار ساختهجایی دیگر و حشرات آن را می

ای كه از پیش در كار ی كه چیزی نبود ایجاد كرد و بدون هیچ نمونهامام صادق ع فرمود: همانا كسی كه او را از وضعیت

 باشد، صورت بخشید، تواناست كه آن را برگرداند همان گونه كه آغازش كرده بود.

 350، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 :نَّهُ قَالأَ وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ كَثِیرَةٍ

ا وَ عُضْوٌ بِأُخْرَى تُمَزِّقُهُ هَوَامُّهَا وَ عُضْوٌ وَ أَنَّى لَهُ بِالْبَعْثِ وَ الْبَدَنُ قَدْ بَلِیَ وَ الْأَعْضَاءُ قَدْ تَفَرَّقَتْ فَعُضْوٌ بِبَلْدَةٍ یَأْكُلُهَا سِبَاعُهَ... 

ءٍ َو صَوَّرَهُ عَلَى غَْیرِ مِثَالٍ كَانَ سَبَقَ إِلَیْهِ قَادِرٌ أَنْ یُعِیدَهُ كَمَا لَ ع إِنَّ الَّذِی أَنْشَأَهُ مِنْ غَیْرِ شَیْ؟ قَا-صَارَ تُرَاباً بُنِیَ بِهِ مَعَ الطِّینِ حَائِطٌ

 1.بَدَأَه

 توجه

 ه در اینجاك، 310جلسه 7باشد، بویژه تدبربه این آیه هم مرتبط می 311و  310و  170اغلب احادیث و تدبرهای جلسات 

 شود.مجددا تکرار نمی

79-036-seen-http://yekaye.ir/ya/ 

5-22-hajj-http://yekaye.ir/al/  

6-22-hajj-http://yekaye.ir/al/  

 تدبر

 «یأَنْ یُحْیِیَ الْمَوْت یأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل( »1

 این آیه استداللی است بر وقوع معاد بر اساس استناد به قدرت خدا:

ای دایی كه از نطفهبیند، شواهدی بر این قدرت آورد؛ تا انسان نتیجه بگیرد این خبا توجه به سوابقی كه انسان در خود می

؛ و نیز المیزان، 2حدیثتواند همین انسان مرده را دوباره زنده كند. )انی كامل پدید آورد، حتما و به طریق اولی، میناچیز، انس

 (115، ص20ج

 

 ...«أَ لَیْسَ ذلِكَ ( »2

                                                      
  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79گذشت  2، حدیث170. این حدیث به صورت کاملتر و مفصلتر در جلسه  1

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
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پندارد كه وقتی شروع این سوره با سوگند به قیامت و سوگند به نفس مالمتگر )وجدان( بود و مواخذه انسان كه چرا می

 شود.خوانهایش پوسید دوباره زنده نمیاست

تواند مرده را زنده پرسد آیا چنین خدایی نمیپایان سوره هم بعد از اینکه تطوراتی كه بر انسان گذشته را هشدار داد، می 

 دهد كه احیای خود در روز قیامت را جدی بگیرد.كند؟ یعنی همان وجدان ما را مخاطب قرار می

 ثمره تربیتی

كه همواره مطلب را مستقیما به مخاطب گفت؛ گاهی اصل مطلب واضح است و فقط باید با یك سوال، وجدان  نیاز نیست

 او را بیدار نمود تا خودش اذعان كند.

 

 «یأَنْ یُحْیِیَ الْمَوْت یأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل( »3

 د همین انسان مرده را دوباره زنده كند؟توانای ناچیز، انسانی كامل پدید آورد، نمیآیا این خدایی كه از نطفه

 گیریم؟مان را جدی نمیكنیم، ویا این دانستهتواند؛ اما یا مرتب تردید میدانیم كه میهمه می

 كنیم؟اش این گونه خواهد بود كه ما زندگی میواقعا اگر كسی زندگی بعد از مرگ را جدی بگیرد، آیا روال زندگی

 

 این را در کانال نگذاشتم 

 «یأَنْ یُحْیِیَ الْمَوْت یأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل( »4

مطرح كرد، احتمالی استفاده شد و جمله را به صورت استفهام انکاری )و نه اخباری( « ألیس»درباره اینکه چرا از تعبیر 

 توان پرسید كه فعال پاسخی برایشان ندارم:(، اما سواالت دیگری هم می2بیان شد )تدبر

 ؟«هو: او»استفاده كرد، نه از تعبیر « ذلك: آن»رای اشاره به خدا از تعبیر چرا ب

 را افزود، احتماال برای تاكید؛ اما چرا از اسم فاعل )قادر( استفاده كرد و نه فعل )یقدر(؟« بـ»چرا حرف 

 ؟«علی احیاء الموتی»آورد و نفرمود « یأَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتعلی »چرا به صورت 

 

 سوره قیامتبندی جمع

 بندی، ابتدا مناسب است مروری بر مضامین این سوره داشته باشیم:پیش از جمع

 مروری بر مضامین سوره

 یكه وقت پنداردیو سوگند به نفس مالمتگر )وجدان( بود و مواخذه انسان كه چرا م امتیسوره با سوگند به ق نیشروع ا

 .شودیدوباره زنده نم دیپوس شیاستخوانها
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آوریم، به ریشه سوال و اشکال كردنهای انسان درباره قیامت فرماید ما حتی سرانگشتانش را هم گرد میاینکه میبعد از 

خواهد جلوی راه خودش را باز كند كه هر كاری دلش خواست بکند. به همین جهت است كه از پردازد: اینکه انسان میمی

 پرسد؟چند و چون و زمان و مکان قیامت می

دهد، چرا كه قیامت در افق زمان ای است كه فالن تاریخ ویا فالنجا رخ میگوید قیامت واقعهدر جوابش نمی قرآن كریم

ها خیره شود، ماه تیره و تار كوشد نشان دهد كه چگونه وقوع قیامت در فوق افق دنیاست: روزی كه دیدهدنیا نیست؛ بلکه می

توان فرار كرد؛ اما پناهگاهی نیست و استقرار همگان نزد وید كه كجا میشود؛ و خورشید و ماه به هم برآیند، و انسان بگ

 شود.خداست و در آن روز است كه انسان از اعمال ماتقدم )از پیش فرستاده( و ماتأخر )بعدا فرستاده( خویش آگاه می

یی است تا حقیقت خود هاتراشیدهد كه بلکه انسان خودش از وضع خودش خبر دارد؛ و اینها فقط بهانهسپس تذكر می

 را از خویش مخفی نماید.

اند )كه در خواندن قرآن ای در این سوره دانستهشود كه اغلب آن را مانند جمله معترضهدر ادامه یك فرازی گشوده می

اظر عجله نکن و پیش از تمام شدن القای وحی، شروع به خواندن ننما و نگران جمع و حفظ قرآن مباش(؛ و برخی هم آن را ن

شود: انسانی در مقابل دستور پیامبر ایستاده و اند كه به نحوی به آیات قبل و بعد هم مرتبط میبه یك واقعه خاص دانسته

خواهد كه منتظر بماند تا خداوند دارد و از او میدر این زمینه برحذر می كند، و خداوند پیامبر را از افشاگریتراشی میبهانه

 اگری را در عالم انجام دهد.هر زمان خواست آن افش

های ایستادن در برابر دستور پیامبر ص و تعالیم وحی( اشاره های انکار قیامت )و ریشهبه هر حال، در ادامه دوباره به ریشه

 اید.تر را رها كردهبینید! به امر زودگذر دل بسته و امر اصیلتان را میكند: ریشه مشکالت شما این است كه فقط جلوی بینیمی

دهد: كسانی كه چون آخرت را جدی گرفتند در آن روز خوشحال و بندی از انسانها ارائه میدر فراز بعد، یك دسته

رو و شود؛ و كسانی كه چون به دنیا چسبیدند، سیهسیما هستند و چشم دلشان از رویت پروردگارشان سیراب میخوش

 اند.اند و در موقعیتی كمرشکن گیر افتادهپریشان

افکنید، مرگ كه دیگر قابل تردید نیست. ببینید كه چگونه گردد؛ اگر در قیامت تردید میآنگاه به لحظه مرگ انسان برمی

فهمد كه زمان جدایی رسیده و دنیایش به آخرتش گردند اما خودش میرسد همه دنبال راه عالجی میوقتی جان به لب می

شود؛ در حالی كه نه اهل نماز بود و نه حقیقت را تصدیق می كرد؛ بلکه منکر خورد و به سوی پروردگارش روانه میگره می

رفت؛ پس چنین كسی هر آنچه بر سرش گرداند و با غرور و تبختر به نزد نزدیکان خویش میحقیقت بود و از حق روی برمی

 آید سزاوارش است، سزاوار.

انسان واقعا این چنین حساب كرده كه به حال خود رها شده است؟ پردازد كه آیا در فراز پایانی دوباره به هشدار انسان می

ای نبود كه از جایی پست و حقیر به جای پست و حقیر دیگری افتاد و بعد علقه شد؛ خدا او را آفرید و ای از منیآیا نطفه

هم در وجود هر یك، و هم در سامان داد و از این نطفه و علقه ناچیز، زن ویا مردی را پدید آورد كه این اندازه پیچیدگی، 

ای در كار بوده است؛ روابط و نیازهای متقابل آنها در كار است كه همگی شاهدی است بر اینکه واقعا برای او طرح و برنامه

 آیا چنین خدایی از اینکه وقتی او مُرد، دوباره او را زنده كند، ناتوان است؟!
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 شناسیبندی: درسی در حوزه انسانجمع

آید، هشداری است به بندی بتوان به این نکته اشاره كرد كه این سوره، همان طور كه از اسمش برمیاید در جمعاكنون ش 

خواهد بفرماید كه ای انسان، حقیقت خودت را به دنیا محدود نکن و به دنیا دل مبند. حقیقت تو بسیار جدی گرفتن قیامت؛ می

ی واهی، از آن حقیقت ابدی خویش غافل گردی. چرا تلقی خود از قیامت را هاتراشیفراتر از دنیاست؛ سعی نکن با بهانه

توانی انکار كنی! آفرینش جویی؟ لحظه مرگ را كه نمیكنی و آن را صرفاً در زمان و مکانی در انتهای دنیا میاصالح نمی

بینی دست بردار و خدا را این كوتهتوانی انکار كنی! از نخستین و تطوراتی كه خودت در سیر آنها نقشی نداشتی را كه نمی

بینی كه سزاوار چیزی كمتر از جدی بگیر تا به حقیقت خودت پی ببری؛ كه اگر حقیقت خود را در این افق عظیم بشناسی می

 لقاءاهلل نیستی!

آنگاه با شناخت بخشد تا دركمان از خویش تغییر یابد، خواهد افق دید ما را ارتقاء رسد این سوره میدر واقع، به نظر می

كنیم كه پایانش سفیدرویی و سرور بریم و آن گونه زندگی میكنیم، به فلسفه زندگی پی میجدیدی كه از خویش حاصل می

 رویی و پریشانی.است، نه سیه

 و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

 

 آیات اولیه سوره عنکبوت

هایی شدیم كه اثرات خلقت انسان شروع كردیم و تدریجا وارد بحث شناسی را از زاویه مسائل مربوط بهمباحث انسان

های مهم داد. بحث قیامت و اثرات آن در شناخت خویش از بحثاین شناخت ما از انسان را در زندگی او در دنیا نشان می

ها باشد و احساس تکراری حثقرآنی است كه در بحث سوره قیامت تنها به زوایایی از آن اشاره شد. اما برای اینکه تنوعی در ب

 رویم.بودن به اشخاص دست ندهد، در ادامه سراغ زاویه دیگری از مباحث كاربردی مربوط به انسان می

های انسان، بویژه تصمیمات گیریگیری نحوه تصمیمیکی از ثمرات مهم شناخت ابعاد وجودی انسان، ثمره آن در شکل

گیری مان در مقام تصمیمرویم كه برای افزایش قدرت تحلیلعال به سراغ آیاتی میاجتماعی است. اكنون به یاری خداوند مت

گیری در ای كه تصمیمهای اجتماعیمفید باشد: این بار آیات ابتدایی سوره عنکبوت را برگزیدیم كه مربوط است به وضعیت

 شود.آنها دشوار می

 

 

 9/2/1396                      نْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَأَ حَسِبَ النَّاسُ أَ   2( آیه29( سوره عنکبوت )399

 ترجمه

 شوند؟!ای آزموده نمیآیا مردم چنین حساب كردند كه وانهاده شوند كه بگویند ایمان آوردیم و اصال به فتنه
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 نکات ترجمه

 « حَسِبَ»

 18و جلسه ) muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115/( 96در جلسه و استعماالت قرآنی آن« حسب»ماده درباره 

) /ahzab-al-33-39http://yekaye.ir/(توضیحاتی ارائه شد. 

http://yekaye.ir/al- 77در جلسه« فتنه»درباره این ماده و كلمه  است كه« فتن»فعل مضارع مجهول از ماده « فْتَنُونَ یُ»

14-057-hadeed/ 7-27 247و جلسه-aaraf-http://yekaye.ir/al/ .توضیحاتی گذشت 

 شأن نزول

ل سنت های متعددی روایت شده است. روایتی كه هم در كتب شیعه و هم در كتب اهاره نزول این آیه شأن نزولدرب

 آمده، این است:

 شِیَعاً سَکُمْوْقِکُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَْو یَلْبِأَْن یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً مِنْ فَ قُْل هُوَ الْقادِرُ عَلیسوره انعام ) 65هنگامی كه آیه 

شما بفرستد یا شما را گروه گروه  بر یسرتان یا از زیر پاهایتان عذاب یبگو: او تواناست كه از باال: وَ یُذیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

یامبر ص برخاست و وضو ( نازل شد پ]دیگر[ بچشاند. یاز شما را به بعض یبه هم اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعض

ن خواست كه س ایستاد و نماز خواند چه نماز زیبایی؛ آنگاه از خداوند سبحارفت و در وضو گرفتن سنگ تمام گذاشت؛ سپگ

را به  یعذاب بعضنه د و را گروه گروه به هم انداز بر امتش عذابی نفرستد، نه از باالی سرشان و نه از زیر پاهایشان، و نه آنها

از اینها امان  نازل شد و گفت: محمد! خداوند متعال تقاضایت را شنید؛ و در مورد دو تا. پس جبرئیل ]دیگر[ بچشاند یبعض

بفرستاد؛ ولی در دو مورد  داد و در مورد دوتا امان نداد؛ آنها را امان داد از اینکه عذابی از باالی سرشان ویا از پایین پایشان

 دیگر، به آنها ضمانتی نداد.

وباره دعا كرد. پس امتم به كشتن همدیگر بپردازند چگونه باقی خواهد ماند. پس ایستاد و د پیامبر ص فرمود: جبرئیل! اگر

 مانیا ندیه بگوكحساب كردند كه وانهاده شوند  نیمردم چن ایآبه نام خداوند رحمان و رحیم؛ الف الم میم. » آیه نازل شد:

از پیامبرش  ای كه امت بعدفرمود: گریزی نیست از فتنه( پس 3-1)عنکبوت/« !شوند؟یآزموده نم یاو اصال به فتنه میآورد

[ تا روز قیامت بدان مبتال شود تا راستگو از دروغگو معلوم گردد؛ چرا كه وحی قطع شده و شمشیر و جدایی كلمه ]= افتراق

 ماند.می

 385، ص3كشف األسرار و عدة األبرار، ج  ؛488، ص4مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

ر الکلبی أنه لما نزلت هذه اآلیة قام النبی ص فتوضأ و أسبغ وضوءه ثم قام و صلی فأحسن صالته ثم سأل اهلل فی تفسی

سبحانه أن ال یبعث علی أمته عذابا من فوقهم و ال من تحت أرجلهم و ال یلبسهم شیعا و ال یذیق بعضهم بأس بعض فنزل 

و إنه قد أجارهم من خصلتین و لم یجرهم من خصلتین أجارهم من أن  جبرائیل )ع( فقال یا محمد إن اهلل تعالی سمع مقالتك

یبعث علیهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم و لم یجرهم من الخصلتین األخریین فقال ص یا جبرائیل ما بقاء أمتی مع 

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/39-33-al-ahzab/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
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یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ اآلیتین فقال ال بد من قتل بعضهم بعضا فقام و عاد إلی الدعاء فنزل الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ 

 1.فتنة تبتلی بها األمة بعد نبیها لیتبین الصادق من الکاذب ألن الوحی انقطع و بقی السیف و افتراق الکلمة إلی یوم القیامة

 حدیث

یشان وارد اشد، امیرالمومنین ع بر  گوید: پیامبر خدا ص یك شب در مسجد بود. نزدیك صبح كه( سماعة بن مهران می1

 شد. پیامبر خدا او را صدا كرد و فرمود: یا علی!

 حضرت علی ع پاسخ داد: لبیك!

 حضرت فرمود: بیا اینجا !

ار حاجت بینی بیتوته كردم و از خداوند هزچون حضرت علی ع نزدیك آمد، پیامبر ص فرمود: شب را در اینجا كه می

م خواستم امتم را روا داشت؛ و مثل آن را برای تو خواستم و برای تو هم روا داشت؛ و از پروردگارخواستم كه همه را برایم 

ب كردند كه وانهاده حسا نیمردم چن ایآالف الم میم. »القول گرداند؛ پروردگارم نپذیرفت و فرمود: بعد از من در مورد تو متفق

 «!شوند؟یوده نمآزم یاو اصال به فتنه میآورد مانیا ندیشوند كه بگو

                                                      
از اهل سنت نقل « شودگفته می»مطالبی را با تعبیر  البیان، این مطلب ذیل سوره انعام آمده و ذیل سوره عنکبوت این را نیاورده و. البته در مجمع 1

 کنند:می

یهم من کان فی المدینة أنه قیل نزلت اآلیة فی عمار بن یاسر و کان یعذب فی اهلل عن ابن جریج و قیل نزلت فی أناس مسلمین کانوا بمکة فکتب إل

نهم من نجا عن الشعبی و قیل أنه مهم المشرکون فآذوهم و قاتلوهم فمنهم من قتل و ال یقبل منکم اإلقرار باإلسالم حتی تهاجروا فخرجوا إلی المدینة فاتبع

مجمع البیان فی تفسیر ) ن عباسأراد بالناس الذین آمنوا بمکة سلمة بن هشام و عیاش ابن أبی ربیعة و الولید بن الولید و عمار بن یاسر و غیرهم عن اب

 ( 427، ص۸القرآن، ج

ر میان اهل سنت هم دخبر حذیفه را آورده است که بسیار خواندنی است. حذیفه  329-32۸، ص2لی الصواب )للدیلمی(، جإرشاد القلوب إاما در 

شود و در تاندار بصره میشود که اسراری داشت که دیگران نداشتند. وی بعد از کشته شدن عثمان، از طرف امیرالمومنین ع اسبه عنوان کسی شناخته می

 الَّذِی أَحْیَا الْحَقَّ وَ أَمَاتَ الْبَاطِلَ وَ جَاءَ  الْحَمْدُ لِلَّهِای است به خلفای قبلی )آورد که کنایهرا می« امیرالمومنین حقا حقا»خواند تعبیر می ای کهاولین خطبه

عْدَ نَبِیِّنَا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَسُولُهُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً حَقّاً وَ خَیْرُ مَنْ نَعْلَمُهُ بَ اللَّهُ وَ [ الظَّالِمِینَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ بِالْعَدْلِ وَ دَحَضَ الْجَوْرَ وَ رکبت ]کَبَتَ

داند بگوید. ایشان مطلب را به می خواهد مطالبی کهیمشود و از ایشان به اصرار (. یکی از حضار متوجه این کنایه میأَوْلَی النَّاسِ بِالنَّاسِ وَ أَحَقُّهُمْ بِالْأَمْر

 کنند که در فرازی از آن آمده است:تفصیل بیان می

ا احْتَاجُوا إِلَیْهِ وَ یعَ مَاسْتُتِمَّ حَجُّهُمْ وَ قَضَوْا مَنَاسِکَهُمْ وَ عَرَفَ النَّاسُ جَمِ وَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ وَ خَرَجَ بِنِسَائِهِ مَعَهُ وَ هِیَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَلَمَّا...

حِداً هَبَطَ کَّةَ فَأَقَامَ بِهَا یَوْماً وَا الْمُشْرِکُونَ بَعْدَهُ وَ رَدَّ الْحَجَّ إِلَی حَالَتِهِ الْأُولَی وَ دَخَلَ مَأَعْلََمهُمْ أَنَّهُ قَْد أَقَامَ لَهُمْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ ع وَ قَدْ أَزَالَ عَنْهُْم جَمِیعَ مَا أَحْدَثَهُ

مَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ آهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا عَلَیْهِ الْأَمِینُ جَبْرَائِیلُ ع بِأَوَّلِ سُورَةِ الْعَنْکَبُوتِ فَقَالَ اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ بِسْمِ اللَّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا فَمْ حَسِبَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ أَنْ یَسْبِقُونا ساءَ ما یَحْکُمُونَ ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ. أَفَتَنَّا الَّ

قِضَاءِ أَجَلِهِ َأنْ یَسْتَخْلِفَ عَلَی أُمَّتِِه قُولُ لَكَ إِنِّی مَا أَرْسَلُْت نَبِیّاً قَبْلَكَ إِلَّا أَمَرْتُهُ عِنْدَ انْلَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَجَبْرَائِیلُ وَ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ فَقَا

رِهِ هُمُ الْکَاذِبُونَ وَ قَدْ دَنَا یَا یَأْمُرُهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّادِقُونَ وَ الْمُخَالِفُونَ عَلَی أَمْ تَهُ وَ أَحْکَامَهُ فَالْمُطِیعُونَ لِلَّهِ فِیمَامِنْ بَعْدِهِ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یُحْیِی لَهُمْ سُنَّ

بِرَعِیَّتِكَ وَ أُمَّتِكَ إِنْ أَطَاعُوهُ  یَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ تَعْهَدَ إِلَیْهِ فَهُوَ الْخَلِیفَةُ الْقَائِمُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ عَلِمُحَمَّدُ مَصِیرُكَ إِلَی رَبِّكَ وَ جَنَّتِهِ وَ هُوَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَنْصِبَ لِأُ

 ...اأَسْلَمُوا وَ ِإنْ عَصَوْهُ کَفَرُوا وَ سَیَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ هِیَ الْفِتْنَةُ الَّتِی تَلَوْتَ الْآیَ فِیهَ
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 420تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص

عَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَیْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَمَا

یَا عَلِیُّ قَالَ لَبَّیْكَ قَالَ هَلُمَّ یْلَةٍ فِی الْمَسْجِدِ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الصُّبْحِ دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ ص كَانَ ذَاتَ لَ

سَأَلْتُ رَبِّی أَلْفَ حَاجَةٍ فَقَضَاهَا ِلی وَ سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهَا فَقَضَاهَا لَكَ وَ سَأَلْتُ إِلَیَّ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ بِتُّ اللَّیْلَةَ حَیْثُ تَرَانِی فَقَدْ 

 1«ال یُفْتَنُونَ.الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ »لَكَ رَبِّی أَنْ یَجْمَعَ لَكَ أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی فَأَبَی عَلَیَّ رَبِّی فَقَالَ 

                                                      
  . عالوه بر اولین روایت جلسه بعد که آن هم بسیار موید خوبی برای روایت فوق است، این روایات هم در همین راستاست: 1

بْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِیهِ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ عَأَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ( 1)

اللَّهِ مَا هَذِهِ  لْتُ یَا رَسُولَ قُنَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ قَالَعَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ص قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الم أَ حَسِبَ ال

؛ مناقب آل أبی طالب علیهم 419ات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، صالْفِتْنَةُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّكَ مُبْتَلًی بِكَ وَ إِنَّكَ مُخَاصِمٌ فَأَعِدَّ لِلْخُصُومَةِ. )تأویل اآلی

 (203، ص3السالم )البن شهرآشوب(، ج

: قَالَ  الْکُوفِیُّ سَعِیدٍ بْنِ  حَمَّدِمُ  بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ بِبَغْدَادَ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عُمَرُ  حَفْصٍ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْوَالِدُ الْحَاکِمُ  دَّثَنَا( ح2َ)

 عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ سَیْنِالْحُ  عَنِ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ، بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ قٍ،مُخَارِ بْنُ حُصَیْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا[ قَالَ ] خَزَّازُالْ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 ،1ج تفضیل،ال لقواعد التنزیل شواهد. )بِكَ مُبْتَلًی وَ مُبْتَلًی إِنَّكَ عَلِیُّ یَا: الَقَ الْفِتْنَةُ هَذِهِ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا :قُلْتُ الْآیَةَ، النَّاسُ  حَسِبَ أَ الم نَزَلَتْ  لَمَّا: قَالَ ع

 (565ص

: قُلْتُ لَهُ فَسِّرْ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَحَسَنِ وَ قَالَ أَیْضاً حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیُّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْ( 3) 

دِِه عَلَی النَّاسِ ی طَالِبٍ ع مِنْ بَعْهِ ص کَانَ حَرِیصاً عَلَی أَْن یَکُونَ عَلِیُّ بْنُ َأبِفَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّ« ءٌلَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ»لِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص 

نْ قَبْلِهِْم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِ بَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ وَخَلِیفَةَ وَ کَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَالَ وَ عَنَی بِذَلِكَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ الم أَ حَسِ

 (420مْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. )تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، صفَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ قَالَ فَرَضِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَ

 یا اهلل أراده ءلشی و -اهلل قاله ءلشی: ع جعفر أبو فقال: قال لی، فسره «ءٌشَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَكَ لَیْسَ» لنبیه قوله ع جعفر ألبی قلت قال جابر ( عن4)

 ذلك معنی فما: قلت: قال ص اهلل رسول أراد ما خالف اهلل عند کان و الناس علی بعده من ع علی یکون أن علی -حریصا کان ص اهلل رسول إن جابر،

 فیما محمد یا علیك[ أنزل] أتل لم أ غیره، فی و علی فی إلی األمر علی فی محمدا یا ءٌشَیْ  الْأَمْرِ مِنَ  لَكَ لَیْسَ  ع رسوله ل اهلل قول بذلك عنی نعم: قال

 )تفسیر إلیه األمر ص اهلل رسول فوض: قال «مَنَّفَلَیَعْلَ » قوله إلی «یُفْتَنُونَ ال هُمْ وَ آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ -یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ الم» إلیك کتابی من أنزلت

 (19۸ص ،1ج العیاشی،

مَدُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ بِی بَکْرٍ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الدیورزنی حَدَّثَنَا أَحْعَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَارِسِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَ( 5)

الْأَنْصَارِیُّ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَکَمِ وَ 

عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمَكَ بِنَبِیِّكَ حَیْثُ کَانَ ضَیْفاً لَكَ فَضِیلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  یمَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ قَاال: أَتَیْنَا أَبَا أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیُّ فَقُلْنَا یَا أَبَا أَیُّوبَ إِنَّ اللَّهَإِبْرَاهِ

للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنِّی فِی الْبَیْتِ ا عَنْ مَخْرَجِكَ مَعَ عَلِیٍّ تُقَاتِلُ أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أَیُّوبَ فَإِنِّی ُأقْسِمُ لَکُمْ بِافَضَّلَكَ بِهَا فَأَخْبِرْنَ

یَدَیْهِ إِذْ حُرِّكَ الْبَابُ فَقَالَ  رَسُولِ اللَّهِ مَعِی وَ عَلِیٌّ جَالِسٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ یَسَارِهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَائِمٌ بَیْنَ الَّذِی أَنْتُمْ مَعِی فِیهِ وَ مَا فِی الْبَیْتِ غَیْرُ 

فَرَحَّبَ  مَّارُ بْنُ یَاسِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتَحْ لِعَمَّارٍ الطَّیِّبِ فَدَخَلَ عَمَّارٌ فَسَلَّمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِرَسُولُ اللَّهِ یَا أَنَسُ انْظُرْ مَنْ بِالْبَابِ فَخَرَجَ أَنَسٌ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ عَ

وَ حَتَّی یَقْتُلَ بَعُْضهُمْ بَعْضاً وَ حَتَّی یَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعٍْض فَإِذَا رَأَیْتَ ذَلَِك بِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا عَمَّارُ سَیَکُونُ بَعْدِی فِی أُمَّتِی هَنَاتٌ حَتَّی یَخْتَلِفَ السَّیْفُ فِیمَا بَیْنَهُمْ 

فَاسْلُكْ وَادِیَ عَلِیٍّ وَ خَلِّ عَنْ النَّاسِ یَا عَمَّارُ إِنَّ سَلَكَ عَلِیٌّ وَادِیاً فَعَلَیْكَ بِهَذَا الْأَصْلَعِ عَنْ یَمِینِی یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ فَإِنْ سَلَكَ النَّاسُ کُلُّهُمْ وَادِیاً وَ 
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ن كه بیعت خواستند تمام شد و با او بیعت كردند آناای می( روایت شده است كه وقتی كار ابوبکر آن گونه كه عده2

ا صاف ركردند، شخصی نزد امیرالمومنین ع آمد در حالی كه او داشت با بیلی كه در دستش بود روی قبر رسول خدا ص 

ر میانشان افتاد و دم با ابوبکر بیعت كردند و انصار به خاطر اختالفی كه با هم كردند خواری كرد. به ایشان عرض كرد: مردمی

مبادرت كردند  شد[ به پیمان بستن با شخصیآزادشدگان ]لقبی كه به مشركانی كه در فتح مکه از ترس ایمان آوردند داده می

 از ترس اینکه مبادا كار به دست شما بیفتد. 

الف رحیم،  به نام خداوند رحمن و»ر زمین گذاشت و در حالی كه دستانش بر آن تکیه داد، فرمود: حضرت سر بیل را ب

و قطعا  !شوند؟یآزموده نم یاو اصال به فتنه میآورد مانیا ندیحساب كردند كه وانهاده شوند كه بگو نیمردم چن ایآالم میم. 

م كند دروغگویان را؛ اوند معلوم كند كسانی را كه راست گفتند و معلوكسانی را كه قبل از ایشان بودند دچار فتنه كردیم تا خد

 (4-1ت/)عنکبو« كنندافتند، بد حکمی میدهند چنین حساب كردند كه از ما جلو میآیا كسانی كه كارهای بد انجام می

 190، ص1اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج

بْرَ رَسُولِ اللَّهِ مَّا تَمَّ لِأَبِی بَکْرٍ مَا تَمَّ وَ بَایَعَهُ مَنْ بَایَعَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یُسَوِّی قَوَ قَدْ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ أَنَّهُ لَ

لِلرَّجُلِ خَوْفاً  الْأَنْصَارِ لِاخْتِلَافِهِمْ وَ بَدَرَ الطُّلَقَاءُ بِالْعَقْدِ  ص بِمِسْحَاةٍ فِی یَدِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَ وَقَعَتِ الْخَذْلَةُ فِی

تْرَكُوا منِ الرَّحِیمِ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُمِنْ إِدْرَاكِکُمُ الْأَمْرَ فَوَضَعَ طَرَفَ الْمِسْحَاةِ فِی الْأَرْضِ وَ یَدُهُ عَلَیْهَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ 

صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ 

 1«السَّیِّئاتِ أَنْ یَسْبِقُونا ساءَ ما یَحْکُمُونَ

 

 خواند. وسط خطبه كسی بلند شد و گفت:( حضرت علی ع در بصره خطبه می3

 به ما از فتنه خبر بده و آیا از رسول خدا ص در این زمینه سوالی كردی؟

                                                      
 القدیمة(، -هِ عَزَّ وَ جَلَّ. )بشارة المصطفی لشیعة المرتضی )ط عَلِیّاً لَا یَرُدُّكَ عَنْ هُدًی وَ لَا یَدُلُّكَ عَلَی رَدًی یَا عَمَّارُ طَاعَةُ عَلِیٍّ طَاعَتِی وَ طَاعَتِی طَاعَةُ اللَّ

 (146ص

رٍ إِنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدِی هَنَاةٌ حَتَّی هُ لَمَّا نَزَلَتْ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ الْآیَاتِ قَالَ النَّبِیُّ لِعَمَّاإِمَامُ الزَّیْدِیَّةِ أَبُو طَالِبٍ الْهَرَوِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ أَبُو أَیُّوبَ أَنَّ( 6)

عَلِیِّ بْنِ أَِبی طَالِبٍ فَإِْن  نْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَیْتَ ذَلِكَ فَعَلَیْكَ بِهَذَا الْأَصْلَعِ عَنْ یَمِینِیمِفِیمَا بَیْنَهُمْ وَ حَتَّی یَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ حَتَّی یَتَبَرَّأَ بَعْضُُهمْ یَخْتَلِفَ السَّیْفُ 

لِیٍّ طَاعَتِی وَ طَاعَتِی عَ لَا یَرُدُّكَ عَنْ هُدًی وَ لَا یَرُدُّكَ إِلَی رَدًی یَا عَمَّارُ طَاعَةُ عَلِیٍّ وَ خَلِّ عَنِ النَّاسِ یَا عَمَّارُ إِنَّ عَلِیّاً سَلَكَ النَّاسٌ کُلُّهُمْ وَادِیاً فَاسْلُكْ وَادِیَ

 (203، ص3طَاعَةُ اللَّهِ. )مناقب آل أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج

 به این مضمون نزدیك است: . این روایت هم 1

كَ النَّاسَ، فَقَالَ أَمِیرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا نُبَایِعْ لَ یاسُ إِلَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ]الکاظم[ ع قَالَ جَاءَ الْعَبَّ 

)تفسیر القمی، « لَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا االم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُ»اهُمْ فَاعِلِینَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَأَیْنَ قَوْلُهُ: الْمُؤْمِنِینَ ع أَ تَرَ

 (14۸، ص2ج
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مردم  ایآم. الف الم میبه نام خداوند رحمن و رحیم، »حضرت فرمود: همانا هنگامی كه خداوند سبحان نازل فرمود كه: 

ه این فتنه تا كفهمیدم « !شوند؟یآزموده نم یاو اصال به فتنه میآورد مانیا ندید كه وانهاده شوند كه بگوحساب كردن نیچن

ند از ای است كه خداوپس به رسول خدا ص عرض كردم: این چه فتنهشود؛وقتی كه رسول خدا ص در میان ماست نازل نمی

 آن به تو خبر داد؟

 شوند.د از من دچار فتنه میحضرت فرمود: یا علی! همانا امتم بع

افتاد و بر من  گفتم: آیا شما در روز اُحُد، آن جایی كه شهید شد از مسانان آن كه شهید شد و بین من و شهادت فاصله

 دهم كه شهادت در پشت سرت است؟سخت آمد آیا به من نفرمودی: تو را بشارت می

 تو چگونه خواهد بود؟ فرمود: مطلب قطعا این گونه خواهد بود؛ و آن موقع صبر

 گفتم: ای رسول خدا ! اینجا محل صبر نیست؛ بلکه محل بشارت و شکر است

شان منت خواهند . حضرت فرمود: علی! بدرستی كه این قوم با اموالشان به فتنه خواهند افتاد و با دینشان بر پروردگار

كند؛ الل میحهای غافالنه هات دروغین و هوا و هوسگذاشت و از خشم او خود را ایمن خواهند پنداشت و حرام او را با شب

 كنند.پس شراب را به اسم نبیذ و رشوه را به اسم هدیه و ربا را به اسم خرید و فروش حالل می

 رسول خدا ! آن هنگام چه جایگاهی برای آنها قائل شوم؟ جایگاه ارتداد یا جایگاه فتنه؟گفتم:

 فرمود: جایگاه فتنه!

 156طبهخنهج البالغة، 

 ؟و قام إلیه ع رجل فقال أخبرنا عن الفتنة و هل سألت عنها رسول اهلل ص

لُ بِنَا  الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ عَلِمْتُ أَنَّفقال ع إِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَْن یُتْرَ

 ؟تِی أَخْبَرَكَ اللَّهُ بِهَاوَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ أَظْهُرِنَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّ

 .فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ أُمَّتِی سَیُفْتَنُونَ بَعْدِی

ةُ فَشَقَّ نِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ حِیزَتْ عَنِّی الشَّهَادَ أُحُدٍ حَیْثُ اسْتُشْهِدَ مَفَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ لَیْسَ قَدْ قُلْتَ لِی یَوْمَ

 .ذَلِكَ عَلَیَّ فَقُلْتَ لِی أَبْشِرْ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ

 ؟فَقَالَ لِی إِنَّ ذَلِكَ لَکَذَلِكَ فَکَْیفَ صَبْرُكَ إِذاً

 .بُشْرَی وَ الشُّکْرِوَاطِنِ الْولَ اللَّهِ لَیْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَ لَکِنْ مِنْ مَفَقُلْتُ یَا رَسُ

وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ  وَتَهُرَبِّهِمْ وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ یَأْمَنُونَ سَطْ یلَعَ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ 

 .الْبَیْعِوَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ

 ؟ةٍ أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ رِدَّذَلِكَ أَ بِمَنْزِلَةِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِأَیِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ

 1فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ.

                                                      
 سند متصل در کتابش آورده است: ای از این واقعه را حاکم حسکانی با. خالصه 1
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حساب كردند كه  نیمردم چن ایآالف الم میم. »گوید از امام رضا ع شنیدم كه این آیه را تالوت كرد ( معمر بن خالد می4

 ت؟سپس بن من فرمود: فتنه چیس« !شوند؟یآزموده نم یاو اصال به فتنه میآورد مانیا ندیوانهاده شوند كه بگو

 گفتم: فدایت شوم! آنچه می می دانیم این است كه این فتنه در دین است.

ی حرارت دادن و ذوب در مورد طال به معنا« فتن»اندازند ]تعبیر افتید همان گونه كه طال را به فتنه میفرمود: به فتنه می

 های آن است[؛صیكردن طال برای جدا كردن ناخال

 شود.شوید آن گونه كه طال خالص میسپس فرمود: خالص می

 370، ص1الکافی، ج

 الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ»عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ 

یُفْتَنُ الذَّهَبُ ثُمَّ ثُمَّ قَالَ لِی مَا الْفِتْنَةُ قُلْتُ جُعِْلتُ فِدَاكَ الَّذِی عِنْدَنَا الْفِتْنَةُ فِی الدِّینِ فَقَالَ یُفْتَنُونَ كَمَا « یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ

 1قَالَ یُخْلَصُونَ كَمَا یُخْلَصُ الذَّهَبُ.

 

گذاشتند رشان میگرفتند و اره روی سص روایت شده است: قبل از شما كسانی بودند كه گاه آنها را می ( از پیامبر اكرم5

ه گوشت و عصب روی های آهنین آنچتوانست او را از دینش برگرداند؛ و یا با شانهكردند، اما این هم نمیو آنها را دو نیم می

 گرداند.ا از دینش برنمیاما چنین كاری هم او ركندند، استخوان بود را می

 439، ص3، جالکشاف  238، ص3تفسیر جوامع الجامع، ج

ن، ما یصرفه ذلك رأسه فیفرق فرقتی یقد كان من قبلکم یؤخذ فیوضع المنشار عل»سلم: آله و الل ه علیه و  یعن النبی صل

 .نهعن دینه، و یمشط بأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم و عصب، ما یصرفه ذلك عن دی

                                                      
 بْنُ  خَالِدُ یَزِیدَ أَبُو ثَنَاحَدَّ: قَالَ الْمُقْرِئُ هَارُونَ أَبِی بْنُ عُتْبَةُ حَدَّثَنَا: قَالَ طَیِّنٌمُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الرِّکَابِیُّ، الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ السَّعْدِیُّ سَعْدٍ أَبُو حَدَّثَنِی

 إِلَیْهِمْ  الْتَفَتَ ثُمَّ  الظُّهْرَ، اسِبِالنَّ یصَلَّ الْبَصْرَةَ طَالِبٍ أَِبی بْنُ عَلِیُّ افْتَتَحَ لَمَّا: قَالَ الْبَصْرِیِّ مُعَاذٍ أَبِی عَنْ عَامِرٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُسْلِمٍ، بْنِ إِسْمَاعِیلَ  عَنْ الْعُکْلِیُّ یعِیسَ

[: یتَعَالَ َقوْلِهِ] یإِلَ تْرَکُوایُ أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ الم اللَّهُ أَنْزَلَ لَمَّا -نَعَمْ: قَالَ عَنْهَا ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلْتَ هَلْ الْفِتْنَةِ عَنِ فَحَدِّثْنَا: قَالَ قَیْسٍ بْنُ دُعَبَّا فَقَامَ. سَلُوا: فَقَالَ

 مَا یعَلَ اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقُْلتُ  لَكَ بَدَا عَمَّا سَلْ: قَالَ بَعْدِكَ مِنْ أُمَّتَكَ تُصِیبُ لَّتِیا -الْفِتْنَةُ هَذِهِ  فَمَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی: فَقُلْتُ ص النَّبِیِّ یَدَیِ بَیْنَ جَثَوْتُ الْکاذِبِینَ 

 ،1ج تفضیل،ال لقواعد التنزیل شواهد. )سُنَّتِی وَ الْقُرْآنَ یُخَالِفُ ءٍشَیْ  کُلُّ: الَ قَ. لِی فَبَیِّنْهَا هِ اللَّ رَسُولَ یَا: فَقُلْتُ  عَلِیُ یَا الْأَحْدَاثِ یعَلَ: قَالَ بَعْدِكَ مِنْ  أُجَاهِدُ

 (566ص

 . این دو روایت هم در استفاده معنایی از این آیه قابل توجه است: 1

 (427، ص۸اهلل )ع( )مجمع البیان، ج یفتنون یبتلون فی أنفسهم و أموالهم عن مجاهد و هو المروی عن أبی عبد یإن معن (1)

 جَمِیعِ  شَرْحُ فَهَذَا ... منزلتینال بین المنزلة و العدل إثبات و التفویض و الجبر أهل علی الرد فی ع[ ع محمد بن علی الحسن أبی اإلمام] رسالته (2)

 الْبَلْوَی وَ الِاخْتِبَارِ  عَلَی الْقُرْآنِ شَوَاهِدُ فَأَمَّا ؛... التَّفْوِیضُ وَ الْجَبْرُ  هُمَا وَ لَتَیْنِالْمَنْزِ بَیْنَ  زِلَةَ الْمَنْ  تَجْمَعُ أَنَّهَا ع الصَّادِقُ ذَکَرَهَا الَّتِی الْأَمْثَالِ الْخَمْسَةِ 

 قَالَ  وَ أَخْبارَکُمْ بْلُوَانَ وَ الصَّابِرِینَ وَ مِنْکُمْ الْمُجاهِدِینَ نَعْلَمَ تَّیحَ بْلُوَنَّکُمْلَنَ قَوْلُهُ ذَلِكَ مِنْ  وَ فَکَثِیرَةٌ الْقَوْلَیْنِ  بَیْنَ الْقَوْلَ تَجْمَعُ الَّتِی بِاالسْتِطَاعَةِ

 (474ص العقول، تحف) یُفْتَنُون ال هُمْ وَ آمَنَّا ولُوایَقُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ. الم قَالَ وَ یَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

 



43 

ا شوید و اید ]منتظرش هستید[ نخواهد شد مگر اینکه جدو از امام رضا ع روایت شده است: آنچه برایش گردن كشیده

وانهاده شوند  حساب كردند كه نیمردم چن ایآالف الم میم. »خالص گردید؛ پس از شما جز اندكی نماند؛ سپس قرائت كردند: 

 «!شوند؟یآزموده نم یاو اصال به فتنه میآورد مانیا ندیكه بگو

ر از بزرگان دهد؛ و فالن بن فالن پانزده نفای است كه بین دو مسجد رخ میسپس فرمودند: همانا از عالئم فرج واقعه

 رساند.عرب را به قتل می

 375، ص2اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج

 أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا یَکُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَیْهِ أَعْنَاقَکُمْ حَتَّی الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 

ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِْن «  هُمْ ال یُفْتَنُونَالم أَ َحسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ»تُمَیَّزُوا وَ ُتمَحَّصُوا فَلَا یَبْقَی مِنْکُمْ إِلَّا الْقَلِیلُ ثُمَّ قَرََأ 

 1.عَشَرَ كَبْشاً مِنَ الْعَرَب عَلَامَاتِ الْفَرَجِ حَدَثاً یَکُونُ بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ وَ یَقْتُلُ فُلَانٌ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ خَمْسَةَ

 تدبر

 «هُمْ ال یُفْتَنُونَأَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ ( »1

ایمان آوردن،  شود. در حالی كهكنند وقتی بگویند ایمان آوردند، همه چیز بر وفق مرادشان میبسیاری از مردم خیال می

های شود: یعنی آزمایشخیزند و اینجاست كه فتنه آغاز مییعنی در راه خدا گام نهادن؛ و آنگاه شیطان حتما به مخالفت برمی

 ماند.ط كسی كه واقعا و از عمق جان ایمان آورده باشد، باقی میدشواری كه فق

كند  مانیا یادعا شودیكاله بگذارد؛ اما نم گرانیعالم سرِ خودش و سرِ د یویاز مسائل دن یاریانسان ممکن است در بس

 دهد! بیو خدا را فر

                                                      
 هم قابل توجه است: ع الزمان صاحب از جانب درباره این آیه این توقیع.  1

 وَفَّقَکُمَا اللَّهُ  رَحِمَهُ عَنْهُ  بَتاًمُثْ وَجَدْتُهُ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ جَعْفَرٌ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو الشَّیْخُ قَالَ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ  رَوَاهُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِیَ ابْنِهِ  وَ الْعَمْرِیِّ  إِلَی خَرَجَ کَانَ

 غَیْرُ  خَلَفَ لَا نَّهُ بِأَ احْتِجَاجِهِ وَ قِیَلَ مَنْ مُنَاظَرَاتِهِ وَ  الْمُخْتَارِ عَنِ أَخْبَرَکُمَا الْمِیثَمِیَّ أَنَّ مَاذَکَرْتُ مَا إِلَیْنَا انْتَهَی بِمَرْضَاتِهِ أَسْعَدَکُمَا وَ دِینِهِ عَلَی ثَبَّتَکُمَا وَ لِطَاعَتِهِ اللَّهُ

 قَاتِ مُوبِ مِنْ وَ  الْهُدَی بَعْدَ لضَّلَالَةِا مِنَ وَ الْجَلَاءِ بَعْدَ الْعَمَی مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ أَنَا وَ عَنْهُ مَاأَصْحَابُکُ قَالَ مِمَّا بِهِ کَتَبْتُمَا مَا جَمِیعَ فَهِمْتُ وَ إِیَّاهُ تَصْدِیقِهِ  وَ عَلِیٍّ بْنِ جَعْفَرِ 

 الْحَیْرَةِ فِی یَتَرَدَّدُونَ وَ  نَةِالْفِتْ  فِی یَتَسَاقَطُونَ کَیْفَ «یُفْتَنُونَ ال هُمْ  وَ آمَنَّا یَقُولُوا نْأَ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ  حَسِبَ  أَ الم» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنَّهُ  الْفِتَنِ مُرْدِیَاتِ وَ الْأَعْمَالِ

 مَا فَتَنَاسَوْا ذَلِكَ مُواعَلِ أَوْ الصَّحِیحَةُ الْأَخْبَارُ وَ الصَّادِقَةُ الرِّوَایَاتُ بِهِ جَاءَتْ امَ جَِهلُوا أَمْ الْحَقَّ عَانَدُوا أَمْ ارْتابُوا أَمِ دِینَهُمْ فَارَقُوا شِمَالًا وَ ناًیَمِی یَأْخُذُونَ وَ

 وَ  عَزَّ اللَّهِ بِأَمْرِ الْأَمْرُ فْضَیأَ أَنْ إِلَی وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِداً ص نَبِیِّهِمْ بَعْدَ أَئِمَّتِهِمْ نْتِظَامَا یَعْلَمُوا لَمْ  أَوْ مَغْمُوراً إِمَّا وَ ظَاهِراً اإِمَّ حُجَّةٍ مِنْ تَخْلُو لَا الْأَرْضَ إِنَّ یَعْلَمُونَ

 اللَّهُ  اخْتَارَ ثُمَّ زَاهِراً قَمَراً وَ لَامِعاً شِهَاباً وَ سَاطِعاً نُوراً کَانُوا مُسْتَقِیمٍ  طَرِیقٍ یإِل وَ الْحَقِّ إِلَی یَهْدِی ع هِ آبَائِ مَقَامَ فَقَامَ ع عَلِیٍّ بْنَ الْحَسَنَ یَعْنِی الْمَاضِی إِلَی جَلَّ

 أَخْفَی وَ غَایَةٍ إِلَی بِأَمْرِهِ لَّ جَ وَ عَزَّ اللَّهُ  سَتَرَهُ َوصِیٍّ إِلَی بِهَا أَوْصَی وَصِیَّةٍ وَ هِدَهُعَ عَهْدٍ عَلَی بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ ع آبَائِهِ مِنْهَاجِ عَلَی فَمَضَی عِنْدَهُ مَا لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ

 حُکْمِهِ  مِنْ بِهِ جَرَی قَدْ مَا نْهُعَ أَزَالَ وَ عَنْهُ مَنَعَهُ قَدْ فِیمَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَذِنَ قَدْ لَوْ وَ فَضْلُهُ لَنَا وَ مَوْضِعُهُ فِینَا وَ النَّافِذِ الْقَدَرِ وَ السَّابِقِ لِلْقَضَاءِ بِمَشِیئَتِهِ  مَکَانَهُ

 تَوْفِیقَهُ  وَ تُرَدُّ لَا إِرَادَتَهُ وَ غَالَبُتُ لَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَقْدَارَ لَکِنَّ وَ بِحُجَّتِهِ  قَامَ وَ نَفْسِهِ عَنْ لَأَبَانَ وَ عَلَامَةٍ أَوْضَحِ وَ دَلَالَةٍ  أَبْیَنِ وَ حِلْیَةٍ بِأَحْسَنِ  ظَاهِراً الْحَقَّ لَأَرَاهُمُ

 لْیَعْلَمُوا وَ فَیَنْدَمُوا جَلَّ وَ عَزَّ للَّهِا سَتْرَ شِفُوایَکْ لَا وَ  فَیَأْثَمُوا عَنْهُمْ سَتَرَ عَمَّا یَبْحَثُوا لَا وَ عَلَیْهِ کَانُوا الَّذِی أَصْلِهِمُ عَلَی لْیُقِیمُوا وَ  الْهَوَی اتِّبَاعَ عَنْهُمُ فَلْیَدَعُوا یُسْبَقُ لَا

 ذَلِكَ  مِنْ یَقْنَعُوا وَ لتَّفْسِیرِا دُونَ الْجُمْلَةِ هَذِهِ عَلَی مِنَّا فَلْیَقْتَصِرُوا غَوِیٌّ ضَالٌّ إِلَّا اغَیْرُنَ یَدَّعِیهِ لَا وَ مُفْتَرٍ کَذَّابٌ إِلَّا سِوَانَا ذَلِكَ یَقُولُ لَا فِینَا وَ مَعَنَا الْحَقَّ أَنَّ

 (511ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال. )اللَّهُ شَاءَ إِنْ التَّصْرِیحِ دُونَ بِالتَّعْرِیضِ
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 « ال یُفْتَنُونَأَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ( »2

بر وفق مراد شود  كنند كه وقتی دین وارد جامعه شود، و مردم اعالم دینداری كنند، باید همه چیز بالفاصلهبرخی گمان می

ای پیدا شده، قیزنند؛ آنگاه چون چنان تلو همه مشکالت حل گردد؛ و متاسفانه گاه سخنرانان دینی هم این تلقی را دامن می

 شمرند.گردد، دین را ناكارآمد و مقصر میتری پیدا میشود و مشکالت پیچیدهی میوقتی جامعه دین

كنند(، كامال آن تلقی را رد مردم چنین حساب میحَسِبَ النَّاسُ دهد )این آیه، در حالی كه به رواج این تلقی تذكر می

تری را پیش روی های جدید و پیچیدهرحله، چالشآورد؛ اما عبور از هر مای یك رشدی میكند. بله، دینداری در هر جامعهمی

 گذارد.  انسان می

لغزند( ی در آن میهای شدید كه بسیارای ادعای ایمان و دینداری بکنند، به فتنه )آزمایشاما چرا همین كه افراد و جامعه

 افتند؟می

 شناسیبحث تخصصی انسان

سان آمده تا آزمونی بدهد و جایگاه نهایی و اصلی خود را در عالم دنیا قرارگاه اصلی انسان نیست؛ بلکه جایی است كه ان

های دین این است كه مقصد نهایی انسان آخرت است، نه دنیا؛ و اگر مقصد نهایی آن است، معین كند. یکی از مهمترین پیام

 باید همه چیز بر اساس آنجا سنجیده شود.

سافلین تا اعلی علیین را بپیماید و واضح است كه همواره صعود دشوار  خداوند انسان را در دنیا فرستاده تا او مسیر اسفل

 ها بیشتر.تر باشد دشواریاست و هرچه مقصد عظیم

گیرند. اگر كسی ای را ادعا كند، امتحان قبولی در همان مرتبه را از او میای است كه هركسی هر مرتبهنظام عالم به گونه

شود و اگر كسی ادعا كند در حد دكترای ریاضی علم دارد، متناسب در همان حد امتحان میادعا كند سواد اول ابتدایی دارد، 

های اول ابتدایی؛ و تعداد  تر است از آزمونگیرند. اینکه آزمون دكترای ریاضی بسیار بسیار سختبا آن از او امتحان می

بینند، از كسی نگیرند و كسانی كه در خود لیاقت میشود كه آزمون دكتری های آن بمراتب كمتر از این است، دلیل نمیقبولی

هستند افرادی كه سوادشان همین كه از ابتدایی باالتر رود، ادعای توان در حد آزمون دكتری در چنان آزمونی شركت نکنند. بله، 

ریاضی است متنفر كنند و از هرچه شوند هر چه دشنام است نصیب طراحان سوال میكنند! و وقتی با سواالت مواجه میمی

 گردند. می

 اما واقعا چه كسی مقصر است؟

 

توانید به مطلب زیر برای مطالعه بیشتر در زمینه چگونگی تناسب رشد جامعه دینی با رشد فتنه و نفاق در این جامعه، می

  //:nefaq-and-society-religious-www.souzanchi.ir/the/httpمراجعه كنید: 

 

 «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ( »3

http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/
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 افتند.لغزند( مییمهای شدید كه بسیاری در آن ای ادعای ایمان و دینداری بکنند، به فتنه )آزمایشهمین كه افراد و جامعه

 خیال دین و ایمان شویم؟!س آیا بهتر نیست كه اصال بیپ

ایم. مان در نظر گرفتهگردد به اینکه چه دركی از خود به عنوان انسان داریم و چه هدفی برای زندگیپاسخ این سوال برمی

ناتیم و اگر واقعا آخرتی حیوا دانیم، قبول؛ اما اگر واقعا ما برتر ازبله، اگر سطح خود را در حد یك حیوان، و در محدوده دنیا می

 در كار است، چطور؟

مرا  ایخدا»كه  دیدعا نکن نهج البالغه آمده است: 93در حکمت شاید به همین جهت است كه حضرت امیر ع می فرمایند 

 1«.ت بدهنجافتنه  یها یمرا از گمراه ایخدا» دیبلکه دعاكن شوند؛یشك همه به فتنه گرفتار م یچرا كه ب« به فتنه گرفتار نکن

 

 «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ( »4

شود. )اقتباس از تفسیر ایمان تنها به زبان و ادعا نیست، بلکه با آزمایش و در مقام عملکرد است كه واقعیتش معلوم می

 (112، ص9نور، ج

 

 

 10/2/1396    لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبینَوَ   3( آیه29( سوره عنکبوت )400

 ترجمه

حتما اند معلوم دارد و هآنان را كه راست گفت وندخداحتما ، تا ]در فتنه[ آزمودیم را كه پیش از اینان بودند یكسانیقین و به

 دارد.یان را ]نیز[ معلوم دروغگو

 ای و نحوینکات ترجمه

اند؛ الجدول فی اعراب القرآن را الم قسم دانسته« لـ»را حرف عطف و حرف « و»)برخی حرف « لـ« + »و« = »لَقَدْ فَتَنَّاوَ »

اند؛ اعراب دانستهرا جواب قسم « لـ»را حرف قسم و « و»؛ و برخی 400، ص7إعراب القرآن و بیانه، جو  309، ص20الکریم، ج

)فعل ماضی در صیغه متکلم مع الغیر از « فتن ا»)حرف تحقیق، به معنای محققاً، قطعا( + « قد( + »466، ص2القران الکریم، ج

و  /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-14 77در جلسهباشد ؛ كه درباره این ماده قبال كه در مقام جواب قسم می« فتن»ماده 

 (توضیحاتی گذشت. /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-27 247جلسه

                                                      
 اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَن مِلٌ عَلَی فِتْنَةٍ وَ لَکِنْ مَنِ لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَ.  1

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
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)نون مشدد برای « ن  »در مقام جواب قسم( + « علم»)الم قسم( + یعلمَ )فعل مضارع منصوب از ماده « لـ= » 1«لَیَعْلَمَنَّ »

 (309، ص20اكید( )الجدول فی اعراب القرآن الکریم، جت

 حدیث

نگامی كه نگاه گوید: یکبار نزد پیامبر خدا ص نشسته بودیم كه حضرت علی ع وارد شد. ه( جابر بن عبداهلل انصاری می1

 . لَهُ شَرِیكَ ال الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُپیامبر ص به او افتاد، فرمود: 

گمان ما شما از  حمد سزاوار پروردگار عالمین است كه شریکی ندارد؛ اما به بله ای رسول خدا ! راست گفتید؛ما گفتیم: 

 اید كه این را فرمودید.دیدن چیزی تعجب كرده

 بود: آید یاد حدیثی افتادم كه دوستم جبرئیل برایم نقل كردهفرمود: بله؛ هنگامی كه دیدم علی ع سوی ما می

ی را به برخی رای گرداند اما خداوند سزاوار ندید جز اینکه برخخواستم كه امت را در حمایت از او هممن از خداوند 

ردم چنین حساب مالف الم میم؛ آیا »دیگر بیازماید تا خبیث از پاك جدا شود و به همین مناسبت این آیه را نازل كرد كه: 

 بودند اینان از پیش هك را یكسان یقینبه و شوند؟!ای آزموده نمیبه فتنه كردند كه وانهاده شوند كه بگویند ایمان آوردیم و اصال

 «.دارد لوممع[ نیز] را دروغگویان حتما و دارد معلوم اندگفته راست كه را آنان خداوند حتما تا آزمودیم،[ فتنه در]

 اما خداوند آن درخواست را با ]دادن[ هفت خصلت جبران كرد:

سنی، تغسیل و  شاندن عورت تو را ]ظاهرا اشاره است به این واقعه كه طبق روایات متواتر شیعه وشود پودار میاو عهده

ر كسی غیر از اند كه پیامبر ص فرمود: اگدار بود و حتی اهل سنت روایاتی نقل كردهتکفین پیامبر ص را حضرت علی ع عهده

 علی ع نگاهش به بدن برهنه من بیفتد كور خواهد شد.[

 دن بدهی تو را؛و ادا كر

 های تو را؛و انجام وعده

 و او همراه با تو خواهد بود بر سر حوض تو ]= حوض كوثر[؛

 و او مشعل تو در روز قیامت است؛

 و هرگز بعد از ایمانش كافر نگردد؛ 

 عفت نگردد؛اش بیو هرگز بعد از پاكدامنی

در دین خدا،  لمانی، و علم به كالم خدا، و فهم عمیققاطعی در اسالم دارد، همراه با فضل تقدم در مس پس چه برندگی

رایگان برای استفاده به عالوه دامادی، و خویشاوندی ]با پیامبر ص[ ، و شجاعت در جنگ، و بذل ماعون ]= وسایلی كه فرد به

 نی با دشمنان من؛و دشمو امر به معروف، و نهی از منکر، و دوستی با دوستان من ]= خدا[،  دهد[ ،در اختیار دیگران قرار می

 پس ای محمد! او را به اینها بشارت ده!

                                                      
در باب افعال و به صورت متعدی( « علم»)یعنی ماده « مَنَّعْلِیُلَ ». در قرائت منسوب به امیرالمومنین ع و امام صادق ع در هر دو مورد به صورت 1

، مجمع البیان) ی در مورد دوم این گونه قرائت کرده اند محمد بن عبد اهلل بن الحسن و زهر( و 33، ص۸تفسیر، جالبحر المحیط فی القرائت شده است )

 (440ص،3کشاف، ج ؛426، ص۸ج
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 317ص الکوفی، فرات تفسیر

 : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ الْأَنْصَارِیِّ هِاللَّ عَبْدِ بْنِ  جَابِرِ عَنْ مُعَنْعَناً هَارُونَ بْنِ یعِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ

  هُلَ  شَرِیكَ ال الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ[ ص بِیُّالنَّ] إِلَیْهِ نَظَرَ فَلَمَّا ع عَلِیٌّ أَقْبَلَ إِذْ ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ جُلُوساً كُنَّا

  رَأَیْتَهُ ءٍشَیْ  مِنْ بِعَجَبٍ إِلَّا تَقُلْهَا مْلَ أَنَّكَ ظَنَنَّا قَدْ لَهُ شَرِیكَ ال الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهِ  رَسُولَ یَا صَدَقْتَ قُلْنَا قَالَ

 عَلَیْهِ  یفَأَبَ عَلَیْهِ ةَالْأُمَّ  یَجْمَعَ أَنْ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّی قَالَ قَالَ[ ع] یلُجَْبرَئِ حَبِیبِی حَدَّثَنِی حَدِیثاً ذَكَرْتُ مُقْبِلًا عَلِی اً رَأَیْتُ لَمَّا نَعَمْ قَالَ

 وَ  آمَنَّا یَقُولُوا نْأَ یُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ الم» كِتَاباً بِذَلِكَ لَیْنَاعَ أَنْزَلَ وَ الطَّیِّبِ مِنَ الْخَبِیثَ یَمِیزَ یحَتَّ  بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ یَبْلُوَ أَنْ إِلَّا

 خِصَالٍ  بِسَبْعِ مَکَانَهَا وَّضَهُعَ قَدْ إِنَّهُ أَمَا الْآیَةَ الْکاذِبِینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ  فَتَنَّا لَقَدْ وَ  یُفْتَنُونَ ال هُمْ

 كَافِراً رْجِعَیَ لَنْ  وَ الْقِیَامَةِ مَیَوْ لَكَ مِشْکَاةٌ ُهوَ وَ  وْضِكَحَ[ شِرْعَةِ] عُقْرِ یعَلَ مَعَكَ هُوَ وَ عِدَاتِكَ وَ دَیَْنكَ یَقْضِی وَ عَوْرَتِكَ سَتْرَ یَلِی

 اللَّهِ  دِینِ فِی فِقْهِ الْ وَ  اللَّهِ بِکَلَامِ  الْعِلْمِ وَ الْإِسْلَامِ فِی الْقِدَمِ مَعَ الْإِسْلَامِ فِی لَهُ قَاطِعٍ ضِرْسٍ مِنْ فَکَمْ إِحْصَانٍ بَعْدَ  زان لَا وَ إِیمَانٍ بَعْدَ

 لِعَدُوِّی الْعَدَاوَةِ وَ  یلِوَلِیِّ الْوَلَایَةِ وَ  اْلمُنْکَرِ عَنِ النَّهْیِ وَ الْمَعْرُوفِبِ الْأَمْرِ وَ الْمَاعُونِ بَذْلِ وَ  الْحَرْبِ فِی النَّجْدَةِ وَ بَةِالْقَرَا وَ الصِّهْرِ مَعَ

 .بِذَلِكَ مُحَمَّدُ یَا بَشِّرْهُ

 

 ( از حضرت علی ع روایت شده است:2

؛ «دارد معلوم[ نیز] را دروغگویان حتما و دارد معلوم اندگفته راست كه را آنان خداوند حتما تا)» به خدا سوگند این آیات

 ( درباره من و شیعیان ]واقعی[ من، و دشمنم و پیروان آنها نازل شده است.3عنکبوت/

 203، ص3مناقب آل أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج

 : وَ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ عَلِیٌّ عإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ وَ طَرِیفٍ الْعَبْدِیِّوَ فِی رِوَایَةِ النَّاصِرِ بِ

 1وَ اللَّهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَاتُ فِیَّ وَ فِی شِیعَتِی وَ فِی عَدُوِّی وَ ِفی أَشْیَاعِهِمْ.

 

« قاصعه»ا خطبه بهایشان چنین فرمودند: ]فرازهایی از این روایت طبه( روایت شده است كه امیرالمومنین ع در یکی از خ3

 البالغه آمده است، مشترك است[كه در نهج

                                                      
)یکی از صحابه( نیز روایت شده است که مصداق این آیه دوستان و دشمنان حضرت علی ع « سدی». این مطلب با سندهای مختلف از قول  1

 د:باشمی

 عَنْ  الْوَاحِدِ بْدِ عَ بْنِ حَسَنِ عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  الْعَرَبِیِّ یْنِ الْحُسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مِهْرَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ الْخَثْعَمِیُّ الْحُسَیْنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الَّذِینَ  فَتَنَّا لَقَدْ  وَ تَنُونَیُفْ ال هُمْ وَ آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ الم جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی السُّدِّیِّ عَنِ أَسْبَاطٍ نِبْ عَلِیِّ  عَنْ یَحْیَی بْنِ حُسَیْنِ بْنِ حَسَنِ

 (421ص الظاهرة، اآلیات تأویل. )أَعْدَاؤُهُ بِینَالْکاذِ لَیَعْلَمَنَّ وَ بُهُأَصْحَا وَ عَلِیٌّ قَالَ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ

 أَنْ  یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ بَحَسِ أَ الم قَوْلِهِ فِی السُّدِّیِّ  عَنِ مُعَنْعَناً کَثِیرٍ بْنُ بَیْدُعُ حَدَّثَنِی و السُّدِّیِّ؛ عَنِ مُعَنْعَناً إِلْیَاسَ بْنُ[ الْحُسَیْنُ ] الْحَسَنُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 الکوفی، فرات تفسیر. )صْحَابُهُأَ وَ عَلِیٌّ صَدَقُوا الَّذِینَ قَالَ الْکاذِبِینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا لَّذِینَ ا اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ یُفْتَنُونَ ال هُمْ وَ آمَنَّا یَقُولُوا

 (31۸ص
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های جواهر و های طال و معدنخواست باب گنجكرد، میوقتی پیامبرانش را مبعوث می –جل  ثنائه  –و اگر خداوند  

توانست چنین كند؛ اما اگر چنین و درندگان زمین را به دور او جمع نماید، می كند و پرندگان آسمانهای انبوه را بر آنها باز باغ

گردید؛ و دیگر برای این آسودگان، اجر ها مضمحل میگشت و خبر دادنشد و جزاء لغو میكرد، امتحان و ابتال ساقط میمی

ها واقعا معنایی سزاوار رسیدند و دیگر اسمیبود؛ و دیگر مومنان به ثواب نیکوكاری نمشوند در كار نمیكسانی كه مبتال می

شد[؛ و به این جهت است كه خداوند خاصیت میمعنی و بیهایی مثل نیکوكار و مجاهد و ... بیصاحبانش نداشتند ]اسم

جمیع مردم  كرد ابتال و امتحان از( واگر چنین می4)شعراء/ "هایشان در برابر آن خاضع گرددای از آسمان تا گردنآیه"نفرستاد 

 شد؛ برداشته می

 خوار بیندیم آنان ظاهر از هادیده آنچه در و گرداند، نیرومند شاناراده در را خود پیامبران – جَلَّ ثَنَاؤُه -ولیکن خداوند 

 ؛بیازارد را گوشها و هادیده كه ایدرویشی و د،كن رپُ ینیازیب از را چشمها و دل كه یقناعت با ؛نمایاند

 مردمان كه اییپادشاه و كاست، نتوان آن از كه یعز ت و برخاست، نتوان ستیز به آن با كه بود ینیروی را امبرانپی اگر و

 آنان قدرت از كه بود آسانتر مردمان بر نهند، آن یسو به یرو بسته اشتران بر خترَ آرزومندان و كشند، آن یسو به گردن

؛ همه نان آوردن دست به امید به یا و جان بیم از یا آوردندمگان ایمانی میو ه نگیرند، پیش یگردنکش راه و پذیرند، عبرت

  شده!ها تقسیمشد و همه نیکوییها مشترك مینیت

 فرمان و ،كردن یفروتن او درگاه به و نمودن، تصدیق را او یكتابها و بودن، فرمانبردار را او پیامبرانِ :تا خواست خداوند ام ا

 و ای غیر او؛، و بری از هر شائبهاو خاص  باشد یكارهای سودن، او درگاه به طاعت یپیشان و نهادن، گردن یخوار به را او

 ...تربزرگ مکافات و پاداش ،ترسترگ آزمایش و یسخت هرچه

كنند به كعبه كه خداوند زیارتش را واجب كرده، چگونه آن را در بیابانی ]سپس حضرت به عنوان شاهد بحث، اشاره می

 گیرند[ب و علف قرار داده، نه در سرزمینی سبز و خرم؛ و ...؛ و نهایتا نتیجه میبی آ

 شانآزمایش ناخوشایندها به و ،ددارمیوا شانیبندگ به مجاهدتها با و آزماید،یم سختیها انواع به را بندگانش خدا لیکن... 

 فرماید؛ جایگزین هاشانجان در را یفروتن و یخوار و بزداید، دلهاشان از را یخودپسند تا كندیم

و یا فتنه او؛ چنانکه خود فرمود:  اوعفو  یبرا آماده یهایوسیله و او، فضل به گشاده سازد یدرهای را ها[]سختی آن و

 و شوند؟!ای آزموده نمیالف الم میم؛ آیا مردم چنین حساب كردند كه وانهاده شوند كه بگویند ایمان آوردیم و اصال به فتنه»

 حتما و دارد معلوم اندگفته راست كه را آنان خداوند حتما تا آزمودیم،[ فتنه در] بودند اینان از پیش كه را یكسان یقینبه

 «.دارد معلوم[ نیز] را دروغگویان

 (217-215)ترجمه با اقتباس از ترجمه شهیدی، ص 192البالغه، خطبه؛ نهج201-199، ص4الکافی، ج

وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِأَنْبِیَائِهِ حَیْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ یَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ وَ  الْمُؤْمِنِینَ ص قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ 

لْأَرْضِ مَعَهُمْ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ وَ وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ وَ أَنْ یَحْشُرَ طَیْرَ السَّمَاءِ وَ وَحْشَ ا  مَعَادِنَ الْعِقْیَانِ 

یَهَا عَلَی مَعْنًی وَ لَا لَحِقَ الْمُؤْمِنِینَ ثَوَابُ الْمُحْسِنِینَ وَ لَا لَزِمَتِ الْأَسْمَاءُ أَهَالِ  اضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَائِلِینَ أُجُورُ الْمُبْتَلَیْنَ 

وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلْوَی عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ  «مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ » وَ لِذَلِكَ لَوْ أَنْزَلَ اللَّهُ  مُبِینٍ
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َو   ونَ غَنَاؤُهُی عَزَائِمِ نِیَّاتِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَی الْأَعْیُنُ مِنْ حَاالتِهِمْ مِنْ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ الْعُیُجَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِ

امُ وَ عِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَ مُلْكٍ یُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ وَ یُشَدُّ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَسْمَاعَ وَ الْأَبْصَارَ أَذَاؤُهُ وَ لَوْ كَانَتِ الْأَنْبِیَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَ

غْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ  لَهُمْ أَوْ رَلَکَانَ أَهْوَنَ عَلَی الْخَلْقِ فِی الِاخْتِبَارِ وَ أَبْعَدَ لَهُمْ فِی الِاسْتِکْبَارِ وَ آلَمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ  الرِّحَالِ  إِلَیْهِ عُقَدُ 

هِ وَ التَّصْدِیقُ بِکُتُبِهِ وَ الْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ وَ الِاسْتِکَانَةُ فَکَانَتِ النِّیَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَ الْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ الِاتِّبَاعُ لِرُسُلِ

تِ الْمَثُوبَةُ وَ الْجَزَاءُ أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُوبُهَا مِنْ غَیْرِهَا شَائِبَةٌ وَ كُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَی وَ الِاخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَ  اعَتِهِ لِأَمْرِهِ وَ الِاسْتِسْلَامُ لِطَ

 أَجْزَلَ 

دِ وَ یَتَعَبَّدُهُمْ بِأَلْوَانِ الْمَجَاهِدِ وَ یَبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِ وَلَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْتَبِرُ عَبِیدَهُ 1...

الم. أَ حَسَِب » فْوِهِ وَ فِتْنَتِهِ كَمَا قَالَ اباً ذُلُلًا لِعَمِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْکَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ لِیَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَی فَضْلِهِ وَ أَسْبَ

 .«الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِین للَّهُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ ا النَّاسُ 

 تدبر

 «الْکاذِبینَ یَعْلَمَنَّلَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ( »1

یاده ن هم پهای جدی و سنگین، سنتی بوده كه در مورد گذشتگادر فتنه انداختن و قرار دادن مدعیان ایمان در آزمون

رد و چه هدفش این است كه معلوم سازد چه كسی واقعا صالحیت آن ادعا را دا شده است؛ و همانند هر آزمون دیگری،می

 .كسی دروغگوست. و این كاری است كه حتما حتما خداوند در مورد هركس كه ادعای ایمان كند انجام خواهد داد

 

 «الْکاذِبینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ( »2

؛ و هر دو را «ویاندروغگ»اشاره كرد، و به طرف دیگر با تعبیر « گفتندكسانی كه راست می» ز طرفین با تعبیرچرا به یکی ا

 «(گفتنده دروغ میككسانی »یا در مورد دومی هم بفرماید ، «راستگویان»یکسان تعبیر نکرد؟ )كه یا در مورد اولی هم بفرماید 

                                                      
 الْحَرَامَ  بَیْتَهُ فَجَعَلَهَا تَسْمَعُ لَا وَ تُبْصِرُ لَا وَ تَنْفَعُ لَا وَ تَضُرُّ لَا بِأَحْجَارٍ  الْعَالَمِ  هَذَا مِنْ الْآخِرِینَ  یإِلَ آدَمَ لَدُنِ مِنْ الْأَوَّلِینَ اخْتَبَرَ ثَنَاؤُهُ جَلَّ اللَّهَ أَنَّ تَرَوْنَ لَا أَ.  1

 جِبَالٍ  بَیْنَ مِیَاهاً الْمُسْلِمِینَ مَحَالِّ أَغْلَظِ وَ مَعَاشاً الْأَوْدِیَةِ  بُطُونِ أَضْیَقِ وَ مَدَراً الدُّنْیَا نَتَائِقِ أَقَلِّ وَ  حَجَراً الْأَرْضِ بِقَاعِ بِأَوْعَرِ  وَضَعَهُ  ثُمَّ قِیَاماً لِلنَّاسِ جَعَلَهُ یالَّذِ

 یَثْنُوا أَنْ وُلْدَهُ وَ آدَمَ أَمَرَ  ثُمَّ   حَافِرٌ  لَا وَ ظِلْفٌ لَا وَ خُفٌّ بِهِ  یَزْکُو لَیْسَ دَاثِرٍ  السَّمَاءِ قَطْرِ مَوَاضِعِ مِنْ   أَثَرٍ وَ  مُنْقَطِعَةٍ یقُرً وَ وَشِلَةٍ عُیُونٍ وَ  دَمِثَةٍ رِمَالٍ  وَ خَشِنَةٍ

 عَمِیقَةٍ  فِجَاجٍ مَهَاوِی وَ مُنْقَطِعَةٍ بِحَارٍ جَزَائِرِ وَ مُتَّصِلَةٍ قِفَارٍ مَفَاوِزِ مِنْ الْأَفْئِدَةِ ثِمَارُ إِلَیْهِ تَهْوِی رِحَالِهِمْ یلِمُلْقَ غَایَةً وَ ارِهِمَْأسْفَ لِمُنْتَجَعِ مَثَابَةً فَصَارَ نَحْوَهُ أَعْطَافَهُمْ

 رُءُوسِهِمُ عَنْ حَلْقاً بِالشُّعُورِ حَسَرُوا وَ   ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ السَّرَابِیلَ  وَ الْقُنُعَ نَبَذُوا قَدْ  لَهُ غُبْراً شُعْثاً  أَقْدَامِهِمْ یعَلَ مُلُونَیَرْ وَ حَوْلَهُ  لِلَّهِ  یُهَلِّلُونَ ذُلُلًا مَنَاکِبَهُمْ یَهُزُّوا یحَتَّ

 لِلْخَلْقِ ابْتِلَاءً وَ لِمَغْفِرَتِهِ  عِلَّةً وَ جَنَّتِهِ  یإِلَ وَسِیلَةً وَ  وُصْلَةً وَ لِرَحْمَتِهِ سَبَباً اللَّهُ جَعَلَهُ   مُبِیناً قُنُوتاً وَ بَلِیغاً تَمْحِیصاً  وَ شَدِیداً امْتِحَاناً وَ کَبِیراً اخْتِبَاراً وَ عَظِیماً ابْتِلَاءً

 یالْقُرَ  مُتَّصِلَ النَّبَاتِ مُلْتَفَّ  الثِّمَارِ دَانِیَ الْأَشْجَارِ جَمَّ قَرَارٍ وَ سَهْلٍ وَ أَنْهَارٍ وَ جَنَّاتٍ بَیْنَ امَ الْعِظَ مَشَاعِرَهُ وَ الْحَرَامَ بَیْتَهُ وَضَعَ یتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ کَانَ لَوْ وَ بِرَحْمَتِهِ

 الْبَلَاءِ  ضَعْفِ حَسَبِ  یعَلَ الْجَزَاءُ صَغُرَ  قَدْ لَکَانَ کَثِیرَةٍ حَدَائِقَ وَ امِرَةٍعَ طُرُقٍ وَ  نَاضِرَةٍ زُرُوعٍ وَ  مُغْدِقَةٍ عِرَاصٍ وَ مُحْدِقَةٍ أَرْیَافٍ وَ خَضْرَاءَ رَوْضَةٍ  وَ سَمْرَاءَ بُرَّةٍ  مِنْ

 وَ   الصُّدُورِ فِی الشَّكِّ مُصَارَعَةَ ذَلِكَ خَفَّفَ لَ ضِیَاءٍ وَ نُورٍ وَ حَمْرَاءَ یَاقُوتَةٍ وَ خَضْرَاءَ زُمُرُّدَةٍ بَیْنَ بِهَا الْمَرْفُوعُ الْأَحْجَارُ وَ عَلَیْهَا الْمَحْمُولُ الْأَسَاسُ کَانَتِ لَوْ ثُمَّ

 النَّاسِ مِنَ الرَّیْبِ مُعْتَلَجَ یلَنَفَ وَ  الْقُلُوبِ عَنِ إِبْلِیسَ مُجَاهَدَةَ لَوَضَعَ
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إعراب القرآن و اعل راسخ و ثابت است؛ اما فعل ماضی چنین داللتی ندارد )الف. اسم فاعل داللت دارد كه آن معنا در ف

. شاید اشاره باشد كه كسی كه به دروغ مدعی ایمان شده، 1 (309، ص20الجدول فی إعراب القرآن، ج؛ 401، ص7بیانه، ج

ك آزمون سالم بیرون آمده، و فعال كند، فعال از یمعلوم است كه ادعایش دروغین است؛ اما كسی كه به درستی ادعای ایمان می

 ماند؟ های بعدی را هم از سر بگذراند تا ببینیم آیا همچنان مومن میراست گفته است؛ ولی باید فتنه

 ثمره در تحلیل اجتماعی

است « ستقیمصراط م»(، نه در بیراهه؛ یعنی كسی كه در 16كمین كند )اعراف/« صراط مستقیم»شیطان قسم خورده كه در 

 قعا ایمان دارد، در هر لحظه بعدی ممکن است شیطان ایمانش را از او بگیرد. و وا

تکلیفش معلوم است؛ اما  رود و فقط قصد استفاده ابزاری از دین دارد،كسی كه آگاهانه از دین بیرون و ایمان بیرون می

ار باشد، اما وز واقعا وصادقانه دیندرود، همواره در معرض لغزش قرار دارد؛ ممکن است یك ركسی كه در مسیر دین پیش می

 كم از این مسیر بیرون رود.كم

امیرالمومنین ع  كسانی همچون زبیر باید همواره عبرتی در دیدگان ما باشند: كسی كه در جریان سقیفه واقعا به دفاع از

بل ایشان ایستاد و نه جمل در مقابرخاست، یعنی در آن فتنه كه اغلب لغزیدند، نلغزید و ایمانش واقعی بود؛ اما بعدها در فت

 معلوم شد كه اینك از ایمانش جز ادعایی باقی نمانده است.

 ب. ...

 

 ...« اللَّهُ  فَلَیَعْلَمَنَّ ... فَتَنَّا لَقَدْ وَ( »3

 به كار رفت؛ اما در ادامه به نحو غایب؟« متکلم مع الغیر»چرا ابتدا كار خداوند با تعبیر 

 گویند.(می «التفات»حاضر )متکلم یا مخاطب( به غایب )ویا بالعکس( در ادبیات عرب، صنعت )به این تغییر موضع از 

الف. این التفات، و خصوصا تصریح به اسم جالله اهلل، برای ایجاد مهابت در مخاطب و باال بردن اثر كالم در وی است 

 2(309، ص20الجدول فی إعراب القرآن، جخواهد جدیت مطلب را مستقر كند[ )]می

ردن و مترتب ب. در چنین مقامی، این كار بنوعی تعلیل )بیان علت مطلب( است؛ از آنجا كه دعوت به ایمان و هدایت ك

یمان حقیقی از شود؛ پس در محضر اوست كه اگردد كه همه چیز از او آغاز و به او ختم میبرمی« اهلل»شدن ثواب بر آن، به 

 (100، ص16المیزان، جشود. )ادعایی متمایز می

 ج. ...

 

                                                      
ند چون وقت نزول آیات، یك ا(، بعد از بیان فوق، در تطبیقش بر آیه گفته72، ص25، جظاهرا به تبع فخر رازی )تفسیر کبیر. در دو کتاب فوق،  1

رسد زیرا بحث در مسلمان بوده و طرف مقابل، کفر در وجودشان مستقر بوده است. در حالی که این قول درست به نظر نمیاند که تازهطرف مردمی بوده

 اند، نه کافرانی که اصال ادعای ایمان هم ندارند.مورد کسانی است که ادعای ایمان کرده

 .االسم الجلیل إلدخال الروعة و تربیة المهابة یااللتفات إل.  2
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 «الْکاذِبینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ( »4

« لَیَعْلَمَنَّ»تعبیر  ، چنین نگفت و«دارد معلوم راستگویان و دروغگویان را خداوند حتما تا»توانست بگوید چرا با اینکه می

 را تکرار كرد؟ 

 (309، ص20الجدول فی إعراب القرآن، جن مطلب بوده است. )الف. از باب تاكید و مستقر كرد

شود دقیقا همان روشی نیست كه خواهد اشاره كند كه لزوما آن روشی كه با آن راستگویان معلوم میب. شاید می

لوم شد، شود و این گونه نیست كه در هر موقعیتی راستگو معشوند؛ یعنی گویی دو كار مستقل انجام میدروغگویان رسوا می

 دروغگو هم معلوم شود و بالعکس.

 ثمره در تحلیل اجتماعی

شود كه گاه به دالیل خاصی در ذهن ما بین دو نفر تقابل و رقابت است؛ در این گونه مواقع، غالبا ذهن به این متمایل می

نیست كه اگر به هر دلیلی، اگر وصفی را در یکی پیدا كرد، خالف آن را به دیگری نسبت دهد؛ در حالی كه لزوما این گونه 

گویی یکی احراز گردید، حتما شخص صداقت یك نفر احراز شد، حتما كسی كه رقیب اوست دروغگو باشد؛ ویا اگر گزافه

مقابل او راستگو باشد. گاه ممکن است نزاعی بین دو مدعی دروغین باشد؛ همان طور كه گاه ممکن است دو انسان صادق، 

 بر هر دو آشکار نیست، با هم نزاع كنند.چون همه زوایای واقعیت 

 ج. ...

 

 «الْکاذِبینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ( »5

یلی زود آنها را در پوشند و قصد سوءاستفاده دارند، خداوند خفرمود: كسانی كه لباس روحانیت مییکی از اساتید ما می

 كند.جامعه رسوا می

رسد این آیه مویدی بر نظر اوست، چون پوشیدن این لباس، به معنای ادعا كردن حدی از ایمان است؛ و همین به نظر می

 آورد تا راستگو و دروغگو جدا شوند!كه ادعای ایمان رخ داد، خداوند آزمونی پیش می

 تبصره

فهمند رسند؛ بلکه به این معناست كه باالخره مردم میست كه در این دنیا به جزای خود میرسوا شدن آنها به این معنا نی

توان هر انسان خدامداری، كه او در ادعای خویش دروغگوست. البته این مطلب، غیر از گوش دادن به شایعاتی است كه با آن می

لیه او شوراند. بلکه منظور این است كه، همین كه مثال بسا مردمی را عحتی حضرت علی ع، را هم مورد تهمت قرار داد و چه

خواری ویا ... در پیش گیرد، همین نحوه زندگی، مایه رسوایی و یك نفر ملبس به لباس روحانیت، زندگی تجمالتی یا رشوه

 شوند.چنین رسوا نمی گرا یا ...آبرویی وی در ادعایش خواهد شد؛ در حالی كه سایر افراد تجملبی
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 ل اجتماعیتحلی

متاسفانه یکی از اشتباهات ما در معرفی دین این است كه به خاطر احترامی كه این لباس مقدس دارد )چون منتسب به 

همان »گوییم كه حرمتی شود، هیچگاه نمیپیامبر اكرم ص و احیای شعائر دین است(، و از ترس اینکه مبادا به این لباس بی

 « روند!پوشند؛ بدترین انسانها هم برای سوءاستفاده سراغ همین لباس میرا پوشیده و میطور كه بهترین انسانها این لباس 

پوشند مواظب باش! كسانی كه این لباس را می»خواستم این لباس را به تن كنم، پدرم گفت: یادم هست كه وقتی می

 «شان یا باالی بهشت است ویا ته جهنم!جای

رغم این همه كه البته علی -به خاطر انتسابش به پیامبر اكرم ص احترام بگذارند این خوب است كه مردم به این لباس 

اما ما هم نباید چنان دور خود حصاری بکشیم  -گذارند اند هنوز احترام مینامالیمات كه از برخی از دارندگان این لباس دیده

به مردم بگوییم كه این لباس هم، همانند هر امر كه هركس را صرفا به خاطر پوشیدن این لباس از نقد مصون بدانیم. باید 

ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ و البته سوءاستفاده از یك امر ارزشمند، دلیل كنار ارزشمند دیگری، ممکن است توسط عده

یا اینها را شود؛ مگر در تاریخ ما از قرآن و در تاریخ غرب از اسم آزادی، كم سوءاستفاده شده است؟ آگذاشتن اصل آن نمی

 كنار باید گذاشت؟

 

 «الْکاذِبینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ( »6

 داند؟به كار برد؟ مگر خداوند همه چیز را نمی« فَلَیَعلَمَ: پس بداند»چرا تعبیر 

ی آنها در مقام عمل است. )المیزان، خدا به صادقین و كاذبین، آشکار شدن آثار صدق و كذب ادعا« علم»الف. مراد از 

افکند كه آنها با عملشان در آن آزمون، صدق و كذب خود را بر همگان معلوم ( ]یعنی خداوند آزمونی درمی101، ص16ج

« تا خدا بداند كسانی را كه راست گفتند...»كنند؛ و در ترجمه بر همین اساس ترجمه شد؛ و لذا به جای اینکه بنویسیم: می

 ؛[...«تا خدا معلوم دارد كسانی را كه »م نوشتی

كه عین اشیای خارجی است؛ وگرنه در علم ذاتی خداوند كه همه چیز معلوم « علم فعلیِ خدا»ب. شاید اشاره است به 

 (101، ص16است و نیاز به امتحان كردن ندارد. )المیزان، ج

 توضیح فلسفی

است و قبل از اینکه چیزی بیافریند بدان علم دارد؛ كه اصطالحا به  خداوند یك علمی به اشیاء دارد كه مقدم بر همه چیز

باشد )برای تقریب گویند. اما وقتی كه چیزی را آفرید، وجود خود آن چیز، عینا مصداق علم خدا به آن نیز میمی« علم ذاتی»آن 

عینا همان علم شما به آن اسب  اگر اسب شاخداری را در ذهن تصور كنید، وجود آن اسب شاخدار در ذهن شما،به ذهن: 

 گویند.می« علم فعلی»شاخدار است( كه این را اصطالحاً 

تا خداوند جزا دهد آنان »خواهد بفرماید ، جزا و مکافات دادن است كه نتیجه علم خداست؛ یعنی می«بداند»ج. مقصود از 

؛ در واقع، اینجا سبب به ...«تا خداوند بداند »شده ، و چون این جزا دادن مبتنی بر علم خداست، تعبیر «را به صدق و كذبشان
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قضای »خواهد بفرماید حضرت عیسی و مادرش خدا نیستند چون جای مسبب نشسته است، همان گونه كه در جایی كه می

 (428، ص8البیان، ج( )مجمع75)مائده/« خوردندآنها غذا می»؛ به جای این تعبیر اخیر، فرموده «كردندحاجت می

 .د. ..

 

 «الْکاذِبینَ یَعْلَمَنَّلَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ( »7

 حکایت

 آمده است كه در كانال نگذاشتم: 450ص صفین، این حکایت در كتاب وقعة

 كَانَ رَُجلٌ یُنَازَعُ لَا الَّذِی الْکُوفَةِ َأهْلِ فَارِسُ كَانَ: قَالَ بٍ وَهْ بْنِ زَْیدِ عَنْ أَعْیَنَ بْنِ مَالِكِ عَنْ َسعْدٍ بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَا وَ: نَصْرٌ قَالَ

 هُوَ وَ أَحْمَرَ أَبَا یالْمَکْنِ ادِیُّالْمُرَ الْکُوفِیُّ مَجْزَأَةَ  بْنُ عَوْفُ نَازَعُیُ لَا الَّذِی الشَّامِ أَهْلِ فَارِسَ كَانَ وَ الْأَسَدِیُّ جَدِیرٍ بْنُ  الْعَکْبَرُ لَهُ یُقَالُ

 یَا: فَقَالَ عَلِیٍّ لَیإِ فَقَامَ یُطَاقُ لَا لِسَانٌ وَ عِبَادَةٌ لَهُ الْعَکْبَرُ انَكَ وَ بِمَکَّةَ الْمَسْجِدِ فِی صُرِعَ یَوْمَ -یُوسُفَ بْنَ الْحَجَّاجَ اسْتَنْقَذَ الَّذِی أَبُو

 قَدْ  وَ صَبَرُوا وَ بَرْنَافَصَ بِنَا ظَنُّوهُ وَ الصَّبْرَ الشَّامِ  بِأَهْلِ ظَنَنَّا قَدْ  وَ سِالنَّا إِلَی فِیهِ  نَحْتَاجُ لَا اللَّهِ مِنْ عَهْداً أَیْدِینَا فِی إِنَّ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ

 یُعْجِبُنِی مَا عْجَبُأَ فَإِذَا نَظَرْتُ ثُمَّ الدُّنْیَا أَهْلِ  رَغْبَةِ وَ الْبَاطِلِ أَهْلِ یعَلَ الْحَقِّ أَهْلِ  صَبْرِ وَ الْآخِرَةِ لِأَهْلِ الدُّنْیَا أَهْلِ صَبْرِ مِنْ عَجِبْتُ

 اللَّهُ  فَلَیَعْلَمَنَّ هِمْ بْلِقَ مِنْ  الَّذِینَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ یُفْتَنُونَ  ال هُمْ وَ  اآمَنَّ یَقُولُوا أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ  النَّاسُ حَسِبَ أَ الم -اللَّهِ  كِتَابِ مِنْ  بِآیَةٍ جَهْلِی

 ...راًخَیْ قَالَ وَ خَیْراً عَلِیٌّ عَلَیْهِ أَثْنَی وَ الْکاذِبِینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذِینَ

 

 

 11/2/1396              أَمْ حَسِبَ الَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ أَنْ یَسْبِقُونا ساءَ ما یَحْکُمُونَ   4( آیه29( سوره عنکبوت )401

 ترجمه

شوند[؟! چه بد حکم ها كنند، حساب كردند كه بر ما پیشی خواهند گرفت ]و از دسترس ما خارج مییا كسانی كه بدی

 كنند! می

 1شأن نزول

 حدیث

 شودمی شناخته كسی عنوان به هم سنت اهل میان در تنها در شیعه، بلکه( حذیفه، یکی از اصحاب پیامبر ص است كه نه1

شناخت، اما به قصد ترور پیامبر ص را داشتند، می« عقبه»نداشتند؛ مثال كسانی را كه در جریان  دیگران كه داشت اسراری كه

 اولین در و شودمی بصره استاندار ع امیرالمومنین طرف از عثمان، شدن كشته از بعد وی. دستور پیامبر ص مخفی كرده بود

                                                      
 زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ  أَحْمَدَ بْنِ ییَحْیَ  بْنُ الْعَزِیزِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ  أَخْبَرَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ  مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا.  1

:[ قَالَ] السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ حَسِبَ أَمْ: یتَعَالَ قَْولِهِ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِی عَنْ الْکَلْبِیِّ عَنِ مَرْوَانَ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ سُلَیْمَانَ بْنُ أَیُّوبُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 (567ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد. )عُبَیْدَةَ وَ حَمْزَةَ  وَ عَلِیّاً بَارَزُوا الَّذِینَ هُمُ  وَ عُتْبَةَ، بْنِ الْوَلِیدِ وَ شَیْبَةَ وَ تْبَةَعُ فِی نَزَلَتْ
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ای كه كنایه متوجه حضار از یکی 1.آوردمی را «حقاً  حقاً امیرالمومنین» تعبیر حضرت علی عخواند، در وصف می كه ایخطبه

 كه كنندمی بیان تفصیل به را مطلب ایشان. بگوید داندمی كه مطالبی خواهدمی اصرار به ایشان از و شودمی در این كالم هست

 :است آمده آن از فرازی در

ناسك آن به مردم ]از مدینه[ بیرون آمد و زنانش هم همراهش بودند. پس چون حج و مالوداع با و پیامبر ص برای حجة

اهیم پابرجا داشت و پایان رسید و مردم همه آنچه را ]در انجام حج[ بدان نیاز داشتند، شناختند و آنها را بر آیین حضرت ابر

اند، وارد مکه دود و حج را به حالت اولش برگردهمه آنچه كه مشركان بعد از او ]حضرت ابراهیم ع[ بدعت گذاشته بودند، ز

 شد و یك روز در آنجا بود كه جبرئیل امین بر او نازل شد و آیات اول سوره عنکبوت را آورد و گفت:

گویند ایمان آوردیم محمد! بگو: بسم اهلل الرحمن الرحیم. الف الم میم؛ آیا مردم چنین حساب كردند كه وانهاده شوند كه ب

 كه را آنان خداوند تماح تا آزمودیم،[ فتنه در] بودند اینان از پیش كه را یكسان یقینبه و شوند؟!ای آزموده نمیفتنه و اصال به

كه بر ما پیشی  ها كنند، حساب كردندیا كسانی كه بدی .دارد معلوم[ نیز] را دروغگویان حتما و دارد معلوم اندگفته راست

 «كنند!شوند[ ؟! چه بد حکم میج میخواهند گرفت ]و از دسترس ما خار

 ای است؟رسول خدا ص فرمود: جبرئیل! این چه فتنه

گر اینکه مگوید: بدرستی كه من پیش از تو پیامبری نفرستادم رساند و میگفت: محمد! خداوند متعال به تو سالم می

وی بایستد و سنت  نشینی بگذارد كه او در جایهنگامی كه زمانش به پایان رسید به او دستور دادم كه بر امتش بعد از خود جا

مر فرماید، و احکام او را برایشان زنده بدارد؛ پس آنان كه خداوند را اطاعت كنند در آنچه كه رسول خدا ص بدانها ا

 اند؛ اند؛ و آنان كه با امر او مخالفت ورزند، دروغگویانراستگویان

عد از خود بدهد كه برای امتت او، نزدیك شده و او به تو دستور می محمد! زمان رفتن تو به نزد پروردگارت و بهشت

جاست؛ اگر از ای است كه به كار رعیت و امتت پابرطالب ع را منصوب كنی و عهد را به او بسپاری كه او خلیفهعلی بن ابی

ای است كه آیاتش نهد و این همان فتاند؛ و آنها چنین خواهند كراو اطاعت كنند اسالم دارند و اگر عصیانش كنند، كفر ورزیده

 را بر تو خواندم ...

 329-328ص ،2ج ،(للدیلمی) الصواب إلی القلوب إرشاد

 النَّاسُ  رَفَعَ وَ مَنَاسِکَهُمْ قَضَوْا وَ حَجُّهُمْ اسْتُتِمَّ فَلَمَّا اعِالْوَدَ حَجَّةُ هِیَ وَ مَعَهُ بِنِسَائِهِ خَرَجَ وَ بِالنَّاسِ ص اللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ وَ...

 إِلَی الْحَجَّ  رَدَّ  وَ هُبَعْدَ الْمُشْرِكُونَ أَحْدَثَهُ مَا جَمِیعَ عَنْهُمْ  أَزَالَ قَدْ وَ ع إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ لَهُمْ أَقَامَ  قَدْ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ وَ إِلَیْهِ احْتَاجُوا مَا جَمِیعَ

 فَقَالَ: الْعَنْکَبُوتِ سُورَةِ بِأَوَّلِ ع جَبْرَائِیلُ الْأَمِینُ عَلَیْهِ هَبَطَ وَاحِداً یَوْماً بِهَا قَامَفَأَ مَکَّةَ دَخَلَ وَ الْأُولَی حَالَتِهِ

 مِنْ الَّذِینَ  تَنَّافَ لَقَدْ وَ. نَیُفْتَنُو ال هُمْ وَ  آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ كُوایُتْرَ أَنْ النَّاسُ  حَسِبَ أَ الم. الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ » مُحَمَّدُ یَا اقْرَأْ

 «.یَحْکُمُونَ ما ساءَ یَسْبِقُونا أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ لَّذِینَا حَسِبَ أَمْ. الْکاذِبِینَ لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ

 الْفِتْنَةُ؟ هَذِهِ مَا وَ جَبْرَائِیلُ یَا ص: اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ

                                                      
 َأمِیرُ  وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما النَّاسُ أَیُّهَا الظَّالِمِینَ[ کَبَتَ] رکبت وَ الْجَوْرَ دَحَضَ وَ بِالْعَدْلِ جَاءَ وَ الْبَاطِلَ َأمَاتَ وَ الْحَقَّ أَحْیَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ. ...  1

 ...أَمْربِالْ أَحَقُّهُمْ وَ بِالنَّاسِ النَّاسِ یأَوْلَ وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ نَبِیِّنَا بَعْدَ نَعْلَمُهُ مَنْ خَیْرُ وَ حَقّاً  حَقّاً  الْمُؤْمِنِینَ
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 یَسْتَخْلِفَ  أَنْ أَجَلِهِ انْقِضَاءِ عِنْدَ أَمَرْتُهُ إِلَّا قَبْلَكَ نَبِی اً أَرْسَلْتُ مَا إِنِّی لَكَ یَقُولُ وَ السَّلَامَ یُقْرِئُكَ تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ:

 وَ  الصَّادِقُونَ ص اللَّهِ رَسُولُ بِهِ یَأْمُرُهُمْ فِیمَا لِلَّهِ فَالْمُطِیعُونَ أَحْکَامَهُ وَ سُنَّتَهُ لَهُمْ یُحْیِی وَ قَامَهُمَ یَقُومُ  مَنْ بَعْدِهِ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَی

 بْنَ  عَلِیَّ بَعْدِكَ مِنْ لِأُمَّتِكَ  تَنْصِبَ أَنْ یَأْمُرُكَ هُوَ وَ جَنَّتِهِ وَ رَبِّكَ إِلَی مَصِیرُكَ مُحَمَّدُ یَا دَنَا قَدْ وَ الْکَاذِبُونَ هُمُ أَمْرِهِ عَلَی الْمُخَالِفُونَ

 الْفِتْنَةُ  هِیَ وَ ذَلِكَ سَیَفْعَلُونَ وَ كَفَرُوا عَصَوْهُ إِنْ وَ أَسْلَمُوا أَطَاعُوهُ إِنْ أُمَّتِكَ وَ بِرَعِیَّتِكَ الْقَائِمُ الْخَلِیفَةُ فَهُوَ إِلَیْهِ تَعْهَدَ وَ ع طَالِبٍ أَبِی

 1...فِیهَا الْآیَ تَلَوْتَ الَّتِی

                                                      
شود: . ادامه روایت بسیار مفصل است اما چون حاوی مطالب مهمی درباره تاریخ است و متاسفانه اغلب از آن بی خبرند، در اینجا تقدیم می 1

نی است که در پیوندد و این همان جواشود که سوال کننده در این مجلس جوانی است که بعد از خبردار شدن از وقایع، به حضرت علی ع مییادآوری می

شود و در واقع اولین خواهد که برود و مردم را به قرآن بخواند و قطعا کشته خواهد شد، بلند میابتدای جنگ جمله وقتی حضرت علی ع داوطلب می

 (343-329شهید جنگ جمل است. اما ادامه مطلب )ص

 الْأَمِینُ  فَإِنَّهُ اسْتَوْدَعَكَ وَ اسْتَحْفَظَكَ مَا جَمِیعَ تَسْتَحْفِظَهُ وَ عَلَّمَكَ مَا جَمِیعَ تُعَلِّمَهُ أَنْ  یَأْمُرُكَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ أَنَّ وَ فِیهَا الْآیَ تَلَوْتَ الَّتِی الْفِتْنَةُ هِیَ وَ

 الْحِکْمَةَ وَ الْعِلْمَ اسْتَوْدَعَهُ  وَ لَیْلَتَهُ  وَ ذَلِكَ یَوْمَهُ بِهِ فَخَلَا ع عَلِیّاً ص اللَّهِ  رَسُولُ عَافَدَ قَالَ  وَصِیّاً لَكَ اخْتَرْتُهُ  وَ نَبِیّاً  عِبَادِی مِنْ  اخْتَرْتُكَ  إِنِّی مُحَمَّدُ یَا الْمُؤْتَمَنُ

 فَأَعْرَضَ قَالَ الْیَوْمِ مُنْذُ بِعَلِیٍّ اسْتِخْلَاؤُكَ طَالَ لَقَدْ اللَّهِ رَسُولَ ایَ فَقَالَتْ بَکْرٍ أَبِی بِنْتِ عَائِشَةَ  یَوْمِ فِی ذَلِكَ کَانَ وَ جَبْرَائِیلُ قَالَ مَا عَرَّفَهُ وَ إِیَّاهَا اللَّهُ آتَاهُ الَّتِی

 جَمِیعاً  النَّاسِ بِدُعَاءِ أُمِرْتُ قَدْ وَ بِهِ إِیمَانِالْ وَ بِقَبُولِهِ اللَّهُ أَسْعَدَهُ لِمَنْ صَلَاحاً لِی یَکُونُ لَعَلَّهُ بِأَمْرٍ قَالَ  اللَّهِ رَسُولَ یَا عَنِّی تُعْرِضُ لِمَ فَقَالَتْ ص اللَّهِ رَسُولُ عَنْهَا

 فَاحْفَظِیهِ  بِهِ سَأُخْبِرُكِ قَالَ الصَّلَاحُ فِیهِ  بِمَا لِآخُذَ وَ  بِهِ بِالْعَمَلِ  لِأَتَقَدَّمَ  الْآنَ بِهِ  تُخْبِرُ  لَا لِمَ وَ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا قَالَتْ النَّاسِ فِی بِهِ  قُمْتُ أَنَا إِذَا ذَلِكَ سَتَعْلَمِینَ وَ إِلَیْهِ

 وَ اللَّهِبِ الْإِیمَانِ إِلَی الْمُسَارَعَةِ وَ بِسَبْقِهِ الْفَضِیلَةُ لَكِ کَانَ وَ جَمِیعاً  الْآجِلَةِ وَ الْعَاجِلَةِ فِی اللَّهُ حَفِظَكِ حَفِظْتِیهِ إِنْ فَإِنَّكِ جَمِیعاً النَّاسِ فِی بِهِ بِالْقِیَامِ ُأؤْمَرَ أَنْ إِلَی

 ذَلِكَ  اللَّهَ یَضُرَّ لَمْ وَ الْخَاسِرِینَ مِنَ کُنْتِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ ذِمَّةُ مِنْكِ بَرِئَتْ وَ أَجْرُكِ حَبِطَ وَ بِرَبِّكِ کَفَرْتِ مِنْهُ إِلَیْكِ أُلْقِی مَا رِعَایَةَ تَرَکْتِ وَ أَضَعْتِیهِ لَوْ وَ رَسُولِهِ

 فِیهِمْ  أَجْعَلَهُ وَ عَلَماً لِلنَّاسِ عَلِیّاً أَنِْصبَ أَنْ َأمَرَنِی وَ انْقَضَی قَدِ عُمُرِی أَنَّ أَخْبَرَنِی تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ ص فَقَالَ رِعَایَتَهُ وَ بِهِ الْإِیمَانَ وَ حِفْظَهُ لَهُ ضَمِنَتْفَ رَسُولَهُ لَا وَ

 اللَّهُ  یَأْذَنَ أَنْ إِلَی قَلْبِكِ سُوَیْدَاءِ تَحْتَ  مِنْكِ  الْأَمْرُ  هَذَا فَلْیَکُنْ  بِأَمْرِهِ  فِیهِ  آخِذٌ  وَ رَبِّی إِلَی صَائِرٌ  أَنَا وَ  أَوْصِیَاءَهُمْ قَبْلِی مِنْ  أَنْبِیَاءُالْ اسْتَخْلَفَ کَمَا أَسْتَخْلِفَهُ  وَ  إِمَاماً

 مِنْهَا وَاحِدَةٍ کُلُّ  أَخْبَرَتْ وَ حَفْصَةَ أَخْبَرَتْ أَنْ تَلْبَثْ فَلَمْ أَبَوَیْهِمَا وَ حَفْصَةَ  صَاحِبَتِهَا مِنْ وَ فِیهِ  مِنْهَا یَکُونُ مَا عَلَی نَبِیَّهُ  اللَّهُ أَطْلَعَ لَقَدْ وَ ذَلِكَ لَهُ فَضَمِنَتْ بِهِ بِالْقِیَامِ 

 کَسُنَّةِ  بَیْتِهِ أَهْلِ فِی الْأَمْرَ هَذَا یَجْعَلَ أَنْ یُرِیدُ ُمحَمَّداً إِنَّ قَالُوا وَ بَعْضٍ َعلَی بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ بِالْأَمْرِ رَاهُمْفَخَبَّ الْمُنَافِقِینَ وَ الطُّلَقَاءِ جَمَاعَةِ إِلَی فَأَرْسَلَا فَاجْتَمَعَا أَبَاهَا

 عَلِیّاً  أَنَّ وَ ظَاهِرِکُمْ عَلَی عَامَلَکُمْ  مُحَمَّداً أَنَّ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ إِلَی الْأَمْرُ هَذَا فْضَیأَ إِنْ حَظٍّ مِنْ الْحَیَاةِ فِی لَکُمْ مَا اللَّهِ وَ لَا وَ الدَّهْرِ آخِرِ  إِلَی قَیْصَرَ وَ کِسْرَی

 فَاتَّفَقُوا الرَّأْیَ أَجَالُوا وَ الْخِطَابَ أَعَادُوا وَ بَیْنَهُمْ فِیمَا الْکَلَامُ دَارَ وَ. فِیهِ آرَاءَکُمْ قَدِّمُوا وَ ذَلِكَ فِی لِأَنْفُسِکُمْ النَّظَرَ فَأَحْسِنُوا مِنْکُمْ نَفْسِهِ  فِی یَجِدُ مَا عَلَی یُعَامِلُکُمْ

 مِنَ  اللَّهِ رَُسولِ أَمْرِ فِی فَاجْتَمَعُوا ص نَبِیِّهِ عَنْ الشَّرَّ اللَّهُ فَصَرَفَ تَبُوكَ غَزَاةِ فِی ذَلِكَ مِثْلَ صَنَعُوا کَانُوا قَدْ وَ هَرْشَی عَقَبَةِ َعلَی نَاقَتَهُ ص بِالنَّبِیِّ یَنْفِرُوا أَنْ عَلَی

 الِارْتِدَادُ  قَلْبِهِ فِی کَانَ نْمَ وَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمُنَافِقِینَ وَ قُرَیْشٍ  مِنْ الطُّلَقَاءِ مِنَ  ص اللَّهِ رَسُولِ أَعْدَاءُ اجْتَمَعَ کَانَ قَدْ وَ وَجْهٍ غَیْرِ عَلَی السَّمِّ اسْتِقَاءِ وَ الِاغْتِیَالِ وَ الْقَتْلِ

 صِبَهُ یَنْ وَ ع عَلِیّاً یُقِیمَ أَنْ اللَّهِ رَسُولِ عَزْمِ مِنْ کَانَ وَ  رَجُلًا عَشَرَ أَرْبَعَةَ کَانُوا وَ نَاقَتَهُ بِهِ  یَنْفِرُوا أَنْ عَلَی تَحَالَفُوا وَ فَتَعَاقَدُوا حَوْلَهَا مَا وَ الْمَدِینَةِ فِی الْعَرَبِ مِنَ

 أَجْمَعِینَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ رَبِّكَ فَوَ  اقْرَأْ فَقَالَ الْحِجْرِ سُورَةِ بِآخِرِ ع جَبْرَائِیلُ  أَتَاهُ الثَّالِثِ الْیَوْمِ فِی کَانَ فَلَمَّا لَیْلَتَیْنِ وَ یَوْمَیْنِ اللَّهِ رَسُولُ فَسَارَ  أَقْدَمَ إِذَا بِالْمَدِینَةِ لِلنَّاسِ

 لِیَنْصِبَ  الْمَدِینَةِ دُخُولِ عَلَی مُسْرِعاً  السَّیْرَ  أَغْدَقَ وَ اللَّهِ  رَسُولُ  رَحَلَ  وَ  قَالَ الْمُسْتَهْزِئِینَ کَفَیْناكَ إِنَّا. الْمُشْرِکِینَ عَنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ  بِما فَاصْدَعْ . یَعْمَلُونَ واکانُ عَمَّا

 بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا عَلَیْهِ فَقَرَأَ اللَّیْلِ آخِرِ فِی ع جَبْرَائِیلُ هَبَطَ الرَّابِعَةُ  اللَّیْلَةُ تِکَانَ فَلَمَّا لِلنَّاسِ عَلَماً ع عَلِیّاً

 لِأَدْخُلَ  فِیهِ  مُجِدّاً  السَّیْرَ أُغْدِقُ جَبْرَائِیلُ  یَا تَرَانِی مَا أَ ص فَقَالَ  اللَّهِ  بِرَسُولِ هَمُّوا الَّذِینَ هُمُ  وَ الْکافِرِینَ  الْقَوْمَ هْدِییَ ال اللَّهَ  إِنَّ النَّاسِ  مِنَ  یَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ 

 غَداً جَبْرَائِیلُ  یَا نَعَمْ اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ مَنْزِلَكَ َنزَلْتَ إِذَا غَداً وَلَایَتَهُ تَفْرِضَ أَنْ یَأْمُرُكَ اللَّهُ ع یلُجَبْرَائِ لَهُ فَقَالَ الْغَائِبِ وَ الشَّاهِدِ َعلَی عَلِیٍّ وَلَایَةَ فَأَعْرِضَ الْمَدِینَةَ

 وَ  ع عَلِیّاً دَعَا وَ إِلَیْهِ یَجْتَمِعُوا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ بِالنَّاسِ صَلَّی وَ خُمٍّ بِغَدِیرِ نَزَلَ یحَتَّ مَعَهُ النَّاسُ  سَارَ وَ وَقْتِهِ مِنْ بِالرَّحِیلِ اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَ وَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ ذَلِكَ أَفْعَلُ

 وَ  بَعْدَهُ عَلَیْهِ یَخْتَلِفُوا لَا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ طَاعَتَهُ فَرَضَ وَ أَجْمَعِینَ النَّاسِ عَلَی لِعَلِیٍّ بِالْوَلَاءِ صَوْتَهُ  رَفَعَ وَ الْیُمْنَی بِیَدِهِ الْیُسْرَی عَلِیٍّ یَدَ  ص اللَّهِ رَسُولُ رَفَعَ
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 وَاالهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ کُنْتُ فَمَنْ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا بَلَی قَالُوا أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ َأوْلی لَسْتُ أَ لَهُمْ قَالَ وَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ أَنَّ خَبَّرَهُمْ

 إِلَی تَقَدَّمَا عُمَرُ  وَ بَکْرٍ وأَبُ کَانَ قَدْ وَ أَحَدٌ  مِنْهُمْ یَتَکَلَّمْ  لَمْ وَ  جَمِیعاً النَّاسُ فَبَایَعَهُ یُبَایِعُوهُ أَنْ النَّاسَ  أَمَرَ ثُمَّ  خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ وَ نَصَرَهُ مَنْ انْصُرْ وَ عَادَاهُ مَنْ  عَادِ وَ

 یَکُونُ هَلْ وَ فَقَالَ  رَسُولِهِ  وَ اللَّهِ مِنَ أَمْرٌ  فَقَاال بَعْدِی مِنْ بِالْوَلَایَةِ عَلِیّاً بَایِعَا عُمَرُ یَا وَ قُحَافَةَ أَبِی ابْنَ یَا مُتَهَجِّماً ص النَّبِیُّ لَهُمَا قَالَ ثُمَّ رَدَّهُمَا وَ فَبَعَثَ الْجُحْفَةِ

 تَقَدَّمَهُ  الْعَقَبَةِ مِنَ  دَنَوْا إِذَا حَتَّی لَیْلَتِهِ وَ یَوْمِهِ  بَاقِیَ ص اللَّهِ رَسُولُ سَایَرَ وَ انْصَرَفَا ثُمَّ فَبَایَعَا رَسُولِهِ مِنْ  وَ اللَّهِ  مِنَ  أَمْرٌ  نَعَمْ رَسُولِهِ مِنْ وَ اللَّهِ أَمْرِ غَیْرِ  مِنْ هَذَا مِثْلُ

 أَقُودُهَا أَنَا وَ یَسُوقَهَا أَنْ أَمَرَهُ وَ یَاسِرٍ بْنَ عَمَّارَ دَعَا وَ اللَّهِ  رَسُولُ دَعَانِی وَ حُذَیْفَةُ قَالَ الْحَصَی فِیهَا طَرَحُوا وَ دِبَاباً مَعَهُمْ حَمَلُوا قَدْ وَ الْعَقَبَةِ ثَنِیَّةِ فِی فَتَوَارَوْا قَوْمُالْ

 أَنِ النَّبِیُّ بِهَا فَصَاحَ اللَّهِ بِرَسُولِ تَنْفِرَ أَنْ کَادَتْ وَ فَذُعِرَتْ النَّاقَةِ  قَوَائِمِ بَیْنَ[ الدِّبَابَ] الذباب دَحْرَجُوا وَ وَرَائِنَا مِنْ  الْقَوْمُ ثَارَ الْعَقَبَةِ رَأْسِ یفِ صِرْنَا إِذَا حَتَّی

 وَ  رِجْلٍ مَوْضِعِ عَنْ[ رِجْلًا] رجل لَا وَ یَدٍ مُسْتَقَرِّ عَنْ یَداً أَزَلْتُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا اللَّهِ وَ فَقَالَتْ فَصِیحٍ عَرَبِیٍّ بِقَوْلٍ تَعَالَی اللَّهُ فَأَنْطَقَهَا بَأْسٌ عَلَیْكِ لَیْسَ وَ اسْکُنِی

 فَقُلْتُ  دَبَّرُوا وَ  ظَنُّوا مِمَّا أَیِسُوا وَ عَنَّا فَزَالُوا مُظْلِمَةً لَیْلَةً  کَانَتْ  وَ بِأَسْیَافِنَا وُجُوهَهُمْ نَضْرِبُ عَمَّارٌ  وَ اأَنَ فَأَقْبَلْتُ لِیَدْفَعُوهَا النَّاقَةِ إِلَی الْقَوْمُ فَتَقَدَّمَ ظَهْرِی عَلَی أَنْتَ

 فَقَالَ بِرُءُوسِهِمْ فَیَأْتُوا رَهْطاً اللَّهِ رَسُولَ یَا إِلَیْهِمْ تَبْعَثُ لَا أَ فَقُلْتُ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِی ونَالْمُنَافِقُ  هَؤُلَاءِ حُذَیْفَةُ  یَا فَقَالَ  یُرِیدُونَ مَا وَ  الْقَوْمُ هَؤُلَاءِ مَنْ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا

 عَلَیْهِمْ أَقْبَلَ ثُمَّ  عَدُوِّهِ عَلَی ظَهَرَ حَتَّی بِهِمْ فَقَاتَلَ لَهُ فَاسْتَجَابُوا دِینِهِ  إِلَی ابِهِأَصْحَ وَ قَوْمِهِ  مِنْ أُنَاساً دَعَا إِنَّهُ النَّاسُ یَقُولَ  أَنْ أَکْرَهُ وَ عَنْهُمْ أُعْرِضَ أَنْ أَمَرَنِی اللَّهَ إِنَّ

 الْمُهَاجِرِینَ  مِنَ أَ اللَّهِ رَسُولَ یَا الْمُنَافِقُونَ هَؤُلَاءِ َمنْ وَ فَقُلْتُ  غَلِیظٍ بٍعَذا إِلی یَضْطَرُّهُمْ ثُمَّ  قَلِیلًا سَیُمْهِلُهُمْ  وَ بِالْمِرْصَادِ لَهُمْ اللَّهَ فَإِنَّ حُذَیْفَةُ یَا دَعْهُمْ لَکِنْ وَ فَقَتَلَهُمْ

 کَأَنَّكَ حُذَیْفَةُ یَا ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ فَأَمْسَکْتُ مِنْهُمْ یَکُونُوا أَنْ أَکْرَهُ أُنَاسٌ فِیهِمْ کَانَ قَدْ وَ مِنْهُمْ فَرَغَ حَتَّی رَجُلًا رَجُلًا لِی فَسَمَّاهُمْ  الْأَنْصَارِ مِنَ أَمْ

 حَتَّی الْبَرْقَةُ تَتِثَبَ وَ حَوْلَنَا مَا جَمِیعَ فَأَضَاءَتْ بَرْقَةٌ فَبَرَقَتْ الثَّنِیَّةِ َعلَی وُقُوفٌ هُمْ وَ الْقَوْمِ إِلَی طَرْفِی فَرَفَعْتُ إِلَیْهِمْ رَأْسَكَ ارْفَعْ  لَكَ سَمَّیْتُ مَنْ بَعْضِ فِی شَاكٌّ

 مِنْ  خَمْسَةٌ وَ قُرَیْشٍ مِنْ تِسْعَةٌ رَجُلًا عَشَرَ َأرْبَعَةَ الْقَوْمِ عَدَدُ وَ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ کَمَا ُهمْ إِذَا وَ رَجْلًا رَجُلًا فَعَرَفْتُهُمْ الْقَوْمِ إِلَی اللَّهِ وَ فَنَظَرْتُ طَالِعَةً شَمْساً خِلْتُهَا

 أَبُو وَ َوقَّاصٍ أَبِی بْنُ سَعْدُ وَ عَوْفٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ  وَ طَلْحَةُ وَ  عُثْمَانُ وَ عُمَرُ وَ بَکْرٍ أَبُو اللَّهِ وَ هُمْ حُذَیْفَةُ فَقَالَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ لَنَا سَمِّهِمْ لَهُ فَقَالَ النَّاسِ سَائِرِ

 بْنُ أَْوسُ وَ الثَّقَفِیُّ شُعْبَةَ بْنُ الْمُغِیرَةُ وَ الْأَشْعَرِیُّ مُوسَی فَأَبُو الْخَمْسَةُ أَمَّا وَ قُرَیْشٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعَاصِ بْنُ عَمْرُو وَ سُفْیَانَ أَبِی بْنُ مُعَاوِیَةُ وَ الْجَرَّاحِ بْنُ عُبَیْدَةَ

 حَتَّی أَصْحَابَهُ انْتَظَرَ  وَ فَتَوَضَّأَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَنَزَلَ الْفَجْرُ طَلَعَ قَدْ وَ الْعَقَبَةِ مِنَ انْحَدَرْنَا ثُمَّ حُذَیْفَةُ  قَالَ رِیُّالْأَنْصَا طَلْحَةَ أَبُو وَ هُرَیْرَةَ أَبُو وَ الْبَصْرِیُّ الْحَدَثَانِ

 عُمَرَ  وَ بَکْرٍ أَبِی إِلَی فَنَظَرَ الْتَفَتَ صَلَاتِهِ  مِنْ انْصَرَفَ فَلَمَّا اللَّهِ رَسُولِ خَلْفَ صَلَّوْا وَ النَّاسِ مَعَ دَخَلُوا قَدْ وَ بِأَجْمَعِهِمْ الْقَوْمَ فَرَأَیْتُ  اجْتَمَعُوا وَ الْعَقَبَةِ مِنَ انْحَدَرُوا

 الْعَقَبَةِ  مَنْزِلِ  مِنْ بِالنَّاسِ ص اللَّهِ  رَسُولُ ارْتَحَلَ وَ  بِسِرٍّ بَیْنَهُمْ فِیمَا جَوْنَیَتَنَا النَّاسِ  مِنَ نَفَرٍ  ثَلَاثَةُ یَجْتَمِعُ لَا النَّاسِ فِی فَنَادَی مُنَادِیاً فَأَمَرَ یَتَنَاجَوْنَ عُبَیْدَةَ أَبِی وَ

 یَجْتَمِعَ  لَا أَنْ اللَّهِ  رَسُولُ  أَمَرَ  قَدْ  لَیْسَ أَ قَالَ  وَ عَلَیْهِمْ فَوَقَفَ  بَعْضاً بَعْضُهُمْ یُسَارُّ  عُبَیْدَةَ أَبَا وَ عُمَرَ وَ  بَکْرٍ أَبَا حُذَیْفَةَ أَبِی مَوْلَی سَالِمٌ  رَأَی الْآخَرَ الْمَنْزِلَ نَزَلَ فَلَمَّا

 لَئِنْ  وَ مِیثَاقُهُ وَ اللَّهِ عَهْدُ عَلَیْكَ سَالِمُ یَا بَکْرٍ أَبُو فَقَالَ مِنْکُمْ بِذَلِكَ أُخْبِرَهُ حَتَّی اللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتُ إِلَّا وَ أَنْتُمْ عَمَّا لَتُخْبِرُونِّی اللَّهِ وَ سِرٍّ عَلَی النَّاسِ مِنَ نَفَرٍ ثَلَاثَةُ

 لَکُمْ  ذَلِكَ سَالِمٌ  فَقَالَ عَلَیْنَا کَتَمْتَهُ ذَلِكَ کَرِهْتَ إِنْ  وَ مِنَّا رَجُلًا کُنْتَ وَ دَخَلْتَ فِیهِ مَعَنَا تَدْخُلَ أَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنْ لَهُ اجْتَمَعْنَا بِمَا وَ فِیهِ نَحْنُ بِالَّذِی خَبَّرْنَاكَ نَحْنُ

 وَ نَتَحَالَفَ أَنْ عَلَی اجْتَمَعْنَا إِنَّا قَدِ لَهُ فَقَالُوا مِنْهُ ذَلِكَ عَرَفُوا وَ ع طَالِبٍ  أَبِی بْنِ لِعَلِیِّ الْعَدَاوَةِ وَ الْبُغْضِ شَدِیدَ سَالِمٌ  کَانَ وَ مِیثَاقَهُ  وَ عَهْدَهُ بِذَلِكَ  أَعْطَاهُمْ وَ مِنِّی

 تَخُوضُونَ کُنْتُمْ الْأَمْرِ هَذَا فِی إِنَّ مِیثَاقُهُ وَ اللَّهِ عَهْدُ عَلَیْکُمْ سَالِمٌ لَهُمْ فَقَالَ بَعْدَهُ ع َطالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ وَلَایَةِ مِنْ عَلَیْنَا فَرَضَ فِیمَا مُحَمَّداً نُطِیعَ لَا َأنْ عَلَی نَتَعَاقَدَ

 الْأَمْرِ هَذَا عَلَی یُعَاقِدُکُمْ مَنْ أَوَّلُ اللَّهِ وَ أَنَا وَ سَالِمٌ قَالَ سِوَاهُ ءٍشَیْ  فِی لَا بِعَیْنِهِ  الْأَمْرِ  هَذَا فِی کُنَّا إِنَّمَا مِیثَاقُهُ وَ اللَّهِ عَهْدُ عَلَیْنَا أَجَلْ قَالُوا اهلل[ نَ تَتَنَاجَوْ] وَتتناجوا

 ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ مِنْ أَمْقَتَ لَا وَ إِلَیَّ أَبْغَضَ هَاشِمٍ  بَنِی فِی لَا وَ هَاشِمٍ بَنِی مِنْ إِلَیَّ أَبْغَضَ بَیْتٍ أَهْلِ عَلَی الشَّمْسُ طَلَعَتِ مَا اللَّهِ  وَ إِنَّهُ عَلَیْهِ  یُخَالِفُکُمْ لَا وَ

 کُنْتُمْ فِیمَ لَهُمْ فَقَالَ أَتَوْهُ الْمَسِیرَةَ ص اللَّهِ رَسُولُ أَرَادَ فَلَمَّا تَفَرَّقُوا ثُمَّ الْأَمْرِ هَذَا عَلَی وَقْتِهِمْ مِنْ فَتَعَاقَدُوا مِنْکُمْ وَاحِدٌ فَإِنِّی لَکُمْ بَدَا مَا الْأَمْرِ هَذَا فِی فَاصْنَعُوا

 مَنْ  وَ -اللَّهُ أَمِ أَعْلَمُ أَنْتُمْ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ  مَلِیّاً ص النَّبِیُّ إِلَیْهِمُ  فَنَظَرَ هَذَا وَقْتِنَا غَیْرَ الْتَقَیْنَا مَا هِ اللَّ رَسُولَ  یَا فَقَالُوا النَّجْوَی عَنِ نَهَیْتُکُمْ قَدْ وَ  هَذَا یَوْمِکُمْ فِی تَتَنَاجَوْنَ

 تَعَاقَدُوا مَا ذِکْرِ عَلَی صَحِیفَةً بَیْنَهُمْ کَتَبُوا وَ جَمِیعاً الْقَوْمُ اجْتَمَعَ وَ الْمَدِینَةَ دَخَلَ تَّیحَ سَارَ  ثُمَّ تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ اللَّهِ  مِنَ عِنْدَهُ شَهادَةً کَتَمَ مِمَّنْ أَظْلَمُ

 وَ  عَنْهُمْ بِخَارِجٍ لَیْسَ مَعَهُمْ سَالِمٌ وَ عُبَیْدَةَ أَبِی وَ عُمَرَ وَ بَکْرٍ لِأَبِی الْأَمْرَ أَنَّ وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ لِوَلَایَةِ النَّکْثَ الصَّحِیفَةِ فِی مَا أَوَّلُ کَانَ وَ الْأَمْرِ هَذَا فِی عَلَیْهِ

 أَبَا یَا الْفَتَی فَقَالَ قَالَ أَمِینَهُمْ جَعَلُوهُ وَ رَّاحِالْجَ  بْنَ عُبَیْدَةَ أَبَا الصَّحِیفَةَ  اسْتَوْدَعُوا آخَرَ رَجُلًا عِشْرُونَ وَ الْعَقَبَةِ أَصْحَابُ  هَؤُلَاءِ رَجُلًا ثَلَاثُونَ وَ أَرْبَعَةٌ بِذَلِكَ شَهِدَ

 وَ  بِسَالِمٍ رَضُوا بَالُهُمْ فَمَا وَّلِینَ الْأَ الْمُهَاجِرِینَ مِنَ وَ قُرَیْشٍ  مَشِیخَةِ  مِنْ لِأَنَّهُمْ عُبَیْدَةَ أَبَا وَ  عُمَرَ  وَ بَکْرٍ  أَبَا رَضُوا الْقَوْمَ هَؤُلَاءِ إِنَّ نَقُولُ  هَبْنَا اللَّهُ  یَرْحَمُكَ اللَّهِ  عَبْدِ

 الْأَمْرِ  هَذَا إِزَالَةِ عَلَی تَعَاقَدُوا أَجْمَعَ الْقَوْمَ إِنَّ فَتَی یَا حُذَیْفَةُ  فَقَالَ قَالَ  الْأَنْصَارِ مِنَ  لِامْرَأَةٍ عَبْدٌ هُوَ إِنَّمَا وَ الْأَنْصَارِ مِنَ لَا وَ الْمُهَاجِرِینَ مِنَ لَا وَ قُرَیْشٍ مِنْ هُوَ لَیْسَ
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 وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ خَاصَّةَ کَانَ وَ الدِّمَاءِ سَفْكِ مِنْ عَلَیْهِ قُرَیْشٍ قُلُوبِ فِی کَانَ مَا ذَلِكَ مَعَ لَهُمْ اجْتَمَعَ وَ لِأَمْرِهِ کَرَاهَةً  وَ لَهُ مِنْهُمْ حَسَداً طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ

 وَ عَشَرَ الْأَرْبَعَةَ هَؤُلَاءِ مِنْ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْأَمْرِ هَذَا إِزَالَةِ عَلَی الْعَقْدُ کَانَ فَإِنَّمَا هَاشِمٍ بَنِی مِنْ عَلِیٍّ عِنْدَ بِهِمْ اللَّهِ رَسُولُ أَوْقَعَهُ الَّذِی الثَّأْرَ نَیَطْلُبُو کَانُوا

 بِنْتُ  أَسْمَاءُ  بِذَِلكَ[ حَدَّثَتْنِی] حدثنی حُذَیْفَةُ فَقَالَ لَأَعْرِفَهُ الصَّحِیفَةِ فِی جَمِیعُهُمْ کَتَبَ عَمَّا اللَّهُ یَرْحَمُكَ فَأَخْبِرْنِی الْفَتَی مِنْهُمْ قَالَ رَجُلٌ سَالِماً َأنَّ یَرَوْنَ کَانُوا

 رَأْیُهُمْ اجْتَمَعَ حَتَّی ذَلِكَ فِی یُدَبِّرُونَهُ مَا جَمِیعَ تَسْمَعُ وَ تَسْمَعُهُمْ أَسْمَاءُ وَ ذَلِكَ فِی فَتَآمَرُوا بَکْرٍ أَبِی مَنْزِلِ فِی وااجْتَمَعُ الْقَوْمَ أَنَّ بَکْرٍ أَبِی امْرَأَةُ الْخَثْعَمِیَّةُ عُمَیْسٍ

 مِنْ  الْمَلَأُ عَلَیْهِ اتَّفَقَ مَا هَذَا* الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  هَذَا الصَّحِیفَةِ نُسْخَةُ کَانَتْ وَ مِنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ الصَّحِیفَةَ لَهُمُ فَکَتَبَ الْأُمَوِیَّ الْعَاصِ بْنَ سَعِیدَ فَأَمَرُوا ذَلِكَ عَلَی

 تَشَاوَرُوا وَ رَأْیِهِمْ فِی اجْتَهَدُوا أَنِ بَعْدَ جَمِیعاً اتَّفَقُوا ص نَبِیِّهِ انِلِسَ عَلَی کِتَابِهِ فِی اللَّهُ مَدَحَهُمُ الَّذِینَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِینَ مِنَ ص اللَّهِ رَسُولِ مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ

 اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا الْمُسْلِمِینَ مِنَ بَعْدِهِمْ مِنْ یَأْتِی نْمَ  بِهِمْ لِیَقْتَدِیَ الدُّهُورِ بَاقِی وَ الْأَیَّامِ غَاِبرِ عَلَی أَهْلِهِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَی مِنْهُمْ نَظَراً الصَّحِیفَةَ هَذِهِ کَتَبُوا وَ أُمُورِهِمْ فِی

 الدِّینَ  أَکْمَلَ إِذَا حَتَّی بِجَمْعِهِ الْقِیَامَ عَلَیْنَا أَوْجَبَ وَ  بِهِ اللَّهُ  أَمَرَهُ مَا بَلَّغَ وَ ذَلِكَ  فَأَدَّی لِعِبَادِهِ ارْتَضَاهُ الَّذِی بِدِینِهِ کَافَّةً  النَّاسِ إِلَی رَسُولًا مُحَمَّداً  بَعَثَ  کَرَمِهِ وَ بِمَنِّهِ

 یَخْتَارُونَ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الِاخْتِیَارَ جَعَلَ وَ بَعْدِهِ مِنْ أَحَداً یَسْتَخْلِفَ أَنْ غَیْرِ مِنْ مَحْبُوراً مُکْرَماً إِلَیْهِ فَقَبَضَهُ عِنْدَهُ مَا اخْتَارَ وَ السُّنَنَ أَحْکَمَ وَ الْفَرَائِضَ فَرَضَ وَ

 وَ  اللَّهَ یَرْجُوا کانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِی لَکُمْ کانَ لَقَدْ تَعَالَی اللَّهُ قَالَ حَسَنَةً أُسْوَةً اللَّهِ بِرَسُولِ لِلْمُسْلِمِینَ إِنَّ وَ لَهُمْ نُصْحِهِ وَ بِرَأْیِهِ وَثِقُوا مَنْ لِأَنْفُسِهِمْ

 لِئَلَّا وَ مِنْهُمْ الْأَغْنِیَاءِ بَیْنَ دُولَةً یَکُونَ لِئَلَّا وَ الْمُسْلِمِینَ سَائِرِ دُونَ  إِْرثاً فَیَکُونَ وَاحِدٍ بَیْتٍ أَهْلِ مِنْ یَجْرِیَ لِئَلَّا أَحَداً َیسْتَخْلِفْ لَمْ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ  وَ الْآخِرَ الْیَوْمَ

 الرَّأْیِ  ذَوُو یَجْتَمِعَ أَنْ الْخُلَفَاءِ مِنَ خَلِیفَةٍ مُضِیِّ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی یَجِبُ الَّذِی وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَی وَلَدٍ إِلَی وَلَدٍ مِنْ عَقِبِهِ فِی بَاقٍ الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ خْلَفُالْمُسْتَ یَقُولَ

 مِنْهُمْ یَصْلُحُ مَنْ زَمَانٍ کُلِّ أَهْلِ عَلَی یَخْفَی لَا فَإِنَّهُ عَلَیْهِمْ الْقَیِّمَ [ جَعَلُوهُ ] جعلوا وَ أُمُورَهُمْ وَلَّوْهُ لَهَا مُسْتَحِقّاً رَأَوْهُ فَمَنْ أُمُورِهِمْ فِی فَیَتَشَاوَرُوا مِنْهُمْ الصَّلَاحِ وَ

 مَا بِخِلَافِ أَتَی وَ قَوْلِهِ  فِی أَبْطَلَ فَقَدْ نَسَبِهِ وَ بِاسْمِهِ عَلَیْهِ نَصَّ  وَ لِلنَّاسِ نَصَبَهُ بِعَیْنِهِ  رَجُلًا اسْتَخْلَفَ اللَّهِ  ولَ رَسُ أَنَّ جَمِیعاً النَّاسِ  مِنَ  مُدَّعٍ  ادَّعَی فَإِنِ. لِلْخِلَافَةِ

 رَسُولَ لِأَنَّ قَوْلِهِ  فِی أَحَالَ فَقَدْ یُوَرِّثُ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وَ إِرْثٌ اللَّهِ رَسُولِ خِلَافَةَ أَنَّ ُمدَّعٍ ادَّعَی إِنِ وَ الْمُسْلِمِینَ جَمَاعَةِ عَلَی خَالَفَ وَ اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ یَعْرِفُهُ 

 تَنْبَغِی لَا وَ فِیهِ  مَقْصُورَةٌ أَنَّهَا وَ جَمِیعاً النَّاسِ بَیْنِ مِنْ  وَاحِدٍ لِرَجُلٍ إِلَّا حُتَصْلُ لَا الْخِلَافَةَ َأنَّ  مُدَّعٍ ادَّعَی إِنِ وَ صَدَقَةٌ تَرَکْنَاهُ مَا نُورَثُ لَا الْأَنْبِیَاءِ مَعَاشِرَ نَحْنُ قَالَ اللَّهِ

 ثُمَّ اللَّهِ رَسُولِ مِنْ بِقُرْبِهِ الْخِلَافَةِ وَ الْإِمَامَةِ مُسْتَحِقُّ َأنَّهُ مُدَّعٍ ادََّعی إِنِ وَ اهْتَدَیْتُمْ اقْتَدَیْتُمُ بِأَیِّهِمُ کَالنُّجُومِ أَصْحَابِی قَالَ النَّبِیَّ لِأَنَّ کَذَبَ فَقَدْ النُّبُوَّةَ تَتْلُو لِأَنَّهَا لِغَیْرِهِ

 یَرِثَ  أَنْ إِلَی سِوَاهُمْ لِأَحَدٍ تَکُونَ أَنْ یَنْبَغِی لَا وَ لِغَیْرِهِمْ تَصْلُحُ لَا زَمَانٍ کُلِّ  وَ عَصْرٍ کُلِّ فِی کَذَلِكَ هِیَ ثُمَّ وَالِدَاهُ مِنْهُمْ الْوَلَدُ یَرِثُهَا عَقِبِهَا عَلَی وَ عَلَیْهِ مَقْصُورَةٌ هِیَ

 رَسُولُ قَالَ وَ أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ نَّإِ  -أَحَدٍ ُکلِّ عَلَی الْقَاضِی قَوْلُهُ وَ یَقُولُ اللَّهَ لِأَنَّ نَسَبُهُ ص النَّبِیِّ مِنَ دَنَا إِنْ وَ لِوَلَدِهِ َلا وَ لَهُ فَلَیْسَ عَلَیْها مَنْ وَ الْأَرْضَ اللَّهُ

 وَ  اسْتَقَامَ فَقَدِ ص اللَّهِ رَسُولِ بِسُنَّةِ َأقَرَّ وَ اللَّهِ بِکِتَابِ آمَنَ فَمَنْ سِوَاهُمْ[ مَنْ] عَلَی یَدٌ کُلُّهُمْ [ أَقْرَبُهُمْ] قربهم وَ  أَدْنَاهُمْ بِهَا یَسْعَی وَاحِدَةٌ الْمُسْلِمِینَ ذِمَّةَ إِنَّ اللَّهِ

 اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ لِلْأُمَّةِ صَلَاحاً قَتْلِهِ فِی فَإِنَّ فَاقْتُلُوهُ الْمُسْلِمِینَ  جَمَاعَةَ فَارَقَ وَ الْکِتَابَ وَ الْحَقَّ فَخَالَفَ  فِعَالِهِمْ مِنْ ذَلِكَ کَرِهَ مَنْ وَ بِالصَّوَابِ أَخَذَ وَ أَنَابَ

 عَلَی أُمَّتِی تَجْتَمِعُ لَا قَالَ وَ عَذَابٌ الْفُرْقَةَ وَ رَحْمَةٌ الِاجْتِمَاعَ فَإِنَّ النَّاسِ مِنَ کَانَ مَنْ  کَائِناً فَرْدٍ أَیَّ اقْتُلُوا وَ فَاقْتُلُوهُ بَیْنَهُمْ فَفَرَّقَ جَمْعٌ هُمْ  وَ أُمَّتِی إِلَی جَاءَ مَنْ ص

 رَسُولُهُ وَ اللَّهُ أَبَاحَ فَقَدْ أَعْدَاءَهُمْ عَلَیْهِمْ مُظَاهِرٌ وَ مَعَابِدِهِمْ  مُفَارِقُ إِلَّا الْمُسْلِمِینَ جَمَاعَةِ عَنْ یَخْرُجُ لَا فَإِنَّهُ سِوَاهُمْ مَنْ عَلَی وَاحِدَةٌ یَدٌ الْمُسْلِمِینَ ِإنَّ وَ أَبَداً الضَّلَالِ

* الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْهِجْرَةِ مِنَ عَشْرٍ سَنَةَ الْمُحَرَّمِ فِی الصَّحِیفَةِ هَذِهِ آخِرَ شَهَادَاتِهِ وَ اسْمَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ بِاتِّفَاقٍ الْعَاصِ بْنُ سَعِیدُ کَتَبَ وَ قَتْلَهُ أَحَلَّ وَ دَمَهُ

 وَلِیَ أَنْ إِلَی مَدْفُونَةً  الْکَعْبَةِ فِی الصَّحِیفَةُ تَزَلِ فَلَمْ مَکَّةَ إِلَی بِهَا فَوَجَّهَ  الْجَرَّاحِ بْنِ عُبَیْدَةَ أَبِی إِلَی الصَّحِیفَةُ فِعَتِدُ ثُمَّ سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ  عَلَی اللَّهُ صَلَّی وَ

 أَنْ  إِلَیَّ أَحَبَّ مَا فَقَالَ بِثَوْبِهِ هُوَ مُسَجًّی وَ بِهِ فَوَقَفَ عُمَرُ  تُوُفِّیَ لَمَّا ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ تَمَنَّی تِیالَّ الصَّحِیفَةُ  هِیَ وَ مَوْضِعِهَا مِنْ فَاسْتَخْرَجَهَا الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ  الْأَمْرَ

 إِلَی فَالْتَفَتَ الشَّمْسُ  طَلَعَتِ حَتَّی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ یَذْکُرُ  مَجْلِسِهِ فِی قَعَدَ ثُمَّ الْفَجْرِ صَلَاةَ بِالنَّاسِ اللَّهِ رَسُولُ صَلَّی وَ انْصَرَفُوا ثُمَّ الْمُسَجَّی هَذَا بِصَحِیفَةِ اللَّهَ أَلْقَی

 اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ بِأَیْدِیهِمْ الْکِتابَ یَکْتُبُونَ ینَلِلَّذِ فَوَیْلٌ قَوْلَهُ تَلَا ثُمَّ الْأُمَّةِ هَذِهِ أَمِینَ أَصْبَحْتَ لَقَدْ مِثْلُكَ مَنْ بَخْ بَخْ لَهُ فَقَالَ الْجَرَّاحِ بْنِ عُبَیْدَةَ أَبِی

 اللَّهِ  مِنَ یَسْتَخْفُونَ ال وَ النَّاسِ مِنَ  لَهُ  سْتَخْفُوالِیَ الْأُمَّةِ  هَذِهِ فِی رِجَالٌ هَؤُلَاءِ أَشْبَهَ لَقَدْ  یَکْسِبُونَ  مِمَّا لَهُمْ وَیْلٌ وَ أَیْدِیهِمْ کَتَبَتْ مِمَّا لَهُمْ فَوَیْلٌ قَلِیلًا ثَمَناً  بِهِ لِیَشْتَرُوا

 الَّتِی َصحِیفَتِهِمُ ِفی شَابَهُوهُمْ قَوْمٌ هَذَا یَوْمِی فِی الْأُمَّةِ هَذِهِ فِی أَصْبَحَ لَقَدْ قَالَ ثُمَّ مُحِیطاً یَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ کانَ وَ الْقَوْلِ مِنَ یَرْضی ال ما یُبَیِّتُونَ إِذْ  مَعَهُمْ هُوَ وَ

 أَنَّهُ  لَا وْلَ وَ الطَّیِّبِ وَ الْخَبِیثِ بَیْنَ تَفْرِقَةً بَعْدَهُمْ یَأِْتی مَنْ یَبْتَلِیَ وَ لِیَبْتَلِیَهُمْ عَذَاباً یُعَذِّبُهُمْ تَعَالَی اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَ الْکَعْبَةِ فِی عَلَّقُوهَا وَ الْجَاهِلِیَّةِ فِی عَلَیْنَا کَتَبُوهَا

 وَ  ةَالْمَقَالَ هَذِهِ لَهُمْ اللَّهِ رَسُولِ قَوْلِ عِنْدَ النَّفَرَ هَؤُلَاءِ رَأَیْنَا لَقَدْ اللَّهِ فَوَ حُذَیْفَةُ قَالَ أَْعنَاقَهُمْ فَضَرَبْتُ لَقَدَّمْتُهُمْ بَالِغُهُ هُوَ الَّذِی لِلْأَمْرِ عَنْهُمْ بِالْإِعْرَاضِ أَمَرَنِی سُبْحَانَهُ

 بِقَوْلِهِ  عَنَی إِیَّاهُمْ ص اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ وَ الْیَوْمُ  ذَلِكَ اللَّهِ رَسُولِ مَجْلِسَ حَضَرَ مِمَّنْ أَحَدٍ عَلَی یَخْفَ لَمْ وَ شَیْئاً  نَفْسِهِ  مِنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ یَمْلِكُ لَا الرِّعْدَةُ أَخَذَتْهُمُ قَدْ
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 مِنْ سِوَاهُ مَنْزِلًا یَنْزِلُ  لَا شَهْراً بِهِ  فَأَقَامَ  زَوْجَتِهِ رض سَلَمَةَ  أُمِّ بِمَنْزِلِ نَزَلَ  ذَلِكَ  سَفَرِهِ  مِنْ  اللَّهِ رَسُولُ قَدِمَ لَمَّا وَ قَالَ  الْقُرْآنِ مِنَ  تَلَا بِمَا ثَالُالْأَمْ تِلْكَ ضُرِبَ لَهُمْ

 وَ  فَلَاطِفَاهُ إِلَیْهِ امْضِیَا هُوَ ءٍشَیْ لِأَیِّ وَ ذَلِكَ صَنَعَ لِمَ لَنَعْلَمُ إِنَّا لَهُمَا فَقَاال أَبَوَیْهِمَا إِلَی ذَلِكَ حَفْصَةُ وَ  عَائِشَةُ فَشَکَتْ ذَلِكَ قَبْلَ یَفْعَلُ کَانَ کَمَا أَزْوَاجِهِ مَنَازِلِ

 وَ سَلَمَةَ أُمِّ مَنْزِلِ فِی فَأَصَابَتْهُ إِلَیْهِ وَحْدَهَا عَائِشَةُ فَمَضَتْ قَالَ سَخِیمَتَهُ تَسْتَخْرِجَانِ وَ قَلْبِهِ فِی مَا لَانِتَصِ فَلَعَلَّکُمَا کَرِیماً حَیِیّاً تَجِدَانِهِ فَإِنَّکُمَا نَفْسِهِ عَنْ خَادِعَاهُ

 سَخَطِكَ  مِنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ أَنَا وَ الْمُدَّةَ هَذِهِ مَنْزِلَكَ مِنْ تَخَلُّفَكَ أَنْکَرْتُ اللَّهِ ولَرَسُ یَا قَالَتْ حُمَیْرَاءُ یَا بِكِ جَاءَ مَا ص النَّبِیُّ لَهَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَِبی بْنُ عَلِیُّ عِنْدَهُ

 سَلَمَةَ  لِأُمِّ خَادِمَةً أَمَرَ ثُمَّ النَّاسِ  مِنَ أُمَّةً[ أَهْلَکْتِ] أهلت وَ مَلَکْتِ  لَقَدْ[ بِکِتْمَانِهِ ] بکماله وَصَّیْتُكِ بِسِرٍّ أَظْهَرْتِ لَمَا تَقُولِینَ کَمَا الْأَمْرُ کَانَ لَوْ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا

 وَ أَخِی هَذَا لَهُنَّ فَقَالَ ع طَالِبٍ َأبِی بْنِ یِّعَلِ  إِلَی بِیَدِهِ  أَشَارَ وَ لَکُنَّ أَقُولُ مَا اسْمَعْنَ لَهُنَّ فَقَالَ سَلَمَةَ أُمِّ مَنْزِلِ فِی لَهُ فَجَمَعَتْهُنَّ نِسَاءَهُ یَعْنِی هَؤُلَاءِ لِی اجْمَعِی فَقَالَ

[ فَأَمْسِکْهُنَ ] فأمسکن بِهِنَّ أُوصِیكَ عَلِیُّ یَا قَالَ ثُمَّ  لِمَعْصِیَتِهِ فَتَهْلِکْنَ تَعْصِینَهُ  لَا وَ بِهِ یَأْمُرُکُنَّ  فِیمَا فَأَطِعْنَهُ بَعْدِی مِنْ  الْأُمَّةِ  فِی وَ فِیکُنَّ الْقَائِمُ وَ وَارِثِی وَ وَصِیِّی

 وَ  نِسَاءٌ إِنَّهُنَّ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا ع عَلِیٌّ فَقَالَ  عَصَیْنَكَ إِنْ سَبِیلَهُنَّ خَلِّ وَ یُرِیبُكَ  عَمَّا انْهَهُنَّ وَ بِأَمْرِكَ أْمُرْهُنَّ وَ مَالِكَ  مِنْ عَلَیْهِنَّ أَنْفِقْ وَ أَطَعْنَكَ وَ  اللَّهَ أَطَعْنَ  مَا

 یَقُلْنَ  فَمَا صَمَتْنَ قَدْ النَّبِیِّ نِسَاءِ کُلُّ قَالَ مِنْهَا رَُسولُهُ وَ اللَّهُ یَبْرَأُ طَلَاقاً فَطَلِّقْهَا مِنْهُنَّ عَصَاكَ فَمَنْ أَمْثَلَ الرِّفْقُ کَانَ مَا بِهِنَّ ارْفُقْ فَقَالَ الرَّأْیِ ضَعْفُ وَ الْوَهْنُ یهِنَّفِ

 وَ هَذَا قَوْلِی لَتُخَالِفِینَ  اللَّهِ ایْمُ وَ خِلَافٍ أَشَدَّ َأمْرِی خَالَفْتَ قَدْ بَلَی لَهَا فَقَالَ سِوَاهُ مَا إِلَی فَنُخَالِفَهُ ءٍبِشَیْ لِتَأْمُرَنَا کُنَّا مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَتَکَلَّمَتْ شَیْئاً

 طَرِیقِكِ فِی لَتَنْبَحَنَّكِ  وَ لِرَبِّكِ عَاصِیَةً  لَهُ ظَالِمَةً  فَتُخَالِفِینَهُ  النَّاسِ  مِنَ فِئَاتٌ بِكِ حَفَّ قَدْ فِیهِ  مُتَبَرِّجَةً  فِیهِ  أُخَلِّفُكِ الَّذِی الْبَیْتِ  نَ مِ لَتَخْرُجِینَ  وَ بَعْدِی لَتَعْصِینَهُ 

 بْنِ عَلِیِّ عَلَی وَاالهُمْ مَنْ  وَ  النَّفَرَ أُولَئِكَ جَمَعَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ ثُمَّ قَالَ  فَانْصَرَفْنَ  فَقُمْنَ مَنَازِلِکُنَّ  إِلَی رِفْنَفَانْصَ قُمْنَ  قَالَ ثُمَّ کَائِنٌ  ذَلِكَ إِنَّ أَلَا الْحَوْأَبِ کِلَابُ

 أَمَرَهُ وَ عَلَیْهِمْ أَمَّرَهُ وَ مَوْلَاهُ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ یَدَیْ تَحْتَ فَجَعَلَهُمْ رَجُلٍ آلَافِ أَرْبَعَةِ هَاءَزُ کَانَ وَ الْمُنَافِقِینَ الطُّلَقَاءِ مِنَ کَانَ مَنْ وَ عَدَاوَتِهِ َعلَی طَابَقَهُمْ وَ طَالِبٍ أَبِی

 یُصْلِحُنَا مَا شَأْنِنَا مِنْ لِنُصْلِحَ الْمُقَامِ فِی لَنَا تَأْذَنَ أَنْ نَسْأَلُكَ نَحْنُ وَ مَعَكَ فِیهِ  کُنَّا الَّذِی سَفَرِنَا مِنْ قَدِمْنَا قَدْ إِنَّا اللَّهِ  رَسُولَ یَا فَقَالُوا الشَّامِ مِنَ  نَاحِیَةٍ إِلَی بِالْخُرُوجِ

 لَهُ  حَدَّ الَّذِی بِمَکَانِهِ فَأَقَامَ الْمَدِینَةِ مِنَ أَمْیَالٍ عَلَی بِهِمْ فَعَسْکَرَ زَیْدٍ بْنَ أُسَامَةَ أَمَرَ وَ إِلَیْهِ یَحْتَاجُونَ مَا إِصْلَاحِ رَیْثَ الْمَدِینَةِ فِی یَکُونُوا أَنْ فَأَمَرَهُمْ قَالَ سَفَرِنَا فِی

 بِهَا یَبْقَی لَا وَ مِنْهُمْ  الْمَدِینَةُ  تَخْلُوَ أَنْ لِكَ ذَ مِنْ  صَنَعَ بِمَا ص اللَّهِ  أَرَادَ رَسُولُ  إِنَّمَا وَ حَوَائِجِهِمْ قَضَاءِ وَ  أُمُورِهِمْ مِنْ فَرَغُوا إِذَا یُرَافِقُوهُ أَنْ لِلْقَوْمِ مُنْتَظِراً اللَّهِ رَسُولُ

 اللَّهِ  رَسُولُ  مَرِضَ إِذْ یْهِإِلَ نَدَبَهُمْ الَّذِی الْوَجْهِ  إِلَی التَّعْجِیلِ وَ بِالْخُرُوجِ  یَأْمُرُهُمْ وَ  یَحُثُّهُمْ دَائِبٌ ص اللَّهِ  رَسُولُ  وَ شَأْنِهِمْ مِنْ  ذَلِكَ عَلَی فَهُمْ قَالَ  الْمُنَافِقِینَ  مِنَ  أَحَدٌ

 بْنَ الْحَبَّابَ وَ  اللَّهِ  رَسُولِ سَیَّافَ کَانَ وَ عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ بْنَ قَیْسَ  فَأَمَرَ الْخُرُوجِ مِنَ  اللَّهِ رَسُولُ  أَمَرَهُمْ  عَمَّا تَبَاطَئُوا ذَلِكَ رَأَوْا فَلَمَّا فِیهِ تُوُفِّیَ الَّذِی مَرَضَهُ ص

 رَسُولَ  إِنَّ لِأُسَامَةَ قَاال وَ بِمُعَسْکَرِهِمْ  أَلْحَقَاهُمْ حَتَّی الْمُنْذِرِ بْنُ  الْحَبَّابُ وَ سَعْدٍ بْنُ قَیْسُ فَأَخْرَجَهُمْ عَسْکَرِهِمْ إِلَی بِهِمْ یَرْحَلُوا أَنْ الْأَنْصَارِ مِنَ جَمَاعَةٍ فِی نْذِرِالْمُ

 اللَّهِ رَسُولِ إِلَی الْمُنْذِرِ بْنُ الْحَبَّابُ  وَ سَعْدٍ  بْنُ قَیْسُ انْصَرَفَ وَ  أُسَامَةُ بِهِمْ  فَارْتَحَلَ ذَلِكَ اللَّهِ رَسُولُ لِیَعْلَمَ هَذَا وَقْتِكَ مِنْ  فَسِرْ  خَلُّفِالتَّ  فِی لَكَ  یُرَخِّصْ لَمْ  اللَّهِ

 وَ  نَنْطَلِقُ أَیْنَ إِلَی فَقَالُوا أَصْحَابِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ  وَ بِأُسَامَةَ عُبَیْدَةَ  أَبُو وَ عُمَرُ  وَ بَکْرٍ  أَبُو فَخَلَا قَالَ مَکَانِهِمْ مِنْ سَائِرِینَ  رُغَیْ  الْقَوْمَ إِنَّ لَهُمْ فَقَالَ الْقَوْمِ بِرِحْلَةِ فَأَعْلَمَاهُ

 أُمُورٌ  بِهَا لَیَحْدُثَنَّ الْمَدِینَةَ خَلَّیْنَا لَئِنْ اللَّهِ وَ وَ الْمَوْتُ بِهِ نَزَلَ قَدْ اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ قَالُوا ذَلِكَ مَا وَ لَهُمْ قَالَ فَ  بِهَا الْمُقَامِ إِلَی وَ إِلَیْهَا کُنَّا مَا أَحْوَجُ نَحْنُ وَ الْمَدِینَةَ نُخَلِّی

 بِالْخَبَرِ  لَهُمْ یَتَعَرَّفُ رَسُولًا فَبَعَثُوا بِهِ فَأَقَامُوا الْأَوَّلِ الْمُعَسْکَرِ إِلَی الْقَوْمُ فَرَجَعَ قَالَ َأیْدِینَا نَبَیْ الْمَسِیرُ ثُمَّ ص اللَّهِ رَسُولِ أَمْرِ مِنْ  یَکُونُ مَا نَنْظُرُ إِصْلَاحُهَا یُمْکِنُ لَا

 أَحَدٌ  یَبْرَحَنَّ لَا وَ ثَقُلَ قَدْ اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ لَهُمَا فَقُلْ مَعَهُمَا مَنْ وَ ُعمَرَ وَ کْرٍبَ أَبِی إِلَی امْضِ فَقَالَتْ سِرّاً ذَلِكَ عَنْ فَسَأَلَهَا عَائِشَةَ الرَّسُولُ فَأَتَی اللَّهِ رَسُولِ أَمْرِ مِنْ

 تُرْجَی لَا حَالٍ فِی مُحَمَّداً أَنَّ أَعِْلمْهُ وَ بَکْرٍ أَبِی إِلَی امْضِ فَقَالَتْ صُهَیْباً عَائِشَةُ فَدَعَتْ ص اللَّهِ رَسُولِ عِلَّةُ اشْتَدَّتْ وَ وَقْتِ بَعْدَ وَقْتاً بِالْخَبَرِ أُعْلِمُکُمْ أَنَا وَ مِنْکُمْ

 فَأَدْخَلُوهُ صُهَیْبٍ بِیَدِ  فَأَخَذُوا بِالْخَبَرِ[ فَأَتَاهُمْ ] فأتیتم قَالَ  سِرّاً  بِاللَّیْلِ الْمَدِینَةَ دُخُولُکُمُ  لْیَکُنْ  وَ مَعَکُمْ  یَدْخُلَ أَنْ رَأَیْتُمْ  مَنْ وَ عُبَیْدَةَ أَبُو وَ عُمَرُ وَ أَنْتَ إِلَیْنَا فَهَلُمُّوا

 یَعْلَمَ لَا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ بِالدُّخُولِ  لَهُمْ فَأَذِنَ لِلدُّخُولِ اسْتَأْذَنُوهُ وَ اللَّهِ رَسُولِ مُشَاهَدَةِ عَنْ نَتَخَلَّفَ أَنْ لَنَا یَنْبَغِی کَیْفَ لَهُ قَالُوا وَ الْخَبَرَ فَأَخْبَرُوهُ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ إِلَی

 عُمَرُ  وَ بَکْرٍ أَبُو فَدَخَلَ النَّاسِ جَمَاعَةِ فِی لِنَکُونَ ذَلِكَ  عَرِّفُونَا الْمَوْتِ حَادِثُ حَدَثَ إِنْ وَ عَسْکَرِکُمْ إِلَی رَجَعْتُمْ ص اللَّهِ رَسُولُ عُوفِیَ إِنْ قَالَ وَ بِدُخُولِهِمْ أَحَدٌ

 فَقَالَ  قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا هُوَ مَا وَ لَهُ فَقِیلَ عَظِیمٌ شَرٌّ الْمَدِینَةَ هَذِهِ لَیْلَتَنَا طَرَقَ لَقَدْ فَقَالَ الْإِفَاقَةِ  بَعْضَ فَأَفَاقَ قَالَ ثَقُلَ قَدْ ص اللَّهِ  رَسُولُ وَ الْمَدِینَةَ لَیْلًا دَةَعُبَیْ أَبُو وَ

 مَرَّاتٍ  قَالَهَا حَتَّی ذَلِكَ یَقُولُ  یَزَلْ  فَلَمْ أُسَامَةَ  جَیْشَ نَفِّذُوا وَیْحَکُمْ  ءٌبَرِی مِنْهُمْ  اللَّهِ  إِلَی إِنِّی أَلَا أَمْرِی یُخَالِفُونَ  نَفَرٌ  مِنْهُمْ  رَجَعَ قَدْ  أُسَامَةَ جَیْشِ فِی کَانُوا الَّذِینَ إِنَّ

 عَلَی یَقْدِرْ َلمْ هُوَ إِنْ وَ بِالنَّاسِ صَلَّی وَ خَرَجَ وَ تَحَامَلَ  الْخُرُوجِ عََلی قَدَرَ فَإِنْ صَلَاةٍ وَقْتِ کُلِّ  فِی بِالصَّلَاةِ یُؤَذِّنُ ص اللَّهِ رَسُولِ مُؤَذِّنُ بِلَالٌ کَانَ وَ قَالَ کَثِیرَةً

 قَدِمَ  الَّتِی تِلْكَ لَیْلَتِهِ  مِنْ اللَّهِ  رَسُولُ أَصْبَحَ فَلَمَّا ذَلِكَ مَرَضِهِ  فِی یُزَایِلَانِهِ لَا الْعَبَّاسِ بْنُ الْفَضْلُ وَ ع عَلِیٌّ کَانَ وَ بِالنَّاسِ  فَصَلَّی طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ أَمَرَ الْخُرُوجِ

 فَیُعْلِمَهُ  أَبِیهَا إِلَی یَمْضِیَ أَنْ صُهَیْباً  عَائِشَةُ فَأَمَرَتْ إِلَیْهِ الدُّخُولِ مِنَ فَمُنِعَ ثَقُلَ قَدْ  فَوَجَدَ کَعَادَتِهِ یُخْبِرُهُ  أَتَاهُ ثُمَّ بِلَالٌ أَذَّنَ أُسَامَةَ یَدَیْ  تَحْتَ کَانُوا الَّذِینَ الْقَوْمُ فِیهَا
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ها كرده، خود را ای؛ و كسی كه بدیهایت را ]به خنده فراوان[ آشکار نکن در حالی كه اعمال مفتضح انجام دادهدندان

 نزول ناگهانی عذاب، ایمن نشمرد.

 273 و 269ص ،2ج الکافی،

 :یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ كَانَ الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّکُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ

                                                      
 صَلِّ  وَ الْمَسْجِدِ إِلَی أَنْتَ فَاخْرُجْ بِالنَّاسِ الصَّلَاةِ نِعَ بِمُشَاهَدَتِهِ وَ بِهِ شُغِلَ قَدْ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ وَ الْمَسْجِدِ إِلَی النُّهُوضَ یُطِیقُ لَیْسَ وَ ثَقُلَ قَدْ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 فِی عَرَفُوهَا الَّتِی کَعَادَتِهِ بِهِمْ یُصَلِّی ع عَلِیّاً أَوْ اللَّهِ رَسُولَ یَنْتَظِرُونَ الْمَسْجِدِ  فِی هُمْ وَ النَّاسُ یَشْعُرِ لَمْ وَ قَالَ الْیَوْمِ بَعْدَ لَكَ حُجَّةٌ وَ تُهَیِّئُكَ حَالَةٌ  فَإِنَّهَا بِالنَّاسِ

 فِی أَنْتَ وَ ذَلِكَ  لَكَ أَنَّی وَ اللَّهِ رَسُولِ  أَصْحَابِ مِنْ رَجُلٌ لَهُ فَقَالَ بِالنَّاسِ أُصَلِّیَ أَنْ أَمَرَنِی قَدْ وَ  ثَقُلَ قَدْ اللَّهِ  رَسُولَ إِنَّ قَالَ وَ الْمَسْجِدَ  بَکْرٍ أَبُو دَخَلَ إِذْ مَرَضِهِ

 ثُمَّ ذَلِكَ فِی ص اللَّهِ رَسُولَ  لِأَسْتَأْذِنَ اللَّهُ رَحِمَکُمُ رِسْلِکُمْ عَلَی فَقَالَ بِلَالًا النَّاسُ نَادَی ثُمَّ بِالصَّلَاةِ أَمَرَكَ لَا وَ إِلَیْكَ بَعَثَ أَحَداً أَعْلَمُ مَا اللَّهِ  وَ لَا أُسَامَةَ جَیْشِ

 مَا فَقَالَ بِبِلَالٍ فَإِذَا الْبَابَ فَفَتَحَ الْعَبَّاسِ بْنُ الْفَضْلُ فَخَرَجَ قَالَ  هُوَ مَا فَانْظُرُوا الْعَنِیفُ الدَّقُّ هَذَا مَا فَقَالَ اللَّهِ رَسُولُ فَسَمِعَهُ شَدِیداً دَقّاً فَدَقَّهُ ابَالْبَ أَتَی حَتَّی أَسْرَعَ

 فِی أُسَامَةَ مَعَ بَکْرٍ أَبُو لَیْسَ وَ أَ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ زَعَمَ وَ اللَّهِ رَسُولِ مَقَامِ فِی وَقَفَ حَتَّی تَقَدَّمَ وَ الْمَسْجِدَ خَلَدَ بَکْرٍ أَبَا إِنَّ فَقَالَ ِبلَالُ یَا وَرَاءَكَ

 وَ  بِلَالُ  یَا وَرَاءَكَ مَا فَقَالَ  مَعَهُ بِلَالًا أَدْخَلَ وَ الْفَضْلُ دَخَلَ وَ بِذَلِكَ ص اللَّهِ  رَسُولُ  أَخْبَرَنَا لَقَدْ الْمَدِینَةَ  الْبَارِحَةَ  طَرَقَ الَّذِی الْعَظِیمُ  الشَّرُّ  هُوَ  اللَّهِ  وَ  هَذَا الْجَیْشِ 

 مَعْصُوبَ ص خَرَجَ  ثُمَّ  الْفِتَنِ  مِنَ عَظِیمَةٌ فِتْنَةٌ وَ نَازِلَةٌ بِالْإِسْلَامِ نَزَلَتْ قَدْ  دِهِبِیَ نَفْسِی الَّذِی وَ الْمَسْجِدِ إِلَی أَخْرِجُونِی أَقِیمُونِی فَقَالَ الْخَبَرَ  ص اللَّهِ  رَسُولَ أَخْبَرَ

 أَبُو وَ عُمَرُ  بِهِ طَافَ قَدْ  وَ اللَّهِ  رَسُولِ  مَقَامِ  فِی مٌقَائِ بَکْرٍ  أَبُو وَ  الْمَسْجِدَ دَخَلَ  حَتَّی الْأَرْضِ فِی تُجَرَّانِ رِجْلَاهُ وَ عَبَّاسٍ بْنِ الْفَضْلِ وَ ع عَلِیٍّ بَیْنَ  یَتَهَادَی الرَّأْسِ

 هُوَ  وَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ قَدْ لَّهِ ال رَسُولَ النَّاسُ رَأَی فَلَمَّا بِلَالٌ بِهِ یَأْتِی مَا یَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةِ عَنِ  وَقَفُوا قَدْ النَّاسِ أَکْثَرُ وَ دَخَلُوا الَّذِینَ النَّفَرُ  وَ صُهَیْبٌ وَ سَالِمٌ وَ عُبَیْدَةَ

 فَتَوَارَوْا عَهُمَ کَانُوا الَّذِینَ النَّفَرُ وَ بَکْرٍ أَبُو أَقْبَلَ وَ الْمِحْرَابِ عَنِ فَنَحَّاهُ رِدَائِهِ مِنْ بَکْرٍ أَبَا فَجَذَبَ اللَّهِ رَسُولُ تَقَدَّمَ وَ ذَلِكَ أَعْظَمُوا الْمَرَضِ مِنَ الْعَظِیمَةِ الْحَالَةِ بِتِلْكَ

 النَّاسُ أَیُّهَا فَقَالَ بَکْرٍ أَبَا یَرَ فَلَمْ الْتَفَتَ ثُمَّ صَلَاتَهُ قَضَی حَتَّی التَّکْبِیرَ النَّاسَ یُسْمِعُ بِلَالٌ وَ جَالِسٌ هُوَ وَ اللَّهِ رَسُولِ خَلْفَ فَصَلُّوا النَّاسُ أَقْبَلَ وَ اللَّهِ رَسُولِ خَلْفَ

 إِلَی رَجَعُوا وَ ذَلِكَ  فَخَالَفُوا إِلَیْهِ وُجِّهُوا الَّذِی الْوَجْهِ إِلَی بِالْمَسِیرِ  أَمَرْتُهُمْ وَ أُسَامَةَ یَدَیْ تَحْتَ جَعَلْتُهُمْ وَ أَنْفَذْتُهُمْ الَّذِینَ أَصْحَابِهِ وَ قُحَافَةَ  أَبِی ابْنِ مِنِ ونَتَعْجَبُ لَا

 النَّاسُ أَیُّهَا قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ أَثْنَی وَ اللَّهَ فَحَمِدَ مِرْقَاةٍ أَْدنَی عَلَی قَعَدَ حَتَّی مَرْبُوطٌ هُوَ وَ فَقَامَ الْمِنْبَرِ إِلَی بِی اعْرِجُوا فِیهَا َأرْکَسَهُمْ قَدْ اللَّهَ إِنَّ وَ أَلَا الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْمَدِینَةِ

 مِنْ  قَبْلَکُمْ کَانَ مَنْ  اخْتَلَفَ کَمَا بَعْدِی مِنْ تَخْتَلِفُوا فَلَا کَنَهَارِهَا لَیْلُهَا الْوَاضِحَةِ  الْحُجَّةِ  عَلَی تَرَکْتُکُمْ  قَدْ إِنِّی وَ إِلَیْهِ صَائِرُونَ النَّاسُ  مَا رَبِّی أَمْرِ مِنْ  جَاءَنِی قَدْ إِنَّهُ

 تَضِلُّوا لَنْ بِهِمَا تَمَسَّکْتُمْ إِنْ مَا الثَّقَلَیْنِ فِیکُمُ ُمخَلِّفٌ إِنِّی وَ الْقُرْآنُ حَرَّمَهُ مَا إِلَّا عَلَیْکُمْ أُحَرِّمُ لَا وَ الْقُرْآنُ أَحَلَّهُ امَ إِلَّا لَکُمْ أُحِلُّ  لَا إِنِّی النَّاسُ أَیُّهَا إِسْرَائِیلَ بَنِی

 مِنْ  رِجَالٌ یَوْمَئِذٍ لْیُذَادُونَ وَ فِیهِمَا خَلَّفْتُمُونِی ذَا بِمَا فَأَسْأَلُکُمْ الْحَوْضَ عَلَیَّ یَرِدَا حَتَّی یَفْتَرِقَا لَنْ مَاإِنَّهُ وَ فِیکُمْ اْلخَلِیفَتَانِ هُمَا بَیْتِی أَهْلَ عِتْرَتِی وَ اللَّهِ کِتَابَ

 مِنَ  نَزَلَ ثُمَّ سُحْقاً  لَکُمْ فَسُحْقاً بَعْدِی مِنْ ارْتَدَدْتُمْ لَکِنَّکُمُ عَرَفْتُ وَ فَقَدْ الْأَسْمَاءُ اأَمَّ فَأَقُولُ فُلَانٌ أَنَا وَ فُلَانٌ أَنَا رِجَالٌ  فَیَقُولُ الْإِبِلِ مِنَ الْغَرِیبَةُ تُذَادُ کَمَا حَوْضِی

 بَیْتِ  أَهْلَ فَمَنَعُوا کَانَ مَا السَّقِیفَةِ مِنَ  غَیْرُهُمْ  وَ سَعْدٌ نْصَارِالْأَ مِنَ  کَانَ  وَ ص اللَّهِ  رَسُولُ قُبِضَ حَتَّی أَصْحَابُهُ  لَا وَ بَکْرٍ  أَبُو یَظْهَرْ  لَمْ وَ حُجْرَتِهِ  إِلَی عَادَ وَ الْمِنْبَرِ 

 قَالَ . هِدَایَتَهُ اللَّهُ أَحَبَّ لِمَنْ  مُعْتَبَرٌ  خَطْبٍ نْ مِ الْأَنْصَارِ أَخَا یَا أَخْبَرْتُكَ فِیمَا وَ مُمَزَّقٍ کُلَّ  فَمَزَّقُوهُ اللَّهِ  کِتَابُ أَمَّا وَ لَهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  جَعَلَهَا الَّتِی حُقُوقَهُمُ نَبِیِّهِمْ

 الْعَاصِ بْنُ سَعِیدُ وَ لَفٌخَ وَ أُمَیَّةَ بْنُ  رِضْوَانُ وَ جَهْلٍ أَبِی بْنُ عِکْرِمَةُ وَ سُفْیَانَ أَبُو حُذَیْفَةُ فَقَالَ  فِیهَا شَهِدُوا وَ  الصَّحِیفَةَ حَضَرُوا الَّذِینَ الْآخَرِینَ الْقَوْمَ لِیَ سَمِّ الْفَتَی

 الْأَسْوَدِ بْنُ مُطِیعُ  وَ السُّلَمِیُّ الْأَعْوَرِ أَبُو وَ سِنَانٍ بْنُ صُهَیْبُ وَ حِزَامٍ بْنُ حَکِیمُ وَ َعمْرٍو بْنُ ُسهَیْلُ وَ سَعْدٍ بْنُ بِشْرُ وَ رَبِیعَةَ أَبِی بْنُ عَیَّاشُ وَ الْوَلِیدِ بْنُ خَالِدُ وَ

 بِسَبَبِهِمْ  أَجَْمعُونَ النَّاسُ انْقَلَبَ حَتَّی ص اللَّهِ َرسُولِ أَصْحَابِ فِی هَؤُلَاءِ مَا اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا الْفَتَی فَقَالَ عَدَدِهِمْ إِحْصَاءُ عَنِّی سَقَطَ مِمَّنْ هَؤُلَاءِ مِنْ جَمَاعَةٌ وَ رِیُّالْمَدَ

 أَبِی مِنْ قُلُوبِهِمْ فِی أُشْرِبُوا وَ یُطِیعُونَ وَ لَهُ یَسْمَعُونَ عَظِیمٌ  خَلْقٌ النَّاسِ مِنَ  مَعَهُ  وَ إِلَّا هَؤُلَاءِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ مَا وَ أَشْرَافُهَا وَ الْقَبَائِلِ سُرُءُو هَؤُلَاءِ إِنَّ حُذَیْفَةُ فَقَالَ

 مُبْغِضاً  لَهُمْ أَزَالُ لَا إِنِّی حَقّاً  حَقّاً  بِاللَّهِ أُقْسِمُ فَإِنِّی الْفَتَی قَالَ اسْتَضْعَفُوهُ  وَ هَارُونَ تَرَکُوا حَتَّی السَّامِرِیِّ [ وَ] الْعِجْلِ  حُبِّ  مِنْ إِسْرَائِیلَ بَنِی قُلُوبُ أُشْرِبَ کَمَا بَکْرٍ

 اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَشِیکاً الشَّهَادَةَ مَعَهُ أُرْزَقَ أَنْ لَأُؤَمِّلُ إِنِّی وَ بِهِ  لَأَلْحَقَنَّ وَ مُعَادِیاً  لِأَعْدَائِهِ وَ  وَالِیاًمُ ع الْمُؤْمِنِینَ  لِأَمِیرِ زِلْتُ لَا وَ مُتَبَرِّئاً  أَفْعَالِهِمْ مِنْ  وَ مِنْهُمْ اللَّهِ إِلَی وَ

 حُذَیْفَة ... وَدَّعَ ثُمَّ تَعَالَی
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 .السَّیِّئَات عَمِلَ مَنْ یَاتَالْبَ یَأْمَنِ لَا وَ الْفَاضِحَةَ الْأَعْمَالَ عَمِلْتَ قَدْ وَ وَاضِحَةٍ عَنْ تُبْدِیَنَّ لَا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 خداوند عز و جل پیامبری از پیامبرانش را در قومش مبعوث كرد و به او وحی كرد كه به قومت بگو:

وست دارم ]= اهل هیچ وادی و هیچ مردمی نیستند كه بر طاعت من باشند و خوشی به آنها برسد، آنگاه آنها از آنچه د

دوست دارند، به  دارم ]= كارهای بد[ برگردند، مگر اینکه وضعیت را برایشان از آنچه، به آنچه ناخوشایند میكارهای خوب[ 

 گردانم.آنچه ناخوشایند دارند برمی

چه ناخوشایند آن و اهل هیچ وادی و هیچ خاندانی نیستند كه بر معصیت من باشند و سختی به آنها برسد، آنگاه آنها از

وست دارند چه دوست دارم برگردند، مگر اینکه وضعیت را برایشان از آنچه ناخوشایند دارند، به آنچه ددارم، به آنمی

 گردانم.برمی

ا ببخشم، بزرگ و به آنها بگو: رحمتم بر غضبم پیشی گرفته، پس از رحمتم ناامید نشوند كه نزد من هیچ گناهی كه آن ر

 قدر بزرگ نیست كه من نتوانم آن را ببخشم.[هیچ گناهی آن  آید ]ظاهرا یعنی:به حساب نمی

نشمرند كه  و به آنها بگو با عناد ورزیدن، خود را در معرض خشم و غضب من قرار ندهند و اولیای مرا خوار و خفیف

 گاه غضب من چنان شدید است كه هیچ مخلوقی توان ایستادن در برابرش را ندارد.

 275-274ص ،2ج الکافی،

 قَالَ زَرِیِّالْجَ وَاقِدٍ بْنِ الْهَیْثَمِ  عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مِیعاً جَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  حْیَییَ بْنُ مُحَمَّدُ

 یَقُولُ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ

 أَنْ: یْهِإِلَ أَوْحَی وَ قَوْمِهِ إِلَی ئِهِأَنْبِیَا مِنْ نَبِی اً بَعَثَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 تَحَوَّلْتُ  إِلَّا كْرَهُأَ مَا إِلَی أُحِبُّ عَمَّا فَتَحَوَّلُوا سَرَّاءُ فِیهَا صَابَهُمْفَأَ طَاعَتِی عَلَی كَانُوا أُنَاسٍ لَا وَ قَرْیَةٍ أَهْلِ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ لِقَوْمِكَ قُلْ

 إِلَی أَكْرَهُ عَمَّا لُوافَتَحَوَّ ضَرَّاءُ فِیهَا فَأَصَابَهُمْ مَعْصِیَتِی عَلَی كَانُوا بَیْتٍ َأهْلِ لَا وَ قَرْیَةٍ أَهْلِ مِنْ لَیْسَ وَ یَکْرَهُونَ مَا إِلَی یُحِبُّونَ عَمَّا لَهُمْ

 یُحِبُّونَ؛ مَا إِلَی یَکْرَهُونَ عَمَّا لَهُمْ تَحَوَّلْتُ إِلَّا أُحِبُّ مَا

 أَغْفِرُهُ؛ ذَنْبٌ عِنْدِی تَعَاظَمُیَ لَا فَإِنَّهُ رَحْمَتِی مِنْ تَقْنَطُوا فَلَا غَضَبِی سَبَقَتْ رَحْمَتِی إِنَّ لَهُمْ قُلْ وَ

 1.خَلْقِی مِنْ ءٌشَیْ  لَهَا یَقُومُ الَ غَضَبِی عِنْدَ سَطَوَاتٍ لِی فَإِنَّ بِأَوْلِیَائِی یَسْتَخِفُّوا لَا وَ لِسَخَطِی مُعَانِدِینَ یَتَعَرَّضُوا لَا لَهُمْ قُلْ وَ

                                                      
 اند.. این دو روایت هم در همین راستا قابل تامل 1

 قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ  بِیأَ عَنْ الْمَدَائِنِیِّ عَمْرٍو أَبِی عَنْ عِیسَی بْنِ حَمَّادِ  عَنْ  هْزِیَارَمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ الْأَشْعَرِیُّ  عَلِیٍّ أَبُو وَ یَحْیَی بْنُ  مُحَمَّدُ

 ،2ج الکافی،. )النَّقِمَةَ ذَلِكَبِ یَسْتَحِقُّ ذَنْباً الْعَبْدُ یُحْدِثَ  حَتَّی إِیَّاهُ فَیَسْلُبَهَا نِعْمَةٍبِ الْعَبْدِ عَلَی یُنْعِمَ أَلَّا تْماًحَ قَضَاءً قَضَی اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ ع أَبِی کَانَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ

 (273ص

 لَا مَنْ عَلَیْهِ سَلَّطْتُ  یعَرَفَنِ مَنْ  عَصَانِی إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ یَقُولُ: قَالَ ع للَّهِ ا عَبْدِ بِیأَ عَنْ  صُهَیْبٍ بْنِ عَبَّادِ عَنْ  مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ أَبِیهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 (276ص ،2ج الکافی،. )یَعْرِفُنِی
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 تدبر

 «یَحْکُمُونَ ما ساءَ یَسْبِقُونا أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ حَسِبَ أَمْ( »1

 د، نه سود.كسی كه برای رسیدن به منافع خود، مسیر انجام كارهای بد را در پیش گیرد، حتما نهایتش ضرر خواهد كر

ود، ]حقیقتا[ شاند: پیروز نیست كسی كه گناه بر او پیروز شده باشد؛ كسی كه از راه بدی پیروز امیرالمومنین فرموده

 (327 ه، حکمتنهج البالغ)« وبوَ قَالَ ع مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُ»شکست خورده است: 

 به تعبیر دیگر،

 كند.هدف وسیله را توجیه نمی

 

 «یَحْکُمُونَ ما ساءَ یَسْبِقُونا أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ حَسِبَ أَمْ( »2

آیا »دانست كه فرمود  2توان این آیه را عطف به آیه و بدین ترتیب می 1شودشروع می« اَم: یا»این آیه با حرف عطف 

 «شوند؟!ای آزموده نمیو اصال به فتنه مردم چنین حساب كردند كه وانهاده شوند كه بگویند ایمان آوردیم

 اند:ها دو گونهیعنی انسان

گویید یا م شود راست میشود كه به فتنه خواهید افتاد تا معلواند، كه به آنها هشدار داده میكنند كه ایمان آوردهیا ادعا می

 خیر؛

توانید كارهای بد انجام شود كه فکر نکنید كه شما میاعتنایند، كه به آنها هشدار داده مییا به ایمان و اخالق و دینداری بی

 دهید و از دست ما بگریزید.

 تر،به تعبیر ساده

 سازند؛اگر بخواهیم خوب باشیم به فتنه و آزمایش مبتالیمان می

 اندازند.حتما ما را به چنگ می و اگر بخواهیم بد باشیم،

 اما چرا؟

 شناسیبحث انسان

  / qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-36(36ان به حال خود رها نشده است. )قیامت/دهد كه انساین نشان می

                                                      
بل أ حسب الذین یفعلون  یزة و المعنأم هذه استفهام منقطع عما قبله و لیست التی هی معادلة الهم»منطقعه دانسته اند: « ام»را در اینجا « أم: یا. » 1

منقطعه آن است که به معنای « أم( »42۸، ص۸البیان، ج)مجمع« أخذهم و االنتقام منه یالکفر و القبائح أن یفوتونا فوت السابق لغیره و یعجزونا فال نقدر عل

منفصله حتی « ام»تما باید بین دو جمله یا دو عبارت باشد اما متصله، ح« ام»متصله این است که در « ام»می باشد و تفاوت مهمش با « أبل: آیا بلکه»

 اگر مانند مورد حاضر بین دو جمله هم باشد، این دو جمله چنان تالزمی با هم ندارند و با حذف یکی به دیگری لطمه ای وارد نمی شود.

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-36/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-36/


62 

 تمثیل

تما آدم خوبی خواهند؛ این یعنی دغدغه دارند كه وی حشان باشد، رشد او را میپدر و مادر عاقلی كه واقعا دلسوز بچه

و اگر تنبلی د؛های باالتر شركت كند تا استعدادهای خود را نشان دهر در مسیر رشد است، مرتب در آزموندر آینده شود. اگ

وست نداشته دكند ویا به انحراف كشیده شده، او را به هر روشی از تنبلی و انحراف بیرون آورند؛ هرچند خود آن بچه می

 باشد. 

 ت؟تر نیسآیا خدا در حق ما از پدر و مادر مهربان

 پس چرا گاه انتظار داریم كه كاری به كار ما نداشته باشد؟!

 

 «یَحْکُمُونَ ما ساءَ یَسْبِقُونا أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ حَسِبَ أَمْ( »3

 كند خود را توجیه كرده كه خدا كاری به كارش ندارد.كسی كه كار بد می

 كند؟ی بگیرد، كار بد میوگرنه اگر كسی آخرت و حساب و كتاب خدا را جد

 

 «یَحْکُمُونَ ما ساءَ ... حَسِبَ أَمْ( »4

 «!كنندیچه بد حکم م ...؟ساب كردند ح ایآ»

 پس،

 ای وارد شود، به حکم و قضاوت خوب و مناسبی برسد.این طور نیست كه هر وقت انسان حسابگرانه در عرصه

 ثمره در تحلیل اجتماعی

ش به نتیجه خوب و مناسبی برسد، هم توان حساب و كتاب كردن )توان تحلیل منطقی( هایبرای اینکه انسان در تحلیل

نیاز دارد، و هم برخورداری از مقدمات و مبانی صحیح. وگرنه اگر مقدمات باطل را هم در یك قالب منطقی معتبر بریزیم، باز 

 1نتیجه غلط خواهد بود.

                                                      
 قالب منطقا معتبر است: كی ریمثال قالب ز.  1

 الف ب است. هر

 ب ج است. هر

 الف ج است.: هر پس

 :ریاستدالل ز اما

 گناهکار است. یانسان هر

 است. یجهنم یگناهکار هر

 است. یجهنم یهر انسان پس،

 که در آن قرار گرفته، نادرست بوده است. یچون مقدمات ده،ینادرست انجام جهینت به
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مواظب باشیم كه مبادا حساب و كتابمان نتیجه معکوس بدهد و خواهیم درباره كسی یا چیزی نظر دهیم، پس وقتی می

 بعدا در قبال این قضاوت، مواخذه شویم.

 

 «یَحْکُمُونَ ما ساءَ یَسْبِقُونا أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ حَسِبَ أَمْ( »5

 كنند؟كنند، چرا چنین میكسانی كه كار بد می

 تا به منفعتی برسند.

 گذارد!اند؛ زیرا با خدا سر و كار دارند و خدا حسابشان را كف دستشان میساب و كتاب كردهاما اشتباه ح

 پس،

( صرفا 1)تدبر« رسدبه نتیجه مطلوب نمیكند و انسان با كار بد، هدف وسیله را توجیه نمی»شود اینکه در اسالم گفته می

 یك توصیه اخالقی نیست؛ بلکه بیان یك واقعیت است.

 

 

 12/2/1396            مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ    5( آیه29وره عنکبوت )( س402

 ترجمه

س همانا اجلِ ]= مهلت و سرآمد تعیین شده توسط[ خداوند قطعا كسی كه روالش این است كه دیدار خدا را امید دارد، پ

 ست؛ و اوست شنوای دانا.آمدنی ا

العابدین، امام سجاد ع، که در زمانه استقرار جاهلیت اموی، وظیفه خطیر تقارن روز معلم با میالد پربرکت سیدالساجدین، زین

 معلمیِ جامعه را از سر گرفت، مبارک باد

 ای و نحوینکات ترجمه

رود: یکی در معنای امید و آرزو و انتظار متفاوت به كار می است كه این ماده در اصل در دو معنای« رجو»از ماده « یَرْجُوا»

 یوَ الْمَلَكُ عَلی چیزی )«كنار و طرف و حاشیه»رسیدن خبر خوش )كه در این آیه در همین معناست(؛ و دیگری در معنای 

است )خوف، « خوف»ابل كلمه ؛ و با اینکه این كلمه در مق(17: فرشتگان در نواحی و اطراف آسمان مستقرند؛ الحاقة/أَرْجائِها

در مورد خوف و نگرانی هم به « رجا»انتظار امر ناخوشایند را داشتن است( اما اغلب اهل لغت بر این باورند كه گاهی كلمه 

 ؛495-494، ص2معجم المقاییس اللغة، جدانند. )را از این باب می« 13نوح/، ما لَکُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً «رود و آیه كار می

 (346مفردات ألفاظ القرآن، ص

به معنای « رجو»( را غالبا متمایز از 53؛ احزاب/تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُن)مثال: « تاخیر انداختن»به معنای   «رجأ»البته ماده 

مه در اشتقاق كبیر دهند كه این دو كل(؛ هر چند برخی احتمال می495، ص2معجم المقاییس اللغة، جاند )انتظار داشتن دانسته

به هم برگردند، چرا كه انتظار كشیدن هم با نوعی تاخیر در وقوع واقعه مورد انتظار، همراه است؛ و بر همین اساس، در مورد 
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به معنای تاخیر باشد هم مطرح شده « رجأ»اند، احتمال اینکه از ماده دانسته« رجو»ای آن را از ماده برخی كلمات قرآنی كه عده

« مرجئون»( ]كه در قرائتی دیگر، 106)توبه/« وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ»( ، 36؛ شعراء/11)اعراف/« أَرْجِهْ وَ أَخاهُ»چنانکه در آیات  1است،

التحقیق فی كلمات القرآن هر دو قول مطرح شده است. )« أَرْجائِها الْمَلَكُ عَلی»([ و 174، ص6هم خوانده شده )كتاب العین، ج

 (82-79ص، 4الکریم، ج

ای قبل از فعل مضارع بیاید داللت بر استمرار و وجود یك وضعیت همیشگی« كان»وقتی قبال بیان شد كه « كانَ یَرْجُوا»

 ( /seen-http://yekaye.ir/ya-36-30 34)جلسه .كنددر آن فعل می

اش توضیح كه قبال درباره به معنای مواجهه و مقابل هم قرار گرفتن و به هم رسیدن استبه معنای « لقی»از ماده « لِقاء»

 (/http://yekaye.ir/yunus-010-007 132داده شد. )جلسه

برای چیزی است كه درباره آن  «شدهغایت تعیین»و « وقت معین»دارای معانی متعددی است كه یکی از معانیش « أَجَل»

 ( /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-34 254قبال توضیح داده شد )جلسه

 بوده است(« آتِیٌ »و به صورت « أتی»)كه در اصل اسم فاعل از ماده « آتٍ »)الم مزحلقه، برای تاكید( + « لـ« = »لَآتٍ »

روی خبر آمده داللت بر « ـال»خبر دوم است؛ و چون « العلیم»خبر اول، و « السمیع»مبتداست و « هو« »سَّمیعُ الْعَلیمُ هُوَ ال»

 كند.حصر )یا تاكید شدید( می

 شأن نزول

 ت و سرآمد تعیینس همانا اجلِ ]= مهلكسی كه روالش این است كه دیدار خدا را امید دارد، پ»از ابن عباس در مورد آیه 

ان آنها حمزه ( نقل شده است كه این آیه در مورد بنی هاشم نازل شد كه در می4)آیه« شده توسط[ خداوند قطعا آمدنی است

ی خود جهاد و كسی كه جهاد كرد پس تنها برا»بن عبدالمطلب و عبیدة بن حارث هستند؛ و در مورد آنها بود كه نازل شد 

 ( 5)آیه« كندمی

مبارزه تن  اند كه در ابتدای جنگ بدر بهنت، اسم حضرت علی ع هم آمده، كه اینها سه نفریهای اهل س]توجه: در نقل

 [172ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهدبه تن رفتند و هر سه پیروز شدند: 

 319ص الکوفی، فرات تفسیر

 أَجَلَ  فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ» الْآیَةِ[ هَذِهِ] فِی عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ اسٍعَبَّ  ابْنِ عَنِ مُعَنْعَناً سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 یُجاهِدُ  فَإِنَّما جاهَدَ مَنْ وَ» نَزَلَتْ فِیهِمْ وَ الْحَارِثِ بْنُ عُبَیْدَةُ وَ الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ بْنُ  حَمْزَةُ مِنْهُمْ ]علیٌّ و[ هَاشِمٍ بَنِی فِی نَزَلَتْ «لَآتٍ  اللَّهِ

 2.«لِنَفْسِهِ 

                                                      
و ال یبعد أن تکون هذه الکلمة أیضا مأخوذة من الرجاء »اند ح کردهاحتمال را مطر نی( ا17)الحاقة/« أَرْجائِها یوَ الْمَلَُك عَل»از جمله در مورد .  1

 و جوانبها المتأخّرة. رافهاحینئذ: و المالئکة ظاهرة و مستقرّة فیما وراء الحجاب و السماء و فی أط یالتأخیر و المتأخّر، و المعن یمهموزا، فتکون بمعن

 (۸2، ص4کلمات القرآن الکریم، ج التحقیق فی)

 ن مطلب به نحو دیگری در کتب اهل سنت هم روایت شده است:. همی 2

http://yekaye.ir/ya-seen-36-30/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-34/
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 حدیث

 توجه

تبط است؛ كه متن همین آیه هم در آن مورد توجه واقع شده( به آیه حاضر مر 5)بویژه حدیث 132تمامی احادیث جلسه

 شود.و چون یکبار بیان شد از آوردن مجدد آنها خودداری می

 /http://yekaye.ir/yunus-010-007توانید همگی را مطالعه كنید: از طریق لینك زیر می

شتند، درباره ای كه هنگام انتصاب مالك اشتر به حکومت مصر برای مردم آنجا نوفرازی از نامه ( امیرالمومنین ع در1

رسند جا میدهند تا به اینان، توضیح میچرایی سکوتشان در مساله غصب خالفت، و در عین حال، جدیتشان بعد از قتل عثم

 كه:

 نسبت به من كه هراسیدم؛می نه و داشتم یباك نه كردند،یم پر را زمین آنان و ،شدمیی با آنها مواجه میتنهاب اگر خدا به

به  من همانا و؛ تمهدایتی كه من برآنم، كامالً بصیر و متکی به یقینی از جانب پروردگارم هس واند در آن آنان ای كهیگمراه

  دیدار خداوند واقعا مشتاق، و نسبه به ثواب نیکویش جد اً منتظر و امیدوارم.

 را او بندگان و دگرداننب بین خود را خدا مال و ،دار شوندعهده تبهکاران و بیخردانكار این امت را  كه دآم دریغم لیکن

 نوشید حرام رابش شما میان در كه است یكس آنان از ،چه ؛یار ار فاسقان و باشند پیکار در پارسایان با و گمارند، خدمت به

 حکومت از نه راگ و گردید، عطا بدو یبخششهای تا نگروید اسالم به كه است یكس آنان از و گردید، یجار او بر اسالم حد و

 كردم،تان نمیتشویق و خواندمیمن آمدنتان فراهم به و كردم،ینم سرزنشتان و انگیختمینم بر را شما ترسیدم،یم شما بر اینان

 .كردمیم تانیرهابه حال خود  گرفتیدمی یسست و زدیدمی باز سر همین كه و

 62نامه البالغه، نهج

 إمارتها واله لما[ اهلل رحمه] األشتر مالك مع مصر أهل إلی ع له كتاب من و

 الْهُدَی وَ فِیهِ هُمْ الَّذِی ضَلَالِهِمُ مِنْ إِنِّی وَ اسْتَوْحَشْتُ لَا وَ بَالَیْتُ مَا كُلِّهَا الْأَرْضِ طِلَاعُ هُمْ وَ وَاحِداً  لَقِیتُهُمْ لَوْ اللَّهِ وَ ... إِنِّی

 1.رَاج لَمُنْتَظِرٌ ثَوَابِهِ حُسْنِ[ لِحُسْنِ] وَ لَمُشْتَاقٌ اللَّهِ لِقَاءِ إِلَی إِنِّی وَ رَبِّی مِنْ یَقِینٍ وَ نَفْسِی مِنْ بَصِیرَةٍ لَعَلَی عَلَیْهِ أَنَا الَّذِی

                                                      
 حاتِ الصَّالِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ  نَجْعَلُ أَمْ]=  إِنَّهَا: قَالَ عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ  الِحٍصَ أَبِی عَنْ السَّائِبِ، ابْنِ عَنِ  دَاوُدَ، بْنُ نَوْفَلُ حَدَّثَنَا الْفَضْلِ بْنُ إِلْیَاسُ  أَخْبَرَنَا

 بْنَ  عُبَیْدَةَ وَ حَمْزَةَ وَ عَلِیّاً اشِمٍهَ بَنِی بَارَزُوا الَّذِینَ هُمُ وَ عُتْبَةَ، بْنِ الْوَلِیدِ وَ رَبِیعَةَ، نَیْابْ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ فِی نَزَلَتْ[ کَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدِینَ

 فِی نَزَلَتْ  وَ بَدْرٍ، یَوْمَ  تِلُوافَقُ  -لِأَنْفُسِهِمْ یَحْکُمُونَ ما ساءَ  بِالنَّقِمَةِ یُعْجِزُونَا[ أَیْ] قُونایَسْبِ أَنْ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ حَسِبَ أَمْ: فِیهِمْ أَنْزَلَ وَ اللَّهُ قَتَلَهُمْفَ  الْحَارِثِ

 . لَکَائِنٌ أَیْ لَآتٍ الْبَعْثَ فَإِنَّ الْمَوْتِ، بَعْدَ  الْبَعْثَ خَافُیَ: یَقُولُ  اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ مَنْ عُبَیْدَةَ وَ  حَمْزَةَ وَ عَلِیٍّ الْمُسْلِمِینَ مِنَ  الثَّلَاثَةِ

( که در 5خطبه البالغه،نهج)« أُمِّه بِثَدْیِ فْلِ الطِّ مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ طَالِبٍ أَبِی لَابْنُ  اللَّهِ وَ»این حدیث چقدر نزدیك است به این جمله حضرت که:  1

  //ankabut-al-29-57http://yekaye.ir  .گذشت. 3، حدیث32جلسه

 /araf-http://yekaye.ir/al-007-51گذشت:  3، حدیث160جلسهای که امام حسین ع در مسیر کربال خواندند که در و نیز چقدر شبیه است به خطبه

 یکَالْمَرْعَ عَیْشٍ خَسِیسُ وَ ءِالْإِنَا ةِکَصُبَابَ صُبَابَةٌ  إِلَّا مِنْهَا یَبْقَ فَلَمْ مَعْرُوفُهَا بَرََأدْ وَ تَنَکَّرَتْ وَ تَغَیَّرَتْ قَدْ الدُّنْیَا هَذِهِ إِنَّ   کَرْبَلَاءَ: یإِلَ مَسِیرِهِ فِی ع قَالَ وَ

 إِلَّا الظَّالِمِینَ مَعَ یَاةَالْحَ لَا وَ ادَةًسَعَ إِلَّا الْمَوْتَ یأَرَ لَا فَإِنِّی مُحِقّاً  اللَّهِ لِقَاءِ فِی الْمُؤْمِنُ  لِیَرْغَبَ  عَنْهُ  ییُتَنَاهَ لَا الْبَاطِلَ أَنَّ وَ بِهِ یُعْمَلُ لَا الْحَقَّ أَنَّ تَرَوْنَ لَا أَ الْوَبِیلِ

 ( 245ص العقول، تحف) .الدَّیَّانُونَ قَلَّ بِالْبَلَاءِ مُحِّصُوا فَإِذَا ایِشُهُمْمَعَ دَرَّتْ مَا یَحُوطُونَهُ أَلْسِنَتِهِمْ یعَلَ لَعْقٌ الدِّینُ وَ الدُّنْیَا عَبِیدُ  النَّاسَ إِنَّ بَرَماً

http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/57-29-al-ankabut/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
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 الْفَاسِقِینَ  وَ  حَرْباً الصَّالِحِینَ وَ خَوَلًا عِبَادَهُ وَ دُوَلًا اللَّهِ مَالَ فَیَتَّخِذُوا فُجَّارُهَا وَ سُفَهَاؤُهَا الْأُمَّةِ هَِذهِ أَمْرَ  یَلِیَ أَنْ یآسَ لَکِنَّنِی وَ

 الرَّضَائِخُ الْإِسْلَامِ  یعَلَ لَهُ رُضِخَتْ یحَتَّ یُسْلِمْ  لَمْ مَنْ مِنْهُمْ إِنَّ وَ الْإِسْلَامِ فِی حَد اً جُلِدَ وَ الْحَرَامَ فِیکُمُ بَشَرِ قَدْ الَّذِی مِنْهُمُ فَإِنَّ حِزْباً

 ... وَنَیْتُم وَ أَبَیْتُمْ إِذْ مْلَتَرَكْتُکُ وَ تَحْرِیضَکُمْ وَ جَمْعَکُمْ وَ تَأْنِیبَکُمْ وَ تَأْلِیبَکُمْ أَكْثَرْتُ مَا ذَلِكَ لَا فَلَوْ

 

د آمده، اصل مساله البالغه، خطبه متقین است. البته آن گونه كه در منابع معتبر با ذكر سنهای معروف نهج( یکی از خطبه2

 درباره شیعه واقعی است.

رالمومنین ع كاری داشت، گوید: یکبار امیحکایت مطلب چنین است كه نوف بکالی )یکی از اصحاب امیرالمومنین ع( می

اش همام را طلبید و ما خوشحال به سراغ ایشان رفتیم و وقتی به ایشان رسیدیم كه من، جندب، و ربیع بن خثیم و برادرزاده

شدند. ما هم همراهش شدیم كه به گروهی از متدینین رسیدیم كه با هم نشسته بودند و تعریف داشتند از مسجد خارج می

گذاشتند. وقتی حضرت علی ع به آنها رسید سریع بلند شدند و سالم و علیکی خندیدند و سر به سر همدیگر میكردند و میمی

 اید؟رد و بدل شد. سپس حضرت فرمود: شما از كدام قوم

 گفتند: از شیعیان شما، یا امیرالمومنین!

های شیعیان و زیورهای دوستان ما را نشانهها! چفرمودند: از سر محبت؟! ]ظاهرا یعنی: خالصانه؟![ بعد فرمودند: فالنی

 بینم؟اهل بیت را در شما نمی

 آنها از خجالت سر به زیر افکندند. جندب و ربیع گفتند: نشانه و صفات شیعیان ]واقعی[ شما چیست؟ یا امیرالمومنین!

اوند همراه كسانی است كه تقوای الهی داشته باشید و نیکی كنید كه خد»حضرت از جواب دادن طفره رفتند و فرمودند: 

 ( 128)نحل/« تقوا دارند و نیکوكارند.

تان كرد و همام كه شخصی عابد و مجتهد ]كوشا[ بود، گفت: به حق كسی كه شما اهل بیت را كرامت بخشید و خاص

 تان داد و از فضل خود شما را برتری بخشید، ما را از صفات شیعیان ]واقعی[ خود آگاه كنید.خلعت

: قسم نده! كه همگی شما را آگاه خواهم كرد. سپس دست همام را گرفتند و وارد مسجد شده، دو ركعت نماز فرمودند

ای هم دور ما حلقه زدند؛ پس با حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پیامبرش آغاز كرده، گزاردند و رو به ما كردند و عده

 فرمودند:

 البالغه، متقین( آمده است[، در وصف شیعیان واقعی )یا به تعبیر تهجشود كه در فرازی از آن]سپس وارد متن خطبه می

]مهلت عمر[ كه خداوند « اجل»اند، از باب رضا به خواست خدا؛ و اگر نبود اند كه گویی در آسایش واقعدر بالها چنان

ر خداوند و ثواب او، و ترس گرفت به خاطر شوق دیدازدنی روحشان در پیکرشان قرار نمیبرایشان مقرر فرموده، چشم برهم

 از عقاب او.

 193؛ نهج البالغه، خطبه90ص ،1ج الفوائد، كنز

 الْمُطَّلِبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْمُفَضَّلِ أَبُو أَخْبَرَنِی قَالَ الرَّازِیُّ  طَالِبٍ بْنِ  عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ الرَّجَاءِ أَبُو أَیْضاً أَخْبَرَنِی وَ

 قَالَ الَْوابِشِیُّ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِیُّ الْعَلَوِیُّ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الشَّیْبَانِیُّ
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 أَصْلِ  مِنْ الْبُنْدَارُ بِالْکُوفَةِ  عَامِرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا وَ الشَّیْبَانِیُّ الْمُفَضَّلِ أَبُو قَالَ الْخَیَّاطُ حُمَیْدٍ بْنُ عَاصِمُ حَدَّثَنِی

 حُمَیْدٍ  بْنِ عَاصِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مَالِكُ حَدَّثَنَا قَالَ بَزِیعٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ سِیَاقَةً أَتَمُّ هُوَ وَ بِلَفْظِهِ الْحَدِیثُ هَذَا وَ كِتَابِهِ

 الْبِکَالِیِّ نَوْفٍ عَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الطَّوِیلِ أُمِّ ابْنَ یَحْیَی یَعْنِی قَوْمِهِ مِنْ َرُجلٍ عَنْ الثُّمَالِیِّ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ

 أَخِیهِ ابْنَ وَ  ثَمٍخَیْ بْنَ  الرَّبِیعَ وَ زُهَیْرٍ بْنَ جُنْدَبَ إِلَیْهِ عَثْتُفَاسْتَبْ حَاجَةٌ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ مِنِینَالْمُؤْ  أَمِیرِ إِلَی لِی عَرَضَتْ: قَالَ

 فَأَفْضَی الْمَسْجِدَ ؤُمُّیَ خَرَجَ حِینَ فَأَلْفَیْنَاهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ لِقَاءَ دِینَمُعْتَمِ فَأَقْبَلْنَا الْبَرَانِسِ  أَصْحَابِ مِنْ كَانَ  وَ خَیْثَمٍ بْنِ عُبَادَةَ بْنَ هَمَّامَ

 إِلَیْهِ  واأَسْرَعُ ع ینَالْمُؤْمِنِ أَمِیرُ لَهُمْ أَشْرَفَ فَلَمَّا بَعْضاً یُلْهِی ضُهُمْبَعْ  وَ تَفَکُّهاً الْأُحْدُوثَاتِ فِی أَفَاضُوا قَدْ مُتَدَیِّنِینَ نَفَرٍ إِلَی مَعَهُ نَحْنُ وَ

 الْقَوْمُ؟ مَنِ قَالَ ثُمَّ التَّحِیَّةَ رَدَّ وَ فَسَلَّمُوا قِیَاماً

 الْمُؤْمِنِینَ. أَمِیرَ یَا شِیعَتِكَ مِنْ أُنَاسٌ فَقَالُوا

 الْبَیْتِ؟! أَهْلَ تِنَاأَحِبَّ حِلْیَةَ وَ شِیعَتِنَا شِیمَةَ فِیکُمْ أَرَی لَا لِی مَا هَؤُلَاءِ یَا قَالَ ثُمَّ حُب اً لَهُمْ فَقَالَ

 الْمُؤْمِنِینَ؟ أَمِیرَ یَا صِفَتُهُمْ وَ شِیعَتِکُمْ سِمَةُ امَ فَقَاال الرَّبِیعُ وَ جُنْدَبٌ عَلَیْهِ فَأَقْبَلَ نَوْفُ  حَیَاءً. قَالَ الْقَوْمُ فَأَمْسَكَ

 مُحْسِنُونَ. هُمْ الَّذِینَ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ مَعَ اللَّهَ نَّإِ  أَحْسِنَا وَ لَانِالرَّجُ أَیُّهَا اللَّهَ اتَّقِیَا فَقَالَ جَوَابِهِمَا عَنْ فَتَثَاقَلَ 

 أَنْبَأْتَنَا لَّاإِ یلًاتَفْضِ فَضَّلَکُمْ وَ حَبَاكُمْ وَ خَصَّکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ أَكْرَمَکُمْ بِالَّذِی أَسْأَلُكَ مُجْتَهِداً عَابِداً كَانَ وَ عُبَادَةَ بْنُ هَمَّامُ فَقَالَ

 شِیعَتِکُمْ؟! بِصِفَةِ

 عَلَیْنَا أَقْبَلَ وَ لَسَجَ ثُمَّ أَكْمَلَهُمَا وَ أَوْجَزَهُمَا وَ رَكْعَتَیْنِ فَسَبَّحَ الْمَْسجِدَ فَدَخَلَ هَمَّامٍ بِیَدِ أَخَذَ وَ جَمِیعاً  فَسَأُنَبِّئُکُمْ تُقْسِمْ لَا فَقَالَ

 ال:قَ ثُمَّ ص النَّبِیِّ عَلَی صَلَّی وَ عَلَیْهِ أَثْنَی وَ اللَّهَ حَمِدَفَ بِهِ الْقَوْمُ حَفَّ وَ

 تَسْتَقِرَّ  لَمْ لَهُمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّتِی الْآجَالُ لَا فَلَوْ بِالْقَضَاءِ اللَّهِ عَنِ یرِضً الرَّخَاءِ فِی مِنْهُمْ نَزَلَتْ كَالَّذِینَ الْبَلَاءِ فِی مِنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ نَزَلَتْ

 .الْعِقَاب مِنَ خَوْفاً الثَّوَابِ 1وَ  اللَّهِ لِقَاءِ یإِلَ شَوْقاً عَیْنٍ طَرْفَةَ أَجْسَادِهِمْ فِی أَرْوَاحُهُمْ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 ای برای مومن نیست مگر در دیدار پروردگارش،؛ حقیقتا هیچ راحتی

 است: و ماسوای آن ]راحتی در[ چهار چیز

 ات گذشته، بشناسی؛صَمت ]سکوت از روی تامل[ كه با آن، حال و وضع دل و نفس خود را در آنچه بین تو و پدیدآورنده

 خلوتی كه با آن از آفات زمانه، آشکارا و پنهانی، نجات یابی؛

 ها را با آن بمیرانی؛ها و وسوسهرانیای كه شهوتگرسنگی

 را نورانی كنی و طبیعتت را صفا دهی و روحت را بدان پاك گردانی.ای كه با آن دلت داریزندهو شب

 115ص الشریعة، مصباح

 ع الصَّادِقُ قَالَ

                                                      
 ندارد را «وَ اللَّهِ لِقَاءِ یلَإِ»  عبارت البالغه نهج در.  1
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 نَفْسِكَ  وَ لْبِكَقَ حَالَ  بِهِ تَعْرِفُ صَمْتٍ أَشْیَاءَ أَرْبَعَةِ فَفِی ذَلِكَ سِوَی مَا وَ تَعَالَی اللَّهِ لِقَاءِ عِنْدَ إِلَّا الْحَقِیقَةِ عَلَی لِمُؤْمِنٍ رَاحَةَ لَا

 سَهَرٍ  وَ الْوَسْوَاسَ وَ الشَّهَوَاتِ بِهِ تُمِیتُ  ُجوعٍ وَ بَاطِناً وَ ظَاهِراً الزَّمَانِ آفَاتِ مِنْ بِهَا تَنْجُو خَلْوَةٍ وَ بَارِئِكَ بَیْنَ  وَ بَیْنَكَ یَکُونُ فِیمَا

 1رُوحَكَ. بِهِ تُزَكِّی وَ طَبْعَكَ بِهِ تُصَفِّی وَ قَلْبَكَ بِهِ تُنَوِّرُ

 تدبر

 ...«مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ ( »1

 دیخدا را ام ردایاست كه د نیكه روالش ا یكسیعنی « من كان یرجو»؛ بلکه فرمود «من یرجو: كسی كه امید دارد»نفرمود 

 .دارد

 اند.شان را بر این دیدار بستهزندگییعنی هستند در عالم كسانی كه نه تنها به دیدار پروردگارشان امیدوارند، بلکه مدار 

 (3فهمند راحتی و خوشی جز در دیدار پروردگار نیست. )حدیثاند كه میآنان

 ای روزی همه ما كند!شاء اهلل چنین زندگیخداوند ان

 

 «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ( »2

 « .است یقطعا آمدن الهیس همانا اجلِ دارد، پ دیدا را امخ داریاست كه د نیكه روالش ا یكس»

 یعنی،

 دهند. اش را بر مدار دیدار خدا تنظیم كرده، مرگ را مژده میبه كسی كه زندگی

 شوند؛ طلب میای شهادتاین چنین است كه عده

ا سوگند قطعا انس پسر ابوطالب به خد»فرمود ( و می1و نه فقط امیرالمومنین است كه بشدت مشتاق لقاءاهلل بود )حدیث

 2(5البالغه، خطبه)نهج« با مرگ، بیش از انس طفل با سینه مادرش است

ای روحشان در اگر خداوند مهلت زندگی را برایشان مقدر نکرده بود، لحظه»اند كه ایاش هم به گونهبلکه شیعیان واقعی

 (2)حدیث« این پیکر خاكی قرار نمی گرفت.

                                                      
 . این سه روایت هم به موضوع آیه مرتبط است که برای رعایت اختصار در کانال نگذاشتم: 1

 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لْأَزْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْعَنْ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ا« 2»حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ جَنَاحٍ ( 1)

یْهَا رَوْحُهَا وَ رَیْحَانُهَا وَ طِیبُهَا لَزِلِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَی قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ بَاباً یَدْخُلُ عَ...فَقَالَ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُفْتَحُ لِوَلِیِّ اللَّهِ مِنْ مَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

ا کَانَتْ صَیْحَةُ لِی َو مَالِی فَإِذَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ عَجِّلْ عَلَی قِیَامِ السَّاعَةِ حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی أَهْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ قَالَ وَ لَذَّتُهَا وَ نُورُهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَیْسَ شَیْ

اِن لْحِسَانِ فَیَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَکَانِ اللَّذَأَمَانَ وَ بُشِّرَ بِالرِّضْوَانِ وَ الرَّوْحِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْخَیْرَاتِ االْقِیَامَةِ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ مَسْتُورَةً عَوْرَتُهُ مُسَکَّنَةً رَوْعَتُهُ قَدْ أُعْطِیَ الْأَمْنَ وَ الْ

 (349کَانَا مَعَهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. )اإلختصاص، ص

 (775؛ ح615؛ غرر الحکم و درر الکلم، ص44۸ی(، صع: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سَلَا عَنِ الدُّنْیَا. )عیون الحکم و المواعظ )للیث یقال عل( 2)

 (1۸1)دالئل اإلمامة، ص لَّا اللَّهُ عُدَّةُ لِقَاءِ اللَّهیَدِهِ )الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ( یَوْمَ قُتِلَ: لَا إِلَهَ إِ عَلَی الْخَاتَمِ الَّذِی أُخِذَ مِنْ  وَ( 3)

 «مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْیِ أُمِّه وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ».  2
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 ثمره اخالقی

لنگد و در ادعای اش بیزاریم، یعنی یك جای كارمان میكنیم و حتی از سخن گفتن و شنیدن دربارهر از مرگ فرار میاگ

 دوستی با خدا چندان صادق نیستیم.

 

 «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ( »3

 (، برهانی است بر جمالت قبلی آن:دانا یشنوا اوستتعبیر پایانی آیه )

دا برای زندگی ی كه خمهلت واجل  بداند كه امیدش روا خواهد شد ودارد،  دیخدا را ام داریاست كه د نیكه روالش ا یكس

 حتما خواهد رسید. او قرار داده،

 چرا؟

 كند.شنود و بدان آگاه است. پس آن را اجابت میچون خداوند این درخواست را می

 

 «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ( »4

تگو از دروغگو متمایز اندازد تا راسكنند، خداوند آنها را به فتنه میدر آیات قبل، خبر داد كه وقتی افراد ادعای ایمان می

 شود. 

اهلل با هم تالزم دارند  آیند؛ و بقدری این ایمان صادقانه و امید به لقاءآزمون سربلند میاین آیه در مورد آنانی است كه از 

ه خدا امیدوار بكسی كه روالش این است كه »، فرمود «كسانی كه در ادعای ایمانشان صادق بودند»كه به جای اینکه بفرماید 

، 16ت. )المیزان، جایمان آورده و در ایمانش صادق بوده اس همان كسی است كه« كسی كه به دیدار خدا امید دارد»یعنی « باشد.

وْتَ لَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَقُلْ إِنْ كانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ ال»فرماید: ( هم می94( در آیه دیگری )بقره/102ص

رگ را آرزو كنید، اگر مخدا خالصانه برای شما، و نه برای بقیه مردم، است؛ پس : بگو اگر سرای آخرت نزد إِنْ كُنْتُمْ صادِقین

 «گویید.راست می

 شناسینکته مهم دین

در تفکر دینی، مبدأ و معاد كامال به هم وابسته است: كسی كه خدا را واقعا باور دارد )آمن(، حتما امید دارد )یرجو( به 

 1رش لقاء اهلل است؛ باور به خدا بدون امید به دیدار او لغو است.گردد و پایان كااینکه به سوی او برمی

سیاری از كافران، با بتنها منافقان، بلکه حتی شاید مهمترین مشکل كافران و منافقان هم، مساله معاد است تا مبدأ. یعنی نه

قتی است كه قرار و( مشکل 23؛ زخرف/38؛ زمر/25؛ لقمان/61)عنکبوت/  ، مشکلی ندارند.«خدا صرفاً به عنوان مبدأ»اعتقاد به 

فتد. اینجاست كه باشد خدا در زندگی ما حضور داشته باشد، برای زندگی ما برنامه بدهد و در آخر هم سر و كار ما به او بی

 شود.ها شروع میجوییبهانه

                                                      
 3۸1شود. توضیح بیشتر در احادیث و تدبرهای جلسه چشم سر، که با چشم دل انجام می)نیازی به توضیح ندارد که این دیدار، نه با .  1

23-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al/) 
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كند كه به این امید زندگی میگیرد؛ و اساساً در مقابل، كسی كه به خدا واقعا ایمان دارد، او را در زندگی خود جدی می

 بتواند الیق دیدار او شود.

 ثمره اجتماعی

 خواهیم دینداری افراد در جامعه عمیق و اصیل و واقعی شود، باید مساله مرگ آگاهی را تقویت كنیم.اگر می

 

 «لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ مَنْ كانَ یَرْجُوا... فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا ... یَقُولُوا آمَنَّا ( »5

 توان نتیجه گرفت:سوره عنکبوت می 5تا  2از مقایسه آیات 

كند و خبر مرگ برایش یك مژده است. كسی كه به خدا واقعا ایمان دارد، اساساً به امید رسیدن به دیدار او زندگی می

 طلبی در جامعه دانست.آگاهی و شهادتمرگتوان شاخص سنجش دینداری را میزان ( و لذا می2)تدبر

 شناسی )ارائه شاخص برای سنجش دینداری(ثمره در تحلیل جامعه

دهد. دینداری واقعی، لزوما در گروی رعایت بسیاری از رفتارهای برای سنجش دینداری واقعی می« شاخص»این آیه 

ا عادت و تلقین و ... در مردم نهادینه كرد. وقتی تحلیلی انجام توان بسیاری از این گونه رفتارها را باخالقی نیست، چرا كه می

باالتر از جوامع معتقد به خدا « های دینداریشاخص»اش این است كه برخی كشورهای كافر و منکر خدا در شود كه نتیجهمی

 اند. نگری تدوین شدهاعتبارند و با سطحیها خودساخته و بیهستند، معلوم است كه این شاخص

های عمیق آدمی، مانند عشق و دهد. )اساساً همه خصلتدینداری واقعی در شرایط بحرانی است كه خود را نشان می

 شود.(ایمان و ... ، در شرایط بحرانی است كه واقعی بودن یا نبودنشان معلوم می

 سربلند بیرون آید.ای است كه به فتنه بیفتد و لذا این آیات ابتدا تاكید كرد كه دینداری واقعی دینداری

 ها را بسنجیم؟تا بتوانیم میزان دینداری انسان اما آیا حتما باید آزمون شدید واقعی )فتنه( رخ دهد،

 دهد كه خیر! راه دیگری هم هست: پاسخ می ظاهرا این آیه،

توان شاخصی برای د؛ پس میانترسند، بلکه مشتاق آنتنها از مرگ نمیآنان كه واقعا دیندارند، شوق لقاءاهلل دارند و نه

 سنجش میزان جدی بودن دینداری در جامعه ارائه داد:

 زنده است.  ببینید چقدر شوق لقاءاهلل و آمادگی برای مرگ در آن جامعه

توان این جامعه به همین جهت است كه مادام كه فرهنگ شهادت در جامعه زنده باشد، علی رغم همه نامالیمات، هنوز می

 ر مسیر دینداری دانست. را واقعا د

طلبی در جامعه دارند، دشمنان اصلی دینداری های مختلف، سعی در تضعیف و تحقیر فرهنگ شهادتو آنان كه با بهانه

 اند.واقعی

 

 «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ»( 6

 . چرا در این آیه از تعبیر حصر استفاده كرد؟داللت بر حصر دارد )فقط خداوند شنوا و داناست(«  الْعَلیمُ هُوَ السَّمیعُ »تعبیر 
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خواهد بفرماید تنها كسی كه به این نیاز ( می3الف. شاید با توجه به اینکه این عبارت، دلیل بر عبارت قبل است )تدبر

ای كند و پاسخ دهد خداوند است. به عبارت دیگر، تنها راه رسیدن به لقاءاهلل برنامه تواند اعتناعمیق انسان )به لقاء اهلل( واقعا می

 فرستد، نه هر چیزی كه هركسی ادعا كرد. است كه خود خداوند می

 ثمره اجتماعی

 اند شاید بتوانند یك آرامش و لذت معنوی كاذبی در شخص پدیدای كه امروزه پیدا شدههای ساختگیدر نتیجه، عرفان

 رسانند.آورند، اما قطعا انسان را به لقاء اهلل نمی

 ب. ...

 

 مطالب زیر را در كانال نگذاشتم

 «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ ....  یَسْبِقُونا أَنْ» (7

 الغیر به وضعیت غایب تغییر موضع داد؟چرا در این آیه دوباره از از صنعت التفات استفاده كرد و وضعیت متکلم مع

 (103، ص16( مطرح شد. )المیزان، ج3، تدبر400)جلسه 3الف. دلیلش همان مطلبی بود كه در آیه

 ب. ...

 

 13/2/1396             وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ   6هی( آ29سوره عنکبوت )( 403

 ترجمه

 نیاز است.كوشد. بدرستی كه خداوند حتماً از عالمین بیا برای خود میو كسی كه بکوشد پس تنه

 نکات ترجمه

 «الْعالَمین»

توضیح داده  222چه معنا و خاستگاهی دارد، در جلسه« عالَم»است و درباره این ماده، و نیز اینکه « علم»از ماده « عالَم»

 (./baqare-2p://yekaye.ir/htt-032شد. )

اند و این ترجمه ترجمه كرده« جهانیان»را به « العالَمین»اشاره شد كه اگرچه بسیاری از مترجمان  36همچنین در جلسه

؛ و با توجه به امکان  (/alketab-ekaye.ir/fatehahttp://y-1-2تر باشد )بسا دقیقچه« هاجهان»غلط نیست؛ اما ترجمه آن به 

 بسا در اغلب كاربردهای این آیه هر دو معنا مد نظر بوده باشد. استعمال یك لفظ در چند معنا، چه

كند؛ یعنی بر روی آن وارد شده، داللت بر شمول می« الـ»چون صیغه جمع است كه « الْعالَمین»الزم به ذكر است كه 

 است.« همه جهانیان»یا « هاهمه جهان»آن  مقصود از

http://yekaye.ir/2-baqare-032/
http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
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 حدیث

ضه ]= گوید: از امام صادق ع در مورد جهاد سوال كردم كه آیا سنت ]= مستحب[ است یا فری( فضیل بن عیاض می1

 واجب[؟

 گردد.فرمود: جهاد بر چهار وجه است: دوتای آن واجب است و دو تا مستحب، كه تنها همراه با آن واجب، اقامه می

 ما یکی از آنها كه واجب است مجاهده شخص است در قبال معصیت خداوند عز و جل كه این از بزرگترین جهادهاست؛ا

 جنگند[.ودیگری جهاد با آن كسانی از كافران است كه در برابر شمایند ]= با شما می

جهاد با دشمن بر تمام امت شود؛ این است كه اما جهادی كه سنت ]مستحب[ است و بدون همراهی با واجب، اقامه نمی

های امت است ]= عذابی كه همه امت واجب است و اگر جهاد را ترك كنند عذاب بر آنها خواهد آمد؛ و این از جنس عذاب

گیرد[ ؛ اما برای خود امام بتنهایی، كه همراه با امت در مقابل دشمن بیاید و با آنها جهاد كند، این بر او مستحب را در بر می

اهرا یعنی حضور برای جهاد با دشمن بر همه افراد واجب )كفایی( است؛ اما حضور در میدان جنگ برای شخص امام است ]ظ

بسا الزم باشد او در پشت جبهه بماند كه مردم را بسیج كند و تداركات الزم را تهیه كند و مستحب است، نه واجب؛ چون چه

]... 

است كه شخصی آن را برپا دارد و برای برپاداشتن و به ثمر رساندن  و جهاد دیگری كه مستحب است، هر سنت نیکویی

و احیای آن مجاهده كند؛ كه عمل و تالش در راه آن از برترین اعمال است؛ چرا كه احیای سنت است؛ و رسول خدا فرمود: 

ان عمل كند بدون اینکه از گذاری كند، برای اوست اجر آن و اجر هر كسی كه تا روز قیامت بدای را پایههر كسی سنت حسنه

 اجر خود آنها چیزی كم شود.

 240ص ،1ج الخصال، ؛9ص  ،5ج الکافی،

 فُضَیْلِ عَنْ الْمِنْقَرِیِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ جَمِیعاً الْقَاسَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 فَرِیضَةٌ؟ أَمْ سُنَّةٌ الْجِهَادِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ عِیَاضٍ بْنِ

 الْفَرْضِ؛ مَعَ إِلَّا یُقَامُ لَا سُنَّة جِهَاد وَ فَرْضٌ فَجِهَادَانِ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةِ عَلَی الْجِهَادُ فَقَالَ

 الْجِهَادِ؛ أَعْظَمِ مِنْ هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعَاصِی عَنْ نَفْسَهُ الرَّجُلِ هَدَةُفَمُجَا الْفَرْضَیْنِ أَحَدُ فَأَمَّا

 فَرْضٌ. الْکُفَّارِ مِنَ یَلُونَکُمْ الَّذِینَ مُجَاهَدَةُ وَ

 الْعَذَابُ  لَأَتَاهُمُ الْجِهَادَ تَرَكُوا لَوْ وَ الْأُمَّةِ  جَمِیعِ عَلَی فَرْضٌ دُوِّالْعَ مُجَاهَدَةَ فَإِنَّ فَرْضٍ مَعَ إِلَّا یُقَامُ لَا سُنَّةٌ هُوَ الَّذِی الْجِهَادُ أَمَّا وَ

 فَیُجَاهِدَهُمْ؛ الْأُمَّةِ مَعَ الْعَدُوَّ یَأْتِیَ أَنْ وَحْدَهُ الْإِمَامِ عَلَی سُنَّةٌ هُوَ وَ الْأُمَّةِ عَذَابِ مِنْ هُوَ هَذَا وَ

 أَْفضَلِ  مِنْ فِیهَا السَّعْیُ وَ فَالْعَمَلُ إِحْیَائِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ ِإقَامَتِهَا فِی جَاهَدَ وَ الرَّجُلُ أَقَامَهَا سُنَّةٍ فَکُلُّ سُنَّةٌ هُوَ الَّذِی الْجِهَادُ أَمَّا وَ

 أَنْ غَیْرِ مِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمِ یإِلَ بِهَا عَمِلَ مَنْ أَجْرُ وَ أَجْرُهَا فَلَهُ حَسَنَةً سُنَّةً سَنَّ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ  وَ سُنَّةٍ إِحْیَاءُ لِأَنَّهَا الْأَعْمَالِ

 .ءشَیْ أُجُورِهِمْ مِنْ یُنْقَصَ

 

 كند سوال شد، فرمودند:ی كه عمل را فاسد می«عُجب»از امام رضا ع درباره  ( 2
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حساب كند  اش زینت یابد وای عمل بدش در دیهبندهبینی[ درجاتی دارد؛ از جمله آنها این است كه عُجب ]= خودبزرگ

كه بر او منت  ای ایمان آورد و بر خداوند منت بگذارد، در حالی كه خداستكه كار خوبی كرده است؛ و از جمله آن كه بنده

 دارد. 

 444تحف العقول، ص؛ 313، ص2الکافی، ج

لَ: سَأَلْتُهُ عَنِ لْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَاا أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

 ؟الْعُجْبِ الَّذِی یُفْسِدُ الْعَمَلَ

نْ یُؤْمِنَ الْعَبْدُ أَفَیُعْجِبَهُ وَ یَحْسَبَ أَنَّهُ یُحْسِنُ صُنْعاً وَ مِنْهَا  اًالْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ یُزَیَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَیَرَاهُ حَسَن :فَقَالَ

 .بِرَبِّهِ فَیَمُنَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِیهِ الْمَن

 

 ( از امام صادق ع از پدرانشان، از امیرالمومنین ع روایت شده است:3

 لمان سه دوست صمیمی هست:بدرستی كه برای شخص مس

 گوید من با توام در زندگی و مرگ؛ و آن عملش است؛دوستی كه می

 شود؛گوید من با توام تا زمانی كه بمیری؛ كه آن اموال اوست، كه وقتی بمیرد، مال ورثه میو دوستی كه می

 ندانش هستند.گذارم؛ و آن فرزگوید من با توام تا در قبرت، و آنجا تنهایت میو دوستی كه می

 108األمالی) للصدوق(، ص

دَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ی الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ

 :أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

 :إِنَّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ أَخِلَّاءَ

 ؛فَخَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ حَی اً وَ مَیِّتاً وَ هُوَ عَمَلُهُ

 ؛رَثَةِارَ لِلْوَوَ خَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ حَتَّی تَمُوتَ وَ هَُو مَالُهُ فَإِذَا مَاتَ صَ

 1وَ خَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَی بَابِ قَبْرِكَ ثُمَّ أُخَلِّیكَ وَ هُوَ وَلَدُهُ.

                                                      
 .شاید بتوان این روایات را هم به نحوی مرتبط با این آیه دانست: 1

الَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَ

 مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ صْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِ

 (12، ص5؛ الکافی، ج467صدوق(، ص)األمالی) لل النَّفْسِ ثُمَّ قَالَ ص أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْه

هُ الرَّجُلِ یُنْفِذُ کَلَامَهُ یُمَهِّدُ لَ دُوهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَمَثَلُ أَحَدِکُمْ یَعْمَلُ الْخَیْرَ کَمَثَلِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّیرَانِ فَمَهِّ

 (75، ص1)إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمی(، ج قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَلِأَنْفُسِهِمْ یَمْهَدُون
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 تدبر

 «وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ لِنَفْسِهِ ( »1

 هركس هر تالشی انجام دهد، تنها و تنها برای خودش است.

 دهیم. می یعنی برای خودمان انجام دهیم؛ در حقیقت،انجام می« برای خدا»گوییم این كار را در واقع، وقتی ما می

 ؛«برای خدا»ا را دهیم و برخی كارهانجام می« برای خودمان»گوییم برخی كارها را به تعبیر دقیقتر، ما در حالت عادی می

وده؛ و تمام آنچه بایم، برای خودمان داده شود تمام آنچه برای خدا انجامهای غیب كنار زده شود، معلوم میاما وقتی پرده

 لی باقی نمانده است.ایم، برای شیطان و نفس اماره و ... بوده، و برای ما از آن جز وزر و وباظاهرا برای خودمان انجام داده

 

 «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ ( »2

ستفاده از یك لفظ ا؛ كه با توجه به قاعده امکان «هاجهان»معنای  تواند باشد، و هم بههم به معنای جهانیان می« عالمین»

 در چند معنا ممکن است هر دو جداگانه مد نظر بوده باشد.

نیاز است و هیچکس با هیچکاری، خواهد بفرماید خداوند از همه انسانها بیباشد؛ آنگاه آیه می« جهانیان»الف. اگر به معنای 

 كه این مطلب ثمره اخالقی دارد: رساند؛هیچ نفعی به خدا نمی

 ثمره اخالقی

 (2با انجام كارهای خوب، فکر نکنیم منتی بر خدا داریم. )حدیث

 

هاست و همه به او خواهد بفرماید كه خداوند فوق همه جهانبسا آیه میباشد؛ آنگاه چه« هاجهان»ب. اگر به معنای 

 برهان فلسفی است و ثمره اعتقادی دارد.اند و او به هیچ چیز وابسته نیست؛ یعنی یك وابسته

 تحلیل فلسفی

باشند؛ و ثانیا ارتباطات همه موجودات، و بلکه همه واقعیات عالَم جهانمندند، یعنی اوال درون یك ]یا چند[ جهان می

، 396ر در جلسهها داللت دارد بر موجودی فرارابطه )توضیح بیشتعرضی با سایر موجودات جهان خود دارند؛ كه وجود این رابطه

 (/qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-38 5تدبر

                                                      
نَا أَنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا شَیْئاً وَ أَبِْلغْ شِیعَتَ بِْلغْ شِیعَتَنَا أَنَّا لَا نُغْنِی عَنِ اللَّهِبِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آَبائِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِخُثَیْمَةَ أَ

یَوْمَ الْقِیَامَة  ا أُمِرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَقَامُوا بِمَمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُمْ إِذَا بِالْعَمَلِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُ

 (.3۸0، ص1)أمالی الطوسی، ج

  لُ عَلَیْکُمْ بِمَصَالِحِکُملَمُ بِهِ وَ لَا أَبْخَ لَا تُعَلِّمُونِّی مَا یُصْلِحُکُمْ فَإِنِّی أَعْوَقَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ یَا عِبَادِی اعْبُدُونِی فِیمَا أَمَرْتُکُمْ  

 (32۸)التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری علیه السالم، ص
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هاست. او در همه جهانها حضور دارد، اما نه حضوری در عرض نیاز از همه جهانپس خداوند فوق همه جهانها و بی

ال تَقُولُوا »؛  73مائده/« لَقَدْ كَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَة)»نفر دانست توان سومین در میان سه سایر اشیاء؛ لذا او را نمی

 (.7)مجادله/« ثَالثَةٍ إِالَّ هُوَ رابِعُهُمْ یما یَکُونُ مِنْ نَجْو)»نفری است ( ؛ بلکه او چهارمینِ هر سه171نساء/« ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ

 نیاز است.تواند هیچ سود و زیانی به او برساند؛ و او از همه بیاست كه هیچکس نمیبدین جهت 

بودن او مطرح شده است. )توضیح در « الوجودواجب»این غنی بودن خداوند در ادبیات فلسفی اسالمی به عنوان 

 (/qiyamah-r/alhttp://yekaye.i-75-38 4، تدبر396جلسه

 تمثیل

را در ذهن خود تصور كنید و آنها را به گفتگو با هم وادار سازید. آیا شما خودتان هم یکی از  شما شهری پر از آدم

توانند شما را در عرض خودشان بشمرند. بودن آنها و رابطه داشتن آنها، آنهایید؟ یا شما چنان فوق آنهایید كه هیچگاه نمی

 ابسته به شماست؛ اما شما هیچ وابستگی بدانها ندارید.صددرصد و

 تحلیل تخصصی فلسفی

نهایت جهان دارد. از منظر او بی« های ممکنجهان»بحثی تحت عنوان نیتس، ریاضیدان و فیلسوف برجسته غربی،الیب

های یتی است كه در همه جهانممکن واقعا در كار است، اما از اینها، فقط یك جهان ممکن، موجود شده است؛ و خداوند واقع

های ممکن هست ممکن حضور دارد. پس او به هیچ جهانی وابسته نیست، برخالف هر واقعیت دیگری كه در برخی از جهان

 و در برخی نیست؛ پس به جهان ممکن خود وابسته و نیازمند است.

 

 «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ ( »3

 نیاز است.ی تاكید است؛ یعنی: حتما حتما خداوند از عالمین بیبرا« لـ»و هم « إن»هم 

هیچ قیدی ندارد؛ یعنی خداوند « همه چیز»نیازی خداوند از همه چیز، یکی از امور یقینی در تعالیم اسالمی است؛ و این بی

نیاز است؛ بلکه در نگاهی و ... هم بینیاز است؛ بلکه از زمان و مکان و جسم و ابزار تنها از انسانها و غذا و همسر و ... بینه

 تر، او حتی از حیثیت و رابطه و نسبت و صفت و ... هم فراتر استعمیق

 میاو خوانده میدیاند و شنهر چه گفته وز  و گمان و وهم اسیو ق الیبرتر از خ یا

  میاهمچنان در او ل وصف تو مانده ما  عمر دیتمام گشت و به آخر رس مجلس

http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/  
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 مَلُونَ ا یَعْ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذی کانُو   7( آیه29( سوره عنکبوت )404

14/2/1396 

 ترجمه

زداییم و قطعا آنان را به بهترینِ هایشان را از ایشان مییقین بدیو كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند به

 دهیم.دادند، پاداش میآنچه همواره انجام می

 ای و نحوینکات ترجمه

 «َنَجْزِی» 

ه معنای آن است كه چیزی در جای چیز دیگری قرار گیرد و كار آن است كه این ماده در اصل ب« جزی»از ماده 

( و در معنای 456، ص1معجم المقاییس اللغة، ج) (48؛ بقره/یَوْماً ال تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئارا انجام دهد )

« )= جزیة»مه و جبران كردن )خوبی با خوبی و بدی با بدی( رایج شده؛ و از همین ماده است كل 1كفایت كردن

(، چرا كه در عوض امکاناتی )مانند امنیت و ...( است كه در جامعه 29گیرند( )توبه/مالیاتی كه از اهل كتاب می

در این است كه شکر « شکر»با « جزا»(. تفاوت 195مفردات ألفاظ القرآن، صشوند )مند میاسالمی از آن بهره

رود ا هم در مقابل كار خوب و هم در مقابل كار بد به كار میرود؛ اما جزهمواره در برابر نعمت به كار می

 (41الفروق فی اللغة، ص)

 بار به كار رفته است. 118در قرآن كریم « جزی»ماده 

 « ِكند؛ ر شمول میبآمده است؛ كه داللت « الـ»است كه روی آن «( صالحة»جمع )جمع سالم برای كلمه  «الصَّالِحات

ای نبود كه در انجامش ستهظاهرا یعنی كار شای« همه كارهای شایسته را انجام دادند.»یعنی « تِ عَمِلُوا الصَّالِحا»پس، 

 سستی و قصور بورزند.

 «َّدر باب تفعیلُ كه قبال توضیح داده شد « كفر»)فعل مضارع منصوب از ماده « کَفِّرَ نُ»)الم قسم( + « لـ« = »لَنُکَفِّرَن

است كه چنان  یاقدام یهم به معنا «ریتکف»و  كند؛یكردن م یاندن و مخفاست كه داللت بر پوش« كفر»ماده كه 

( /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205: جلسهندادهانجام  یانسان گناه ییكه گو پوشاندیگناه را م یرو

 )نون مشدد برای تاكید(« ن  + »

                                                      
بسیار نزدیك است، اما در قرآن کریم هیچگاه برای جزاهای اخروی از « مکافات»به لحاظ لغوی به « جزا»اند با اینکه . برخی تذکر داده 1

دهد برتر و در جایی است که نعمتی را با نعمت هم رتبه و کفو خود پاداش دهند و آنچه خدا می«( کفو»نشده؛ زیرا مکافات )از ماده  استفاده« مکافات»

 (.195مفردات ألفاظ القرآن، صمتعالی است از آن عملی که انسان انجام داده است )
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 « َنون مشدد « ن «( + »جزی»)فعل مضارع منصوب از ماده « جْزِیَ نَ »)الم قسم( + « لـ« = »نَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذیلَنَجْزِی(

 )مضاف الیه(« الذی+ » 1)مفعول دوم(« أحسن»)مفعول اول( + « هم»برای تاكید( + 

 «َر استمرار و وجود یك وضعیت قبل از فعل مضارع بیاید داللت ب« كان»وقتی قبال بیان شد كه « كانُوا یَعْمَلُون

 (/seen-http://yekaye.ir/ya-36-30 34)جلسه .كندای در آن فعل میهمیشگی

 2شأن نزول

 حدیث

 ( از رسول خدا ص روایت شده است:1

 بلعد.بلعد همان گونه كه آتش هیزم را میها را میحب حضرت علی ع بدی

 827تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص: 

 :نِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْ

 .طَبَحُبُّ عَلِیٍّ یَأْكُلُ السَّیِّئَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَ 

 

 ( از امام رضا ع روایت شده است:2

شود؛ پس عملش را ایستد و او خود متولی حساب وی میشود، مومن در پیشگاه خداوند میهنگامی كه روز قیامت می

افتد شه میپرد و اعضای بدنش به رعبیند؛ پس رنگ از رخش میهایش را میكند و در ابتدای نامه عملش بدیبر او عرضه می

ه شود؛ سپس به آنچبیند، پس چشمش روشن و جانش مسرور و روحش شاد میهایش را میآید؛ سپس خوبیفزع درمیو به 

 یابد؛ اش شدت مینگرد پس خوشحالیاز ثواب كه خداوند به وی عطا كرده می

 اند! های اعمالی را كه انجام ندادهفرماید: بیاورید نامهسپس خداوند به فرشتگان می

 ایم.دهدانی كه ما هیچیك از اینها را انجام نداگویند: به عزتت سوگند كه خودت میخوانند و میا میپس آنها ر

 گیرید.ن پاداش میآگویید؛ اما آنها را نیت كردید و ما برایتان همان را ثبت كردیم و اكنون به خاطر فرماید: درست میمی

 26، ص2تفسیر القمی، ج

 :فَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَحَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَعْ

                                                      
 الَّذِی بِأَحْسَنِ) بالباء ذکر إذا ما بخالف تعظیمه، و الجزاء تشدید علی یدلّ ( الَّذِی حْسَنَ أَ) الباء عن مجرّدا ذکر إذا الثانی المفعول أنّ ذکرنا قد . و 1

 (۸4ص ،2ج الکریم، القرآن کلمات فی المعادلة )التحقیق الی أو الوساطة، و السببیّة الی بها فیشار( 35یَعْمَلُونَ؛ زمر/ کانُوا

 ۸56، ص1شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج.  2

نِی عَلِیّاً وَ عُبَیْدَةَ قَالَ: یَعْ« وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»فِی قَوْلِهِ:  فَارِسٌ أَخْبَرَنَا بِلَالٌ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لثَّلَاثُ آیَاتٍ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ فِی الدُّنْیَا. فَهَذِهِ ا« أَحْسَنَ الَّذِی کانُوا یَعْمَلُونَ»فِی الْجَنَّةِ  مِنَ الثَّوَابِ« وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ »یَعْنِی ذُنُوبَهُمْ « هِمْلَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِ»وَ حَمْزَةَ 

 لصِّفَةِ.وَ صَاحِبَیْهِ ثُمَّ صَارَتْ لِلنَّاسِ عَامَّةِ مَنْ کَانَ عَلَی هَذِهِ ا
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حِیفَتِهِ، فَأَوَّلُ مَا تَوَلَّی حِسَابَهُ فَیُعْرَضُ عَلَیْهِ عَمَلُهُ فَیَنْظُرُ فِی صَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أُوقِفَ الْمُؤْمِنُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَکُونُ هُوَ الَّذِی یَ

فْرَحُ رُوحُهُ، ثُمَّ یَنْظُرُ تَ، ثُمَّ یَرَی حَسَنَاتِهِ فَتَقَرُّ عَیْنُهُ وَ تُسَرُّ نَفْسُهُ وَ ئَاتِهِ فَیَتَغَیَّرُ لِذَلِكَ لَوْنُهُ وَ تَرْتَعِشُ فَرَائِصُهُ وَ تَفْزَعُ نَفْسُهُیَرَی سَیِّ

عْمَلُوهَا، قَالَ: فَیَقْرَءُونَهَا ئِکَةِ هَلُمُّوا الصُّحُفَ الَّتِی فِیهَا اْلأَعْمَالُ الَّتِی لَمْ یَ یَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَاإِلَی مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ فَیَشْتَدُّ فَرَحُهُ ثُمَّ

 .یْهَاا فَکَتَبْنَاهَا لَکُمْ ثُمَّ یُثَابُونَ عَلَ : صَدَقْتُمْ نَوَیْتُمُوهَثُمَّ یَقُولُونَ وَ عِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّا لَمْ نَعْمَلْ مِنْهَا شَیْئاً، فَیَقُولُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

كند سپس یمگذارد و از روی كرامتش او را ]به خود[ نزدیك بدرستی كه خداوند بر بنده مومنش در روز قیامت منت می

عا نکردی و من ن روز برای فالن مطلب به درگاهم دفرماید: آیا در فالشناساند و میآنچه بر او نعمت بخشیده را به او می

به نزد من به  ات را به تو دادم؟ آیا در فالن روزای نداشتی كه من خواستهاجابتت كردم؟ آیا در فالن روز از من خواسته

را از تو رفع  فریادرسی نیامدی و من به فریادت رسیدم؟ آیا در فالن واقعه تلخ از من رفع آن را نخواستی و من آن سختی

كاری نخواستی كه برایت فرستادم؟ كردم و بر تو رحم نمودم؟ آیا از من مال و اموالی نخواستی و من به تو دادم؟ آیا از من كمك

را به همسریت  اش بلندمرتبه و عزیز بود و من اوآیا از من نخواستی كه فالنی را به همسریت درآورم كه در میان خانواده

 درآوردم؟

 خواستم!خواستم به من دادی و همواره بهشت را نیز از تو میگوید: بله ای پروردگارم. هر چه مییبنده م

و باد. آیا تكنم؛ این بهشت است كه ارزانی فرماید : بدان كه من این درخواستت را هم روا میپس خداوند عز و جل می

 تو را راضی كردم؟

 گوید: پروردگارا ! بلی، راضی شدم.مومن می

دم؛ و برترین فرماید: من هم همواره از اعمال تو راضی بودم و برایت بهترین پاداش را رضایت داپس خداوند متعال می

 دهم.پاداشت این است كه تو را در بهشتم سکنی می

 259، ص2تفسیر القمی، ج ؛91الزهد، ص

اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَمُنُّ عَلَی عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یُدْنِیهِ مِنْ كَرَامَتِهِ  الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ

بْتُ دَعْوَتَكَ أَ لَمْ تَسْأَلْنِی یَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا فَأَجَ ثُمَّ یُعَرِّفُهُ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْهِ یَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَ لَمْ تَدْعُنِی یَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِکَذَا وَ

[ یَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَأَغَثْتُكَ أَ لَمْ تَسْأَلْنِی فِی ضُرِّ كَذَا وَ كَذَا فَکَشَفْتُ ضُرَّكَ وَ رَحِمْتُ صَوْتَكَ فَأَعْطَیْتُكَ مَسْأَلَتَكَ أَ لَمْ تَسْتَغِثْنِی ]فِی

یَ مَنِیعَةٌ عِنْدَ أَهْلِهَا فَزَوَّجْنَاكَهَا مَالًا فَمَلَّکْتُكَ أَ َلمْ تَسْتَخْدِمْنِی فَأَخْدَمْتُكَ أَ لَمْ تَسْأَلْنِی أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ فَزَوَّجْتُكَ وَ هِأَ لَمْ تَسْأَلْنِی 

لَكَ مَا  وَ قَدْ كُنْتُ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا فَإِنِّی مُْنجِزٌقَالَ فَیَقُولُ الْعَبْدُ بَلَی یَا رَبِّ قَدْ أَعْطَیْتَنِی كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ 
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[ إِنِّی كُنْتُ الَی ]اللَّهُ لَهُ عَبْدِیقُولُ َتبَارَكَ وَ تَعَسَأَلْتَنِیهِ هَذِهِ الْجَنَّةُ لَكَ مُبَاحَةٌ أَرْضَیْتُكَ فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ قَدْ رَضِیتُ قَالَ فَیَ

 1.أَرْضَی أَعْمَالَكَ وَ أَنَا أَرْضَی لَكَ حُسْنَ الْجَزَاءِ فَإِنَّ أَفْضَلَ جَزَائِكَ عِنْدِی أَنْ أُسْکِنَكَ الْجَنَّة

 تدبر

 ...«وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ( »1

اند. اینجا وضعیت اهدهاند: امید به لقاء اهلل دارند و اهل مجبود كه در ادعای ایمان صادق در آیات قبل، بحث درباره كسانی

 آنها را به ایمان و عمل صالح تعبیر كردِ ظاهرا بتوان این دو را بر هم تطبیق داد:

 حقیقت ایمانُ امید به لقاء اهلل استِ

 2و حقیقت عمل صالح، تالش و مجاهده است. 

 

 «جْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذی كانُوا یَعْمَلُونَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَنَوَ الَّذینَ» (2

تنها ما به نه اگر كسی در مسیر درست قرار بگیرد )ایمان( و در حد توان، تالش خود را انجام دهد )عملوا الصالحات(،

 كند؛ بلکه:و عمل صالحش را دریافت میازای مستقیم ایمان 

 كند؛ و نیزای هم از او سر بزند، خداوند آن را جبران میاگر بدی

هترین اعمالش بهنگام جزا دادن هم، این گونه نیست كه هر عملی را صرفا به اندازه خودش پاداش دهند؛ بلکه مقیاس را 

 ند.دهدهند و با آن مقیاس به تمام اعمالش جزا میقرار می

                                                      
 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ.  1

ةِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ شَدَّدَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ لِیُکَافِیَهُ  أَمْرِهِ أَنْ یُکْرِمَ عَبْداً وَ لَهُ ذَنْبٌ ابْتَلَاهُ بِالسُّقْمِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ لَهُ ابْتَلَاهُ بِالْحَاجَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا کَانَ مِنْ

 فَإِنْ هُوَ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ِبهِ هَوَّنَ عَلَیْهِ أَنْ ُیهِینَ عَبْداً وَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ صَحَّحَ بَدَنَهُ فَإِْن لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ وَسَّعَ َعلَیْهِ فِی رِزْقِهِبِذَلِكَ الذَّنْبِ قَالَ وَ إِذَا کَانَ مِنْ أَمْرِِه 

 (444، ص2الْمَوْتَ لِیُکَافِیَهُ بِتِلْكَ الْحَسَنَةِ. )الکافی ج

ذَا کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ إِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ِإنَّ الْعَبْدَ انُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَِبی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیَل بْنِ إِبْرَاهِیمَ َعنِ عَلِیُّ بْ

 (444، ص2بْتَلَاهُ بِالْحُزْنِ لِیُکَفِّرَهَا. )الکافی جعِنْدَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا یُکَفِّرُهَا ا

ولُ قَالَ بْدِ اللَّهِ ع یَقُلْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی َیعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَامُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ 

یهِ صَلَاحُهُ فِی آخِرَتِهِ فَأُعَجِّلُ لَهُ سْتَوْجِبُ بِهِ عُقُوبَتِی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَأَنْظُرُ لَهُ فِیمَا فِاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عَبِیدِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ مِمَّا یَ

هِ الْمَشِیئَةُ وَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی  أَقْضِیهِ وَ أَتْرُکُهُ عَلَیْهِ مَوْقُوفاً غَیْرَ مُمْضًی وَ لِی فِی إِمْضَائِوَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا لِأُجَازِیَهُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ وَ أُقَدِّرُ عُقُوبَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ الْعُقُوبَ

 بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَ الصَّفْحِ مَحَبَّةً اءَتِهِ وَ حَیْداً عَنْ إِدْخَالِ الْمَکْرُوهِ عَلَیْهِ فَأَتَطَوَّلُ عَلَیْهِاراً عَلَی إِمْضَائِهِ ثُمَّ أُمْسِكُ عَنْهُ فَلَا أُمْضِیهِ کَرَاهَةً لِمَسَبِهِ فَأَتَرَدَّدُ فِی ذَلِكَ مِرَ

 لِی فِی إِمْضَائِهِ الْمَشِیئَةُ ثُمَّ أَکْتُبُ لَهُ وَلَِك الْبَلَاءَ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَ قَضَیْتُهُ وَ تََرکْتُهُ مَوْقُوفاً هَا إِلَیَّ فِی لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ فَأَصْرِفُ ذَلِمُکَافَاتِهِ لِکَثِیرِ نَوَافِلِهِ الَّتِی یَتَقَرَّبُ بِ

 (                       449، ص2کافی جمْ یَصِلْ إِلَیْهِ أَذَاهُ وَ أَنَا اللَّهُ الْکَرِیمُ الرَّءُوفُ الرَّحِیمُ. )الرُ لَهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ یَشْعُرْ بِهِ وَ لَعَظِیمَ أَجْرِ نُزُولِ ذَلِكَ الْبَلَاءِ وَ أَدَّخِرُهُ وَ أُوَفِّ

لَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ عَلَی جَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ الالْقَاسِمِ الْعَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

 (246، ص1ن، جعَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزٌ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَار )المحاس

 (103، ص16مه طباطبایی هر دوی ایمان و عمل صالح را به جهاد در آیه قبل تطبیق داده است. )المیزان، ج. البته عال 2
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 «لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذی كانُوا یَعْمَلُونَ ( »3

است. « ن الذیماحسن »اند كه در واقع معادل ترجمه كرده« بهتر از آنچه»را بسیاری از مترجمان به صورت « احسن الذی»

اوتش در این است رجمه كنیم. تف)یا: بهترِ آنچه( ت« بهترینِ آنچه»تر آن است كه آن را به صورت رسد ترجمه دقیقبه نظر می

 كه:

 در تعبیر اول، مقصود این است كه جزای آنها بهتر از عمل آنها خواهد بود؛

هایشان خواهد بود؛ یعنی مثال اگر نمازهای اما در تعبیر دوم، مقصود این است كه معیار جزا دادن به آنها، بهترین عمل

كانوا »دهیم. خصوصا كه تعبیر اند قرار میز را بهترین نمازی كه خواندهاند، مقیاس پاداش نمامتعددی در عمرشان خوانده

قبل از فعل مضارع « كان»وقتی ) .كندای در آن فعل میداللت بر استمرار و وجود یك وضعیت همیشگیدر ادامه آمده « یعملون

 ( /seen-http://yekaye.ir/ya-36-30گذشت.  34جلسه ، چنین داللتی دارد. توضیح آن دربیاید

 

 «جْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذی كانُوا یَعْمَلُونَوَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَنَ» (4

 چیست؟« دادندیپاداش دادن به ازای بهترین آنچه همواره انجام م»مقصود از 

دهند و پاداش می دهند و بقیه را بر آن مقیاسالف. در هر دسته اعمالی كه انجام داده، مقیاس را بهترین موردش قرار می

 (103، ص16( )المیزان، ج3دهند. )تدبرپوشی قرار میمواردی كه نقطه ضعفی دارد را مورد چشم

شته اما دهند، بلکه اگر شخص نیت خوبی هم داا جزای اعمال را میتنهدهند؛ مثال نهدست پاداش میب. كامال گشاده

 (2عوامل بیرونی مانع از انجام آن كار شده، آن را هم پاداش می دهند. )حدیث

 ...   ج.

 

 «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ( »5

ظاهرا یعنی كار « د.همه كارهای شایسته را انجام دادن»یعنی « عَمِلُوا الصَّالِحاتِ »ره شد اشا« نکات ترجمه»چنانکه در 

 ای نبود كه در انجامش سستی و قصور بورزند.شایسته

 زداید.هایی( هم دارند؛ هر چند خداوند آنها را از وجودشان میاما حتی چنین كسانی، سیئاتی )بدی

http://yekaye.ir/ya-seen-36-30/
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را انتظار نداشته باشیم. حتی كسانی كه چنین اهل ایمان و « بدی نداشتن»و « خطا نکردن»ن و نه از دیگران، نه از خودما

اند؛ اما اگر اصل مسیر درست باشد خداوند این گناهانی هایی داشتهاند بدیانجام كارهای شایسته هستند، و وعده بهشت گرفته

 1سوره نجم( 32)همچنین آیه  بخشد.شود، میكه گاه و بیگاه عارض انسان می

خص مومنی پس، نه در صورتی كه مركب گناهی شدیم ناامید شویم )چرا كه باب توبه همواره باز است( و نه اگر در ش

 كه اهل كارهای خوب است، احیاناً گناهی دیدیم، سریع حکم به بد بودن او نکنیم.

 

 «کَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْوَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُ( »6

را باید «  عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ لَنُکَفِّرَنَّ »در اصل به معنای پوشاندن است. اگر بخواهیم خیلی دقیق ترجمه كنیم تعبیر « كفر»ماده 

 چنین ترجمه كنیم:

 «.هایشان را از آنها بپوشانیمبدی»

و مهربان ای هم داشته باشد، خداوند بقدری در حق الی به نحوی بدییعنی اگر كسی اهل ایمان و عمل صالح باشد، و

 كند.های او را از خود او هم مخفی میكند، بلکه بدیپوشی میهای او چشماست كه نه تنها از بدی

 گنه بنده كرده است و او شرمسار  كرم بین و لطف خداوندگار  

 اینکه: توان گفت جزدر مقابل چنین خدای مهربانی هیچ نمی

 آورد یبه درگاه خدا عذر   شیخو ریبنده همان به كه ز تقص

 آورد ینتواند كه به جا كس    شیسزاوار خداوند ورنه

http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache / 

 

 

ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِلَیَّ  ا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بیوَ وَصَّیْنَ    ۸( آیه29( سوره عنکبوت )405

 15/2/1396  مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 ترجمه

ا كه بدان علم رد كه با من شریك گردانی چیزی و به انسان نیکی به والدینش را اندرز دادیم؛ و]لی[ اگر با تو دركوشن

 اید.دادهكنم بدانچه انجام میتان؛ و شما را آگاه مینداری، از آنان اطاعت مکن؛ به سوی من است سرانجام

                                                      
بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ فَال  أَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فیکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْالَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِ.  1

 . بِمَنِ اتَّقیتُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ

http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/
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 1شأن نزول

 حدیث

مات محر واین بیان شرایع دین )واجبات »( از امام صادق ع روایتی طوالنی نقل شده است كه شروعش این است كه: 1

اردش این یکی از مو«. شرعی( است برای هر كسی كه می خواهد بدان تمسك پیدا كند و خداوند بخواهد او را هدایت كند

 است كه:

ه پای معصیت و نیکی به والدین واجب است؛ پس اگر مشرك بودند از آنها اطاعت نکن، و همین طور از غیر آنها هرجا ك

 خلوق در معصیت خالق روا نیست.خدا به میان آید؛ چرا كه اطاعت از م

 608، ص2الخصال، ج

بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  لْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ الْحُسَیْنُحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ا

ا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَُد بْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَکَتِّبُ َو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَأَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُ

اوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَ حَبِیبٍبْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  یبْنُ یَحْیَ

 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ:

 :هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّكَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ

 2...ی مَعْصِیَةِ الْخَالِق وَاجِبٌ فَإِنْ َكانَا مُشْرِكَیْنِ فَال تُطِعْهُما وَ لَا غَیْرَهُمَا فِی الْمَعْصِیَةِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِوَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ... 

                                                      
 . در شان نزول این آیه دو واقعه خاص و نیز دو مطلب کلی گفته شده است: 1

ینة قبل أن یهاجر النبی ص أنه أسلم فخاف أهل بیته فهاجر إلی المدقال الکلبی نزلت اآلیة األخیرة فی عیاش بن أبی ربیعة المخزومی و ذلك ( 1

ا فلما رأی ابناها أبو جهل و فحلفت أمه أسماء بنت مخزمة بن أبی جندل التمیمی أن ال تأکل و ال تشرب و ال تغسل رأسها و ال تدخل کنا حتی یرجع إلیه

تی أخذ علیهما المواثیق أن ال یصرفاه حتی أتیا المدینة فلقیاه و ذکرا له القصة فلم یزاال به حالحرث ابنا هشام و هما أخوا عیاش ألمه جزعها رکبا فی طلبه 

ه کل واحد منهما مائة جلدة حتی عن دینه و تبعهما و قد کانت أمه صبرت ثالثة أیام ثم أکلت و شربت فلما خرجوا من المدینة أخذاه و أوثقاه کثافا و جلد

ارجا من الحرم لیضربن خن الضرب و قال ما ال ینبغی فنزلت اآلیة و کان الحرث أشدهما علیه فحلف عیاش لئن قدر علیه ء من دین محمد ص جزعا مبری

 ث بن هشام و هاجر إلیعنقه فلما رجعوا إلی مکة مکثوا حینا ثم هاجر النبی ص و المؤمنون إلی المدینة و هاجر عیاش و حسن إسالمه و أسلم الحر

إن الرجل قد أسلم فاسترجع  بی ص علی اإلسالم و لم یحضر عیاش فلقیه عیاش یوما بظهر قبا و لم یشعر بإسالمه فضرب عنقه فقیل لهالمدینة و بایع الن

 (430-429، ص۸آن، جالبیان فی تفسیر القر مجمع)  اآلیة« وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً»عیاش و بکی ثم أتی النبی ص فأخبره بذلك فنزل 

 و قیل نزلت اآلیة فی ناس من المنافقین یقولون آمنا فإذا أوذوا رجعوا إلی الشرك عن الضحاك ( 2

 (430، ص۸البیان فی تفسیر القرآن، ج مجمع) و قیل نزلت فی قوم ردهم المشرکون إلی مکة عن قتادة( 3

ذا أو ال آکل و ال هسلمت قالت یا سعد ما هذا الدین الذی أحدثت لتدعن دینك عن سعد بن أبی وقاص قال کنت رجال برا بأمی فلما أ روی( 4

لیلة ثم مکثت یوما آخر و لیلة  وء قال فمکثت یوما ال تأکل أشرب حتی أموت فتعیر بی فیقال یا قاتل أمه فقلت ال تفعلی یا أمه إنی ال أدع دینی هذا لشی

أکلی و ال تشربی فلما رأت تائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا فکلی و اشربی و إن شئت فال فما رأیت ذلك قلت و اهلل یا أمه لو کانت لك م

 (431، ص۸ر القرآن، جالبیان فی تفسی مجمع) و أمه حمنة بنت أبی سفیان بن أمیة بن عبد شمس.« وَ إِنْ جاهَداكَ»ذلك أکلت فأنزلت هذه اآلیة 

 به پدر و مادر:. این روایات هم درباره احترام  2
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ل خدا ص د كه رسوسخن به میان آمد، فرمودن« و به انسان نیکی به والدینش را اندرز دادیم»( نزد امام صادق ع از آیه 2

 فرمود: 

 من یکی از والدین هستم و علی ع دیگریِ آن است؛ و ما دو نفر را هنگام مرگ ]همگان[ خواهند دید.

 104تفسیر فرات الکوفی، ص

بْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیُّ مُعَنْعَناً عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَ

 1.[ الْآخَرُ وَ هُمَا عِنْدَ الْمَوْتِ یُعَایَنَانأَنَا أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ وَ عَلِیُّ ]بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ص

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

رسد زودتر از اش نمیدهندهكه هیچ عبادتی به انجامنیکی در حق والدین، از حُسنِ معرفت بنده به خداوند متعال است، 

اشتقاق یافته است  نیکی به والدین كه به خاطر رضای خداوند متعال انجام شده باشد؛ زیرا كه حق والدین از حق خداوند متعال

و، و از یقین اصیت در صورتی كه در راه دین و سنت باشند و این گونه نباشند كه مانع فرزند شوند از طاعت خدا به سمت مع

نند عصیان آنها، به شك، و از زهد به دنیازدگی؛ و او را بر خالف این امور )طاعت و یقین و زهد( نکشانند؛ كه اگر چنان ك

تو دركوشند كه  و اگر با»فرماید: باشد. خداوند متعال میعین اطاعت است؛ و اطاعت از آنها كردن، معصیت خداوند متعال می

یسته با آنان دانی چیزی را كه بدان علم نداری، از آنان اطاعت مکن؛ و ]در عین حال[ در دنیا به نحو شابا من شریك گر

 (15)لقمان/« تانگردد؛ سپس به سوی من است سرانجاممصاحبت داشته باش د راه كسی را پیروی كن كه به سوی من بازمی

ات حال كودكی مدارا كن و اذیت آنها را به حقِ آنچه در و اما درباب مصاحبت كردن، پس به آنان نزدیك شو و با آنان

 از تو تحمل كردند تحمل كن؛ 

 و آنچه كه خداوند در خوردنی و پوشیدنی به تو توسعه روزی داده، بر آنها تنگ مگیر؛ 

                                                      
ثم من قال ثم أمك  روی عن بهر بن أبی حکیم عن أبیه عن جده قال قلت للنبی ص یا رسول اهلل من أبر قال أمك قلت ثم من قال ثم أمك قلت

 (431، ص۸قلت ثم من قال ثم أباك ثم األقرب فاألقرب )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

 (431، ص۸تحت أقدام األمها )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جعن أنس بن مالك عن النبی ص قال الجنة 

 باشد:. این روایات هم در همین مضمون می 1

وَ » وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْ یالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّ

نَا خَاصَّةً. امٌ وَ هِیَ لَلَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ ال« وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً

 (420، ص5)الکافی، ج

 لَا وَ کَثِیرٍ  لَا وَ ،حَرَامٍ لَا وَ حِلٍّ فِی اللَّهِ مِنَ فَلَیْسَ« 3» نَسَبِهِ، وَالِدَیْ مِنْ -عََلیْهِ أَکْرَمَ ع عَلِیٌّ وَ مُحَمَّدٌ دِینِهِ وَالِدَا یَکُنْ  لَمْ مَنْ ع مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ قَالَ وَ

 (332ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب تفسیرال. )قَلِیلٍ

 َشرِّفَنَّكَ لَأُ وَ ثَرْتَنِیآ کَمَا لَأُوثِرَنَّكَ: لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ نَسَبِهِ، بَوَیْأَ طَاعَةِ َعلَى ع عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ: دِینِهِ أَبَوَیْ طَاَعةَ آثَرَ مَنْ ع عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ قَالَ

 (333ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر. )نَسَبِك أَبَوَیْ حُبِّ عَلَى حُبِّهِمَا بِإِیثَارِ نَفْسَكَ شَرَّفْتَ کَمَا دِینِكَ، أَبَوَیْ بِحَضْرَةِ
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 و از آنها رو برمگردان؛ 

 و صدایت را روی صدای آنها بلند مکن، چرا كه بزرگداشت آنها از امر خداست؛

 ه آنها با بهترین سخن سخن بگو؛و ب

 كند.و با آنها مهربان باش كه خداوند اجر نیکوكاران را ضایع نمی

 71-70مصباح الشریعة، ص

 :قَالَ الصَّادِقُ ع

الِدَیْنِ الْمُؤْمِنَیْنِ لِوَجْهِ إِلَی رِضَاءِ اللَّهِ مِنْ بِرِّ الْوَ  سْرَعُ بُلُوغاً لِصَاحِبِهَابِرُّ الْوَالِدَیْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَی إِذْ لَا عِبَادَةَ أَ

اعَةِ اللَّهِ لْوَلَدَ مِنْ طَاعَلَی مِنْهَاجِ الدِّینِ وَ السُّنَّةِ وَ لَا یَکُونَانِ یَمْنَعَانِ  اللَّهِ تَعَالَی لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَیْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَی إِذَا كَانَا

تُهُمَا طَاعَةٌ وَ دْعُوَانِهِ إِلَی خِلَافِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْصِیَإِلَی مَعْصِیَتِهِ وَ مِنَ الْیَقِینِ إِلَی الشَّكِّ وَ مِنَ الزُّهْدِ إِلَی الدُّنْیَا وَ لَا یَ

عْرُوفاً وَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَ بِی ما لَیْسَ أَنْ تُشْرِكَ داكَ عَلیطَاعَتُهُمَا مَعْصِیَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ جاهَ

 مَا احْتَمَلَا عَنْكَ فِی مِلْ أَذَاهُمَا بِحَقِّةِ فَقَارِبْهُمَا وَ ارْفُقْ بِهِمَا وَ احْتَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ وَ أَمَّا فِی بَابِ الْمُصَاحَبَ

 لَا تَْرفَعْ لْمَأْكُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لَا تُحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْهُمَا وَاحَالِ صِغَرِكَ وَ لَا تُضَیِّقْ عَلَیْهِمَا فِی مَا قَْد وَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْكَ مِنَ 

 .لْمُحْسِنِینا الْقَوْلِ وَ الْطُفْ بِهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ إِنَّ تَعْظِیمَهُمَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ قُلْ لَهُمَا بِأَحْسَنِصَوْتَكَ فَوْقَ صَوْتِهِمَا فَ

 

 تدبر

 « عِلْمٌ فَال تُطِعْهُماكَ بِهِما لَیْسَ لَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی( »1

م نیست، جایی در اسالم، رعایت حال والدین و اطاعت از آنها بقدری اهمیت دارد كه تنها جایی كه اطاعت از آنها الز

 است كه در مقابل خدا و اطاعت از او بایستند.

 ایم؟دی گرفتههای اصلی دینداری، جآیا تا به حال، میزان احترام به والدین را به عنوان یکی از شاخص

 

 « بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَفَأُنَبِّئُکُمْ...  ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی( »2

 «اگر تالش كنند كه به خدا شرك بورزی، از آنها اطاعت نکن»نفرمود: 

 .«، شریك خدا قرار دهی، از آنها اطاعت نکناگر تالش كنند كه چیزی را كه بدان علم نداری»بلکه فرمود: 

 چرا؟

خِرَدی است و خداوند در جای دیگر دستور ورزی، از باب دعوت به جهل و بیالف. نشان دهد كه دعوت آنها به شرك

 «داری، نایست: در جایی كه علم نوَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»داده كه دنبال جهل نروید و از غیر علم پیروی نکنید: 



85 

اید، نیز موید همین است كه آن كار بدون كردهبدانچه عمل می« تانآگاه كردن»( و تعبیر پایانی آیه كه اشاره كرد به 38/إسراء)

 1(104، ص16كنم. )المیزان، جورزی آگاه میعلم را انجام ندهید كه من در روز قیامت شما را از باطنِ باطل و پوچ شرك

رز، نه اینکه گویند به خدا شرك نودهد. یعنی اگر هم به تو میر اسالم بر آزادی اندیشه را نشان میب. این شدت اصرا

ك باشد، پس چنین توانی چیزی را در عالم بیابی كه واقعا با خدا شرییك تحمیل عقیده باشد؛ بلکه چون با اندیشه و علم نمی

 چیزی را پیروی نکن.

مال برخالف فرماید چون این مطلب كاعلم )دینداری عالمانه( را نشان می دهد. میج. شدت اصرار اسالم بر پیروی از 

، آنگاه اگر شد دلیلی آورد و علم پیدا كرد كه چیزی شریك خداستعلم و عقل است، از آن پیروی نکن؛ یعنی اگر واقعا می

 ورزیدی، اشکالی نداشت.شرك می

دار علم و رساند: مساله توحید، دایرمفتی بودن( اصول دین را مید. اهمیت تحقیقی بودن )مبتنی بر باور صحیح معر

 د.شناخت است؛ و این كه نباید شریکی برای خدا قبول كرد، چون شرك، باوری است كه هیچ پشتوانه معرفتی ندار

 ه. ...

 

 «فَال تُطِعْهُما إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( »3

شما به  سرانجام و برگشت همه»، و اینکه «ورزی اطاعت نکناز والدینت در مورد شرك»تباطی هست بین اینکه چه ار

 ؟«سوی من است

اند؛ كه ه دنیا داشتهالف. ظاهرا اصرار فراوان بر رعایت دستور والدین، ناشی از نقشی است كه آنها در پیدایش و ورود ما ب

آمدن ما، كه به  كند؛ و گویی شباهتی دارد با مبدئیت خداوند برای پدیدال ما ایجاد میاین نقش حق عظیمی برای آنان در قب

 همین جهت از دستورات آنها هم پیروی كنیم.

ه معیار اصلی پیروی اند؛ اما آنچخواهد بگوید كه اگرچه آنها در پیدایش شما دخیل بودهاگر چنین باشد؛ آنگاه شاید آیه می

 ازگشت و سرانجام نهایی شما به سوی او باشد.كردن است، آن است كه ب

 ب. ...

 

 «جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی ...وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ ( »4

رك بورزی( و از غایب ش: به من تُشْرِكَ بی: ما اندرز دادیم( به متکلم وحده )وَصَّیْنَاالغیر )چرا ابتدا بحث از متکلم مع

 رزی(بو كمن شر هبا تو دركوشند كه ب م؛یو به انسان اندرز دادر سیاق داد؟ ))انسان( به مفرد مخاطب )تو( تغیی

 (104ص، 16شود )المیزان، جالف. در خطاب قرار دادن، صراحت و تاكید بیشتری حاصل می

                                                      
الجهل و عبادة ما  یالشرك بعبادة إله من دون اهلل دعوة إل یإن دعوتهما إلعلة النهی عن الطاعة ف یإشارة إل« ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»و فی قوله: .  1

إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ »و بهذه المناسبة ذیلها بقوله:  3۸إسراء: «: وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»اهلل عن اتباع غیر العلم قال:  یاهلل و قد نه یلیس له به علم افتراء عل

 أعمالکم و منها عبادتکم األصنام و شرککم باهلل سبحانه. یأی سأعلمکم ما معن«  بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَفَأُنَبِّئُکُمْ
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 ب. ...

 

 «إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( »5

را به ما  اشیآگاه نیما باخبر است، بلکه ا یهمه كارها قتِیتنها از باطن و حقنهكه باالخره بازگشت ما به كسی است 

 از علم او فروگذار نشده است؛ یزیكه چ دیفهم مینشان خواهد داد و خواه

 شویم.كنیم و آماده محاسبه میدهیم حساب باز میتك كارهایی كه انجام میاگر این را جدی بگیریم، برای تك

 یثمره اخالق

كسی كه این را جدی بگیرد كه حقیقت همه اعمالش نزد خداوند آشکار است و موقفی فراخواهد رسید كه این را به خود 

گیرد؛ و اگر همین جا حساب كرد و دید اوضاع تك اعمال و رفتارش جدی نمیدهند؛ آیا مراقبه و محاسبه را در تكما نشان می

 آید.خراب است، به اصالح آن برنمی

 ایم؟ایم؟! و آیا برای آن صحنه آمادهمان را جدی گرفتها آیا ما خدا و سرانجام نهاییواقع

 ایم؟آیا اساساً آماده

 ها دالیل كافی نیست كه چرا هنوز ظهور رخ نداده است؟آیا همین

 

 «تُطِعْهُمافاَل  ... وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی( »6

ای، علمی، اجتماعی، سیاسی، )شرطِ نژادی، سِن ی، منطقه« ُحسْناً»احسان و نیکی به والدین، بدون قید و شرط است. 

اطاعت از والدین، مشروط به آن است كه انسان اما  اقتصادی و ایمانی ندارد، حت ی اگر كافر و مشرك باشند، باید احسان كرد.(

 (116، ص9ج )قرائتی(، فسیر نورت)را از خدا دور نکنند. 

 

 «جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی( »7

 (116، ص9ج ،تفسیر نور) كنند.والدین منحرف برای انحراف فرزندان، كوشش میاین یك واقعیت است كه برخی 

 

 «جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِی ... َفال تُطِعْهُما»( 8

 (116، ص9ج ،تفسیر نور). باید قدرت انتخاب تفک ر صحیح را داشته باشند فرزندان

 

 «ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بی( »9

 حکایت

 شهر آشوب از برخی از كتب اهل سنت روایت كرده است:ابن
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كرد. عبداهلل به اطرافیانش گفت: هركس دوست دارد به ص، عبور میروزی امام حسین ع از نزدیك عبداهلل، پسر عمروعا

های جنگ صفین كند بنگرد؛ و البته من از آن شببه این شخصی كه عبور میمحبوبترین اهل زمین در میان آسمانیان بنگرد، 

 ام.تاكنون با او سخن نگفته

گفت: آیا می دانی كه من محبوبترین زمینیان نزد آسمانیان  ابوسعید خدری او را نزد امام حسین ع آورد. امام حسین ع به او

جنگیدید؟ در حالی كه به خدا سوگند پدرم ]كه جنگ شما هستم و با این حال بود كه در جنگ صفین تو و پدرت با ما می

 علیه او بود[ قطعا از من بهتر بود.

 اعت كن.آورد و گفت: همانا پیامبر ص فرموده بود كه از پدرت اط او بهانه

 یگردان كیاگر با تو دركوشند كه با من شرو »فرماید: ای كه میامام حسین ع فرمود: آیا سخن خداوند متعال را نشنیده

همانا اطاعت كردن در امور شایسته »و نیز این سخن رسول خدا ص را كه: « از آنان اطاعت مکن ،یرا كه بدان علم ندار یزیچ

 ؟«از مخلوق در جایی كه معصیت خالق باشد، نارواست اطاعت كردن»و نیز اینکه « است

 73، ص4مناقب آل أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج

بِْن شُعَیْبٍ أَنَّهُ مَرَّ لَ بْنِ رَجَاءٍ وَ عَمْرِو رَوَاهُ الطَّبَرِیَّانِ فِی الْوَلَایَةِ وَ الْمَنَاقِبِ وَ السَّمْعَانِیُّ فِی الْفَضَائِلِ بِأَسَانِیدِهِمْ عَنْ إِسْمَاعِی

هْلِ الْأَرْضِ إِلَی أَهْلِ السَّمَاءِ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الْحُسَیْنُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی َأحَبِّ أَ

أَْهلِ الْأَرْضِ لََیالِی صِفِّینَ فَأَتَی بِهِ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ الْحُسَیْنُ أَ تَعْلَمُ أَنِّی أَحَبُّ  هَذَا الْمُجْتَازِ وَ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ

ذَرَ وَ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِی أَطِعْ أََباكَ فَقَالَ لَهُ إِلَی أَهْلِ السَّمَاءِ وَ تُقَاتِلُنِی وَ أَبِی یَوْمَ صِفِّینَ وَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی لَخَیْرٌ مِنِّی فَاسْتَعْ

أَنْ تُشْرِكَ بِی ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص  الْحُسَیْنُ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنْ جاهَداكَ عَلی

 فِی الْمَعْرُوفِ وَ قَوْلُهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ

 

 

 16/2/1396                  وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحینَ    9( آیه29( سوره عنکبوت )406

 ترجمه

 آوریم.ای شایسته انجام دادند البته آنان را در زمره شایستگان درمیو كسانی كه ایمان آوردند و كاره

 نکات ترجمه

 «الصَّالِحینَ »و « الصَّالِحاتِ »

قبال در جلسه « فسد»و ماده « فساد»باشد )درباره می« فساد»نقطه مقابل « صالح»است. « صلح»اسم فاعل از ماده « صالح»

(و این تقابل در بسیاری از آیات قرآن مد نظر قرار گرفته است؛ مثال:  /http://yekaye.ir/sad-38-28توضیح داده شد  175

 اللَّهَ ال یُصْلِحُ إِنَّ( »142)اعراف/« وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ ( »152)شعراء/« الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ ال یُصْلِحُونَ »

 (220)بقره/« وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح» (56)شعراء/« وَ ال تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها( »81)یونس/« عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ

http://yekaye.ir/sad-38-28/
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 (102/هتوب)« مَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً خَلَطُوا عَ»استفاده شده است؛ مثال « سیئة»از تعبیر « صالح»هرچند گاهی در مقابل 

نام یکی « صالح»هم از همین ماده، و به معنای زدودن نفرت و دشمنی بین دو نفر )یا دو گروه( است و « صُلح»همچنین 

 (490-489مفردات ألفاظ القرآن، ص) باشد.از پیامبران هم می

اند؛ خواه همراه با نفع باشد یا ضرر؛ البته در مورد ضرر دانستهرا یك نحوه استقامت ناشی از حکمت، « صالح»در واقع، 

تغییر حالت به وضعیتی است « صالح»رود كه نهایتا نفعی برای شخص داشته باشد؛ همچنین گفته شده كه در جایی به كار می

د و لذاست كه در مورد دهكسی است كه حال خود را به چنین وضعی تغییر می« صالح»كه آن وضعیت استقامت داشته باشد و 

 (204الفروق فی اللغة، صرود. )به كار نمی« صالح»خود خداوند تعبیر 

این است كه صالح « صحت»)خوبی( نزدیك است؛ تفاوتش با « خیر»)سالمتی( و « صحت»، تاحدودی به مفاهیم «صالح»

 فی التحقیق) را غالبا در مورد جسم« صحت»برند؛ اما را غالبا در مورد ذات )انسان صالح( و فعل )عمل صالح( به كار می

در این است كه خیر بیشتر داللت بر حُسن و سرور دارد )البته « خیر»با « صالح»(؛ و تفاوت 266ص ،6ج الکریم، القرآن كلمات

ر اینکه تعبی« بیماری»شود( لذا مثال ممکن است در مورد گفته نمی« خیر»جایی كه سرور باشد اما كار نیکویی محسوب نشود، 

و در مقام « افعل تفضیل»رود؛ مگر به صورت است به كار نمی« خیر»به كار رود، اما اینکه بیماری « صالحش در این است»

( كه اینجا در همان معنای 204الفروق فی اللغة، صمقایسه )كه مثال بگویند االن بیماری برای او بهتر )=خیر( از سالمتی است( )

 .به كار رفته است« صالح»

 حدیث

یافته است؛ كسی را كه خداوند هدایت كند، هدایت»فرماید: ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه می1

 ( سوال شد.27)كهف/« یابی.ای برای او نمیو كسی را كه خدا گمراه كند هیچ ولی  رشددهنده

كند؛ و قیامت از ]مسیر[ سرای كرامت خود گمراه میفرمودند: بدرستی كه خداوند تبارك و تعالی ظالمان را در روز 

و خداوند »فرماید همان طور كه خداوند عز و جل فرمود: كسانی كه اهل ایمان و عمل صالح هستند، به بهشت هدایت می

ستی كه بدر»فرماید: ( و خداوند عز و جل می27)ابراهیم/« دهد.كند و خداوند آنچه بخواهد انجام میظالمان را گمراه می

كند، نهرهایی از پایین آنان روان كسانی كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشان آنها را با ایمانشان هدایت می

 (9)یونس/« های نعمت.است، در بهشت

اگر » ( ویا می فرماید:88)هود/« و توفیق من نیست مگر به خدا»فرماید شود كه میگفتم: پس سخن خداوند چه می

« كند؟خداوند شما را یاری كند هیچکس بر شما غلبه نخواهد كرد و اگر خوارتان سازد چه كسی بعد از او شما را یاری می

 (160عمران/)آل

فرمود: هنگامی كه بنده آانچه از طاعت را كه خداوند عز و جل دستور داده، انجام می دهد، كار او موافق است با امر 

شود؛ و هرگاه این بنده بخواهد در چیزی از معاصی )=دارای توفیق( نامیده می« موفق»ای نین بندهخداوند عز و جل، و چ

گردد، و او آن را ترك می كند و این ترك او به توفیقی خداوند وارد شود خداوند تبارك و تعالی، بین او و آن معصیت حائل می
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را خالی كند و بین او و آن قرار نگیرد تا جایی كه او مرتکب آن  از جانب خداوند متعال است؛ و هرگاه كه بین او و معصیت

 اش نداشته است.شود، او را خوار كرده و یاری ننموده و توفیق ارزانی

 241ص ،(للصدوق) التوحید ؛21ص األخبار، معانی

 حَدَّثَنَا قَالُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ وَ الشَّیْبَانِیُّ [زائد] بن أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْوَرَّاقُ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُهْلُولٍ بْنُ  تَمِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَْکرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا ْبنِ یَحْیَى بْنُ  أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ أَبُو

 :قَالَ الْهَاشِمِیِّ الْفَضْلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْبَصْرِیِّ سُلَیْمَانَ بْنِ

 «مُرْشِداً  وَلِیًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ

 كَمَا جَنَّتِهِ إِلَى الصَّالِحِ الْعَمَلِ وَ الْإِیمَانِ أَهْلَ یَهْدِی وَ كَرَامَتِهِ دَارِ عَنْ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ الظَّالِمِینَ یُضِلُّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ

 یَهْدِیهِمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ« یَشاءُ ما اللَّهُ یَفْعَلُ وَ الظَّالِمِینَ اللَّهُ یُضِلُّ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 إِنْ » جَلَّ وَ عَزَّ  قَوْلُهُ  وَ« بِاللَّهِ  إِلَّا تَوْفِیقِی ما وَ» جَلَّ وَ عَزَّ فَقَوْلُهُ فَقُلْتُ قَالَ« النَّعِیمِ  جَنَّاتِ فِی الْأَنْهارُ تَحْتِهِمُ مِنْ  تَجْرِی بِإِیمانِهِمْ رَبُّهُمْ

 الطَّاعَةِ مِنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ مَرَهُأَ  مَا الْعَبْدُ فَعَلَ إِذَا فَقَالَ« بَعْدِهِ مِنْ یَنْصُرُكُمْ الَّذِی ذَا فَمَنْ یَخْذُلْکُمْ إِنْ وَ  لَکُمْ غالِبَ فَال اللَّهُ یَنْصُرْكُمُ

 وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  فَحَالَ اللَّهِ مَعَاصِی مِنْ ءٍشَیْ فِی یَدْخُلَ أَنْ الْعَبْدُ أَرَادَ إِذَا وَ مُوَفَّقاً بِهِ الْعَبْدُ سُمِّیَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِأَمْرِ وِفْقاً فِعْلُهُ كَانَ

 حَتَّى بَیْنَهَا وَ  بَیْنَهُ یَحُلْ  فَلَمْ  الْمَعْصِیَةِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ خُلِّیَ مَتَى وَ تَعَالَى اللَّهِ بِتَوْفِیقِ لَهَا تَرْكُهُ كَانَ فَتَرَكَهَا الْمَعْصِیَةِ تِلْكَ بَیْنَ  وَ نَهُبَیْ تَعَالَى

 .هُیُوَفِّقْ لَمْ وَ یَنْصُرْهُ لَمْ وَ خَذَلَهُ فَقَدْ یَرْتَکِبَهَا

 

 فرمایند:( امیرالمومنین ع در فرازی از عهدنامه مالك اشتر می2

اند؛ و همانا مردم در های عادل و ستمگری بودهو این را بدان ای مالك! من تو را به سرزمینی فرستادم كه قبل از تو دولت

گویند آنچه تو در مورد آنها د تو مینگری؛ و در مورنگرند همان گونه كه تو در كار والیان پیش از خود میكارهای تو می

سازد گویی؛ و همانا دلیلی بر اینکه شخصی در زمره صالحان است، آن چیزی است كه خداوند بر زبان بندگانش جاری میمی

ام ها نزد تو، ]اهتمكند كه مردم به صالح بودن تو اعتراف كنند[؛ پس بهترین ذخیره]یعنی اگر واقعا صالح باشی، خدا كاری می

 به[ ذخیره كردن عمل صالح باشد.

 53ه، نامهنهج البالغ  

 أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ ثُمَّ اعْلَمْ یَا مَالِكُ أَنِّی قَدْ َوجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَْت عَلَیْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَْورٍ وَ... 

تَقُولُ فِیهِمْ َو إِنََّما یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّهُ َو یَقُولُونَ ِفیكَ مَا كُنْتَ رُ فِیهِ مِْن أُمُور الْوُلَاةِ قَبْلَكَ فِی مِثْلِ مَا كُنَْت تَنْظُ

 ... لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ فَلْیَکُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَیْكَ ذَخِیرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِح

 

 فرمایند:های خود در وصف ایمان می( امیرالمومنین ع در یکی از خطبه3

اعمال صالح دلیل آورده گردد و با بر است كه ایمان  با چراغش نورانى و پرتو افکن. ؛ وراهى است كه گشاده و روشن

مندی[ علم است كه از مرگ هراس ]دغدغهشود؛ و با اعمال صالح است كه بر ایمان استدالل شود. با ایمان است كه علم آباد می
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به دست آید؛ و با قیامت است كه بهشت نزدیك شود  آخرتست كه پایان یابد، و با دنیاافتد؛ و با مرگ است كه دنیا در دل می

تا به  روند،آفریدگان را جز قیامت قرارگاهى نبود، در این میدان مسابقت شتابان مى و جهنم برای گمراهان، خودی نشان دهد.

 نقطه پایان رسند.

 156ه، خطبهنهج البالغ

لُّ عَلَى الْإِیمَانِ وَ بِالْإِیمَانِ یُعْمَرُ الْعِلْمُ سَبِیلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ أَنْوَرُ السِّرَاجِ فَبِالْإِیمَانِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَ بِالصَّالِحَاتِ یُسْتَدَ

زُ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا وْتُ وَ بِالَْموْتِ تُخْتَمُ الدُّنْیَا وَ بِالدُّنْیَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ وَ بِالْقِیَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ وَ تُبَرَّوَ بِالْعِلْمِ یُرْهَبُ الْمَ

 1.لْقُصْوَىلَهُمْ عَنِ الْقِیَامَةِ مُرْقِلِینَ فِی مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَایَةِ ا مَقْصَرَ

 

 تدبر

 «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحینَ( »1

عمل  وكسی كه ایمان آورده »دهد؛ پس وارد كردن به معنای مومنی نیست كه عمل صالح انجام می« شخص صالح»مگر 

 «(ن  + » «ندخل« + »لـ»مشدد: « ن»اكید شدید )الم قسم و ، یعنی چه؟ آن هم با دو ت«صالحان»در « صالح انجام داده

شان ن بر سر دینداریالف. با توجه به سیاق آیات، این تعبیر برای اطمینان دادن و رفع دغدغه مومنانی است كه با والدینشا

ل ایمان و عمل صالح تو اگر اهخواهد بفرماید كه اگر آنها تو را تنها گذاشتند و آزار دادند، نگران نباش؛ كنند؛ میمجاهده می

 (104، ص16المیزان، جدهد. )قرار می -اند كه بهشتی –كند و تو را در میان صالحان باشی، خدا بهتر از آنها را نصیب تو می

 گیرد.ب. شاید اشاره به آن است كه با عمل صالح است كه شاكله و شخصیت صالح در انسان شکل می

 شناسینکته تخصصی انسان

گیرد؛ اگر انسان یك رفتار و عمل داریم و یك خلق و خوی و ملکه. این ملکات با همین رفتارهای جزیی شکل می ما

 خواهد یك شخصیت صالح داشته باشد، راهش انجام اعمال صالح است.می

كه توسط  یدر واقع، شاید اشاره دارد به آن واقعه عدالت جهان«. صالحان»ج. شاید اشاره است به الحاق به جماعت 

 شود.جماعتی از صالحان به رهبری صالحترین انسان، مهدی موعود ع، حاصل می

یمان آورند و عمل اتوانیم در زمره یاران امام زمان ع درآییم: كسانی كه دهد كه چگونه میبر این اساس، این آیه نشان می

 .خداوند آنان را در زمره آن صالحان وارد خواهد كرد صالح انجام دهند،

 د. ...

 

 «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحینَ( »2

                                                      
 . این حدیث هم درباره حقیقت ایمان و عمل صالح قابل توجه است: 1

ا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قَالَ ةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوأَبِی حَمْزَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

 (302لعترة الطاهرة، صاآمَنُوا بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَة )تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل 
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، در «دهندكسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام می»، بلکه فرمود «دهندكسانی كه عمل صالح انجام می»نفرمود 

 كنیم.صالحان وارد می

 پس،

كه از ایمان به خدا برخیزد  عمل صالحیدهد. قرار نمى صالحان )شایستگان(ى ه، انسان را در زمرعمل صالحصِرف 

 (117، ص9تفسیر نور، جت )ارزشمند اس

 

 

 لَئِنْ جاءَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذابِ اللَّهِ وَ  10( آیه29( سوره عنکبوت )407

 17/2/1396   صُدُورِ الْعالَمینَ  نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فی

 ترجمه

ب گویند به خدا ایمان آوردیم، اما هنگامی كه در ]راه[ خدا اذیت شود، فتنه مردم را همچون عذاو از مردم، كسانی می

های ایم. مگر خداوند بدانچه در سینهای از پروردگارت آید قاطعانه گویند البته ما با شما بودهدهد؛ و اگر یاریخداوند قرار می

 جهانیان است داناتر نیست؟!

 حدیث

ی ( هنگامی كه بعد از قتل عثمان مردم دور امیرالمومینن ع جمع شدند و بر بیعت با وی اصرار ورزیدند، حضرت برا1

 اتمام حجت فرمود:

ها های گوناگون دارد، و عقلمرا رها كنید و دنبال كس دیگری باشید چرا كه وضعیتی در پیش رو داریم كه وجوه و رنگ

 ها تیره و تار است و راه حق ناشناخته و مورد انکار.گیرد؛ افقدر آن ثبات نمی

پراكنان و شوم و به سخن سخندانم بر كار سوار مید میبدانید كه من اگر درخواستتان را اجابت كنم، آن گونه كه خو

 نهم.جویان وقعی نمیعتاب عیب

 92 البالغه، خطبه نهج

 عنه اهلل رضی عثمان قتل بعد البیعة على الناس أراده لما ع له كالم من و

 أَغَامَتْ قَدْ الْآفَاقَ إِنَّ وَ الْعُقُولُ عَلَیْهِ تَثْبُتُ لَا وَ الْقُلُوبُ لَهُ تَقُومُ لَا وَانٌ أَلْ وَ وُجُوهٌ لَهُ أَمْراً مُسْتَقْبِلُونَ فَإِنَّا غَیْرِی الْتَمِسُوا وَ دَعُونِی

 لْعَاتِبِ.ا عَتْبِ وَ الْقَائِلِ قَوْلِ إِلَى أُصْغِ لَمْ وَ أَعْلَمُ مَا بِکُمْ  رَكِبْتُ أَجَبْتُکُمْ إِنْ أَنِّی اعْلَمُوا وَ .تَنَکَّرَتْ قَدْ الْمَحَجَّةَ وَ

 

( امیرالمومنین ع در اواخر حکومت خویش، بعد از اینکه سپاه معاویه شهرهایی را تاراج كرده بود و كوفیان همتی 2

 كردند، فرمود:نمی
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 شما بر آنکه از پیش حمله برید، آنان بر: گفتم و جنگیدن با این قوم فراخواندم به را شما نهان، و آشکار روز، و شب من

 همدیگر گردن به را كار ام ا. پوشیدند خوارى جامه كه جنگ نشد جز شانخانه آستانه در مردمى با سوگند خدا به كه برند، حمله

 برون دستتان از دیگرى از پس یکى را شهرها و آوردند تاخت شما بر سو هر از آنکه تا انداختید و دست روی دست گذاشتید،

 . كردند

 اندوه و میراند،مى را دل خود، حق  در شما پراكندگى و خویش، باطل در مردم این همبستگى كه خدا به! شگفتا و شگفتا

 پیکار شما با ندارید؛ ننگى و برندمى غارت شما بر بالیید، تیر آماج كه رویتان سیاه باد و غمتان جانکاه،. گرداندمى تازه را

 نمایید.مى نودىخش و كنندمى نافرمانى را خدا گشایید؛نمى دست جنگى به و كنندمى

 گویید دهم، فرمان زمستان در اگر. شود كمتر گرما تا ده مهلتى است، گرم سخت هوا گویید بخوانم، را شما تابستان در اگر

از  كنید، به خدا سوگند كهفرار می چنین سرما و گرما از كه شما. شود در به ما بالد از سرما تا ده فرصتى است، سرد سخت

 گریزید.مىبیشتر  آخته شمشیر

 بود ندامت آشنایى این پایان خدا، به كه شناختمنمى و بودم ندیده را شما كاش خردان نازپرورد!ای مردنمایان نامرد! كم

 ریزید،مى كامم به اندوه جرعه پیاپى از خشم؛ ماالمال امسینه و خون كردید پر دلم! خدا بکشدتان. حسرت و اندوه آن دستاورد و

 علم ام ا است مردی شجاع ابوطالب پسر گویدمى قریش كه آنجا تا آمیزید،درمى بهم را كار جانبم، فروگذارى و نافرمانى با و

 آزموده؟ را نبرد من از بیشتر و بوده جنگ میدان در من از پیشتر آنان از یك كدام! دهاد مزد را پدرانشان خدا داند!نمى جنگ

 . است فزون شصت از عمرم سالیان اكنون و تم،گذاش معركه در پا كه نداشتم سال بیست هنوز

 .نبرند فرمانش را كه نظرش به جایی نرسد، كسی ام ا،

 6-4ص ،5ج ، )با اقتباس از ترجمه شهیدی( ؛ الکافی،27البالغه، خطبه نهج

 غُزِیَ  مَا فَوَاللَّهِ یَغْزُوكُمْ أَنْ قَبْلَ اغْزُوهُمْ لَکُمْ قُلْتُ وَ إِعْلَاناً وَ سِر اً وَ نَهَاراً وَ لَیْلًا الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ قِتَالِ إِلَى دَعَوْتُکُمْ قَدْ إِنِّی وَ أَلَا

 الْأَوْطَانُ! عَلَیْکُمُ مُلِکَتْ وَ الْغَارَاتُ عَلَیْکُمُ شُنَّتْ حَتَّى تَخَاذَلْتُمْ وَ فَتَوَاكَلْتُمْ ذَلُّوا إِلَّا دَارِهِمْ عُقْرِ فِی قَطُّ قَوْمٌ

 وَ لَکُمْ فَقُبْحاً حَقِّکُمْ عَنْ تَفَرُّقِکُمْ  وَ  بَاطِلِهِمْ عَلَى الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ اجْتِمَاعِ مِنَ الْهَمَّ یَجْلِبُ وَ اْلقَلْبَ یُمِیتُ اللَّهِ وَ عَجَباً باًعَجَ فَیَا

 تَرْضَوْنَ. وَ اللَّهُ  یُعْصَى وَ تَغْزُونَ لَا وَ نَتُغْزَوْ وَ تُغِیرُونَ لَا وَ یُغَارُ عَلَیْکُمْ یُرْمَى غَرَضاً صِرْتُمْ حِینَ تَرَحاً

 فِی إِلَیْهِمْ بِالسَّیْرِ أَمَرْتُکُمْ إِذَا وَ الْحَرُّ عَنَّا یُسَبَّخْ أَمْهِلْنَا الْقَیْظِ حَمَارَّةُ هَذِهِ قُلْتُمْ[ الصَّیْفِ ] الْحَرِّ أَیَّامِ فِی إِلَیْهِمْ بِالسَّیْرِ أَمَرْتُکُمْ فَإِذَا

 مِنَ  اللَّهِ وَ فَأَنْتُمْ تَفِرُّونَ الْقُرِّ وَ الْحَرِّ مِنَ كُنْتُمْ فَإِذَا الْقُرِّ وَ الْحَرِّ مِنَ فِرَاراً هَذَا كُلُّ الْبَرْدُ  عَنَّا یَنْسَلِخْ أَمْهِلْنَا الْقُرِّ صَبَارَّةُ هَذِهِ قُلْتُمْ الشِّتَاءِ

 أَفَرُّ! السَّیْفِ

 جَرَّتْ اللَّهِ وَ مَعْرِفَةً أَعْرِفْکُمْ لَمْ وَ أَرَكُمْ  لَمْ أَنِّی لَوَدِدْتُ الْحِجَالِ! رَبَّاتِ عُقُولُ وَ الْأَطْفَالِ حُلُومُ رِجَالَ! لَا وَ الِالرِّجَ أَشْبَاهَ یَا

 سَدَماً! أَعْقَبَتْ وَ نَدَماً

 وَ  بِالْعِصْیَانِ رَأْیِی عَلَیَّ أَفْسَدْتُمْ وَ أَنْفَاساً التَّهْمَامِ نُغَبَ جَرَّعْتُمُونِی وَ غَیْظاً دْرِیصَ  شَحَنْتُمْ وَ قَیْحاً قَلْبِی مَلَأْتُمْ لَقَدْ اللَّهُ قَاتَلَکُمُ

 مِرَاساً  لَهَا أَشَدُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ هَلْ وَ أَبُوهُمْ  لِلَّهِ بِالْحَرْبِ  لَهُ  عِلْمَ لَا لَکِنْ وَ  شُجَاعٌ رَجُلٌ طَالِبٍ أَبِی ابْنَ  إِنَّ قُرَیْشٌ قَالَتْ لَقَدْ حَتَّى الْخِذْلَانِ 

 السِّتِّینَ؛ عَلَى ذَرَّفْتُ قَدْ ذَا أَنَا هَا وَ الْعِشْرِینَ بَلَغْتُ مَا وَ فِیهَا نَهَضْتُ لَقَدْ مِنِّی مُقَاماً فِیهَا أَقْدَمُ وَ
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 .یُطَاعُ لَا لِمَنْ رَأْیَ لَا لَکِنْ وَ

 

رض كرد: من حضرت محمد ص و حضرت علی ع را چنان دوست دارم كه اگر ( شخصی در محضر امام جواد ع ع3

 دارم.ام كنند، از آنها دست برنمیپارهتکه شوم یا با قیچی پارهتکه

دهی، از جان تردید حضرت محمد ص و حضرت علی ع هم آنچه تو از جان خود بدانها میامام جواد ع فرمود: پس بی

كنند جبران می شوند چنان برایتستی كه آنها در روزی كه همگان برای قضاوت از هم جدا میخود ارزانی تو خواهند كرد؛ بدر

 شود.دهند نمیای، به ازای یکی از صدهزارهزار )= صد میلیون( چیزی كه به تو میكه تمام آنچه برایشان مایه گذاشته

 332ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 قُرِضْتُ أَوْ ،إِرْباً  إِرْباً قُطِعْتُ لَوْ حَتَّى عَلِی اً وَ مُحَمَّداً بُّلَأُحِ إِنِّی: بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ قَالَ حِینَ ع[ مُوسَى بْنِ] عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ لَقَا وَ

 . عَنْهُ أَزُلْ لَمْ

 لَكَ  سْتَدْعِیَانِ لَیَ إِنَّهُمَا نَفْسِكَ  مِنْ[ أَنْتَ] تُعْطِیهِمَا مَا فُسِهِمَاأَنْ مِنْ یُعْطِیَانِكَ ی اًعَلِ وَ مُحَمَّداً أَنَّ جَرَمَ لَا :ع عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ  قَالَ

 .ذَلِك مِنْ جُزْءٍ لْفِأَ أَلْفِ مِائَةِ  مِنْ بِجُزْءٍ لَهُمَا بَذَلْتَهُ مَا یَفِی لَا مَا الْقَضَاءِ فَصْلِ یَوْمِ فِی

 

ری خود بود و امام ع امیه بود بسیار نگران عاقبت به خیاز شیعیان امام باقر ع، كه چون از تبار بنی( سعد بن عبدالملك )4

اقعی ابراز داشته بود. امام واش را از قل ت دینداران ای به امام باقر ع نوشته بود و نگرانینامیده بود( نامه« سعد الخیر»ایشان را 

 فرمایند:كنند، میغه او را تایید میع در پاسخ ایشان پس از اینکه اصل دغد

از مردم؛ و  توزیِ[ بسیاریآید محبت خداوند مگر با بغضِ ]= كینهكه به دست نمی -خداوند رحمتت كند  -... و بدان 

 رسد، حقیر و آسان است،طور والیت و دوستی او جز با دشمنی آنها؛ و تحمل اینها در قبال آنچه كه از خدا به انسان میهمین

 دانند.از نظر كسانی كه می

ها را تحمل اذیت وگذارد كه از ضاللت به هدایت دعوت، برادرم! همانا خداوند در ]امت[ هر پیامبری، عالمانی را باقی می

كنند؛ پس بدانها گویند و خودشان هم ]دیکران را[ به سوی خدا دعوت میكنند؛ دعوت كننده از جانب خدا را لبیك میمی

دثه ناگواری بر آنان چرا كه آنان از منزلتی رفیع برخوردارند؛ اگر حا –خداوند رحمتت كند  –ا كن ]آنها را بشناس[ بصیرت پید

های ابلیس كه آنها بسیار كُشتهبخشند: چهكنند و از نور الهی بصیرت میاند كه با كتاب خدا مرده زنده میواقع شود، آنان

ز هالكت بندگان اند، در حالی كه خون خود را برای جلوگیری اگمراه كه هدایتشان نموده بسیار حیراناند و چهشان كردهزنده

 كنند؛ چه نیکوست اثر آنان بر ]سایر[ بندگان خدا؛ و چه زشت است آثار آن بندگان بر اینان.فدا می

 56ص ،8ج الکافی،
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 إِلَى ع جَعْفَرٍ  أَبُو كَتَبَ قَالَ  بَزِیعٍ بْنِ حَمْزَةَ عَمِّهِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 1... كِتَابُكَ جَاءَنِی فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا الرَّحِیمِ. الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الْخَیْرِ سَعْدٍ

 لِدَرْكِ یَسِیرٌ قَلِیلٌ ذَلِكَ فَوْتُ وَ بِمُعَادَاتِهِمْ إِلَّا وَلَایَتُهُ لَا وَ النَّاسِ مِنَ كَثِیرٍ بِبُغْضِ إِلَّا اللَّهِ حَبَّةُمَ تُنَالُ لَا أَنَّهُ اللَّهُ رَحِمَكَ اعْلَمْ وَ

 وَ  الْهُدَى لَىإِ ضَلَّ مَنْ یَدْعُونَ الْعِلْمِ أَْهلِ مِنْ یَابَقَا الرُّسُلِ نَمِ كُلٍّ فِی جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ أَخِی یَا یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ اللَّهِ مِنَ ذَلِكَ

 فِی أَصَابَتْهُمْ نْ إِ وَ رَفِیعَةٍ مَنْزِلَةٍ  فِی فَإِنَّهُمْ اللَّهُ رَحِمَكَ رْهُمْفَأَبْصِ اللَّهِ إِلَى یَدْعُونَ وَ  اللَّهِ دَاعِیَ یُجِیبُونَ الْأَذَى عَلَى مَعَهُمْ یَصْبِرُونَ

 قَدْ ضَالٍ  تَاِئهٍ مِنْ مْكَ وَ أَحْیَوْهُ قَدْ لِإِبْلِیسَ قَتِیلٍ مِنْ كَمْ الْعَمَى مِنَ هِاللَّ بِنُورِ یُبَصِّرُنَّ وَ الْمَوْتَى اللَّهِ بِکِتَابِ یُحْیُونَ إِنَّهُمْ وَضِیعَةٌ یَاالدُّنْ

 .عَلَیْهِمْ الْعِبَادِ آثَارَ أَقْبَحَ وَ بَادِالْعِ عَلَى أَثَرَهُمْ حْسَنَأَ مَا وَ الْعِبَادِ هَلَکَةِ دُونَ دِمَاءَهُمْ یَبْذُلُونَ هَدَوْهُ

 تدبر

 توجه

وَجْهِهِ خَسِرَ  مَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلىحَرْفٍ َفإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىسوره حج ) 11آیه 

به او رسد،  یایپس اگر خوش پرستد،یم هیاز مردم، كس هست كه خدا را در حاش و؛ لدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُا

است  نیست؛ اكرده ا انیو آخرت ز ایدگرگون گردد، در دن شیبه او رسد بر وجه ]سابق[ خو یابدان دلگرم شود، و اگر فتنه

غلب احادیث مورد بحث و تامل قرار گرفت. ا 316( مضمونی بسیار نزدیك به آیه حاضر دارد و در جلسه .آشکار انیهمان ز

توانید مطالب شود. از طریق لینك زیر میو تدبرهای آن در مورد آیه حاضر نیز صادق است. لذا مجددا آن نکات، تکرار نمی

 آن را مطالعه كنید:

http://yekaye.ir/al-hajj-22-11 / 

یَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا  النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ وَ لَِئنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَوَ مِنَ النَّاسِ مَْن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ( »1

 «صُدُورِ الْعالَمینَ هُ بِأَعْلَمَ بِما فیمَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللَّ

شود. برخی در اندازد و او در راه خدا متحمل اذیت و آزار میكند، خدا او را به فتنه میوقتی كسی ادعای ایمان می

ی این اذیت بل، برخمانند )كه در آیات قبل، از آنها سخن گفت(. در مقاادعایشان صادق بوده، بر ایمان و عمل صالح استوار می

 ادقانه نیست.كنند. اما خدا از دل اینها خبر دارد كه ایمانشان صو آزار را همچون عذاب الهی غیرقابل تحمل وانمود می

 

یَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا  نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ وَ لَِئنْ جاءَوَ مِنَ النَّاسِ مَْن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ( »2

 «صُدُورِ الْعالَمینَ مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فی

                                                      
ا کَانَتْ نَفْسُكَ مُرْتَهَنَةً لَوْ تَرَکْتَهُ تَعْجَبُ أَنَّ رِضَا اللَّهِ وَ طَاعَتَهُ تَذْکُرُ فِیهِ مَعْرِفَةَ مَا لَا یَنْبَغِی تَرْکُهُ وَ طَاعَةَ مَنْ رِضَا اللَّهِ رِضَاهُ فَقُلْتَ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِكَ مَ.  1

مْ بِهِ مِنَ الْمُنْکَرَاتِ وَ کَانَ یُقَالُ لَا یَکُونُ  وَ لَا تُعْرَفُ إِلَّا فِی عِبَادٍ غُرَبَاءَ أَخْلَاءً مِنَ النَّاسِ قَدِ اتَّخَذَهُمُ النَّاسُ سِخْرِیّاً لِمَا یَرْمُونَهُوَ نَصِیحَتَهُ لَا تُقْبَلُ وَ لَا تُوجَدُ

وَ أُعِیذُكَ بِاللَّهِ َو  الْحِمَارِ وَ لَوْ لَا أَنْ یُصِیبَكَ مِنَ الْبَلَاءِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَنَا فَتَجْعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذابِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یَکُونَ أَبْغَضَ إِلَى النَّاسِ مِنْ جِیفَةِ

 إِیَّانَا مِنْ ذَلِكَ لَقَرُبْتَ عَلَى بُعْدِ مَنْزِلَتِكَ

http://yekaye.ir/al-hajj-22-11/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-11/
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ها ناشکیباست كسی از ایمان صادقانه برخوردار است كه در خوشی و سختی، ایمانش را نگه دارد. وگرنه كسی كه در سختی

 منافق است. –به تصریح آیه بعد  -كند، ی میها اعالم همراهو تنها در خوشی

 

 ...«مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ ( »3

 (4گوید به خدا ایمان آوردم، باید خود را برای آزار و اذیت مردم آماده كند )حدیثكسی كه می

 اما چرا؟

 م؛چون اینجا دنیاست، نه آخرت؛ موقت و گذراست نه سرانجا

 هاست؛ اینجا محل آزمون است؛ محل نشان دادن توانایی

 ماند.صبور و ناشکیبا، ایثارگر و خودخواه؛ و ... باقی نمی اگر مشکالت نباشد، فرقی بین خوب و بد،

 

ذابِ اللَّهِ وَ لَِئنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا وَ مِنَ النَّاسِ مَْن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَ( »4

 «صُدُورِ الْعالَمینَ مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فی

های هایی كه در تاریخ اسالم رخ داده و بوضوح بسیاری در آن فتنه لغزیدند، فتنهرسد یکی از مهمترین فتنهبه نظر می

ربوط به زمان امیرالمومنین ع است، تا حدی كه ایشان، هم قبل از قبول خالفت، به تیره و تار بودن زمانه اشاره كردند م

ها خود را از یاری حضرت كنار كشیدند گالیه نمودند ( و هم در اواخر حکومت، از اینکه اغلب مردم با این اذیت1)حدیث

 (2)حدیث

 القمی، است. )تفسیر ع قیام قائم «رَبِّكَ  مِنْ نَصْرٌ  جاءَ لَئِنْ وَ»گوید منظور از تعبیر می از طرف دیگر، علی بن ابراهیم قمی

 (149ص ،2ج

بسا دورنمایی از چگونگی پایداری در ركاب امام تا تحقق مهدویت را بر این اساس، شاید بتوان گفت كه این آیه، چه

 كند.ر را باطل میدهد و آرزواندیشی بسیاری از مدعیان انتظانشان می

 تحلیل سبک زندگی دینی

، عدالت و عبودیت را در جهان فراگیر «دین الهی»خواهد با تکیه بر است كه می« امام»انتظار مهدی ع، انتظار آمدن یك 

 ید،ها به میان آنماید؛ امامی كه یکبار در تاریخ اسالم حکومت را به دست گرفت، و معلوم شد كه وقتی پای اذیتها و سختی

 اند.مدعیان ایمان چه اندازه صادق

رسد ناشکیباست؛ و در عین حال به خیال خود آرزو دارد كه هایی كه به خاطر دینداری به او میكسی كه در مقابل سختی

 امام زمان ع )كه مظهر نصرت الهی است( بیاید و ظهور كند، آیا از كسانی نیست كه مصداق این آیه است؟

 یه را مرور كنیم:یکبار دیگر مفاد آ
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د، فتنه مردم را همچون عذاب نشو تیكه در ]راه[ خدا اذ یاما هنگام م،یآورد مانیبه خدا ا ندیگویم یو از مردم، كسان

هاست آیا خدا از آنچه در سینه .میاالبته ما با شما بوده ندیقاطعانه گو دیاز پروردگارت آ یایاریو اگر  د؛ندهیخداوند قرار م

 اهتر نیست؟از همه آگ

 تحلیل اجتماعی

ها ایستاد، گام به گام به ظهور شود. اگر در برابر اذیتای هم ادعای دینداری بکند، اذیت میتنها فرد، بلکه اگر جامعهنه

بیند، همچون ها و تهدیدهایی را كه از جانب دشمنان اسالم میها و تقبیحشود؛ و اگر ناشکیبایی ورزد و تحریمنزدیك می

 سازی برای ظهور را نخواهد داشت. خدا غیرقابل تحمل قلمداد كند، دیگر صالحیت ادعای ایمان واقعی و زمینهعذاب 

نفوذ وجود دارند، بحثی نیست. بحث بر سر ای منافقِ ذیدر اینکه در هر جامعه دینی )حتی جامعه نبوی ص( همواره عده

ه، و مردم را از مسیر اصلی منصرف ویا منحرف خواهند كرد؟ آیا داستان این است كه آیا این منافقان همه را با خود همراه كرد

 شود؟ یا این بار به ظهور خواهیم رسید؟حکومت حضرت علی ع تکرار و پرونده حمایت مردم از امام در كربال بسته می

 یم ماند؟ما با انقالبمان مسیر حركت به سمت ظهور را آغاز كردیم. آیا تا پایان مسیر بر این راه خواه

 

 «آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی اللَّهِ( »5

« : برای خاطر خدا اذیت شودلَّهِأُوذِیَ لِ »یا « در راه خدا اذیت شود اللَّهِ سبیل أُوذِیَ فِی »چرا به جای اینکه مثال بگوید 

 ؟!«در خدا اذیت شود« أُوذِیَ فِی اللَّهِ  »فرمود 

: به خاطر ایمان أوذی ألجل اإلیمان باهلل»یعنی « أُوذِیَ فِی اللَّهِ »سببیت است و « الم»معنای  در اینجا در همان« فی»الف. 

)ایمان به خدا( را ظرف برای اذیت و برای « خدا»یك عنایت كالمی لطیفی دارد كه « فی= در»، اما تعبیر «به خدا اذیت شود

دهد كه این آزار و اذیت ابتدا متوجه خدا شده ]= به سمت خدا شود، قرار داده است تا نشان كسی كه اذیت بر او واقع می

خورد و نظیر اینکه حرارت، ابتدا به ظرف می گیری شده[ و چون متوجه خداست، به آن شخص رسیده است ]بالتشبیه،جهت

كردن را یکجا  كند[ كه به این ترتیب، هم سبب و علت اذیت كردن و هم غایت اذیتبواسطه آن، شیء درون ظرف را گرم می

 (105، ص16بیان كرده است. )المیزان، ج

است و این تعبیر یك عنایت لطیف كالمی دارد: « : اذیت در راه خدااإلیذاء فی سبیل اهلل» به معنای« اإلیذاء فی اهلل»ب. 

اذیت در راه »رمود فصرفا ایمان آنها به خداست؛ در حالی كه اگر می یعنی سبب این اذیت،« اذیت در خدا»فرماید وقتی می

پیموده شدن راه خدا توسط او )یعنی عملی كه او انجام می دهد، نه صرفا ایمان وی(  معنایش این بود كه سبب اذیت،« خدا

استفاده شده « اذیت در راه من»اند از تعبیر حركت در مسیر الهی اذیت شده»است؛ چنانکه در جای دیگری كه افراد به خاطر 

( ]این مطلب، قابل 105، ص16( )المیزان، ج195/آل عمران)«  هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا فِی سَبِیلِیفَالَّذِینَ»است: 

 ( وجود دارد.[218)بقره/ سَبیلِ اللَّه جاهَدُوا فی( با 65)عنکبوت/ جاهَدُوا فینا مقایسه است با تفاوتی كه بین

 ج. ...
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 «اللَّهِ جَعَلَ ِفتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ  فَإِذا أُوذِیَ فِی( »6

 .دهدیشود، فتنه مردم را همچون عذاب خداوند قرار م تیكه در ]راه[ خدا اذ یهنگام

 چیست؟« فتنه مردم»منظور از 

در عبارت كه  «اذیت»معنا با كلمه ( ]هم105، ص16رسد )المیزان، جها و بالهایی كه از جانب مردم به او میالف. سختی

 [أُوذِیَ فِی اللَّهِقبل آمد: 

 ب. وضعیت زندگی اجتماعی، یعنی زندگی در میان مردم، كه سرتاپایش امتحان صبر است.

 افکنند.ج. شبهات و تردیدهایی كه مردم در زندگی او می

 د. ...

صُدُورِ  مَ بِما فییَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَ رَبِّكَ لَوَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ ِمنْ ...وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ( »7

 «الْعالَمینَ

كند. به قول ار میگذرد، آگاه است و بر اساس همان با ما رفتخدا صرفا به سخن ما كار ندارد؛ او به آنچه در سینه ما می

 (75)نهج البالغه، خطبه «شوند.ه میهاست بندگان جزا داد: بواسطه آنچه در سینه تُجَازَى الْعِبَادبِمَا فِی الصُّدُورِ»امیرالمومنین ع: 

 

 

 1۸/2/1396                                 وَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَ   11( آیه29( سوره عنکبوت )40۸

 ترجمه

 شناسد.شناسد و یقیناً منافقان را میداوند  كسانی را كه ]واقعا[ ایمان آوردند میو حتما خ

 ای و نحوینکات ترجمه

 «الْمُنافِقینَ»

رود: یکی در معنای از بین رفتن و اند این ماده در اصل در دو معنا به كار میاست. برخی گفته« نفق»اسم فاعل از ماده 

؛ هر چند كه اغلب این دو معنا را به یك 1(445، ص5معجم المقاییس اللغة، جخفی كردن )منقطع شدن، و دیگری در معنای م

اند اصل این ماده به معنای سپری شدن ویا از بین رفتنی كه ناشی از جریان یافتن و تمام شدن چیزی اند و گفتهمعنا ارجاع داده

 (207، ص12، ج3الکریم التحقیق فی كلمات القرآن؛  820، ص2مفردات ألفاظ القرآنباشد )

)= خرجی(  «نفقه»شود. و )خرج كردن( آن است كه پول انسان با خرج كردن تمام می« انفاق»بدین ترتیب، وجه تسمیه 

 (820مفردات ألفاظ القرآن، صشود. )اسم چیزی است كه انفاق و خرج می

                                                      
 ءٍ و إغماضِه. و مَتَى حُصِّل الکالمُ فیهما تقارَبا.ءٍ و ذَهابه، و اآلخر على إخفاءِ شیشی أصالنِ صحیحان، یدلُّ أحدُهما على انقطاعِ.  1

 .مَضَى و نَفِد.  2

 .نفاد فی جریان.  3
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فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً شود )د گفته میبه تونل و راه باریکی كه درون زمین برای خارج شدن حفر شده باش« نَفق»

( و 820مفردات ألفاظ القرآن، صگویند. )می« نافق»یا « نفق»(. به همین جهت به النه موش صحرایی 35أنعام/؛ فِی الْأَرْضِ

كه هنگامی كه روباه یا شغال  توان گفت: درب مخفی[كند ]میاش تعبیه میجدار نازكی است كه موش صحرایی در النه« نافقاء»

شکافد و ای به نافقاء آن را میالنه او را شناسایی كرده و با كندن زمین از سمت در ورودی قصد گرفتن او را دارد، او با ضربه

ار از همین كلمه مشتق شده است چرا كه منافق خالف آنچه دارد اظه« نفاق»اند كند و گفتهاز  سمت دیگر دیگر النه فرار می

، 5معجم المقاییس اللغة، جشود. )شود، و یا او از ایمان خارج میكند گویی كه راهی است كه مخفیانه ایمان از او خارج میمی

 (454ص

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 111و مشتقاتش « نفق»ماده 

ترجمه « حتما معلوم دارد»ت، اما در آنجا به صورت گذش 3با اینکه این تعبیر دقیقا شبیه تعبیری است كه در آیه« یَعْلَمَنَّ لَ»

رود كه علم خود شخص اصل در این كلمه، معنای دوم است )یَعلَمُ در جایی به كار می«. شناسدمی»شد؛ و در اینجا به صورت 

آن است كه این  به معنای« علم دارد»داند، گاه مد نظر است نه آگاه كردن مخاطب( اما در مورد خداوند چون همه چیز را می

رسد این معنا بیشتر مد نظر است تا صرف اشاره به نظر می ،3شود؛ و مخصوصا در آیهعلم داشتنش برای مخاطب آشکار می

استفاده شد؛ اما در آیه حاضر )بویژه با توجه به تعبیر آیه قبلی كه فرمود « معلوم دارد»داند؛ لذا در آنجا از تعبیر به اینکه خدا می

طبیعی است كه به علم داشتن خدا )و نه ظهور علم او برای  «(های جهانیان است داناتر نیست؟!اوند بدانچه در سینهخد آیا»

است( نیز قرائت « آگاه كردن دیگران»)كه صریحا به معنای « مَنَّعْلِیُلَ»، آیه به صورت 3دیگران( اشاره كند. عالوه بر این، در آیه

 ئتی در آیه حاضر روایت نشده است.شده است، در حالی كه چنین قرا

 حدیث

 ( از امام صادق ع در تفسیر این آیه روایت شده است كه فرمودند:1

شناسد می ناًیقیو » یعنی به والیت علی ع« آوردند مانیرا كه واقعا ا یكسان كند[شناسد ]یا: معلوم میمیو حتما خداوند »

 .والیتش را انکار كردندیعنی كسانی كه « امنافقان ركند[ ]یا:معلوم می

، 2، جحیون مغربی(ع )ابنشرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار ؛ 206، ص3)البن شهرآشوب(، ج عمناقب آل أبی طالب 

 351ص

 یَعْنِی الَّذِینَ أَنْکَرُوا وَلَایَتَهُ. «وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِینَ»یَعْنِی بِوَلَایَةِ عَلِیٍّ  «وَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا»الصَّادِقُ ع 

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

اگر با این شمشیرم بر بینیِ مومن بزنم كه بُغض و كینه مرا داشته باشد، بغض مرا به دل نخواهد گرفت؛ و اگر دنیا با تمامی 

هد داشت؛ و این قضایی است كه رانده شده بر زبان ریز و درشتش را بر منافق بریزم كه مرا دوست بدارد؛ مرا دوست نخوا

 فرمود: علی! مومن بغض تو را ندارد و منافق تو را دوست ندارد.پیامبر امی )ص( كه همانا می

 45ه، حکمتنهج البالغ
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نَافِقِ عَلَى أَنْ  لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْیَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُبْغَضَنِی وَوَ قَالَ ع: لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَیْفِی هَذَا عَلَى أَنْ یُبْغِضَنِی مَا أَ

 .كَ مُنَافِق ص أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یُحِبُّیُحِبَّنِی مَا أَحَبَّنِی وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قُضِیَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ

 

از آثار حدیثی بسیاری از بزرگان  1(207-206، ص3ج)مناقب آل أبی طالب علیهم السالم در ابن شهرآشوب دیث را این ح

 اهل سنت، مانند بخاری و مسلم و احمدبن حنبل و ... با عبارات مختلف نقل كرده است.

های خود مناظره یکبار در یکی از ( سعد بن عبداهلل قمی، از علمای شیعه بوده كه بسیار اهل بحث و مناظره بوده است.3

دانید منافق می شما كه ابوبکر و عمر را»شود: بیت ع هستند( از او سوال میها )كسانی كه صریحا دشمن اهلبا یکی از ناصبی

روی رغبت یا آنها از آگویید آنها جزء كسانی بودند كه در لیله عقبه به ترور ]ناموفق[ پیامبر ص اقدام كردند، بگو ببینم و می

 «اسالم آوردند یا از روی اجبار؟

اجبار، آنها در  گوید دیدم اگر بگویم از روی رغبت، منافق بودنشان را انکار كردم؛ و اگر بگویم از رویسعد با خود می

بن با احمد  ماند. وی همراهمکه، كه مسلمانان تحت فشار بودند اسالم آوردند، پس اجباری نبوده است؛ لذا در پاسخش می

كند و امام به كودكی شود. در محضر ایشان سواالت متعدد خود را مطرح میاسحاق راهی سامرا و دیدار امام حسن عسگری می

 فرماید:ع می دهد تا اینکه خود امامیك سواالت وی را پاسخ میكند كه سواالتت را از او بپرس. امام زمان ع یكاشاره می

به او نگفتی: « كه آیا ابوبکر و عمر از روی رغبت اسالم آوردند یا از روی اجبار؟ به من بگو»چرا وقتی به تو گفت: 

هیچکدام، بلکه از روی طمع ایمان آوردند زیرا آنها با یهودیان نشست و برخاست داشتند و یهودیان از مطالبی كه در تورات 

دادند از جمله از داستان حضرت محمد ص و می ها را داشت، به آنها خبربینیو سایر كتب آسمانی قدیمی كه برخی از پیش

شود همان طور كه بخت نصر بر نهایت كار وی؛ آن یهودیان بدانها خبر دادند كه حضرت محمد ص بر عرب مسلط می

                                                      
بَیِّعِ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْفَهَانِیُّ وَ أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ وَکِیعٍ وَ ابْنُ بُطَّةَ مِنْ سِتَّةِ طُرُقٍ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ التِّرْمِذِیُّ وَ مُسْلِمٌ وَ الْبُخَارِیُّ وَ أَحْمَدُ وَ ابْنُ الْ.  1

دُ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ أَنَّهُ لَا یُحِبُّنِی إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُبْغِضُنِی إِلَّا بَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْابْنِ مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِأَسَانِیدِهِمْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ 

 مُنَافِقٌ.

بِیُّ ص أَنَّهُ لَا یُحِبُّكَ إِلَّا  ع یَقُولُ عَهِدَ إِلَیَّ النَّعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً الْحِلْیَةِ وَ فَضَائِلِ السَّمْعَانِیِّ وَ الْعُکْبَرِیِّ وَ شَرْحِ الَّالِکَانِیِّ وَ تَارِیخِ بَغْدَادَ

 مُؤْمِنٌ وَ لَا یُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ قَدْ رَوَاهُ کَثِیرٌ النَّوَّاءُ وَ سَالِمُ بْنُ أَبِی حَفْصَةَ 

  لِعَلِیٍّ لَا یُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَ لَا یُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ.أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ النَّبِیُّ جَامِعِ التِّرْمِذِیِّ وَ مُسْنَدِ الْمَوْصِلِیِّ وَ فَضَائِلِ أَحْمَدَ عَنْ

نٌ وَ لَا یُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَ لَا یُبْغِضُكَ مُؤْمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْشِرْ فَإِنَّهُ أَحْمَدُ فِی مُسْنَدِ النِّسَاءِ الصَّحَابِیَّاتِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ کِتَابِ إِبْرَاهِیمَ الثَّقَفِیِّ

 لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ یُعْرَفْ حِزْبُ اللَّهِ.

 وَ فِی الْخَبَرِ یَا عَلِیُّ حُبُّكَ تَقْوَى وَ إِیمَانٌ وَ بُغْضُكَ کُفْرٌ وَ نِفَاقٌ.

 مَا عُرِفَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِی. رَبِیعِ الْمُذَکِّرِینَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ لَوْلَاكَ لَ

 .بُغْضِهِمْ عَلِیَّ بْنَ أَبِی َطالِبٍلْخُدْرِیُّ کُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِینَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ بِالْبَالذِرِیُّ وَ التِّرْمِذِیُّ وَ السَّمْعَانِیُّ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ ا

 هِ ص بِبُغْضِهِمْ عَلِیّاً. الْخُدْرِیَّ قَاال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِینَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّإِبَانَةِ الْعُکْبَرِیِّ وَ کِتَابِ ابْنِ عُقْدَةَ وَ فَضَائِلِ أَحْمَدَ بِأَسَانِیدِهِمْ أَنَّ جَابِراً وَ

 فُ الْمُنَافِقِینَ وَ نَحْنُ مَعَ النَّبِیِّ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِیّا.لِکَانِیِّ قَالَ جَابِرٌ وَ زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَا کُنَّا نَعْرِإِبَانَةِ الْعُکْبَرِیِّ وَ شَرْحِ الَّا
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نعوذ –اسرائیل پیروز شد، جز اینکه شود همان طور كه بخت نصر بر بنیاسرائیل مسلط شد؛ و قطعا بر تمام عرب پیروز میبنی

او در ادعای نبوتش دروغگوست؛ پس آن دو نزد پیامبر ص آمدند و در شهادت به الاله اال اهلل با او همراهی كردند و با  -هللبا

او بیعت نمودند به طمع اینکه هریك از آنها وقتی كار او مستقر گردید و اوضاع و احوال سر و سامان یافت، ایشان حکومت 

ای از منافقانِ همانند امی كه از این امر ناامید شدند؛ صورت خود را پوشاندند و همراه با عدهسرزمینی را به آنها بدهد؛ اما هنگ

و آنها را با غیظ و خشمی برگرداند در »از گردنه عَقَبه باال رفتند تا او را بکُشند ولی خداوند متعال كید آنها را دفع كرد  خود،

(؛ همان طور كه طلحه و زبیر با حضرت علی ع بیعت كردند در حالی 25ب/)احزا« حالی كه به هیچ مطلوبی دست نیافته بودند

كه هریك طمع داشت كه حکومت سرزمینی را به وی بدهد، و وقتی ناامید شدند بیعت شکستند و بر او خروج نمودند و 

 شکنان شبیه آنها را زمین زد.خداوند هردوی آنها را زمین زد آن گونه كه سایر پیمان

 توجه

مبر در مسیر بازگشت كه در منابع معتبر شیعه و سنی از طُرُق مختلف روایت شده است، این است كه پیا« لیله عَقَبه»واقعه 

ای از شد. عده كرد كه این عبور مقارن شبای به نام عقبه عبور میالوداع و بعد از مراسم غدیر خم، باید از گردنهاز حجة

یفه كه مهار شتر ص را رَم دهند تا ایشان سقوط كند. جبرئیل به ایشان خبر داد و حذپیمان شدند كه شتر پیامبر منافقان هم

 پیامبر ص را گرفته بود همه آنها را دید، اما پیامبر ص از او خواست كه نام آنها را افشا نکند.

 (465-454)متن كامل حدیث در ص 463، ص2كمال الدین و تمام النعمة، ج

بْنُ عِیسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِیُّ  عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِیُّ الْمَعْرُوفُ بِالْکِرْمَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بْنِ سَهْلٍ الشَّیْبَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الُْقمِّیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ

قَاءِ مَوْلَانَا قَالَ وَ الْمَسَائِلُ مَا جَاءَ بِكَ یَا سَعْدُ فَقُلْتُ شَوَّقَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى لِ نَظَرَ إِلَیَّ مَوْلَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ  ... الْقُمِّیِّ قَالَ:

مِنْهَا  لُْغلَامِ فَقَالَ لِیَ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكالَّتِی أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْهَا قُلْتُ عَلَى حَالِهَا یَا مَوْلَایَ قَالَ فَسَلْ قُرَّةَ عَیْنِی وَ أَوْمَأَ إِلَى ا

 ... خَصْمُكَ أَن ثُمَّ قَالَ مَوْلَانَا یَا سَعْدُ وَ حِینَ ادَّعَى...ابْنَ مَوْلَانَا فَقُلْتُ لَهُ مَوْلَانَا وَ

یُجَالِسَانِ ا طَمَعاً وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمَا كَانَا وَ لَمَّا قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الصِّدِّیقِ وَ الْفَارُوقِ أَسْلَمَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لِمَ لَمْ تَقُلْ لَهُ بَلْ أَسْلَمَ

قَةِ بِالْمَلَاحِمِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ قِصَّةِ مُحَمَّدٍ الْیَهُودَ وَ یَسْتَخْبِرَانِهِمْ عَمَّا كَانُوا یَجِدُونَ فِی التَّوْرَاةِ وَ فِی سَائِرِ الْکُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ النَّاطِ

نَصَّرُ سُلِّطَ عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ لَا بُدَّ لَهُ ذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّداً یُسَلَّطُ عَلَى الْعَرَبِ كَمَا كَانَ بُخْتَص وَ مِنْ عَوَاقِِب أَمْرِهِ فَکَانَتِ الْیَهُودُ تَ

 فَأَتَیَا مُحَمَّداً فَسَاعَدَاهُ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا نَصَّرُ بِبَنِی إِسْرَائِیلَ غَیْرَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِی دَعْوَاهُ أَنَّهُ نَبِیٌّمِنَ الظَّفَرِ بِالْعَرَبِ كَمَا ظَفِرَ بُخْتَ

ذَلِكَ تَلَثَّمَا ورُهُ وَ اسْتَتَبَّتْ أَحْوَالُهُ فَلَمَّا أَیِسَا مِنْ اللَّهُ وَ بَایَعَاهُ طَمَعاً فِی أَنْ یَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَتِهِ وَلَایَةَ بَلَدٍ إِذَا اسْتَقَامَتْ أُمُ

كَیْدَهُمْ وَ رَدَّهُمْ بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنالُوا خَیْراً كَمَا أَتَى  وَ صَعِدَا الْعَقَبَةَ مَعَ عِدَّةٍ مِنْ أَمْثَالِهِمَا مِنَ الْمُنَافِقِینَ عَلَى أَنْ یَقْتُلُوهُ فَدَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى

رَجَا عَلَیْهِ فَصَرَعَ اللَّهُ عَاهُ وَ طَمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یَنَالَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَایَةَ بَلَدٍ فَلَمَّا أَیِسَا نَکَثَا بَیْعَتَهُ وَ خَطَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ عَلِی اً ع فَبَایَ

 .كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَصْرَعَ أَشْبَاهِهِمَا مِنَ النَّاكِثِین

 تدبر

 «هُ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَوَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّ( »1
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همین سوره. در ابتدای سوره عنکبوت بیان شد كه وقتی انسانها ادعای ایمان كنند، دچار  3این آیه تقریبا متناظر است با آیه

از اینان وقتی با  گوید و چه كسی دروغگوست. در آیه قبل فرمود كه برخیشوند تا معلوم شود چه كسی راست میفتنه می

گردند و فقط وقتی اوضاع بر وفق مراد است، حاضر به همراهی هستند. درواقع، آزار و اذیتی مواجه شوند از سخن خود برمی

 دهند. های مختلف چه رفتاری از خود بروز میبا این تعبیر نشان داد آنها كه در ادعای ایمان، دروغگویند، در موقعیت

 كند: ا با تعبیری جدید معرفی میاكنون این دو گروه ر

اند و شوند بر كسانی كه ]واقعا[ ایمان آوردهگویند و كسانی كه دروغگویند؛ به ترتیب منطبق میكسانی كه راست می

 اند.كسانی كه منافق

 

 «وَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَ( »2

؛ و هر دو را یکسان «منافقان»اشاره كرد، و به طرف دیگر با تعبیر « كسانی كه ایمان آوردند»تعبیر به یکی از طرفین با 

 تعبیر نکرد. چرا؟

كند كه ممکن است عوض شود اما دومی اسم فاعل است و داللت بر ثبوت و دوام الف. اولی داللت بر یك فعل می

یمان آورده همواره در معرض فتنه و آزمون جدید است، و ممکن است كند. این گونه تعبیر كرد از این جهت كه كسی كه امی

اش تثبیت شده است. )همانند در آزمایش بعدی بلغزد؛ اما كسی كه ادعایش دروغین است، معلوم است كه وضعیت انحرافی

 (2بر، تد400. توضیح بیشتر در جلسه3در آیه « دروغگویان»و « گویندكسانی كه راست می»كاربرد دو تعبیر 

 ب. ...

 

 «وَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَ( »3

 چیست؟« لَیَعْلَمَنَّ»مقصود از 

 بیان شد، كه شاید در اینجا نیز مد نظر باشد؛ به لینك زیر مراجعه كنید. 6، تدبر400احتماالتی در جلسه
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 اما عالوه بر آنها:

؛ المیزان، 433، ص8البیان، جاست؛ یعنی تا خداوند متمایز كند مومنان را از منافقان. )مجمع« تمییز»به معنای « علم»الف. 

 (106، ص16ج

ی این ادعاها بر مردم پوشیده و مخفی شده، برای خواهد بفرماید اگر واقعیت و تفاوت مومن و منافق در فضاب. شاید می

 (433، ص8البیان، جآشکار و معلوم است؛ و همین برای آنها بس است. )مجمع –خواهد آنها را جزا دهد كه می –خداوند 

 ج. ...

 

 «وَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَ( »4
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 را تکرار كرد؟« مَنَّلَیَعْلَ»چرا عبارت 

 عه كنید.تواند مد نظر باشد؛ به لینك زیر مراجبیان شد، در اینجا نیز می 4، تدبر400هایی كه در جلسههمه حالت

3-29-ankaboot-http://yekaye.ir/al/  

 

 «وا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقینَوَ لَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُ( »5

اند ای از مسلمانان دانستهاند و در روایات شأن نزول، این آیات اولیه را غالبا در مورد عدهاین سوره را عموما مکی دانسته

اه كنید ت، نگای از این روایات در كتب اهل سنشدند كه از دینشان برگردند. )برای مجموعهكه توسط مشركان قریش اذیت می

 (106-104، ص5به الدرالمنثور، ج

رار حکومت دهد كه مساله نفاق مربوط به بعد از استقاینکه در این آیات مکی، بحث نفاق مطرح شده، بخوبی نشان می

 (3ای منافقانه ایمان آورده بودند. )حدیثنبوده و از همان دوره ظهور اسالم در مکه نیز عده

 ثمره در تحلیل اجتماعی

آورد؛ پس هركس از شود منافق فقط كسی است كه وقتی اسالم قدرت و شوكت یافت، از ترس ایمان میداشته میگاه پن

 ای كه هنوز شوكتی در كار نیست، ایمان آورده، حتما ایمانی صادقانه دارد.روی رغبت، ویا در دوره

تواند داشته باشد، های دیگری مید، بلکه ریشهشواگرچه چنان منافقانی وجود داشته و دارند، اما نفاق به آنها خالصه نمی

 از جمله:

البی كه در پیش رسند كه این انقگاه افرادی بر اثر تیزهوشی یا عوامل دیگر، در زمان عسرت و سختی، به اطمینان می -

موج  یست بهناست، حتما به ثمر خواهد رسید؛ لذا در همان ایام كه هنوز از نظر اغلب مردم، وضعیت آینده معلوم 

 (3پیوندند تا بعدا بتوانند در مصدر امور قرار گیرند. )حدیثایجاد شده می

زدگی در دوران خوشی، كم به دالیل مختلف )به خاطر رفاهآورند، اما كمگاه افراد ابتدا واقعا و با صدق نیت ایمان می -

افتند. كم به نفاق میكند و كمدر آنها غلبه مییا به خاطر دلبستگی بیش از حد به اطرافیان و نزدیکان، ویا ...( دنیاگرایی 

بیت )شاید زبیر نمونه بارز چنین كسانی باشد چنانکه از امیرالمومنین ع روایت شده كه فرمود زبیر همواره از ما اهل

حَةَ وَ مَا زَالَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ أَنَّ الزُّبَیْرَ كَانَ أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْ طَلْ بود تا زمانی كه پسرش بزرگ شد و بین ما جدایی انداخت:

 1 (389الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، ص ؛حَتَّى بَلَغَ ابْنُهُ فَقَطَعَ بَیْنَنَا

آورند، اما ایمانشان از پشتوانه معرفتی و عملی استواری برخوردار نیست؛ و در فراز و فرود گاه انسانها ایمان می -

گردند بدون اینکه ویش، از ایمان به كفر، و دوباره از كفر به ایمان، و دوباره از ایمان به كفر برمیحوادث، در باطن خ

دِیَهُمْ مْ وَ ال لِیَهْإِنَّ الَّذینَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ یَُکنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُ»در ظاهر كافر شوند: 

                                                      
اطِبِ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا مَا کَانَ مِنْ أَمْرِ حَ»هِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: ءَ بِرَأْسِوَ رُوِیَ عَنْ زَیْدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ غَزَالِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الزُّبَیْرُ وَ جِی.  1

 « الْبَیْتِ حَتَّى بَلَغَ ابْنُهُ فَقَطَعَ بَیْنَنَانَّا أَهْلَمَا اجْتَرَأَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ عَلَى قِتَالِی وَ أَنَّ الزُّبَیْرَ کَانَ أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْ طَلْحَةَ وَ مَا زَالَ مِ بْنِ أَبِی بَلْتَعَةَ 
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: كسانی كه ایمان آوردند سپس كافر شدند سپس ایمان آوردند، سپس كافر بَشِّرِ الْمُنافِقینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیما ؛ سَبیال

شدند سپس كفرشان فزونی یافت، چنین نیست كه خداوند آنها را بیامرزد ویا اینکه آنان را به راهی هدایت كند؛ به 

 (138-137)نساء/« بده كه همانا برایشان عذابی دردناك است.این منافقان بشارت 

 و ...  -

 

 

 وَ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلینَ مِنْ خَطایاهُمْ  12( آیه29( سوره عنکبوت )409

 19/2/1396  ءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ مِنْ شَیْ

 ترجمه

و كسانی كه كفر ورزیدند به كسانی كه ایمان آوردند گفتند راه ما را پیروی كنید و ]بار[ خطاهای شما برعهده ما؛ در حالی 

 گیرنده چیزی از خطاهای آنها نیستند؛ آنان قطعا دروغگویند.كه  برعهده

 حدیث

 شود، چیست؟ای كافر میبنده( از امام صادق ع سوال شد: كمترین چیزی كه به واسطه آن 1

فرمودند: اینکه چیزی را از جانب خود بدعت بگذارد و كسی كه آن را قبول كرد، به دوستی برگیرد و از كسی كه با آن 

 مخالفت كند، بیزاری بجوید. )= آن بدعت را معیار دوستی و دشمنی قرار دهد(

 393معانی األخبار، ص

ِن مُحَمَّدِ بْنِ نِ بْنِ َأحْمَدَ بِْن الْوَلِیدِ رَضَِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ َأحْمَدَ بْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ

 عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ:

 ؟بِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَى مَا یَکُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراًقُلْتُ لِأَ

 قَالَ أَنْ یَبْتَدِعَ بِهِ شَیْئاً فَیَتَوَلَّى عَلَیْهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

دست نیافت؛ از راه حرام طلب كرد، بدان نرسید؛ پس االیام مردی بود كه دنیا را از راه حالل طلب كرد، بدان در قدیم

شیطان نزد او آمد و گفت: فالنی! دنیا را از راه حالل طلب كردی موفق نشدی؛ از راه حرام طلب كردی بدان نرسیدی؛ آیا 

 خواهی راهی نشانت دهم كه هم دنیایت را زیاد كنی و هم پیروان فراوانی پیدا كنی؟می

 گفت: بله.

 اختراع كن و مردم را بدان بخوان. گفت: یك دین
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این كار را كرد و مردم اجابتش كردند و از او اطاعت نمودند و به دنیا رسید. سپس بعد از مدتی با خود فکر كرد و گفت: 

 ای ندارم جز اینکه به سراغ هركس كه دعوتشاین چه كاری بود كه كردم؟ یك دینی اختراع كردم و مردم را بدان خواندم؟! توبه

كردم بروم و او را از این مسیر برگردانم. پس به نزد اصحابش كه دعوتش را اجابت كرده بودند رفت  و گفت: آنچه شما را 

 بدان دعوت كردم باطل بود و من خودم آن را اختراع كردم.

 ای.گویی! آن حق است ولکن تو خودت در دینت شك كرده و از آن برگشتهاما آنها گفتند: دروغ می

كنم چنین دید رفت و زنجیری آورد و با میخ آن را محکم كرد و به گردنش انداخت و گفت این را از گردنم باز نمیچون 

 ام را بپذیرد.تا خداوند متعال توبه

به عزتم سوگند اگر آن قدر مرا بخواند كه اعضای پس خداوند متعال به پیامبری از پیامبرانش وحی كرد: برو به فالنی بگو: 

دهم مگر اینکه كسانی را هم كه به وی ایمان آوردند ومردند از دعوتی كه كرده از هم متالشی شود جوابش را نمیبدنش 

 برگرداند.

 493، ص2علل الشرائع، ج

نُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ

 عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

الَ لَهُ یَا دِرْ عَلَیْهَا فَأَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَقَرَجُلٌ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْیَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا وَ طَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ یَقْ كَانَ 

ءٍ تَکْثُرُ ِبهِ دُنْیَاكَ وَ یْهَا أَ فَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَیْ هَذَا إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْیَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهَا وَ طَلَبْتَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَ

هُ فَکَّرَ فَقَالَ  دِیناً وَ تَدْعُو إِلَیْهِ النَّاسَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ وَ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا ثُمَّ إِنَّیَکْثُرُ بِهِ تَبَعُكَ قَالَ بَلَى قَالَ تَبْتَدِعُ

إِلَیْهِ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ یَأْتِی أَصْحَابَهُ الَّذِینَ أَجَابُوهُ  [ آتِیَ مَنْ دَعَوْتُهُمَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِیناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ مَا أَرَى لِی تَوْبَةً إِلَّا ]أَنْ

هُ فَلَمَّا  وَ لَکِنَّكَ شَکَکْتَ فِی دِینِكَ فَرَجَعْتَ عَنْفَیَقُولُ إِنَّ الَّذِی دَعَوْتُکُمْ إِلَیْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ كَذَبْتَ وَ هُوَ الْحَقُّ

بَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَیَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَ لَهَا وَتِداً ثُمَّ جَعَلَهَا فِی عُنُقِهِ وَ قَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى یَتُو

رْجِعَ  دَعَوْتَنِی حَتَّى تَنْقَطِعَ أَْوصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُ إِلَیْهِ فَیَنَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ قُلْ لِفُلَانٍ وَ عِزَّتِی لَوْ

 عَنْهُ.

 تدبر

 «ذِبُونَ إِنَّهُمْ لَکا ...وَ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ ( »1

چنانکه در آیه بعد  –ادعایی دروغ، و منطق كافرانی است كه « تو این كار را انجام بده، گناهش بر عهده من»این سخن كه 

 روز قیامت بشدت مواخذه خواهند شد. -اشاره شده 

 

 «ءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ  وَ ما هُمْ بِحامِلینَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْ وَ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ( »2

 دغدغه یك مومن این است كه مبادا كاری انجام دهد كه روز قیامت نتواند پاسخگوی ما باشد.
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ندارد و اگر اهمیت نشان دهند، این است كه راه ما ضرری یکی از ترفندهای منکران حقیقت، برای اینکه این دغدغه را بی

گیریم؛ در حالی كه روز قیامت، هركسی مسئول اعمال خویش است و هیچ كس بار ضرر داشت ما مسئولیتش را برعهده می

 (38؛ نجم/ 7؛ زمر/18؛ فاطر/15؛ اسراء/164)انعام/« وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» دیگری را بر دوش نکشد:

 شناسینکته تخصصی انسان

زند. هركس بخواهد مردم را به هر سمت و سویی بکشاند، است كه هویت و تصمیمات او را رقم می انسان هایدغدغه

 های آنها را در همان سمت و سو قرار دهد.گام اولش این است كه دغدغه

« گناه كردن»دین كردن مردم این است كه نکردن است؛ و از مهمترین ابزارهای بی« گناه»های یك انسان متدین، از دغدغه

گیرد؛ و یکی از علل را كم اهمیت جلوه دهند؛ و این مسیری است كه هر فرهنگ باطلی برای گسترش خویش در پیش می

 كم منکر، معروف نشود. اصرار اسالم بر نهی از منکر، همین است كه كم

ای های ماهوارهها و سریالق فیلمشود همین است. مثال از طریشاید مهمترین روشی كه در تهاجم فرهنگی به كار گرفته می

 رنگ شود.های دینی افراد كمشود تا تدریجا دغدغهروابط نامشروع به نحوی بسیار عادی و طبیعی جلوه داده می

 

 «ءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْ وَ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلینَ مِنْ » (3

آنها بار گناهان شما را »خداوند در مقام پاسخ، صرفا به جمله «. اگر گناهی داشت برعهده من»چرا وقتی اغواگران گفتند 

 ورزید؟كه رد ادعای آنهاست، بسنده نکرد؛ بلکه با تاكیدات شدید بر دروغگو بودن وی اصرار « بر دوش نخواهند كشید.

اسمیه بودن جمله، + استفاده از اسم فاعل به « + لـ« + »ان  »شامل چهار تاكید است: « إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ»)توجه شود كه تعبیر 

 جای فعل )كاذبون، به جای كذبوا( (

اید بسنده خواهد یاد دهد كه در مورد كسی كه قصد انحراف دیگران را دارد، صرفا به بیان خطای وی نبالف. شاید می

 كرد، بلکه باید با قاطعیت وی را به رسوا كرد.

( خدا هم تعبیری به 2اند )تدبرگذاری كردهها و گرایشات مومنان سرمایهب. شاید از این جهت است كه آنها روی دغدغه

 ها را علیه آنان برانگیزاند.برد كه حساسیتكار می

 شناسینکته تخصصی انسان

و رابطه مسئوالنه و دلسوزانه داشته « تولی»است. یك مومن همان گونه كه باید با مومنان « بریت»از مفاهیم مهم دینی، 

كنند كه انسان نباید بُغض باشد، باید بغض گمراهان را در دل داشته باشد تا آنها نتوانند در وی رخنه كنند. برخی خیال می

را نباید دوست داشت؛ « شر»و « باطل»حالی كه غافلند كه اوال هیچکسی را داشته باشد و باید همه را دوست داشته باشد؛ در 

اند كه الزمه دوست داشتن آنان، اجازه دادن به گسترش شر  و باطل، و نهایتا و ثانیا برخی افراد چنان در باطل و شر  فرو رفته

 نابودی انسانیت است:

 ستمکاری بود بر گوسفندان  ترحم بر پلنگ تیزدندان 

 شیرازی: و به قول سعدی
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 ستا اگر نکشد دشمن خویش ،ستا هر كه را دشمن پیش

44sh/8http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab/  

 یبه انباز كندیدولت تو گنه م به  ی  و بنواز یرا چو تعهد كن ثیخب

7sh/8http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab/  

 ج. ...

 

 «ءٍمِنْ شَیْ »وَ ما هُمْ بِحامِلینَ مِنْ خَطایاهُمْ  ؛اتَّبِعُوا سَبیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ( 4

دار هیچ چیزی عهده»را افزود و فرمود: « من شیء»ر ، تعبی«دار خطایای آنها نیستندعهده»توانست بسنده كند به با اینکه می

 چرا؟«. از خطایای آنها نیستند.

خواهد تاكید كند كه در هیچ موردی، اگر كسی ما را به انجام كاری دعوت كرد، و هر گونه ضمانتی هم الف. شاید می

شود. حتی اگر گیر محدود نمیكالن و چشم ای از مسئولیت ما كاسته نخواهد شد؛ و این مساله صرفا به امورداد، باز هم ذره

تواند برعهده بگیرد و در مورد استفاده شخصی از یك خودكار دولتی، كسی گفت انجام بده، گناهش با من، همین را هم نمی

 ما همچنان مسئول خواهیم بود.

 ب. ...

 

 

 20/2/1396  مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمَّا کانُوا یَفْتَرُونَ وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقاالً  13( آیه29( سوره عنکبوت )410

 ترجمه

تردید بارهای سنگین خود را بر دوش خواهند كشید و بارهای سنگینی عالوه بر بارهای خود؛ و قطعا روز قیامت از و بی

 اند بازخواست خواهند شد.بستهآنچه دروغ می

 شأن نزول

دیدند، و شدند، مىابو جهل و بزرگان قریش افرادى را كه نزد رسول خدا )ص( رفته، و مسلمان مىروایت شده است 

حریم نموده، از دین او داد تو هر عملى كه عرب انجام مى را حرام كرده، زنا د: محمد )ص( شراب را حرام كرده،گفتنمى

 «أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ »این آیه نازل شد: گیریم، پس ما گناه شما را به گردن مى برگردید،

 108، ص16؛ المیزان، ج142، ص5الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج

و اخرج ابن أبى شیبة فی المصنف و ابن المنذر عن ابن الحنفیة رضى اهلل عنه قال كان أبو جهل و صنادید قریش یتلقون 

جأوا إلى النبی صلى اهلل علیه و سلم یسلمون یقولون انه یحرم الخمر و یحرم الزنا و یحرم ما كانت تصنع العرب الناس إذا 

 .فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه اآلیة وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِ

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh44/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh7/
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 حدیث

بندگان خدا كه سنت هدایتگری را رایج كند، اجری دارد همانند اجر  ای از( از امام باقر ع روایت شده استك هر بنده1

آوری را رایج كند، ای از بندگان خدا كه سنت گمراهیكسانی كه بدان عمل كند بدون اینکه از اجر آنها كاسته شود؛ و هر بنده

 گناه آنها كم شود.وزر و گناهی همانند وزر و گناه كسی كه بدان عمل كرده است خواهد داشت بدون آنکه از 

 132ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 

دَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَحْمَ

مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ یْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ مَ 

سُنَّةَ ضَلَالٍ كَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ  ءٌ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّمِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ

 ءٌ.مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

ردم ای را به مكسی كه بدون علم و بدون اینکه هدایتی از جانب خدا دریافت كرده باشد، به مردم فتوا دهد )حکم شرعی

كنند و گناه كسی كه به فتوای او عمل كرده، به او هم ملحق بگوید( هم فرشتگان رحمت و هم فرشتگان عذاب او را لعنت می

 شود.می

 205، ص1المحاسن، ج

  ع قَالَ: عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

 .وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ 

 

 ( امیرالمومنین ع فرمودند:3

 ند:اآفریدگان نزد خدا دو كس همانا مبغوضترین

های جدید و آمیز ]= طرح دیدگاهبدعتكالم شیفته  ؛ى كه خدا او را به خود وانهاده، و او از راه راست به دور افتادهمرد

ای است برای هر كه با او به فتنه افتد؛ و خود گمراه او فتنهمردمان به ضاللت.  كنندهدعوتاست، و  بدون پشتوانه در دین[

 انبار گناهكننده هر كه در زندگی و پس از مرگش به او اقتدا كند. حمل كننده د، و گمراهاست از هدایت كسانی كه پیش از اوین

 گناهان خویش.در گروی ، و خود است دیگران

و در  ،دتازمیاى از نادانى فراهم ساخته، و خود را میان مردم نادان در انداخته. شتابان در تاریکى فتنه و مردى كه پشتواره

اند و او نه چنان است، چیزى را نمایان او را دانا نامیدهآدم پیماید.های سست و لرزان، راه میو خم عرصهكوركورانه در پیچ 

 ..بسیار فراهم آورده كه اندكش بهتر از بسیار آن است.

 55، ص1الکافی، ج؛  17ه، خطبهنهج البالغ

 و من كالم له ع فی صفة من یتصدى للحکم بین األمة و لیس لذلك بأهل
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اءِ [ رَجُلَانِ رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْغُوفٌ بِکَلَامِ بِدْعَةٍ وَ دُعَنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ ]تَعَالَىإِ

قَبْلَهُ مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ رَهٌْن  ضَلَالَةٍ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هُدَى مَنْ كَانَ

هُدْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ فِی عَقْدِ الْ [ بِخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ َقَمشَ جَهْلًا مُوضِعٌ فِی جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ ]غَادِرٌ[ فِی أَغْبَاشِ الْفِْتنَةِ عَمٍ بِمَا]رَهِینٌ

 1...النَّاسِ عَالِماً وَ لَیْسَ بِهِ بَکَّرَ ]بَکَرَ[ فَاسْتَکْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَیْرٌ مِمَّا كَثُرَ 

 

 كند[ان عرض میگوید خدمت امام باقر ع رسیدم و سواالتی پرسیدم؛ ]بحث به اینجا رسید كه به ایش( ابواسحاق لیثی می4

گیرند و در نامه عمل های دشمنان شما میگفتم: یا ابن رسول اهلل! این مطلب كه فرمودید خیلی عجیب است! آیا از خوبی

 گذارند؟!ما میشتوزان نسبت به دارند و آن را برای كینههای دوستداران شما برمیگذارند؟ و از بدیشیعیان ]واقعی[ شما می

سمان است، جز آاو معبودی نیست و شکافنده دانه و ایجاد كننده حیات و آفریننده زمین و  فرمود: آری به خدایی كه جز

« كننده به بندگانش نیستو خداوند به آنان ظلم نکرده چرا كه خداوند ظلم»حق نگفتم و جز با سخنی راست به تو خبر ندادم 

 (و هر آنچه به تو گفتم تماما در قرآن كریم موجود است.46)فصلت/

 تم:واقعا اینها عیناً در قرآن آمده؟گف

 فرمود: بله در بیش از سی جای قرآن! آیا دوست داری آیاتش را بر تو بخوانم؟

 گفتم: بله، یا ابن رسول اهلل!

ا پیروی كنید و ]بار[ و كسانی كه كفر ورزیدند به كسانی كه ایمان آوردند گفتند راه ما ر»فرماید: فرمود: خداوند متعال می

تردید بارهای بی و گیرنده چیزی از خطاهای آنها نیستند؛ آنان قطعا دروغگویند.شما برعهده ما؛ در حالی كه  برعهده خطاهای

 رایت بگویم؟( آیا باز هم ب13-12)عنکبوت/« سنگین خود را بر دوش خواهند كشید و بارهای سنگینی عالوه بر بارهای خود

 گفتم: بله، یا ابن رسول اهلل!

نها را گمراه آدر روز قیامت بارهای سنگین خود خود را كامل بر دوش بکشند و از بار كسانی كه بدون علم  تا»فرمود: 

 خواهد باز هم بخوانم؟( آیا دلت می25)نحل/« كردند؛ هان كه چه بد باری دارند!

 گفتم: بله، یا ابن رسول اهلل!

                                                      
 . ادامه خطبه: 1

زَلَتْ ِبهِ إِحْدَى إِنْ نَنَ النَّاسِ قَاضِیاً ضَامِناً لِتَخْلِیصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَیْرِهِ فَحَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ مَاءٍ آجِنٍ وَ ]اکَْتنَزَ[ اکْتَثَرَ ]اکْتَنَزَ[ مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَیْ

افَ َأنْ یَُکونَ قَدْ أَخْطَأَ خَی مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْکَبُوتِ لَا یَدْرِی أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ فَِإنْ أَصَابَ الْمُبْهَمَاتِ هَیَّأَ لَهَا حَشْواً رَثّاً مِنْ رَأْیِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِ

[ الرَِّوایَاتِ ]إِذْرَاءَ[ [ یَذْرُو ]یُذْرِیضَّ َعلَى الْعِلْمِ ِبضِرْسٍ قَاطِعٍ ]یُذْرِیطَأَ رَجَا َأنْ یَکُونَ قَدْ أَصَاَب جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَاالتٍ عَاشٍ رَکَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ یَعَوَ إِْن أَخْ

ءٍ مِمَّا أَنْکَرَهُ وَ لَا یَرَى ی شَیْ [ لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِ[ بِهِ ]إِلَیْهِ[ قُرِّظَ ]فُوِّضَهْلٌ لِمَا ]فُوِّضَ إِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ وَ لَا ]هُوَ[ أَ ءٌ وَ اللَّهِ بِذَرْوَ ]إِذْرَاءَ[ الرِّیحِ الْهَشِیمَ لَا مَلِی

الْمَوَارِیثُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَعْشَرٍ  مُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ تَتَمَ بِهِ لِمَا یَعْلَأَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بََلغَ مَذْهَباً لِغَیْرِهِ وَ إِنْ أَْظلَمَ عَلَیْهِ أَمْرٌ اکْ

کِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ  تاِلوَتِهِ وَ لَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَیْعاً وَ لَا أَغْلَى ثَمَناً مِنَ الْ یَ حَقَّیَعِیشُونَ جُهَّالًا وَ یَمُوتُونَ ضُلَّالًا لَیْسَ فِیهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْکِتَابِ إِذَا تُلِ

 لَا عِنْدَهُمْ أَنْکَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْکَرِ.
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« كند كه خداوند بسیار آمرزنده و رحیم استها تبدیل میهایشان را به خوبیاند كه خداوند بدیآنان كسانی »فرمود: 

ها؛ و خدا اجل از آن های دشمنان ما را به بدیكند و خوبیها تبدیل میهای شیعیان ما را به خوبی( خداوند بدی70)فرقان/

تواند او کس نمیتواند قضای الهی را برگرداند و هیچاست كه این كارش جز از روی عدل و انصافش باشد كه هیچکس نمی

 را به خاطر حکمش مورد تعقیب قرار دهد و او شنوا و داناست.

 610، ص2علل الشرائع، ج

مَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُأَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَ

 ...یٍّ الْبَاقِرِ عقَ اللَّیْثِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِبْنِ مِهْرَانَ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَا

هَذَا تُؤْخَذُ حَسَنَاتُ أَعْدَائِکُمْ فَتُرَدُّ عَلَى شِیعَتِکُمْ وَ تُؤْخَذُ سَیِّئَاتُ مُحِبِّیکُمْ فَتُرَدُّ عَلَى  فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ

لسَّمَاءِ مَا أَخْبَرْتُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا أَنْبَأْتُكَ الْحَبَّةِ وَ بَارِئُ النَّسَمَةِ وَ فَاطِرُ الْأَرْضِ وَ ا مُبْغِضِیکُمْ قَالَ إِی ]وَ[ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالِقُ 

لَ قُرْآنِ كُلُّهُ قُلْتُ هَذَا بِعَیْنِهِ یُوجَدُ فِی الْقُرْآنِ قَاإِلَّا الصِّدْقَ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ إِنَّ مَا أَخْبَرْتُكَ لَمَوْجُودٌ فِی الْ

ا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قالَ نَعَمْ یُوجَدُ فِی أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِینَ مَوْضِعاً فِی الْقُرْآنِ أَ تُحِبُّ أَنْ َأقْرَأَ ذَلِكَ عَلَیْكَ قُلْتُ بَلَى یَ

ءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ حْمِلْ خَطایاكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِینَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْالَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَ لْنَ

الَّذِینَ  هُمْ كامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِأَوْزارَوَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ الْآیَةَ أَزِیدُكَ یَا إِبْرَاهِیمُ قُلْتُ بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لِیَحْمِلُوا 

فَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَال ساءَ ما یَزِرُونَ أَ تُحِبُّ أَنْ أَزِیدَكَ قُْلتُ بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ 

صَافِهِ تِنَا حَسَنَاتٍ وَ یُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِ أَعْدَائِنَا سَیِّئَاتٍ وَ جَلَالِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ عَدْلِهِ وَ إِنْاللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِ شِیعَ

 ...لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَ ال مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیم

 تدبر

 «وَ أَثْقاالً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمَّا كانُوا یَفْتَرُونَوَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ ( »1

كسی كه دیگری را به گناهی دعوت كند، بار گناهان او را هم عالوه بر بار گناه خود به دوش خواهد كشید و روز قیامت 

 (1ای خودش هم مواخذه دارد. )حدیثباید جواب آن را هم بدهد؛ و البته گناه خود آن گناهکار بر

 نکته اجتماعی

یابیم بسیاری از اوقات، عمال و به طور غیرمستقیم در اگر دقت كنیم كه دعوت كردن صرفا دعوت مستقیم نیست، درمی

 كشیم. مثال:ای بر دوش میحال دعوت دیگران به گناه هستیم و طبق این آیه بار اضافه

كند و ما به جای اینکه بکوشیم الف دارند و یکی از آنها برای ما از اختالفش تعریف میوقتی كه زن و شوهری با هم اخت

 كنیم؛این اختالف را كم كنیم با سخنان نامناسبی علیه شخص غایب، عمال این اختالف را شدید می

با سخنان خود بر سختی خواهد كار ثوابی انجام دهد ویا خطایی را ترك كند، كه البته سختی دارد و ما وقتی كه كسی می

بویژه چادر، و مخصوصا در سنین « حجاب»كنیم. )نمونه رایج این را در مورد افزاییم و عمال او را از آن كار منصرف میكار می

 توان دید(ابتدای بلوغ، متاسفانه زیاد می
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تو »و محتاجند و با این بهانه كه خواهد به نیازمندی كمك كند ما با بیان اینکه دهها نیازمند دیگری مثل اوقتی كسی می

 داریم.عمال وی را از كمك كردن بازمی« كه نمی توانی به همه كمك كنی، و این چه فرقی با بقیه دارد

 و ...

 

 «نَوَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقاالً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمَّا كانُوا یَفْتَرُو( »2

 «.شما گناه بکنید، گناهش برعهده ما»دهند كه گمراهان برای اینکه مردم را به گمراهی بکشند، وعده می

 خدا در این دو آیه دو نکته را تذكر داد:

 شود. )آیه قبل(دهند، بیهوده است و با وعده آنان از بار گناه شما كم نمیاول اینکه این ضمانتی كه آنها می

ای برای خود دهند، بار اضافهای كه انجام میكنندهحال، آنها به خاطر همین وعده باطل و اقدام گمراه دوم اینکه در عین

 (108، ص16گیرند. )المیزان، جكنند كه به خاطر این هم مورد مواخذه قرار میایجاد می

 

 «وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقاالً مَعَ أَثْقالِهِمْ ( »3

دهد؛ و لذا هیچکس بار دیگری ست كه جزای اخروی هركس، باطن همان عملی است كه در اینجا انجام میمگر نه این ا

 (. پس این چطور است كه بار دیگری هم بر دوش آنهاست؟116ی؛ انعام/وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْركشد )را بر دوش نمی

 پاسخ

 اند.ی است كه انجام داده«گمراه كردن»این بار اضافی در واقع، باطنِ عملِ 

گمراه »فرماید: یکی بار گناهانی كه مستقیما از آنها صادر شده را بر دوش دارند؛ و دیگری، بار گناه در واقع این آیه می

دهند لذا این بار كه بر دیگران، عملی است غیر از خود گناهی كه گمراهان انجام می« گمراه كردنِ»دیگران. و چون « كردن

 كاهد.شدگان نمیگیرد، از بار گمراهكنندگان قرار میاهدوش گمر

 

 «وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقاالً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمَّا كانُوا یَفْتَرُونَ( »4

ارَهُمْ كامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذینَ لِیَحْمِلُوا أَوْز»سوره نحل  25مضمون این آیه بسیار نزدیك است به مضمون آیه

تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند، و ]نیز[ بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را  :یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ

 (108، ص16؛ المیزان، ج 433، ص8مجمع البیان، ج)« كنندگمراه مى

 

 

 میالد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود، بر تمامی دوستداران عدالت و منتظران ظهورش مبارك باد
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 بندی آیات ابتدایی سوره عنکبوتجمع

شود، اند آن گونه كه از ابتدا و انتها و سیاق آیاتی كه در این بین آمده فهمیده میآن گونه كه برخی از مفسران توضیح داده

اصلی سوره عنکبوت تبیین این واقعیت مهم است كه ایمان آوردن صرفا به ادعا كردن نیست؛ بلکه اگر كسی ظاهرا غرض 

دهند تا مومن حقیقی از مدعی دروغین بازشناخته شود و این امتحان های سنگینی قرار میها و آزمایشایمان آورد او را در فتنه

 (200-199، ص16امتها بوده است. )المیزان، جهای رایج خداوند در تمامی و ابتالء یکی از سنت

آیه ابتدایی این سوره نمود و بروز دارد. صورت مساله این است كه مبادا گمان كنید  11این مطلب بیش از هرجا در همین 

ر گرفتن شوید خودتان را برای قراكه رسیدن به ایمان واقعی بدون در فتنه افتادن، شدنی است؛ یعنی اگر وارد وادی ایمان می

ها ها ریزشهای دشوار آماده كنید و جز به لقاءاهلل به چیزی دل نبندید؛ و این یك واقعیت مسلم است كه در این آزموندر آزمون

 سازد. هایی در كار خواهد بود كه راستگو و دروغگو، مومن واقعی و منافق، را نمایان میو رویش

اند، یحا از اسم فاعل استفاده كرد، یعنی كسانی كه مدعی دروغینجالب اینجاست كه در مورد دروغگو و منافق صر

اند كه هستند؛ اما در مورد نقطه مقابل آن، از ضمیر موصول و فعل )الذین صدقوا، الذین آمنوا( استفاده كرد، شاید براین همین

 های بعدی زمین بخورند.ونبسا در آزماند! اما چهاند، فعال این گونهاینکه نشان دهد كسانی كه راستگو و مومن

بعد از این تذكر عمومی به وقو ع قطعی فتنه در جامعه ایمانی و لزوم جدی گرفتن مرگ و لقاءاهلل در زندگی برای غلبه 

 ها، هم تصویری كالن از این دو گروه ارائه داد و هم دو عرصه مهم فتنه را برشمرد:كردن بر فتنه

بنیادی منافقان كه برند؛ و نیز سستمل مومنان و اجر فراوانی كه از این استقامت میتصویری كالن ارائه داد از صبر و تح

 كنند و و فقط هنگام خوشی همراهند؛ آزار و اذیت در راه دین را همچون عذاب خدا غیرقابل تحمل قلمداد می

رفی كرد: گاه حتی از جانب شود، را چنین معهایی كه از جانب گمراهان دامنگیر مومنان میو دو عرصه مهم از فتنه

ها ترین دغدغهدینش كنند؛ و گاه از راه عمیقآورند كه بینزدیکترین و ظاهرا دلسوزترین كسان )والدین شخص( بر او فشار می

 «.خالف دین رفتار بکنید؛ مسئولیتش با ما»گردند كه شوند و مدعی میترین حاالت انسانی وارد میو  درونی

توانند مسیر انقالب های آخرالزمان تاكید شده، شاید بتوان گفت كه این آیات میدر روایات بر فتنهاگر توجه كنیم كه 

 اسالمی ما تا ظهور را ترسیم كنند.

 

 آیات پایانی سوره انبیاء

به  از آنجا كه در شرف ایام اهلل مبارك نیمه شعبان و والدت امام زمان ع قرار داریم، مناسب است سراغ آیاتی برویم كه

 شاءاهلل به تدبر در آیات پایانی سوره انبیاء خواهیم پرداخت. بحث مهدویت مرتبط باشد. از این جهت، در چند روز آینده، ان
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  یْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلینَ یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَ  104( آیه 21( سوره انبیاء )411

21/2/1396 

 ترجمه

ها، همان گونه كه ابتدای آفرینش را آغاز كردیم، دوباره پیچیم همچون پیچیدن طوماری از نوشتهروزی كه آسمان را می

 دهنده آنیم.تردید ما انجامای است بر ما؛ كه بیگردانیمش؛ وعدهبازمی

 ای و نحوینکات ترجمه

 «یِّطَ» «نَطْوِی»

چیزی را در درون چیز دیگر مندرج كردن به نحوی كه این »است. اصل این ماده داللت بر اینکه « طوی»هر دو از ماده 

« پیچیدندرهم»یا « پیچیدن»( و لذا شاید معادل مناسب آن، 429، ص3معجم المقاییس اللغة، جدو همدیگر را در هم گیرند )

ن ماده داللت دارد به یك نحوه جمع شدن، در مقابل پخش و باز شدن؛ یعنی چیزی كه اند كه اصل ایباشد. برخی توضیح داده

است؛ و یا به اقدام ماری « منطوی« »باطن»همواره در « نیت»گویند اقتضای باز و پخش شدن را دارد، جمع شود؛ چنانکه می

 ( 149، ص7لکریم، جالتحقیق فی كلمات القرآن اگویند )می« تطو ی»كند كه خود را جمع و حلقه می

و بر همین اساس، برخی در مورد « طَوَی الل هُ عُمرَهُ» گویندبرند و مینیز به كار می« گذر عمر»را در مورد « طی »البته كلمه 

ل اول كه به اند دو احتمال مطرح است؛ یکی همان احتما( گفته67)زمر/ «وَ السَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ »آیه محل بحث و نیز آیه 

و به پایان رسیدن عمر « هالك شدن»پیچیده شدن آسمان و جمع شدن بساط آن باشد؛ و دیگری به معنای اینکه معنای درهم

 (534مفردات ألفاظ القرآن، صآن باشد )

كه در دو جای قرآن در وصف وادی مقدسی كه حضرت موسی ع در آنجا به توفیق سخن گفتن با « طُوی»در مورد كلمه 

(، دو احتمال مطرح شده است. یکی اینکه این اساسا اسم خاص 16؛ نازعات/12طه/؛ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویخداوند نائل شد )

ای را درنوردیده )مسیر زیر اند، گویی كه راه طوالنی)نام یك منطقه( باشد؛ دوم اینکه اشاره به حالتی باشد كه او را برگزیده

مفردات ألفاظ القرآن، بود. )خواست با تالش خود آن را بپیماید بسیار برایش طوالنی میكه اگر میپیچیده( پای او درهم

كه قبل از آن آمده، « مقدس»اند كه همانند كلمه اند و گفته( هرچند برخی با اینکه این نام یك وادی باشد مخالفت كرده534ص

ای است كه از تعلقات دنیوی مادی برتر است و در انی و معنویكند و مقصود راه روحداللت بر وجهه معنوی آن وادی می

پیچیده مسیر مکاشفات الهوتی قرار دارد و آنچه اقتضای نشر و بسط در رسالت را دارد، همگی در این مسیر جمع و درهم

التحقیق است( )« دایته»و به معنای » هَدَیَ »كه مصدر از ماده « هُدی»شده است؛ و به این معنای مصدر است )شبیه به كلمه 

 (150، ص7فی كلمات القرآن الکریم، ج

 «نَطْوِی)»این ماده جمعا همین پنج بار در قرآن كریم به كار رفته است كه دوبار آن در همین آیه به صورت فعل و مصدر 

 «.مَطْوِیَّاتٌ »و یکبار هم به صورت اسم مفعول « طُوی»و دوبار به صورت «( طَیِّ»و 
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 « السِّجِلِّ»

ه معنای دلو بزرگ رایج است كه ب« السَّجْل »داللت دارد بر لبریزی پس از پُر شدن، كه از این ماده، كلمه « سجل»ماده 

ألفاظ القرآن،  مفردات؛ 136، ص3معجم المقاییس اللغة، جبرند. )است و برای پستان پر از شیر هم همین تعبیر را به كار می

 (398ص

ریختن و نشر دادن،  اند كه این ماده داللت دارد بر جمع و انباشته شدن به منظورگونه توضیح دادهبرخی این معنای را این 

 رود.ار میشود زیرا برای در خود جمع كردن و سپس ریختن آن به كو به همین جهت بر دلو و پستان پر از شیر اطالق می

اند كه اصل ل دادهی مخلوطی از سنگ و گل است؛ برخی احتمادر قرآن كریم آمده كه به معنا« سِجِّیلُ»از همین ماده كلمه 

 اند نوشتهلب را میباشد(؛ و آنگاه به همین مناسبت به سنگی كه روی آن مطا« گِل-سنگ»این كلمه از فارسی آمده باشد )معربِ 

ألفاظ القرآن،  مفرداتباشد )كردند این تعبیر به كار رفته گفته شده و بتدریج بر هر چیزی كه رویش كتابت می« السِّجِل »

 (398ص

را صیغه مبالغه )وزن فِع یل، همانند صد یق( از ماده « سِجِّیل»اما برخی صریحا با معرب بودن این كلمه مخالفت كرده، 

ای كه  كند بر چیزی كه اجزایش جمع شده و برای پرتاب كردن مناسب است )مانند گِل پختهاند كه داللت میدانسته« سجل»

( 82؛ هود/سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ)« منضود»این كلمه با تعبیر  1اند كه در یك مورد،ال سفت شده است( و موید این را آن دانستهكام

نوع خاصی از « سجیل»توصیف شده كه تاكید است بر اینکه اجزایش كامال به هم منضم گردیده و محکم شده است؛ و ظاهرا 

هم صیغه مبالغه )وزن فِعِل ، مانند فلز ( است كه داللت بر مبالغه و شدت دارد و به « سِجِل »باشد. بر همین اساس، سنگها می

شود، ]نه متن و محتوای كتاب[ و در آن احوال و حوادث مختلف جمع و ضبط معنای كتاب و چیزی كه روی آن نوشته می

 (59، ص5التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، جباشد. )گردد، میمی

آن است كه بساط « لِّ لِلْکُتُبِطْوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِنَ»، معنای «سِجِل  »و بر اساس هردو توضیح فوق از كلمه به هر حال 

 ها همه را در خود جمع كرده است.كنیم همانند كتابی كه برای حفظ و ضبط نوشتهآسمان را جمع می

پخش شده بود  مطالبی كه در حالت عادی بسط یافته ود آن[ به تعبیر دیگر، همان طور كه كتاب ]به معنای كاغذها و جل

پیچیم. )همان، میكنیم و درهمكند؛ ما هم آسمان را كه در حالت عادی بسط و گسترش داشت، جمع میرا در خود جمع می

 (149، ص7ج

 رفته است.به كار « سِج یل»، و سه بار كلمه «سِجِل »، صرفا یکبار كلمه «سجل»در قرآن كریم، از ماده 

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

                                                      
را نوشته است و در « منضود»کلمه « لوَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّی»سوره حجر  74. البته مرحوم مصطفوی در اینجا به اشتباه در پایان آیه 1

( را دارای وصف منضود دانسته است که احتماال 4؛ فیل/هِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍتَرْمیواقع، دو مورد از سه مورد استعمال قرآنی این واژه )مورد سوم: 

شود ولی مسلما منظور مرحوم سوره هود می ۸1آورده که دقیقا عبارت آیه « علیها»ناشر برای رفع این مشکل عبارت را به صورت سهوالقلمی بوده است. 

 کند.( اشاره می15سوره هود )سوره 74( دقیقا به آیه 15/74معناست و ثانیا ایشان با گذاشتن شماره )مصطفوی این نبوده است زیرا اوال تکرار بی
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ستشان گویند كه زیردستش سه هزار فرشته است و هر یك زیردمی« اسماعیل»ای هست كه به او همانا در هوا فرشته

كند یمبعوث م ای را به جانب آنهاشود، خداوند فرشتهشمرند؛ هنگامی كه سر سال میصدهزار نفر، كه اعمال بندگان را برمی

وند تبارك و دهد[ و این همان سخن خداكند ]نُسج میشود پس آن را از همه آنها یکجا جمع میگفته می« سِجِل  »كه به او 

 «هاپیچیم همچون پیچیدن طوماری از نوشتهروزی كه آسمان را می»تعالی است كه: 

 54الزهد، ص

 الَ:أَبِی حَمْزَةَ عَنْ َأبِی جَعْفَرٍ ع قَ النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ

ةِ أَلْفٍ یُحْصُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ فَإِذَا كَانَ إِنَّ فِی الْهَوَاءِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِیلُ عَلَی ثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی مِائَ

طْوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ السِّجِلُّ فَانْتَسَجَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَوْمَ نَ رَأْسُ السَّنَةِ بَعَثَ اللَّهُ

 1.لِلْکُتُب

 

داوند پابرهنه خ! شما به سوی ای خواند و فرمود: ای مردم( از پیامبر اكرم ص روایت شده است كه پیامبر اكرم ص خطبه2

 گردانیمش؛ره بازمیهمان گونه كه ابتدای آفرینش را آغاز كردیم، دوبا»و عریان محشور خواهید شد، سپس این آیه را خواندند: 

 «دهنده آنیم.تردید ما انجامای است بر ما؛ كه بیوعده

، 2السالم، ج بار فی فضائل األئمة األطهار علیهمشرح األخ؛ 467عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار، ص

 263ص

دَّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ الْآیَةَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ قَالَ حَ «ا دُمْتُ فِیهِمْموَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً »وَ مِنْ صَحِیحِ الْبُخَارِیِّ فِی تَْفسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی 

  بْنَ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِیرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِیدَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْ

نا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا كَما بَدَأْ»خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ مَحْشُورُونَ إِلَی اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ 

 2.إِنَّا كُنَّا فاعِلِینَ

 همچنین از امیرالمومنین ع در وصف حشر مردمان آمده است:

ه جانب حیات بپس به آن ]= زمین[ برگشتند همان گونه كه پابرهنه و عریان آن را ترك كردند و از آنجا با اعمالشان 

ش را آغاز كردیم، همان گونه كه ابتدای آفرین»د، همان گونه كه خداوند سبحان و متعال فرمود: دائمی و سرای باقی كوچ كردن

 «دهنده آنیم.تردید ما انجامای است بر ما؛ كه بیوعده گردانیمش؛دوباره بازمی

 183-182تحف العقول، النص، ص؛ 111البالغه، خطبهنهج

                                                      
 آمده است: 77، ص2تفسیر القمی، جن در . همچنی 1

 عنى یطویها أی یفنیها فتتحول دخانا و األرض نیراناو أما قوله: یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ قال السجل اسم الملك الذی یطوی الکتب و م

ا رَبِّ أَصْحَابِی فَیُقَالُ إِنََّك مَ الْقِیَامَةِ إِبْرَاهِیمُ أَلَا وَ إِنَّهُ یُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِی فَیُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ یَثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ یُکْسَى یَوْ.  2

ءٍ شَهِیٌد کُلِّ شَیْ یْهِمْ َشهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْتَ َعلىوَ کُنْتُ عَلَ -لَا تَدْرِی مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ کَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ

 فَیُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ یَزَالُوا مُرْتَدِّینَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ
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كَما بَدَأْنا  نَهُ وَ تَعَالَیا قَالَ سُبْحَایَاةِ الدَّائِمَةِ وَ الدَّارِ الْبَاقِیَةِ كَمَالْحَ ی قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَفَجَاءُوهَا كَمَا فَارَقُوهَا حُفَاةً عُرَاةً

 أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِینَ.

 

 ایشان خود سخن را آغاز كرد و فرمود: گوید: خدمت امام صادق ع بودیم كه( كُلیب می3

ت كه به كند و مطلب از این قرار اسهنگامی كه روز قیامت شود خداوند همه بندگان را در یك عرصه واحدی جمع می

ن و انس و فرشته شود كه با هرآنکه در توست، هبوط كن؛ پس اهل آسمان دنیا به تعداد دوبرابر آنچه از جآسمان دنیا وحی می

یابد تا دامه میكنند و همین طور اكنند؛ سپس اهل آسمان دوم به اندازه دو برابر كل اینها هبوط میین هست، هبوط میدر زم

 یادهد: شوند سپس منادی ندا میكنند؛ پس جن و انس در هقت پرده از فرشتگان واقع میاینکه اهل هفت آسمان هبوط می

( پس 33الرحمن/« )دآسمانها و زمین به بیرون رخنه كنید، پس رخنه كنی یهارانهتوانید از كیگروه جن یان و انسیان، اگر م

 اند.یابند كه با هفت حلقه از فرشتگان احاطه شدهنگرند و میمی

 80، ص7بحار األنوار، ج

 :یُحَدِّثُنَا فَقَالَ نْشَأَرَوَی مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ كُلَیْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَ

نْیَا أَنِ اهْبِطِی بِمَنْ فِیكِ فَیَهِْبطُ أَهْلُ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ َو ذَِلكَ أَنَّهُ یُوحِی إِلَی السَّمَاءِ الدُّ 

زَالُونَ كَذَلِكَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الْمَلَائِکَةِ ثُمَّ یَهْبِطُ أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ بِمِثْلِ الْجَمِیعِ مَرَّتَیْنِ فَلَا یَالسَّمَاءِ الدُّنْیَا بِمِثْلَیْ مَنْ فِی الْأَرْضِ مِنَ 

کَةِ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ حَتَّی یَهْبِطَ أَهْلُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَیَصِیرُ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ فِی سَبْعِ سُرَادِقَاتٍ مِنَ الْمَلَائِ

 1اسْتَطَعْتُمْ الْآیَةَ فَیَنْظُرُونَ فَإِذَا قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ سَبْعَ أَطْوَاقٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.

                                                      
 باشدن آیه مرتبط میهم به ای 17۸در جلسه 2. حدیث 1

7-75-http://yekaye.ir/qiamat/  

 قلمداد شود:  هیآ یبر مضمون اصل یشرح تواندیدارد که م ینینهج البالغة، مضام 1۸6خطبه

کَیْفَ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ  نْیَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَ اخْتِرَاعِهَا وَدِهَا وَ لَیْسَ فَنَاءُ الدُّالْمُفْنِی لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَّى یَصِیرَ مَوْجُودُهَا کَمَفْقُو هُوَ

بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى  جْنَاسِهَا وَ مُتَبَلِّدَةِ أُمَمِهَا وَ أَکْیَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِا وَ أَوَ مَا کَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَ سَائِمِهَا وَ أَصْنَافِ أَسْنَاخِهَ احَیَوَانِهَا مِنْ طَیْرِهَا وَ بَهَائِمِهَ

عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ   رَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِیرَةًوَ تَاهَتْ وَ عَجَزَتْ قُوَاهَا وَ تَنَاهَتْ وَ عُقُولُهَا فِی عِلْمِ ذَلِكَ إِحْدَاثِهَا وَ لَا عَرَفَتْ کَیْفَ السَّبِیلُ إِلَى إِیجَادِهَا وَ لَتَحَیَّرَتْ

یَکُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ  ائِهَا کَذَلِكَ ءَ مَعَهُ کَمَا کَانَ قَبْلَ ابْتِدَفَنَاءِ الدُّنْیَا وَحْدَهُ لَا شَیْ دَ بَعْ مُقِرَّةٌ بِالْعَجْزِ عَنْ إِنْشَائِهَا مُذْعِنَةٌ بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا وَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ یَعُودُ 

مِیعِ الْأُمُورِ بِلَا هِ مَصِیرُ جَءَ إِلَّا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِی إِلَیْفَلَا شَیْ  عَاتُونَ وَ السَّاوَ لَا مَکَانٍ وَ لَا حِینٍ وَ لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْآجَالُ وَ الْأَوْقَاتُ وَ زَالَتِ السِّنُ

قُ مَا ذْ صَنَعَهُ وَ لَمْ یَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْءٍ مِنْهَا إِصُنْعُ شَیْ کَأَّدْهُلَى الِامْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا لَمْ یَتَقُدْرَةٍ مِنْهَا کَانَ ابْتِدَاُء خَلْقِهَا وَ بِغَیْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا کَانَ فَنَاؤُهَا وَ لَوْ قَدَرَتْ عَ

 ضِدٍّ مُثَاوِرٍ وَ لَا لِلِازْدِیَادِ بِهَا فِی بِهَا مِنْ تِرَازِا لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى نِدٍّ مُکَاثِرٍ وَ لَا لِلِاحْخَلَقَهُ وَ بَرَأَهُ وَ لَمْ یُکَوِّنْهَا لِتَشْدِیدِ سُلْطَانٍ وَ لَا لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَ نُقْصَانٍ وَ لَ

فِی تَصْرِیفِهَا وَ تَدْبِیرِهَا وَ لَا  هِیْ إِلَیْهَا ثُمَّ هُوَ یُفْنِیهَا بَعْدَ تَکْوِینِهَا لَا لِسَأَمٍ دَخَلَ عَلَ لَا لِمُکَاثَرَةِ شَرِیكٍ فِی شِرْکِهِ وَ لَا لِوَحْشَةٍ کَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یَسْتَأْنِسَمُلْکِهِ وَ

سَکَهَا بِأَمْرِهِ وَ أَتْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ ثُمَّ یُعِیدُهَا هُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ وَ أَمْءٍ مِنْهَا عَلَیْهِ لَمْ یُمِلَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَیَدْعُوَا لِثِقَلِ شَیْ لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَیْهِ وَ لَ

 ءٍ مِنْهَا عَلَیْهَا.اجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهَا وَ لَا اسْتِعَانَةٍ بِشَیْ بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَیْرِ حَ
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 تدبر

 «یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ( »1

 ها،( چیست؟پیچیم همچون پیچیدن طوماری از نوشتهزی كه آسمان را میمراد از این آیه )رو

گران مخفی ها از چشم دیالف. همان گونه كه وقتی مطالبی درون طوماری نوشته شود با جمع شدن آن طومار، آن نوشته

ید قدرت  آسمانها در ها در نزد خود طومار هم حاضر نباشد؛ بساطگردد ولی این به معنای آن نیست كه نوشتهو غایب می

ا همچنان آشکارند؛ شود اما برای خود عالم غیب و نزد خداوند، اینهشود و از عالم ظاهر به عالم غیب فرستاده میالهی جمع می

 (328، ص14( است )المیزان، ج21)حجر/« خزائن غیب»و در واقع، این به معنای بازگشت همه موجودات به 

عمر و سدی و عطا؛ به نقل ؛ و نیز نظر ابی1كند )حدیثاعمال همه بندگان را جمع میكه  1ای استب. سجل نام فرشته

كند تشبیه شده پیچیدن آسمانها به كار این فرشته كه نامه اعمال همه بندگان را جمع می( و درهم106، ص7البیان، جاز مجمع

 است.

عدوم كردن م)پیچیدن كتاب، نه  –نه، موجود  -« بكتا»و  –نه، معدوم شدن  -« پیچیدنطی: درهم»ج. اینکه از تعبیر 

قی برای رغم برچیده شدن بساط آسمان، اما هنوز یك نحوه وجود ضعیف و رقیدهد كه علیموجود( استفاده كرد، نشان می

را دارد. ود واقعی آسمان باقی است و این گونه نیست كه كامال عدم شده باشد؛ شبیه وجود كتبی، كه مرتبه بسیار ضعیفی از وج

 (59، ص5التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج)

 2د.  ...

 

 «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ ( »2

 گردانیمش( چیست؟مقصود از این عبارت )همان گونه كه ابتدای آفرینش را آغاز كردیم، دوباره بازمی

ز شکم مادر خارج اای همراهش نیست[ و عریان ار و سیلهالف. همان گونه كه انسانها را پابرهنه ]كنایه از اینکه هیچ ابز

 (106، ص7البیان، جمجمع ؛ و نیز2شوند )حدیثكردیم، همین گونه هم در قیامت زنده می

، 14میزان، جگردانیم. )الب. همان گونه كه آفرینش نخست را انجام دادیم، به همان سهولت دوباره این عالم را برمی

 (106، ص7البیان، جاج، به نقل از مجمع؛ و نظر حسن و زج329ص

البیان، عباس، مجمعكنیم )نظر ابنج. همان گونه كه در ابتدا هیچ چیزی نبود و همه هالك بودند، دوباره همه را هالك می

 (106، ص7ج

                                                      
 (106، ص7ج ان،یالباست )مجمع نوشتهیرا م امبریپ یهابوده که نامه ینام کاتب« سجل»شده  تیعباس روااز ابن.  1

  . این نکته را چون مشکوك بودم در متن نگذاشتم: 2

با سریع شدن خود  یچشی است. شاید این آیه به نحوی به این نکته اشاره دارد و در عرصه قیامت این پیچشحرکت کهکشانها همگی به صورت پ

 شود(ها گفته میهمه چیز را در خود فروبرد )شبیه آنچه در مورد سیاهچاله
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ن آنها را انجام دهیم كه روال پدید آوردنِ نخستید. روال و سیر پدید آوردن دوباره موجودات را به همان ترتیبی انجام می

 دادیم.

 ه. ...

 

 «هُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلینَیَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُ( »3

 چیست؟ « ای كه برعهده خداستوعده»این 

 و چرا بر وعده قطعی بودنش اصرار شده است؟

 ؛ «بساط آسمان، برچیده شود» الف. اینکه

 و علت اصرار این است كه انسان فناپذیر بودن همه چیز را جدی بگیرد.

 شناسینکته تخصصی انسان

خواهد كه هیچگاه خواهد جاودانه باشد و البته انسان نهایتا جاودانه خواهد بود؛ اما انسان غالبا دلش میانسان دلش می

نهایت ادامه دهد؛ و ظاهرا همین امر بوده كه موجب شد یکی از دو ترفند اصلی شیطان تا بینمیرد و همین طور به زندگی خود 

(. اما یك واقعیت را باید جدی 120باشد. )طه/ «جاودانگی»وعده برای فریب حضرت آدم )برای خوردن از درخت ممنوعه(، 

خواهد كه هیچ مرگ و انتقالی در مسیرش ی میاشود و اگر انسان جاودانگیای بساط همه چیز جمع میبگیرد كه در مرحله

 نباشد، زهی خیال باطل.

 ؛ «بساط عالم بعد از برچیده شدن، دوباره همانند ابتدای عالم برقرار شود»ب. اینکه 

و علت اصرار بر آن، این است كه انسانها زندگی نهایی و دوباره خود و آخرت را جدی بگیرند و مرگ را پایان كار 

 نشمرند.

 ...ج. 

 

 

 22/2/1396  وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ   105( آیه 21( سوره انبیاء )412

 ترجمه

 ام به ارث خواهند برد.نوشتیم كه همانا زمین را بندگان شایسته« ذكر»و به تحقیق، در زبور بعد از 

 حدیث

سوال شد « و به تحقیق، در زبور بعد از ذكر نوشتیم»فرماید: ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه می1

 كه زبور و ذكر چیست؟
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ل علم است فرمودند: ذكر نزد خداست؛ و زبور آن است كه بر حضرت داود ع نازل شد و هر كتابی كه نازل شده نزد اه

 و ماییم آنها.

 باشد[« لوح محفوظ»، «ذكر»كر نزد خداست؛ شاید منظور از ]اینکه ذ

 1361، ص1بصائر الدرجات، ج؛ 226، ص1الکافی، ج

أَنَّهُ سَأَلَهُ   عیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِمُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَ

 ؟الزَّبُورُ وَ مَا الذِّكْرُ مَا« فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ وَ لَقَدْ كَتَبْنا»عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

 2 أَهْلِ الْعِلْمِ وَ نَحْنُ هُمْ.قَالَ الذِّكْرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الزَّبُورُ الَّذِی أُنْزِلَ عَلَی دَاوُدَ وَ كُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ فَهُوَ عِنْدَ

 

دم دور گوید: حج بجا آوردم سپس به مدینه رفتم و وارد مسجدالنبی ص شدم و دیدم مرمی عبد الرحمن بن بکار( 2

سیما مردی خوش دهد. به سمت او رفتم كه یکدفعه دیدمكنند و او به آنها فتوا میمالك بن انس جمع شده، از او استفتاء می

ود پرسیدم: او باند و مردم را از ایشان دور می كنند. از كسانی كه آنجا ای دور و بر ایشانت دیگر مسجد است و عدهدر سم

 كیست؟

 گفتند: موسی بن جعفر ع.

 مالك را رها كردم و دنبال او رفتم و سعی كردم راهم را به سوی او باز كنم تا به وی چسبیدم؛ گفتم:

 ین است.ام، از شیعیان شما و كسی كه با والیت شما به دین خدا متداز اهالی مغربیا ابن رسول اهلل! من مردی 

 اند كه از ایشان بر تو نگرانم!فرمود: فالنی از من فاصله بگیر؛ اینجا مامورانی را بر من گمارده

 خواهم سوال از شما بپرسم!گفتم: بسم اهلل؛ من می

 فرمود: بپرس.

                                                      
 زَّبُورُ الَّذِی نَزَلَ عَلَى دَاوُدَ وَ کُلُّ کِتَابٍ نَزَلَ فَهُوَ عِنْدَ الْعَالِمِ.قَالَ الذِّکْرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ال. سندشان یکی است اما عبارت در بصائر اندکی تفاوت دارد:  1

 : آمده است 75، ص1إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل اهلل تعالى فرجه الشریف، ج. در  2

ثُها عِبادِیَ الِحُونَ عن الصادق علیه السّالم: الکتب کلّها ذکر اللّه أَنَّ الْأَْرضَ یَرِرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّقوله تعالى وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَ

 الصَّالِحُونَ قال: القائم علیه الساّلم و أصحابه

بحث هم از امام  وضیح آیه مربوط بهای است که ظاهرا تآمده است که لحن بیان به گونه 297، ص2تفسیر القمی، جهمچنین این مطلب هم در 

 باشد:صادق ع می

نى الحسن و الحسین ع ثم عطف على الحسین ع فقال: عو قوله وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً قال: اإلحسان رسول اهلل ص و قوله بِوالِدَیْهِ إنما 

لَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَا الْحُسَیْنِ ع قَبْلَ حَمْلِهِ وَ أَنَّ الْإِمَامَةَ تَکُونُ فِی وُلْدِهِ إِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ بَشَّرَهُ بِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً و ذلك

نْصُرُهُ حَتَّى یَقْتُلَ أَعْدَاءَهُ وَ یَمْلِکَُه یَی عَقِبِهِ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ یُقْتَلُ ثُمَّ یَرُدُّهُ إِلَى الدُّنْیَا وَ ضَهُ بِأَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِیُصِیبُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْمُصِیبَةِ فِی نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ ثُمَّ عَوَّ

« ضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَوَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْ»لُهُ: الْآیَةَ، قَوْ« رْضِوَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَ»الْأَرْضَ وَ هُوَ قَوْلُهُ 

حُسَیْنِ وَ قَتْلِهِ فَحَمَلَتْهُ کُرْهاً، عْدَاءَهُمْ وَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع بِخَبَرِ الْقْتُلُونَ أَفَبَشَّرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ ص أَنَّ أَهْلَ بَیْتِكَ یَمِْلکُونَ الْأَرْضَ وَ یَرْجِعُونَ إِلَى الدُّنْیَا وَ یَ

 .ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَلْ رَأَیْتُمْ أَحَداً یُبَشَّرُ بِوَلَدٍ ذَکَرٍ فَتَحْمِلُهُ کُرْها
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 كند؟كه مهدی از شماست؛ قیامش چه موقع است و از كجا قیام می اندگفتم: برای ما روایت كرده

باشد و اصلش  اش از من سوال كردی مَثَلِ عمودی است كه از آسمان بیفتد، سرش در مغربفرمود: مَثَلِ كسی كه درباره

 ایستد ؟در مشرق؛ پس به نظرت این عمود وقتی بایستد از كجا می

 گفتم: از سمت سرش. 

گیرد و كارش ایستد و اصلش از مشرق است و آنجا ایستادنش سامان میبرایت كافی است. از مغرب میفرمود: همین 

 شود.تمام می

كند و از آن جهت قیام شود و سپس به مغرب هجرت میالسالم؛ از مشرق شروع میهمین طور است حضرت مهدی علیه

رساند و كند كه خداوند به او، آن را در آنجا به پایان میم میاش كسی قیاشود؛ و از ذریهكند و در مشرق كارش تمام میمی

« ذكر»و به تحقیق، در زبور بعد از »گذارد آن طور كه خداوند عز و جل در كتاب مبین خود فرمود: زمین را برای او به ارث می

شود چرا السالم منسوب میدی علیهو همه آن به حضرت مه« ام به ارث  خواهند برد.نوشتیم كه همانا زمین را بندگان شایسته

ای است كه خداوند عز ای بعد از او مهدیكنندهیابد؛ و هر قیامكه او كلید آن است و با دعوت اوست كه كارش گسترش می

و جل آنها را هدایت كرده است و به وسیله آنها بندگانش را به سوی خویش هدایت نموده است؛ پس ایشان امامانی 

اند كه خداوند در كتابش از آنان یاد كرد كه زمین را برای آنان به ارث خواهد گذاشت و او در و بندگان صالحی اندشدههدایت

 اش تخلف نخواهد كرد.وعده

 365، ص3شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السالم، ج

مسجد رسول الل ه صل ی الل ه علیه و آله،  عبد الرحمن بن بکار األقرع القیروانی، قال: حججت، فدخلت المدینة، فأتیت

فرأیت الناس مجتمعین علی مالك بن أنس یسألونه و یفتیهم. فقصدت نحوه، فاذا أنا برجل و سیم حاضر فی المسجد و حوله 

 حفدة یدفعون الناس عنه، فقلت لبعض من حوله: من هذا؟

 قالوا: موسی بن جعفر.

 حتی لصقت به، فقلت:فتركت مالکا، و تبعته، و لم أزل أتلطف 

 یا ابن رسول الل ه إنی رجل من أهل المغرب من شیعتکم و ممن یدین الل ه بوالیتکم.

 قال لی: إلیك عنی یا رجل، فانه قد وك ل بنا حفظة أخافهم علیك.

 قلت: باسم الل ه، و انما أردت أن أسألك.

 فقال: سل عما ترید؟ 

 ون قیامه، و أین یقوم؟قلت: إنا قد روینا أن المهدی منکم، فمتی یک

فقال: إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من السماء رأسه من المغرب و أصله فی المشرق، فمن أین تری العمود یقوم 

 إذا اقیم؟

 قلت: من قبل رأسه.

 قال: فحسبك، من المغرب یقوم و أصله من المشرق و هناك یستوی قیامه و یتم أمره.
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الم و نشأته بالمشرق ثم هاجر الی المغرب، فقام من جهته. و بالمشرق یتم أمره، و یقوم من و كذلك كان المهدی علیه الس

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ »ذریته من یتم الل ه به ذلك فیما هناك، و یورثه األرض كما قال عز  و جل  فی كتابه المبین: 

و كله ینسب الی المهدی علیه السالم النه مفتاحه و بدعوته امتد  أمره، و كل قائم من ولده « دِیَ الصَّالِحُونَ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبا

من بعده مهدی قد هداهم الل ه عز  و جل  ذكره، و هدی بهم عباده إلیه سبحانه، فهم االئمة المهدی ون و العباد الصالحون الذین 

 الرض و هو ال یخلف المیعاد.ذكرهم الل ه فی كتابه أنه یورثهم ا

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

 منظور آل محمد ص است.« ام به ارث  خواهند بردهمانا زمین را بندگان شایسته»فرماید اینکه خداوند عز و جل می

 و نیز از ایشان روایت شده است:

 منظور اصحاب مهدی ع در آخر الزمان است.

 

 106، ص7مجمع البیان، ج؛ 326ی فضائل العترة الطاهرة، صتأویل اآلیات الظاهرة ف

سَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بِْن الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُ

 هُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ ص.قَوْلُ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

 عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  ایضاًقَالَ و 

 ی آخِرِ الزَّمَانِ.أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدِیِّ فِ

 

ام به ارث  نوشتیم كه همانا زمین را بندگان شایسته« ذكر»و به تحقیق، در زبور بعد از »( از امام كاظم ع در مورد آیه 4

 روایت شده است:« خواهند برد

 اند؛ و این زمین زمین بهشت است.آنان بوده منظور آل محمد ص است و كسانی كه بر راه و روش

 326تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص

امٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ُموسَی قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّ

 :ثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ قَالَبْنِ جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ ِمنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِ

 حَمَّدٍ ص وَ مَنْ تَابَعَهُمُ عَلَی مِنْهَاجِهِمْ وَ الْأَرْضُ أَرْضُ الْجَنَّةِ.آلُ مُ

 

( از پیامبر اكرم ص روایت شده است: زمین را برای من جمع كردند و شرق و غرب آن را نشانم دادند و ملك امتم 5

 بدانچه برای من نشان داده شد خواهد رسید.

 106، ص7مجمع البیان، ج

 .عباس قال ص زویت لی األرض فأریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملك أمتی ما زوی لی منهاعن ابن 
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 ( از پیامبر اكرم ص در كتب مختلف شیعه و سنی روایت شده است:6

ای از اهل بیتم را كند كه مرد شایستهاگر از دنیا جز یك روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را بقدری طوالنی می

 یزاند كه زمین را از عدل و قسط پر كند بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد.برانگ

 106، ص7مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

یَمْلَأُ   أَهْلِ بَیْتِیمِنْ صالحاًرَجُلًا  لَ اللَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ حَتَّی یَبْعَثَ فیهعَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ 

 الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما

و قد أورد اإلمام أبو بکر أحمد بن الحسین البیهقی فی كتاب البعث و النشور أخبارا كثیرة فی هذا المعنی حدثنا بجمیعها 

ما حدثنا أبو الحسن حافده عنه قال  بن أحمد فی شهور سنة ثمانی عشرة و خمسمائة عنه حافده أبو الحسن عبید اهلل بن محمد

أخبرنا أبو علی الروذباری قال أخبرنا أبو بکر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجستانی فی كتاب السنن عن طرق كثیرة ذكرها ثم 

هُ قَالَ: لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ قال كلهم عن عاصم المقری عن زید عن عبد اهلل عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ

یَمْلَأُ اْلأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَ  - و فی بعضها یواطئ اسمه اسمی - حَتَّی یَبْعَثَ فیه رَجُلًا منی أو مِنْ أَهْلِ بَیْتِی

 1.ماظُلْ

 تدبر

 «الصَّالِحُونَ  وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ( »1

هم تاكید شده  هایی است كه در كتب آسمانی قبلیاین مساله كه زمین نهایتا از آن صالحان خواهد بود، از زمره سرنوشت

 است.

 شناسینکته تخصصی انسان

است كه  داوند به انسان اختیار داده است و چون انسان اختیار دارد به هر سمت و سویی ممکن است برود و همینخ

 ناپذیر كرده است.بینیانسان و جوامع انسانی را تا حدود زیادی پیش

ان هدفی نساما در عین حال، این گونه نیست كه سرنوشت نهایی انسان روی زمین نامشخص باشد. خداوند در آفرینش ا

ای در كار است كه بیاللهی را در زمین نمایان سازد؛ به همین جهت، امدادهای غیقرار داده و آن این است كه انسان مقام خلیفة

خیره كرده امامی است كه خدا او را برای تحقق این واقعیت ذ دهی خاصی به عالم بکند. یکی از آن امدادهای غیبی،جهت

مداران رتكه چون خداوند اراده كرده، حتما محقق خواهد شد، هرچند خالف خواست بسیاری از قداست؛ و این مطلبی است 

 و زالوصفتان باشد.

 

                                                      
دثنا أحمد بن إبراهیم قال حدثنی عبد اهلل بن جعفر الرقی قال حدثنی أبو الملیح الحسن بن عمر عن زیاد و باإلسناد قال حدثنا أبو داود قال ح.  1

 بن بیان عن علی بن نفیل عن سعید بن المسیب عن أم سلمة قالت سمعت رسول اهلل ص یقول المهدی من عترتی من ولد فاطمة )ع(
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 «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» (2

 چیست؟« ذكر»و « زبور»مقصود از 

 (74ح اعتقادات اإلمامیة، صتصحی الف. زبور كتاب حضرت داود؛ و ذكر لوح محفوظ است )شیخ مفید،

الکتاب یا لوج محفوظ است( ب. منظور از زبور، كتابهای انبیاست و مقصود این است كه بعد از اینکه در ذكر )كه همان ام

البیان، مجمع ه نقل از، بزید و الزجاجسعید بن جبیر و مجاهد و ابنمقدر كردیم، در كتابهای انبیا هم این را بیان كردیم. )نظر 

 (106، ص7ج

البیان، جمعم عباس و ضحاك، به نقل ازای كه بعد از تورات نازل شد. )ابنج. ذكر تورات است و زبور كتابهای آسمانی

 (106، ص7ج

 (106، ص7البیان، جمجمع ، به نقل از1د. زبور، زبور داود است و تورات، تورات موسی )شعبی

 ه. ...

 

 « الصَّالِحُونَ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ( »3

 در این آیه چیست؟« زمین»مقصود از 

 (3و  2الف. كل زمین است در دوره ظهور )حدیث

 (4ب. منظور زمین بهشت است )حدیث

 2ج. ...

 

 «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ ( »4

 منظور از به ارث بردن زمین چیست؟

نافع آن و استفاده از بركات آن است. و این بركات اعم است از بركات دنیوی الف. مراد از ارث بردن، تسلط بر زمین و م

 لَیَسَْتخْلِفَنَّهُمْ فِی سوره نور بدان اشاره شده : ِ 55)پاك شدن زمین از شرك و گناه و برقراری حکومت عدل صالحان؛ كه در آیه 

كنیم ... تا مرا بپرستند و به من شرك نورزند( و بركات ا در زمین جانشین می: آنان ریَعْبُدُونَنِی ال یُشْرِكُونَ بِی شَیْئ...  الْأَرْضِ 

سوره زمر تعبیر كرده است:  74آورند كه در آیهشان به دست میای كه با اعمال دنیویاخروی )مقامات قرب و جایگاه بهشتی

                                                      
 .لذكر القرآن و بعد بمعنى قبلروی عنه أیضا أن ا. قول دیگری از وی رسیده است:  1

( اما اوال 106، ص7ج ان،یالبص رخ داد. )به نقل از مجمع امبریاست که بعد از رحلت پ یاند منظور فتوحاتگفته 5ثیبا توجه به حد یبرخ.  2

ظاهر  که ینبود در حال نیتمام زم نهایا این. ثاعباسیو بن هیامیبن یحکومتها ژهینبودند، بو یصالح یحکومتها اساسا انسانها نیاز سردمداران ا یاریبس

و لزوما داللت ندارد بر  شودیهم م تیشامل مهدو نیخواهد شد، و ا نیکه در امت من چن دهدیوعده م تیاست. ثالثا آن روا منیناظر به تمام ز هیآ

 ص. امبریبالفاصله بعد از پ
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به آنها به ارث خواهیم داد تا در هر جایی از بهشت كه بخواهند جای گیرند.( : زمین را  مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ

 (330، ص14و دلیلی ندارد كه این را فقط مربطو به دنیا یا آخرت بدانیم )المیزان، ج

 ب. ...

 

 «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ ( »5

 اشاره كرد؟« بردبه ارث می»كرد با تعبیر  چرا این مطلب را كه صالحان بر زمین حکومت خواهند

الف. شاید بدین جهت كه به این واقعیت اشاره كند كه پیش از ایشان غیرصالحان در زمین قدرت را به دست داشتند، و 

 حاال اینها جای آنها را خواهند گرفت. یعنی خدا توجه دارد كه در طول تاریخ در بسیاری از مقاطع ظالمان در زمین حکومت

 بیراه نبوده است. –گذاری كه خونریزی و فساد كنند كه پرسیدند آیا در زمین كسانی می –اند و اصل سخن فرشتگان كردهمی

 ب. ...

 

 «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ ( »6

 چرا؟«. نم»صالح « بندگان»برند؛ اما فرمود توانست بسادگی بفرماید صالحان زمین را به ارث میمی

شود، قبل از آنکه صالح باشد، بنده خاص خداست و نه بنده و سرسپرده الف. تاكید كند كه كسی كه وارث زمین می

 تواند بندگی خدا را جدی نگیرد!خواهد اصالح در زمین ایجاد كند، نمیدهد كه اگر كسی میمعیار میهیچکس دیگر. در واقع، 

 ب. ...

 

 

 23/2/1396                                                هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ  إِنَّ فی  106یه ( آ21( سوره انبیاء )413

 ترجمه

 ای ]به مقصد[ خواهد بود.همانا در این، حتما برای جماعت پرستشگران، رساننده

 نکات ترجمه ای و نحوی

 = الم تاكید + بالغ لَبَالغاً

 «بالغ»

( و بلکه، به پایان مقصد و 301ص ،1ج اللغة، مقاییس معجمر اصل به معنای وصول ]= رسیدن[ به چیزی )د« بلغ»ماده 

منتهای كاری رسیدن است. برخی معتقدند كه این ماده در مورد مشرف شدن ]نزدیك شدن[ بر پایان كار هم به كار می رود 

« وصل»ت كرده، و معتقدند اساسا تفاوت اصلی این ماده با ماده (؛ اما عده ای با این سخن مخالف144ص القرآن، ألفاظ مفردات)

اقتضای « ابالغ»( و 361ص ،1ج الکریم، القرآن كلمات یف التحقیقباید به نهایی ترین حد شیء برسد )« بلغ»در این است كه در 
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 أَبْلِغْهُ  ثُمَّ»به انتهاست و تعبیر  دارد؛ تا حدی كه برخی گفته اند ابالغ همان مرحله نهایی رسیدن شیء« رسیدن»شدیدتری برای 

 ( 56ص اللغة، فی ( از همین باب است. )الفروق6مَأْمَنَهُ، توبه/

 فَإِنَّما ؛ 52/، إبراهیملنَّاسِ لِ باَلغٌ هذا )رساندن چیزی و مطلبی به دیگران( به كار می رود )« تبلیغ»گاه به معنای « بَلَاغ»كلمه 

 ( 40/، رعدالْحِسابُ  نَاعَلَیْ وَ الْباَلغُ عَلَیْكَ

؛ 144( )همان، ص106/، أنبیاءینَ عابِدِ لِقَوْمٍ لَبَالغاً هذا فِی إِنَّ»دانسته اند مانند همین آیه « كفایت»و گاه آن را به معنای 

 (107، ص7مجمع البیان، ج

اده وصل بیان تفاوتش با م )اداء، ادا كردن( نزدیك است.« ادی»)وصول، رسیدن( و ماده « وصل»به ماده « بلغ»پس ماده 

زاوار است برسد، كردن تاكید بر این است كه مطلب آن گونه كه س« ادا»شد؛ تفاوت ابالغ با ادا كردن هم در این است كه در 

ست و به معنای هم از همین ماده ا« بالغت»رساندن چیزی است كه در آن نوعی فهماندن هم در كار باشد، و « ابالغ»اما در 

 (56ص اللغة، فی )الفروق« عنا به نفس است در بهترین صورت ممکنرساندن م»

تعماالت آن به بار آمده است كه عمده اس 77با تمامی مشتقاتش جمعا « بلغ»بار و ماده  15« بالغ»در قرآن كریم كلمه 

فعیل و مفاعله( بوده عال و تو نیز در حالت ثالثی مزید باب های اف« بَلَغَ یَبلُغ»صورت فعل بوده )در باب ثالثی مجرد و وزن 

؛ الْعِلْمِ مِنَ بْلَغُهُمْ مَ ذلِكَ)« مبلغ: محل بلوغ، محل رسیدن»مورد( و اسم مکان  8است و البته به صورت اسم فاعل )بالغ، بالغه؛ 

 ( هم به كار رفته است.73؛ نساء/بَلیغاً  قَوْالً( و صیغه مبالغه )بلیغ: 30نجم/

 حدیث

 بندگان برد اهندخو ارث به را زمین همانا كه نوشتیم ذكر از بعد زبور در تحقیق، به و»ه آیه ( از امام باقر ع دربار1

 سوال شد. فرمودند : آنها ]=بندگان شایسته[ ماییم. « امشایسته

نها ]= قومی آای خواهد بود برای قومی عابد( سوال شد؛ فرمود: سپس در مورد آیه بعدی )همانا در این، حتما رساننده

 بد[ شیعیان مایند.عا

 326تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص

عَلِیِّ بْنِ حَکَمٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ 

الْآیَةِ قَالَ نَحْنُ هُمْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ فِی  یِّ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِالْحَرِیرِ

 1هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ قَالَ هُمْ شِیعَتُنَا.

                                                      
 ت:. استفاده امام از این آیه در روایت زیر هم قابل توجه اس 1

دَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِی وَ أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَ

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى کُلِّ إِمَامٍ عَهْدَهُ وَ مَا یَعْمَلُ بِهِ وَ  [ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عمِیلَةَ عَنْ أَبِی ]عَبْدِ اللَّهِالْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو جَ

وَ بَیَاناً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْخَیْرَ جَعَلَهُ مِنَ الْمُصَدِّقِینَ « لَباَلغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ»یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ « إِنَّ فِی هذا»عَلَیْهِ خَاتَمٌ فَیَفُضُّهُ وَ یَعْمَلُ بِمَا فِیهِ وَ 

نْ خَلْقِهِ إِذْ جَعَلَ کَرَامَتِهِ وَ خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ خِیَرَتِهِ وَ حَبَاهُمْ بِهِ مِنْ خِلَافَتِهِ عَلَى جَمِیعِ بَرِیَّتِهِ دُونَ غَیْرِهِمْ مِ الْمُسَلِّمِینَ لِلْأَئِمَّةِ الْهَادِینَ بِمَا مَنَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ

فَنَدَبَ الرَّسُولُ ص الْخَلْقَ إِلَى « مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ»وَ قَوْلِهِ « مْرِ مِنْکُمْأَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَ»طَاعَتَهُمْ طَاعَتَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ 
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ند و برایت شده است: دنیا بر دو قسم است: دنیای بالغ ] = حق و حقیقت را به تو می رسا ( از امام سجادع روایت2

 ارد.[واضح می كند كه نباید دل به دنیا ببندی[ و دنیای ملعون ] = آنچه تو را می فریبد و به خود مشغول می د

 131ص ،2ج الکافی،

 عَنْ  هَمَّامٍ بْنِ اقِالرَّزَّ عَبْدِ عَنْ الْمِنْقَرِیِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اسَانِیِّالْقَ مُحَمَّدٍ بْنِ  عَلِیِّ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ عَلِیٌّ

 قال: ... ع سَیْنِالْحُ بْنُ عَلِیُّ عن شِهَابٍ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُحَمَّدِ الزُّهْرِیِّ عَنِ رَاشِدٍ بْنِ مَعْمَرِ

 .مَلْعُونَةٌ دُنْیَا وَ بَلَاغٌ دُنْیَا دُنْیَاءَانِ الدُّنْیَا

 

 ( امیرالمومنین ع در فرازی از یکی از خطبه های خود فرمودند:3

است و  و همانا خداوند سبحان هیچکس را با چیزی مثل این قرآن موعظه نکرده است؛ كه همانا ریسمان محکم الهی

یست، با اینکه نار دلها و چشمه های علم؛ و برای دل جالدهنده ای غیر آن وسیله امین و مورد اعتماد او؛ و در آن است به

 تذكرگیرندگان رفتند و فراموش كاران و كسانی كه خود را به فراموشی می زنند ماندند.

 176نهج البالغه، خطبه

 مَا وَ الْعِلْمِ  یَنَابِیعُ وَ الْقَلْبِ رَبِیعُ فِیهِ وَ  الْأَمِینُ سَبَبُهُ وَ الْمَتِینُ لَّهِال لُ حَبْ فَإِنَّهُ الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ أَحَداً یَعِظْ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ

 .الْمُتَنَاسُون أَوِ النَّاسُونَ بَقِیَ وَ الْمُتَذَكِّرُونَ ذَهَبَ قَدْ أَنَّهُ مَعَ غَیْرُهُ جِلَاءٌ لِلْقَلْبِ

 تدبر

 «وْمٍ عابِدینَهذا لَبَالغاً لِقَ إِنَّ فی( »1

 چیست؟« بالغ»مقصود از 

یرد، در این ( ؛ یعنی هركس كه بخواهد راه بندگی خدا را در پیش گ107، ص7است )المیزان، ج« كفایت»الف. به معنای 

 كند آمده است.مطالبی كه خدا فروفرستاده، آنچه مورد نیاز اوست و كار او را كفایت می

ن شد، عین رساندن (؛ یعنی این تعالیمی كه بیا107، ص7( است  )المیزان، جوغ البغیةبل)« رساندن به مطلوب»ب. به معنای 

 انسانهای اهل عمل به مطلوب است.

قت به آنان كه (؛ یعنی در بیان این معارف، رساندن حقی107، ص7رساندن[ است )المیزان، ج« ]= بلوغ»ج. به معنای خود 

 شود.اهل عمل و عبادتند حاصل می

خواهند ه میكاست )نکات ترجمه(؛ یعنی آن مطالبی كه گفته شد، برای آن است كه به گوش مردمی « ابالغ»ی د. به معنا

 مسیر بندگی خدا را در پیش گیرند، برسد و آنها تکلیف خود را بدانند.

                                                      
إِنِّی مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی حَبْلٌ مَمْدُودٌ   علَیْهِمْ بِقَوْلِهِ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ الَّذِینَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِمْ وَ دَلَّهُمْ عَلَیْهِمْ وَ أَرْشَدَهُمْ إِ

فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ  -مْ مِنْ عِصْیَانِهِ فِیمَا یَقُولُهُ وَ یَأْمُرُ بِهِاعَتِهِ َو مُحَذِّراً لَهُبَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُحِثّاً لِلْخَلْقِ إِلَى طَ

 (55الغیبة للنعمانی، ص... ) عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیم
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 ه. ...

 

 «هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ إِنَّ فی( »2

 ده مطلب مهمی برای مردم است(، چیست؟)این چیزی كه بالغ و رسانن« هذا»مقصود از 

سوره عنکبوت است كه درباره بهشت و جهنم بوده است؛ یعنی در آنچه از وضعیت بهشت و جهنم  الف. آیات قبلی

 (107، ص7البیان، جبرایتان بیان كردیم، كافی است كه انسان را به حق برساند. )مجمع

ن، آن چیزی است كه قرار بوده به دست مردم برسد و كسی كه این (؛ یعنی قرآ107، ص7البیان، جب. كل قرآن )مجمع

 رسد. را جدی بگیرد، همه آنچه برای هدایت نیاز دارد به او می

ج. كل مضامین این سوره؛ یعنی آنچه در این سوره بیان شد كه ربوبیت انسان تنها به دست خداست و باید خدا را از راه 

و جزای مومنان و كافران چنین و چنان است، كافی است برای كسی كه اهل عبادت و  نبوت پرستید و آماده روز حساب شد

 (331، ص14رسد. )المیزان، جعمل است و با آن به غایت مقصود می

پیشگان به د. مضمون آیه قبلی؛ یعنی مساله مهدویت و اینکه صالحان جهان را به ارث خواهند برد، رساننده عبادت

 است.شان های اصلیخواسته

 ه. ...

 

 «هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ إِنَّ فی( »3

 ؟«بالغا لقوم عابدین»؛ و فرمود «بالغاً للناس»چرا نفرمود 

الف. درست است كه قرآن، حقیقت را برای همه انسانها عرضه و ابالغ كرده است؛ اما در این میان كسانی از این ابالغ، 

 رسند كه خود را در مسیر بندگی خدا قرار داده باشند.ت مقصود میكنند و به بلوغ و نهایاستفاده می

)نکات ترجمه(؛ و رساندن همواره متناسب با چیزی است كه قرار است رسانده شود. رساندن « رساننده»ب. بالغ، یعنی 

خواهد واقع، خدا می برق، غیر از رساندن نامه است؛ و رساندن بیمار به پزشك؛ غیر از رساندن كاسب به محل كارش است. در

رساند، و آیا به درد هر هدف و هر رسیدنی چه كسانی است، چه كسانی را به كجا می« رساننده»نشان دهد كه قرآن كه 

 خورد؟!می

خواهد نشان دهد كه قرآن كسانی را كفایت بسا میهم هست )نکات ترجمه(؛ با این تعبیر چه« كفایت»به معنای « بالغ»ج. 

این قرآن ما را ده خدا باشند. تا بندگی خدا در ما نباشد، ممکن است بتوانیم از قرآن در مواردی استفاده كنیم؛ اما كند كه بنمی

 كفایت نخواهد كرد.

 د. ...

 

 «هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ إِنَّ فی( »4
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 ؟«بَالغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ»و فرمود  «عابِدینَلباَلغاً لِ»چرا نفرمود 

شود كه نمی تك آنها موجببودن تك« عابد»صرفا القاعده این نوع تعبیر، داللتی بر وحدت جمعی آنها دارد: علی الف.

« یك قوم»نوان ( حاصل شود؛ بلکه آنها باید به نحو جمعی و به ع1این بالغ برای آنها )به هریك از معانی مذكور در تدبر

 خداپرست شوند. 

، بند د(؛ 2م )تدبررا مربوط به آیه قبل و مساله مهدویت بدانی« هذا»ز همه سازگار است كه در این صورت، این معنا بیش ا

د خداپرستی ی پیدا شود، نه فقط افرا«قوم خداپرست»یعنی برای اینکه مهدویت رخ دهد و صالحان وارث زمین شوند، باید 

 مستقل از همدیگر.

أَفْضَُل اند: تاكید شده است، چنانکه پیامبر اكرم ص فرموده« امت» شاید به این جهت است كه در روایات انتظار بر تعبیر

 1(644، ص2كمال الدین و تمام النعمة، ج) الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. انْتِظَارُ «أُمَّتِی»أَعْمَالِ 

 توجه

كه  شرح حدیث فوق داشتمها در بندرعباس بحثی در شعبان، در حسینیه جهرمیدر سه شب گذشته، به مناسبت نیمه

یر دریافت توانید فایلهای صوتی آن را با مراجعه به لینك زبود و می« امت»مخصوصا در شب سوم، محور بحث همین كلمه 

 كنید.

www.souzanchi.ir/expectation-as-the-most-important-duty-of-the-islamic-community/  

 ب. ...

 

 

 24/2/1396                                            وَ ما أَرْسَلْناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ   107( آیه 21( سوره انبیاء )414

 ترجمه

 ا ]یا: جهانیان[.و تو را نفرستادیم جز رحمتی برای همه جهانه

 نکات ترجمه

 « رَحْمَةً»

دانسته اند و درباره آن به « رقت قلبی كه توام با احسان كردن باشد»است كه اصل این ماده را به معنای « رحم»از ماده 

 (/http://yekaye.ir/yunus-010-058توضیح داده شد. ) 89تفصیل در جلسه

 «عالَمینَ الْ»

                                                      
ودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوٍف  السَّمَرْقَنْدِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُحَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِیُّ.  1

وَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَْفضَلُ َأعْمَالِ أُمَّتِی انْتِظَارُ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ الْ 

 الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

http://www.souzanchi.ir/expectation-as-the-most-important-duty-of-the-islamic-community/
http://yekaye.ir/yunus-010-058/
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توضیح داده  222چه معنا و خاستگاهی دارد، در جلسه« عالَم»است و درباره این ماده، و نیز اینکه « علم»از ماده « عالَم»

 ) ./baqare-2http://yekaye.ir-032/.(شد

اند و این ترجمه ترجمه كرده« جهانیان»را به « العالَمین»اری از مترجمان اشاره شد كه اگرچه بسی 36همچنین در جلسه

؛ و با توجه به امکان  )alketab-http://yekaye.ir/fateha-1-2/ (تر باشدبسا دقیقچه« هاجهان»غلط نیست؛ اما ترجمه آن به 

 .بسا در اغلب كاربردهای این آیه هر دو معنا مد نظر بوده باشدچند معنا، چه استعمال یك لفظ در

)المیزان،  كندیبر روی آن وارد شده، داللت بر شمول م« الـ»چون صیغه جمع است كه « الْعالَمین»الزم به ذكر است كه 

 .است« همه جهانیان»یا « هاهمه جهان»؛ یعنی مقصود از آن (331، ص14ج

 حدیث

یامبر ص به نازل شد، پ« جهانها همه برای رحمتی جز نفرستادیم را تو و»وایت شده است كه هنگامی كه این آیه ر (1

 جبرئیل فرمود: آیا از این رحمت به تو هم چیزی رسیده است؟

ت كه: مدح گف ترسیدم؛ پس به تو ایمان آوردم آن هنگام كه خداوند مراجبرئیل گفت: بله، من همواره از عاقبت امر می

 (.20)تکویر/« او دارای قوت و جایگاهش نزد صاحب عرش است»

 107، ص7مجمع البیان، ج

خشی عاقبة ء قال نعم إنی كنت أو روی أن النبی ص قال لجبرائیل لما نزلت هذه اآلیة هل أصابك من هذه الرحمة شی

 «.شِ مَکِینٍذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْ»األمر فآمنت بك لما أثنی اهلل علی بقوله 

 

 ( از رسول خدا ص روایت شده كه فرمودند:2

 شده هستم.همانا من رحمتِ هدایت

 

 و از امام صادق ع روایت شده است:

نحو آرزو كند كه  كند آن را در عافیت آرزو كند ]ظاهرا یعنی بدینهریك از شما وقتی ]آمدن و دیدار[ قائم ع را آرزو می

و عنایت داشته باشد[  یت نصیبم شود، یعنی در حالی كه توفیق دیدار او را بیابم كه او به من لطفتوفیق دیدار وی همراه با عاف

نتقام گیرنده[ ا؛ چرا كه خداوند حضرت محمد ص را به عنوان رحمت ]برای جهانیان[ برانگیخت و قائم را به عنوان نقمت ]= 

 انگیزاند.برمی

 

 (8، ص1ة األئمة، جشف الغمة فی معرفك؛ 107، ص7مجمع البیان، ج) .مُهْدَاةٌ رَحْمَةٌ أَنَا إِنَّمَارسول اهلل ص:  قال

 

http://yekaye.ir/2-baqare-032/
http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
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لَیْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَنْهُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُثَیْمِ بْنِ سُ 

الکافی، . )وَ یَبْعَثُ الْقَائِمَ نَقَِمة[ لِلْعالَمِینَ]حْمَةً دِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَمَنَّی َأحَدُكُمُ الْقَائِمَ فَلْیَتَمَنَّهُ فِی عَافِیَةٍ فَِإنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص رَعَبْ

 1(233، ص8ج

  

حریك كنند، تند كه او را برای جنگ با امیرالمومنین ع ت( هنگامی كه طلحه و زبیر بیعت شکستند و سراغ عایشه رف3

 حضرت خطبه ای خواندند و بعد از حمد و ثنای خداوند فرمودند:

داد، پس او  اما بعد، همانا خداوند حضرت محمد ص را برای جمیع مردم مبعوث كرد و او را رحمتی برای جهانیان قرار

گی ها را جمع، و ی پروردگارش را ابالغ كرد؛ و خداوند به وسیله او، پراكندبدانچه دستور یافته بود همت گماشت و رسالتها

های غیظ وها را حفظ فرمود، و بین افرادی كه نسبت به هم دلخوری و عداوت ها را امن، و خونها را وصل، و راهپارگی

وح كرد به طوری ه نحوی پسندیده قبض رهای راسخ در دل داشتند، الفت برقرار نمود؛ سپس خداوند متعال او را بشدید و كینه

ر انجام آن قصور و دكه در انجام آن غایتی كه ادای رسالت برای آن بود، فروگذار نکرده بود؛ و چیزی را ابالغ نکرده بود كه 

 .. تقصیری مشاهده شود؛ و بعد از او نزاعی در حکومت رخ داد، كه رخ داد؛ و ابوبکر زمام را به دست گرفت و.

لبصرة، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب ا؛ 161، ص1اإلحتجاج )للطبرسی(، ج؛ 244، ص1، ج)للمفید(د اإلرشا

 267ص

علیه و التألف  )فصل( و من كالمه ع عند نکث طلحة و الزبیر بیعته و توجههما إلی مکة لالجتماع مع عائشة فی التألیب

 الَ:قَدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ مَا حَفِظَهُ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بَعْ علی خالفه

 فَلَمَّ بِهِ الصَّدْعَ َو عالَمِینَ فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ وَ بَلَّغَ رِسَاالتِ رَبِّهِأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص لِلنَّاسِ كَافَّةً وَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْ

ائِنِ الرَّاسِخَةِ فِی وِی الْإِحَِن وَ الْعَدَاوَةِ َو اْلوَغْرِ فِی الصُّدُوِر وَ الضَّغَلْفَتَْق وَ آمَنَ بِهِ السُّبَُل وَ حَقََن بِهِ الدِّمَاءَ وَ أَلَّفَ بِهِ بَْینَ ذَرَتَقَ بِهِ ا

 وَ كَانَ لتَّقْصِیرِ عَنْهُ الْقَصْدُتِی إِلَیْهَا أَدَاءُ الرِّسَالَةِ وَ لَا بَلَّغَ شَیْئاً كَانَ فِی االْغَایَةِ الَّالْقُلُوبِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ حَمِیداً لَمْ یُقَصِّرْ عَنِ 

 ...أَبُو بَکْر یمِنْ بَعْدِهِ مِنَ التَّنَازُعِ فِی الْإِمْرَةِ مَا كَانَ فَتَوَلَّ

 

 دین به هم من نبود، تناقض و اختالف دارای قرآن اگر كه كرد دعاا و ( شخصی زندیق ]= كافر[ نزد امیرالمومنین ع آمد4

، 86)مواردی از این حدیث طوالنی قبال در جلسه داد پاسخ آنها یکایك به ع علی امام و شمرد بر را مواردی و. آمدمدرمی شما

                                                      
 . این روایت به توضیحاتی اضافه به صورت زیر هم در متون حدیثی آمده است: 1

 رُدَّتْ لَقَدْ قَائِمُنَا قَامَ قَدْ لَوْ أَمَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ الْقَصِیرِ الرَّحِیمِ عَبْدِ عَنْ انِالنُّعْمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ، عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ

 فَکَیْفَ قُلْتُ إِبْرَاهِیمَ أُمِّ لَىعَ لِفِرْیَتِهَا قَالَ  الْحَدَّ  تُجْلَدُ لِمَ  وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ مِنْهَا ع فَاطِمَةَ [ لِأُمِّهِ] مُحَمَّدٍ لِابْنَةِ یَنْتَقِمُ هُوَ وَ  الْحَدَّ یَجْلِدَهَا حَتَّى الْحُمَیْرَاءُ عَلَیْهِ

 ؛5۸0ص ،2ج الشرائع، علل ؛339ص ،2ج المحاسن،) نَقِمَةً ع الْقَائِمَ[ بَعَثَ] یَبْعَثُ وَ[ لِلْعالَمِینَ] رَحْمَةً ص مُحَمَّداً بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ قَالَ لِلْقَائِمِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَخَّرَهُ

 هم و محاسن در هم اما است؛ واضح هک آمده «ع فَاطِمَةَ مُحَمَّدٍ  لِابْنَةِ» الشرایع علل متن در شود توجه( )4۸5ص اإلمامة، دالئل ؛496ص البصائر، مختصر

 .باشدمی «قائمنا» لِأمّه، در میرض مرجع صورت این در که که آمده «ع فَاطِمَةَ لِأُمِّهِ»  اند کرده نقل الشرایع علل از عموما که بعدی، قولهای نقل در
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 2، تدبر234؛ جلسه  /hajj-http://yekaye.ir/al-022-75 2، تدبر123؛ جلسه /araf-http://yekaye.ir/al-700-008 1تدبر

14-7-aaraf-http://yekaye.ir/al/ 75-23 2، تدبر381؛ و جلسه-qiyamah-http://yekaye.ir/al/ سواالتش از کیگذشت( ی 

 :بود این

بینم مخالفان اسالم را كه بر و در عین حال می« جهانیان همه برای رحمتی جز نفرستادیم را تو و»فرماید بینم كه میو می

هم اختالف دارند  بینم كه در مذاهبشان بااهل فساد را می گرد باطلشان معتکف شده، حاضر به جدا شدن از آن نیستند؛ و سایر

 كنند؛ پس كجاست آن رحمتی كه همه را فراگیرد و بر آنها شامل باشد؟ ...و همدیگر را لعن و نفرین می

 امیرالمومنین ع در پاسخ فرمودند:

و تو پیروان ادیان مختلف را « هاو تو را نفرستادیم جز رحمتی برای همه جهان»و اما اینکه خطاب به پیامبرش فرمود 

كنند و اگر بر آنها رحمت بود باید بینی كه ]به دین حق[ ایمان ندارند و سایر كفاری كه بر كفر خود تا این حد پافشاری میمی

 یافتند؛ پاسخش این است كه:ور نجات میهمگی هدایت شده و از عذاب شعله

دهد مطلب آن بود كه او را سببی برای مهلت دادن به اهل این سرا قرار میهمانا خداوند تبارك و تعالی منظورش از این 

گویی مبعوث شدند، نه به تعریض ]= بیان مطلب در لفافه و كنایه[؛ و هر یك از چرا كه پیامبران پیش از او همگی به تصریح

كردند، خودشان و سایر مخلوقات شد و قومش اجابتش میآن پیامبران كارش این گونه بود كه اگر متصدی دستور خدا می

شدند كردند هم خودشان و هم سایر ساكنان سرزمین آنها هالك میماندند؛ و اگر با او مخالفت میساكن در سرزمینشان سالم می

ین و پرتاب به عذابی كه پیامبرشان بدانها وعده داده بود، و آنها را از اینکه بر آنها نازل شود ترسانده بود اعم از فرو رفتن در زم

 های شدید و تندباد و زلزله و غیره، از انواع عذابهایی كه امتهای قبلی با آنها هالك شدند؛ شدن و لرزش

های روز زمین صبری دارند كه پیامبران گذشته طاقتش را نداشتند، ولی خداوند متعال دانست كه پیامبر ما )ص( و حجت

گویی، برانگیخت؛ و حجت خدا را هم با تعریض، و نه با ن[ و نه به تصریحپس او را به تعریض ]با كنایه مطلب را رساند

پردازند كه برای تصریح، اثبات فرمود ... ]سپس حضرت شروع به برشمردن مصادیق متعددی از این نحوه بیان تعریضی می

 رعایت اختصار فقط در پاورقی آوردیم.[

 255و  246و  241، ص1اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی(، ج

لَدَخَلْتُ فِی دِینِکُمْ فَقَالَ  فِ وَ التَّنَاقُضِجَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَا

 ...  یقَالَ قَوْلُهُ تَعَالَ لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟

 یبَاطِلِهِمْ غَیْرَ مُقْلِعِینَ عَنْهُ وَ أَرَ یمُخَالِفِی الْإِسْلَامِ مُعْتَکِفِینَ عَلَ یوَ قَدْ أَرَ « وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» وَ أَجِدُهُ یَقُولُ

 ... یُّ مَوْضِعٍ لِلرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ لَهُمُ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَیْهِمغَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ مُخْتَلِفِینَ فِی مَذَاهِبِهِمْ یَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَأَ

 :فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

 وَ مَنْ یَجْرِی مَجْرَاهُمْ مِنَ وَ إِنَّكَ تَرَی أَهْلَ الْمِلَلِ الْمُخَالَفَةِ لِلْإِیمَانِ -وَ أَمَّا قَوْلُهُ لِلنَّبِیِّ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ... 

اً وَ نَجَوْا مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ الْکُفَّارِ مُقِیمِینَ عَلَی كُفْرِهِمْ إِلَی هَذِهِ الْغَایَةِ وَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ رَحْمَةً عَلَیْهِمْ لَاهْتَدَوْا جَمِیع

التَّعْرِیضِ وَ كَانَ النَّبِیُّ مِنْهُمْ إِذَا صَدَعَ كَ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَبَباً لِإِنْظَارِ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ لِأَنَّ الْأَنْبِیَاءَ قَبْلَهُ بُعِثُوا بِالتَّصْرِیحِ لَا بِتَعَالَی إِنَّمَا عَنَی بِذَلِ

http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/al-hajj-022-75/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/
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مِنْ سَائِرِ الْخَلِیقَةِ وَ إِنْ خَالَفُوهُ هَلَکُوا وَ هَلَكَ أَهْلُ دَارِهِمْ بِالْآفَةِ الَّتِی كَانَ نَبِیُّهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ أَجَابَهُ قَوْمُهُ سَلِمُوا وَ سَلِمَ أَهْلُ دَارِهِمْ 

ةٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ أَوْ زَلْزَلَیَتَوَعَّدُهُمْ بِهَا وَ یُخَوِّفُهُمْ حُلُولَهَا وَ نُزُولَهَا بِسَاحَتِهِمْ مِنْ خَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ رَجْفٍ أَوْ رِیحٍ 

بْرَ عَلَی مَا لَمْ یُطِقْ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ الَّتِی هَلَکَتْ بِهَا الْأُمَمُ الْخَالِیَةُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ مِنْ نَبِیِّنَا ص وَ مِنَ الْحُجَجِ فِی الْأَرْضِ الصَّ

 1... ثْلِهِ فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِالتَّعْرِیضِ لَا بِالتَّصْرِیحِ وَ أَثْبَتَ حُجَةَ اللَّهِ تَعْرِیضاً لَا تَصْرِیحاًالصَّبْرَ عَلَی مِ

 

 تدبر

 «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ( »1

 ؟خداوند پیامبر را رحمتی برای جهانیان فرستاده است. این رحمت بودنش از چه جهتی است

                                                      
 یَقُولَ أَنْ النُّبُوَّةِ مِنَ لَا وَ النَّبِیِّ خَلِیقَةِ مِنْ لَْیسَ وَ بَعْدِی نَبِیَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّی هُوَ وَ -مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ کُنْتُ مَنْ وَصِیِّهِ فِی . بِقَوْلِهِ 1

 عَلَى اسْتَخْلَفَهُ قَدِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ ص النَّبِیُّ جَعَلَهُ فِیمَنْ مَعْدُومَتَیْنِ وَ هَارُونَ قَةِخِلْ فِی مَوْجُودَتَیْنِ الْأُخُوَّةُ وَ النُّبُوَّةُ کَانَتِ لَمَّا أَنَّهُ تَعْلَمَ أَنْ الْأُمَّةَ فَلَزِمَ لَهُ مَعْنَى لَا قَوْلًا

 بَابُ زَالَ وَ الْعَذَابُ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ بِکُمُ  نَزَلَ إِلَّا وَ بِعَیْنِهِ  اناًفُلَ إِلَّا الْإِمَامَةَ تُقَلِّدُوا لَا لَهُمْ قَالَ لَوْ  وَ قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی لَهُ  قَالَ حَیْثُ هَارُونَ مُوسَى اسْتَخْلَفَ کَمَا أُمَّتِهِ

 الْإِمْهَالِ  وَ الْإِنْظَارِ

 مِنْ  ذَکَرُوهُ مَا فَأَمَّا سِنّاً  الِأَحْدَثِنَ تَرَکْتَ وَ بَابَنَا سَدَدْتَ لُوافَقَا فَأَطَعْتُ أُمِرْتُ نِّیلَکِ  وَ تَرَکْتُ لَا وَ سَدَدْتُ مَا قَالَ ثُمَّ بَابِهِ تَرْكِ وَ الْجَمِیعِ بَابِ بِسَدِّ  أَمَرَ بِمَا وَ

 اسْتَوْدَعَهُمَا لَمَّا عِیسَى وَ حْیَىیَ اسْتَصْغَرَ لَا وَ سِنِینَ سَبْعِ ابْنِ سِنِّ فِی هُوَ وَ إِلَیْهِ وَصِیَّةِِبالْ یَعْهَدَ أَنْ مُوسَى أَمَرَ حَیْثُ نُونٍ بْنَ یُوشَعَ یَسْتَصْغِرْ لَمْ اللَّهَ فَإِنَّ سِنِّهِ حَدَاثَةِ

  کَافِراً لَا وَ  ضَالًّا بَعْدَهُ یَرْجِعُ لَا وَصِیَّهُ أَنَّ وَ -الْأُمُورِ بِعَاقِبَةِ  لِعِلْمِهِ ذِکْرُهُ جَلَّ ذَلِكَ جَعَلَ إِنَّمَا وَ حِکْمَتِهِ  بَرَاهِینَ وَ عَزَائِمَهُ

 بِوَصِیِّهِ  أَتْبَعَهُ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ لَّىوَ فَلَمَّا مَکَّةَ أَْهلِ عَلَى بِقِرَاءَتِهَا أَمَرَهُ وَ وَصِیِّهِ عَلَى رُهُ تُؤْثِ الْأُمَّةَ أَنَّ  عَلِمَ مَنْ إِلَى فَدَفَعَهَا بَرَاَءةَ سُورَةِ إِلَى ص نَّبِیُّال عَمَدَ بِأَنْ وَ

 عَلِمَ  مَنْ خِیَانَةِ عَلَى مِنْهُ دَلَالَةً  یمِنِّ رَجُلٌ  إِلَّا عَنِّی یُؤَدِّیَ  لَا أَنْ إِلَیَّ أَوْحَى جَلَالُهُ  جَلَّ هَ اللَّ إِنَّ قَالَ  وَ أَهْلِهَا عَلَى لِیَقْرَأَهَا مَکَّةَ إِلَى لنُّفُوذِا وَ مِنْهُ  بِارْتِجَاعِهَا أَمَرَهُ وَ

 الْعَاصِ  بْنِ عَمْرِو النِّفَاقِ عَلَمِ لَىإِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْمَحَلِّ تَقَدُّمِ فِی یُوَازِرُهُ مَنْ وَ مِنْهُ رَاءَةَبَ سُورَةَ ارْتَجَعَ الَّذِی الرَّجُلِ بِضَمِّ ذَلِكَ عَشَفَّ ثُمَّ وَصِیِّهِ عَلَى اخْتَارَتْهُ الْأُمَّةَ أَنَّ

 وَ  أَمْرِهِ بَیْنَ التَّصْرِیفِ  وَ هِبِطَاعَتِ أَمَرَهُمَا وَ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ مَوْلَاهُ  إِلَى وَفَاتِهِ نْدَعِ ضَمَّهُمَا بِأَنْ أَمْرَهُمَا تَمَخَ وَ عَسْکَرِهِ حَرْسَ عَمْرٌو وَلَّاهُمَا السَّلَاسِلِ ذَاتِ غَزَاةِ فِی

 عَدَّدْتُ  لَوْ وَ الصَّادِقِینَ عَلَى قِینَالْمُنَافِ إِیْثَارِ فِی عَلَیْهِمْ لِلْحُجَّةِ إِیجَاباً أَسْمَاِعهِمْ عَلَى كَذَلِ  رُیُکَرِّ أُسَامَةَ جَیْشَ أَنْفِذُوا قَوْلَهُ أُمَّتِهِ أَمْرِ فِی بِهِ عَهِدَ مَا آخِرُ کَانَ وَ نَهْیِهِ

 عَنِ  لِعَجْزِهِ الْمِنْبَرِ  عَلَى اتِفاًهَ قَامَ بِأَهْلٍ لَهُ لَیْسَ مَا تَقَلُّدِ إِلَى مِنْهُمْ ابِقَالسَّ إِنَّ وَ لَطَالَ تُرَاثِهِ عَلَى الْمُسْتَوْلِینَ مَعَایِبِ إِظْهَارِ فِی ص اللَّهِ رَسُولِ أَمْرِ مِنْ کَانَ مَا کُلَّ

 یَذَر وَ أْتِییَ بِمَا جَهِلِهِ وَ عَنْهُ یُسْأَلُ نَکَا مَا تَأْوِیلِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ لِقُصُورِ قَلَّدُوهُ مِمَّا مُسْتَقِیلًا وَ الْأُمَّةِ بِأَمْرِ الْقِیَامِ

 وَ  أَحْکَامِهِ عَلَى الطَّعْنِ وَ دْحِالْقَ وَ رَأْیِهِ بِتَسْفِیهِ التَّالِی فَأَتَى لِغَیْرِهِ بَعْدِهِ مِنْ رَالْأَمَ عَقَدَ حَتَّى ذَلِكَ فِی الْوِزْرِ عَظِیمِ بِاحْتِقَابِ یَرْضَ لَمْ وَ ظُلْمِهِ عََلى أَقَامَ ثُمَّ

 إِنَّكَ لِی فَقَالَ الْقِبْلَةِ أَهْلِ لِقِتَا عَنْ نَهَیْتُهُ قَدْ قَوْلُهُ وَ حَوَامِلُ بَْعضُهُنَّ وَ أَزْوَاجِهِنَّ إِلَى سَبَاهُنَّ کَانَ اللَّاتِی النِّسَاءَ رَدَّ وَ عَلَیْهِ وَضَعَهُ  صَاحِبُهُ کَانَ نْعَمَّ السَّیْفَ رَفَعَ

 وَقَى فَلْتَةً بَکْرٍ أَبِی بَیْعَةُ کَانَتْ الْمِنْبَرِ عَلَى یَقُولُ وَ عَلَیْهِ الْإِزْرَاءَ یُظْهِرُ وَ یُخْطِئُهُ زَلْیَ لَمْ وَ مِنْهُمْ الْکُفْرِ بِاسْمِ أَوْلَى لَهُمْ ظُلْمِهِ فِی هُوَ کَانَ وَ الْکُفْرِ أَهْلِ عَلَى لَحَدِبٌ

 الْقَوْلِ  مِنَ ذَلِكَ غَیْرَ وَ صَدْرِهِ فِی شَعْرَةً کَانَ أَنَّهُ یَوَدُّ وَ حَسَنَاتِهِ مِنْ حَسَنَةٌ یْتَهُلَ ظَاهِراً قَوْلًا ذَلِكَ قَبْلَ یَقُولُ کَانَ وَ فَاقْتُلُوهُ مِثْلِهَا إِلَى دَعَاکُمْ فَمَنْ شَرَّهَا اللَّهُ

 یَخْفَ  لَمْ مَا إِرَادَتِهِ  عَلَى تَقَرَّرَ حَتَّى الْفَسَادِ وَ اْلغَیِّ وَ الْإِلْحَادِ وَ الظُّلْمِ عَقْدُ بِهَا یدِهِتَأْکِ وَ  ورَىالشُّ أَمْرِ مِنْ أَتَى وَ الْإِسْلَامِ لِدِینِ الدَّافِعِینَ لِحُجَجِ الْمُؤَکِّدِ الْمُتَنَاقِضِ

 وَ ظُلْمِهِمْ عَلَى وَافَقَهُمْ مَنْ لِ ذَلِكَ مِنْ جَنَوْهُ بِمَا فَاتَّسَعَ بِالْقَتْلِ  فَعَاجَلَتْهُ  عْلِالْفِ سُوءِ مِنْ  الثَّالِثُ  أَظْهَرَهُ مَا عَلَى الصَّبْرَ  الْأُمَّةُ  تُطِقِ لَمْ  وَ  ضَرَرِهِ مَوْضِعُ لُبٍّ ذِی عَلَى

 یَحِقَّ  وَ أَجَلَهُ الْکِتابُ یَبْلُغَ أَنْ إِلَى سَإِبْلِی لِعَدُوِّهِ تَعَالَى اللَّهُ وْحَاهَاأَ الَّتِی النَّظِرَةُ لِتَتِمَّ لِكَذَ  کُلُّ -الْأُمَّةِ أَمْرِ عَلَى الِاسْتِیلَاءِ مِنَ أَتَوْهُ مَا مِثْلِ  مُحَاوَلَةُ نِفَاقِهِمْ وَ کُفْرِهِمْ

 اسْتَخْلَفَ  کَمَا الْأَرْضِ فِی هُمْلَیَسْتَخْلِفَنَّ الصَّالِحاتِ اعَمِلُو وَ  مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ» بِقَوْلِهِ  کِتَابِهِ فِی بَیَّنَهُ  الَّذِی الْحَقُّ  الْوَعْدُ یَقْتَرِبَ وَ  الْکافِرِینَ عَلَى الْقَوْلُ 

 الْقُلُوبِ  عَلَى الْفِتْنَةِ تِمَالِلِاشْ ذَلِكَ فِی لَهُ الْغَدْرِ  بِإِیضَاحِ الْأَمْرِ صَاحِبُ  غَابَ وَ رَسْمُهُ  اإِلَّ  الْقُرْآنِ مِنَ وَ اسْمُهُ  إِلَّا الْإِسْلَامِ مِنَ  یَبْقَ لَمْ إِذَا ذَلِكَ وَ «قَبْلِهِمْ مِنْ  الَّذِینَ

 .الْمُشْرِکُون کَرِهَ لَوْ وَ کُلِّهِ الدِّینِ عَلَى یَدَیْهِ عَلَى ص نَبِیِّهِ  دِیْنَ یُظْهِرُ وَ -تَرَوْها لَمْ ودٍبِجُنُ اللَّهُ یُؤَیِّدُهُ ذَلِكَ عِنْدَ وَ لَهُ عَدَاوَةً أَشَدَّهُمْ  إِلَیْهِ النَّاسِ أَقْرَبُ یَکُونَ حَتَّى
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؛ 111، ص4تفسیر البیضاوی، جالف. او پیامی آورد كه راه رستگاری همه بشر تا قیامت را در اختیار جمیع انسانها قرار داد. )

 (561، ص2، ج1البضاعة المزجاةكننده به سوی خدا و رضوان اوست )( در واقع، او هدایت358، ص3تفسیر الصافی، ج

 (561، ص2، ج)البضاعة المزجاةوز قیامت انجام می دهد. ب. به خاطر شفاعت عظیمی است كه او در ر

 (561، ص2، ج)البضاعة المزجاةتر است. ج. تکالیف شریعت اسالم از همه شرایع الهی دیگر آسان

ر كافر بد. او رحمت بر مومن و كافر است؛ رحمت بودنش بر مومن در دنیا و آخرت كه واضح است؛ اما رحمت بودنش 

هیچ عذابی  با او –های گوناگون و یا مسخ شدن رخ داد برخالف بسیاری از پیامبران كه همراهشان عذاب –این است كه او 

 (107، ص7البیان، جعباس، به نقل از مجمعبر كفار در دنیا نازل نشد. )ابن

كسی به همگان  ه. رحمت بودنش بر كافران از این جهت است كه به هر حال پیام هدایت را برای آنها آورد. مانند اینکه

ه احسان نموده، هرچند اند از غذا نخورند. در اینجا او به هماطعام دهد؛ اما در این میان برخی با اینکه بر سر سفره حاضر شده

 (107، ص7البیان، جاند. )مجمعاینها خودشان از آن احسان استفاده نکرده

م نبودند هم اثر ر برای همه افرادی كه حتی مومن به اسالو. با آوردن دین او، زندگی عمومی بشر تغییر كرد و این تغیی

ی مادی ( مثال تمدن اسالمی كه با آمدن اسالم در جهان شکوفا شد، جهش عظیمی در زندگ331، ص14داشت. )المیزان، ج

مند ستند از آن بهرهزیها میتنها كافرانی كه در این سرزمینبشر )در مقایسه با دوران جاهلیت پیش از اسالم( فراهم آورد كه نه

ای هش علمیجشدند، بلکه حتی به اعتراف بسیاری از مستشرقان، انتقال علم از تمدن اسالمی، دست كم یکی از عوامل مهم 

 بود كه در غرب پدید آمد.

سابقه  شانیاز ا شیتا پ یزیچ نیبسنده كرد و چن هیبه جز ایاز دشمنانش رحم كرد كه به آنها امان داد  یاریاو بر بس ز.

 (561، ص2نداشت. )البضاعة المزجاة ، ج

كن اب بنیان]عذاب استیصال= عذ (561، ص2)البضاعة المزجاة ، جح. با دعای او عذاب استیصال از امتش برداشته شد. 

 كه در امتهای قبل بسیار واقع شده بود[

 و. ...

 

 «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ( »2

انب خداست واضح است كه این رحمت، رحمتی از ج«. همه جهانها یبرا یجز رحمت میتو را نفرستاد»فرماید: خداوند می

 رساند. یان میای است كه رحمت خدا را به همه جهانها و جهانو پیامبر ص از خودش چیزی ندارد؛ پس، یعنی پیامبر ص واسطه

هل بیت ع شفاعت است كه شیعه در مورد پیامبر اكرم ص و ا این همان مفهوم واسطه فیض بودن و برخورداری از مقام

یه و بدون آبوضوح از ظاهر این  –كنند هایی كه علیه شیعه مطرح میبرخالف تهمت –بینید بدان باور دارد؛ و چنانکه می

 شود.هیچگونه تأویلی فهمیده می

                                                      
 شرح کتاب الروضة من الکافی البن قاریاغدی.  1
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كند )= بر سر آن آمده داللت بر شمول كامل می« لـا»ست كه چون «جهانها»، «عالَمین»بویژه اگر دقت شود كه معنای دقیق 

شود و هم خود جهانهای آفریده ( را شامل می(؛ پس هم همه جهانیان )ساكنان در جهان331، ص14همه جهانها( )المیزان، ج

 شده را.

 فرماید.كند و به همه جهانها منتقل میدر واقع، پیامبر ص رحمت را از خدا دریافت می

 (1برد. )حدیثمی قرب درگاه الهی، حضرت جبرئیل ع نیز از این رحمت بهرهحتی فرشته م

 

 «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ( »3

جز »؛ بلکه به حالت حصر تعبیر كرد و فرمود: «: ما تو را رحمتی برای عالمین فرستادیمرْسَلْناكَ رَحْمَةً لِلْعالَمینَاَ»نفرمود: 

 «.عالمین نفرستادیمترحمتی برای 

 رسد، فقط رحمت است؛ دهد هرآنچه از پیامبر اكرم ص به جهانیان میاین نشان می

 پس:

آید، داریم و سختمان میالف. تمام دستورات پیامبر اكرم ص، و درواقع، تعالیم شریعت اسالم، حتی آنچه ما خوش نمی

أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ َو اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال  یوَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ َو عَسأَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً  یعَس»فقط و فقط رحمت است: 

شما بد  یدارید و آن برایرا دوست م یشما خوب است، و بسا چیز یدارید و آن برایم ناخوشایندرا  یبسا چیز؛ تَعْلَمُون

 (.216بقره/) «.دانیدیداند و شما نمیاست، و خدا م

ب. تمام برخوردهای پیامبر ص با دیگران، حتی خشونت و قتلی هم كه در جنگها بناچار در حق دشمنان خود روا 

تر دادند و عذاب خود در آخرت را سنگینداشت، عین رحمت بر آنان بود؛ چرا كه آنها با ماندن در زمین به گناهشان ادامه میمی

 كردند. و شدیدتر می

 گفت:ن حکایتی كه سعدی میشبیه آ

 ؟ها كدام فاضل تر استاز عبادت :دیرا پرس ییانصاف پارسا یاز ملوك ب یکی

 !یازاریس خلق را نفَ نَ كیتا در آن  ؛روزمین ،گفت تو را خواب

 خوابش برده به ،فتنه است نیا گفتم    روزمین دمیرا خفته د یظالم

 رده بهمُ ی،د زندگانبُ چنان آن   است یداریخوابش بهتر از ب وآنکه

12sh/1http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab/  

ج. تمام سخنان پیامبر ص و تمام آیات قرآن، حتی آنجا كه در مقام مواخذه و عتاب است، سراسر رحمت از جانب 

 خداست.

 د. ...

 

 «أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَوَ ما ( »4

 فرستادن پیامبر ص جز رحمت چیز دیگری ندارد.

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh12/


134 

 ها برخاسته از رحمت است.ایم؛ پس تمام آن غضبدر عین حال، ما در زندگی او غضب و خشم هم دیده

حمتت بر غضبت سبقت ر: ای كسی كه یَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه»در واقع، شاید بتوان گفت: پیامبر اكرم ص مظهر 

 باشد؛ و هر غضبی هم كه از او صادر شود، در یك نگاه عمیق، برخاسته از رحمت اوست.می« گرفته

 خوانند.می« پیامبر رحمت»بیهوده نیست كه او را 

 

 این مورد را در کانال نگذاشتم

 «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ( »5

نوح در میان  یامبر ما گفته شد كه او جز رحمت بر عالمین نیست؛ و در مورد حضرت نوح گفته شد كه سالم بردر مورد پ

 (79؛ صافات/نُوحٍ فِی الْعالَمین یسَالمٌ عَلعالمین )

ده انجام دا ای بین حضرت نوح و پیامبر ما( مقایسه214، ص1)ج،«مناقب آل أبی طالب علیهم السالم»  شهر آشوب درابن

 است كه شیرین است:

ی حضرت شود؛ اما برابرای نوح، كشتی در آب روان شد و آن چیزی است كه هم برای كافر و هم برای مومن روان می

بود و  ای بودند و پشت آن بركه تل عظیمیمحمد ص سنگ بر روی آب روان شد و حکایتش این است كه ایشان بر لب بركه

روی آب شناور  های آن تل جدا شود واگر واقعا پیامبر خدایی از خدا بخواه كه از صخره عکرمه پسر ابوجهل گفت: ای محمد!

رگشت بای روی آب شروع به حركت كرد تا نزد ایشان رسید و حضرت به او دستور عبور كند؛ پس حضرت دعا كرد و صخره

 داد و همان طور كه آمده بود به جای خود برگشت

آسا یل( پس آسمان س26)نوح/« بر زمین كسی را باقی نگذار»اجابت شد كه فرمود و حضرت نوح ع نفرینش بر قومش 

ریدن برای عقوبت آنان باریدن گرفت؛ ولی در مورد حضرت محمد ص به رحمت اجابت شد، هنگامی كه ]باران شدیدی با

تو را جز  و»بر رحمت كه گرفت و[ فرمود: حوالی ما ببار و نه بر ما؛ پس نوح پیامبر عقوبت بود و حضرت محمد ص پیام

 (107)انبیاء/« برای رحمت نفرستادیم

حمد ص برای م( و حضرت 27)نوح/...« پروردگارا مرا و فرزندانم را بیامرز »و نوح برای خودش و تعداد كمی دعا كرد 

 (286)بقره/« و ما را ببخش»اند دعا كرد  اند و آنان كه هنوز زاده نشدهامتش، آنانکه به دنیا آمده

ص فرمود:  ( ؛ و در مورد حضرت محمد77)صافات/« و ذریه او را باقی و ماندگار گردانیدیم»و در مورد نوح فرمود: 

 (؛34عمران/)آل« ای همه از همدیگرذریه»

مَثَل اهل بیتم مَثَل كشتی »كشتی نوح سبب نجات در دنیا بود و ذریه حضرت محمد ص سبب نجات در آخرت كه فرمود: 

 1.«...نوح است 

                                                      
 الْغَدِیرِ اءِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ کَانَ عَلَى شَفِیرِ غَدِیرٍ وَ وَرَاءَجَرَتْ لَهُ السَّفِینَةُ عَلَى الْمَاءِ وَ هِیَ تَجْرِی لِلْکَافِرِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ لِمُحَمَّدٍ جَرَى الْحَجَرُ عَلَى الْمَ نوح ع.  1

تَّى یَخُوضَ الْمَاءَ فَیَعْبُرَ فَدَعَا بِالصَّخْرَةِ فَجَعَلَتْ تَأْتِی عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ تَلٌّ عَظِیمٌ فَقَالَ عِکْرِمَةُ بْنُ أَبِی جَهْلٍ یَا مُحَمَّدُ إِنْ کُنْتَ نَبِیّاً فَادْعُ مِنْ صُخُورِ ذَلِكَ التَّلِّ حَ

فََهطَلَتْ لَهُ السَّمَاءُ بِالْعُقُوبَةِ وَ أُجِیبَتْ لِمُحَمَّدٍ بِالرَّحْمَةِ   یَدَیْهِ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ فَرَجَعَتْ کَمَا جَاءَتْ وَ أُجِیبَتْ دَعَْوتُهُ عَلَى قَوْمِهِ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِحَتَّى مُثِّلَتْ بَیْنَ
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 25/2/1396               إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  یقُلْ إِنَّما یُوح  10۸( آیه 21( سوره انبیاء )415

 ترجمه

 شود كه معبود شما فقط خداوندی یکتاست؛ پس آیا شما تسلیم هستید؟بگو فقط به من وحی می

 حدیث

ام حسن ع وصیت نامه ای كه امیرالمومنین ع هنگام برگشت از صفین در منطقه حاضرین، خطاب به ام ( در فرازی از1

 نوشتند آمده است:

 ،یدیدیم را مُلك و سلطنتش یهانشانه و آمدند،یم تو نزد شپیامبران داشت یشریک پروردگارت اگر م،پسرجان بدان و

 یکمرانح در یكس. است كرده وصف را خویش خود چنانکه یکتاست ییخدا او لیکن. یگردیدیم آگاه او تاصف و كارها از و

د ]ظاهراً یعنی برای اول اول است قبل از اشیاء و او لی تی ندار. هیچگاه زوال نپذیرفته و نپذیرد شلکمُ  و ،با او منازعه نتواند

 نهایت را او و اشیاء همه از پس است آخر ونیست؛ یا اینکه اول بودنش هم اولیتی ندارد[؛ « اولیت»بودنش حتی نیازی به 

 پذیرد، یجا یادیده در یا و به چنگ آید یدلدر  شربوبی ت كه است آن از برتر. نیست

 و مقدار،یب و است منزلت ردخُ كه كسی همچون تو باید چنان كند، كسی كه كن چنان كار یدانست را این چون و

عقوبتش، و  ، و خشیت ازخدا طاعت مش به پروردگارش است كه او را به طلبنیاز عظی و ،بسیار اشیناتوان و كم اشیتوانای

 .ننموده ینه یزشتکار از جز و نفرموده ینیکوكاربه  جز را تو خدا كه كشاند؛ترس از خشم او می

 )با اقتباس از ترجمه شهیدی( 31البالغة، نامه نهج

 :صفین من افهانصر عند بحاضرین إلیه كتبها ع علی بن للحسن ع له وصیة من

 وَاحِدٌ إِلَهٌ لَکِنَّهُ وَ صِفَاتِهِ وَ أَفْعَالَهُ لَعَرَفْتَ وَ سُلْطَانِهِ وَ مُلْکِهِ آثَارَ لَرَأَیْتَ وَ رُسُلُهُ لَأَتَتْكَ شَرِیكٌ لِرَبِّكَ كَانَ لَوْ أَنَّهُ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ وَ

 عَنْ  عَظُمَ نِهَایَةٍ  بِلَا الْأَشْیَاءِ بَعْدَ آخِرٌ وَ أَوَّلِیَّةٍ بِلَا الْأَشْیَاءِ قَبْلَ أَوَّلٌ یَزَلْ َلمْ وَ أَبَداً یَزُولُ لَا وَ أَحَدٌ مُلْکِهِ فِی یُضَادُّهُ لَا نَفْسَهُ وَصَفَ كَمَا

 كَثْرَةِ وَ مَقْدِرَتِهِ قِلَّةِ وَ خَطَرِهِ صِغَرِ فِی یَفْعَلَهُ أَنْ لِمِثْلِكَ ییَنْبَغِ كَمَا فَافْعَلْ ذَلِكَ  عَرَفْتَ فَإِذَا بَصَرٍ أَوْ قَلْبٍ  بِإِحَاطَةِ رُبُوبِیَّتُهُ تَثْبُتَ أَنْ

 یَنْهَكَ  لَمْ وَ بِحَسَنٍ إِلَّا یَأْمُرْكَ لَمْ فَإِنَّهُ سُخْطِهِ مِنْ الشَّفَقَةِ وَ عُقُوبَتِهِ مِنْ الْخَشْیَةِ طَاعَتِهِ وَ  طَلَبِ فِی رَبِّهِ إِلَی حَاجَتِهِ عَظِیمِ  و عَجْزِهِ

 1قَبِیحٍ. عَنْ إِلَّا

                                                      
یَسِیرٍ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ مُحَمَّدٌ   رَسُولُ الْعُقُوبَةِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الرَّحْمَةِ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً دَعَا نُوحٌ لِنَفْسِهِ وَ لِنَفَرٍ حَیْثُ قَالَ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا فَنُوحٌ

هُ سَبَبَ النَّجَاةِ فِی الدُّنْیَا َو قَالَ لَهُ وَ جَعَلْنا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْباقِینَ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ کَانَتْ سَفِینَتُدَعَا لِأُمَّتِهِ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ وَ اعْفُ عَنَّا 

مَّا أُعْلِنَتْ  سَفِینَةِ نُوحٍ الْخَبَرَ وَ قَالَ نُوحٌ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مُحَمَّدٌ لَوَ ذُرِّیَّةُ مُحَمَّدٍ سَبَبَ النَّجَاةِ فِی الْعُقْبَى قَوْلُهُ مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی کَمَثَلِ

 مِنْ قَوْمِهِ الْمُعَانَدَةُ شَهَرَ عَلَیْهِمْ سَیْفَ النَّقِمَةِ وَ لَمْ یَنْظُرْ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْمِقَة.

 . این سه روایت هم شرحی بر وحدت خداوند متعال است: 1
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و مطیع او  یعنی تسلیم باشید نسبت بدانچه كه پیامبر ص آورده« انتم مسلمون»( از امام صادق ع روایت شده است: 2

 باشید.

 805ص ،2ج البیان، مجمع

 1.له منقادون( ص) النبی به أتی لما مستسلمون معناه و بالتشدید مسلمون أنتم و( ع) اهلل عبد أبی عن روی

 

 ( روایت شده است كه امیرالمومنین ع فرمودند: 3

ن باره چیزی جز نَسَبِ اسالم را چنان معرفی كنم كه نه قبل من كسی چنین معرفی كرده باشد؛ و نه پس از من كسی در ای

عالم صدق( ااذعان و  مثل آن بگوید: همانا اسالم همان تسلیم است و تسلیم همان یقین است و یقین همان تصدیق )قبول و

 است و تصدیق همان اقرار است؛ و اقرار همان عمل است و عمل همان ادا كردن است. 

گیردش؛ آید و او میدهد؛ بلکه آن از جانب خدایش میاش قرار نمیهمانا مومن دینش را بر اساس رای و نظر شخصی

ت اوست سوگند انکارش را در عملش؛ پس به آنکه جانم به دسیابد[ و كافر بیند ]= میهمانا مومن یقینش را در عمل خود می

یرید. ]ظاهرا یعنی كه امر ]=وضعیت و تکلیف[ خود را نشناختند؛ پس، از انکار كافران و منافقان با اعمال خبیثشان، عبرت بگ

 د[اینکه خبیث بودن اعمال كافران و منافقان، باید درس عبرتی شود كه بفهمید اعتقاداتشان مشکل دار

 البالغه هم آمده است.( نهج 125)فراز اول آن در حکمت  46ص ،2ج الکافی،

 لَا نِسْبَةً سْلَامَالْإِ لَأَنْسُبَنَّ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ فَعَهُرَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ  عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 التَّصْدِیقَ  وَ وَ التَّصْدِیقُهُ الْیَقِینَ وَ الْیَقِینُ هُوَ التَّسْلِیمَ وَ التَّسْلِیمُ هُوَ امَاْلإِسْلَ إِنَّ ذَلِكَ بِمِثْلِ إِلَّا بَعْدِی أََحدٌ یَنْسُبُهُ لَا وَ قَبْلِی أَحَدٌ بُهُیَنْسُ

 الْأَدَاءُ وَهُ الْعَمَلَ وَ الْعَمَلُ  هُوَ الْإِقْرَارَ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ

                                                      
 مَعْنَی امَ ع الثَّانِیَ عْفَرٍ جَ أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ الْجَعْفَرِیِّ هَاشِمٍ أَبِی عَنْ  عِیسَی بْنِ حَمَّدِمُ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  الْعَطَّارُ یَحْیَی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 (5ص األخبار، معانی. )بِالْوَحْدَانِیَّةِ الْأَلْسُنِ جَمِیعُ عَلَیْهِ الْمُجْتَمَعُ قَالَ  الْوَاحِدِ

 قَالَ الْبَلَدِیُّ  الْهَیْثَمِ بْنُ یمُإِبْرَاهِ حَدَّثَنَا قَالَ الْبُزُورِیُّ ییَحْیَ بْنِ سَعِیدِ بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ إِسْحَاقَ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 أَمِیرَ  یَا فَقَالَ ع لْمُؤْمِنِینَ ا أَمِیرِ إِلَی الْجَمَلِ یَوْمَ قَامَ أَعْرَابِیّاً إِنَّ: قَالَ  أَبِیهِ عَنْ  هَانِئٍ بْنِ شُرَیْحِ بْنِ  الْمِقْدَامِ عَنِ  إِسْرَائِیلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  الْمُعَافَی عَنِ أَبِی حَدَّثَنَا

 الَّذِی فَإِنَّ دَعُوهُ ع ینَالْمُؤْمِنِ أَمِیرُ فَقَالَ الْقَلْبِ تَقَسُّمِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فِیهِ مَا تَرَی امَ أَ أَعْرَابِیُّ یَا قَالُوا عَلَیْهِ النَّاسُ فَحَمَلَ قَالَ وَاحِدٌ اللَّهَ إِنَّ تَقُولُ أَ الْمُؤْمِنِینَ

 وَجْهَانِ  وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ عَلَی انِیَجُوزَ لَا مِنْهَا فَوَجْهَانِ أَقْسَامٍ  أَرْبَعَةِ عَلَی وَاحِدٌ اللَّهَ أَنَّ یفِ الْقَوْلَ  إِنَّ أَعْرَابِیُّ یَا قَالَ ثُمَّ الْقَوْمِ مِنَ نُرِیدُهُ الَّذِی هُوَ الْأَعْرَابِیُّ یُرِیدُهُ

 کَفَرَ  أَنَّهُ تَرَی مَا أَ الْأَعْدَادِ ابِبَ فِی یَدْخُلُ لَا لَهُ ثَانِیَ لَا مَا لِأَنَّ یَجُوزُ لَا مَا فَهَذَا لْأَعْدَادِا بَابَ بِهِ یَقْصِدُ وَاحِدٌ الْقَائِلِ فَقَوْلُ  عَلَیْهِ یَجُوزَانِ لَا اللَّذَانِ فَأَمَّا فِیهِ یَثْبُتَانِ

 الْوَجْهَانِ  أَمَّا وَ تَعَالَی وَ ذَلِكَ عَنْ رَبُّنَا جَلَّ وَ تَشْبِیهٌ لِأَنَّهُ عَلَیْهِ  یَجُوزُ لَا مَا فَهَذَا الْجِنْسِ مِنَ النَّوْعَ بِهِ  یُرِیدُ النَّاسِ مِنَ وَاحِدٌ هُوَ  الْقَائِلِ قَوْلُ  وَ ثَالثَةٍ ثالِثُ قَالَ  مَنْ

 لَا وَ وُجُودٍ فِی یَنْقَسِمُ لَا أَنَّهُ هِبِ یَعْنِی الْمَعْنَی أَحَدِیُّ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّهُ الْقَائِلِ قَوْلُ  وَ نَارَبُّ کَذَلِكَ شِبْهٌ  الْأَشْیَاءِ فِی لَهُ لَیْسَ وَاحِدٌ هُوَ  الْقَائِلِ فَقَوْلُ  فِیهِ  یَثْبُتَانِ اللَّذَانِ

 (6-5ص األخبار، معانی ؛۸4ص ،(للصدوق) التوحید. )جَلَّ  وَ عَزَّ رَبُّنَا کَذَلِكَ وَهْمٍ لَا وَ عَقْلٍ

 قابل توجه است: 4۸ص ،4ج ،(شهرآشوب البن) ع طالب أبی آل . این روایت هم در مناقب 1

 .دَّدَةًمُشَ نَزَلَتْ بَعْدِی لِعَلِیٍّ الْوَصِیَّةُ مُسْلِمُونَ تُمْأَنْ فَهَلْ حِدٌوا إِلهٌ إِلهُکُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُوحی إِنَّما قُلْ تَعَالَی قَوْلِهِ  فِی ع الصَّادِقِ عَنِ بَصِیرٍ أَبُو
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 عَمَلِهِ  فِی إِنْکَارُهُ یُرَی الْکَافِرَ وَ عَمَلِهِ فِی یَقِینُهُ یُرَی الْمُؤْمِنَ إِنَّ فَأَخَذَهُ رَبِّهِ مِنْ  أَتَاهُ لَکِنْ وَ رَأْیِهِ عَنْ دِینَهُ یَأْخُذْ لَمْ الْمُؤْمِنَ إِنَّ

 .الْخَبِیثَةِ بِأَعْمَالِهِمُ مُنَافِقِینَالْ وَ الْکَافِرِینَ إِنْکَارَ فَاعْتَبِرُوا أَمْرَهُمْ عَرَفُوا مَا بِیَدِهِ نَفْسِی الَّذِی فَوَ

 تدبر

 «إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ یإِنَّما یُوح( »1

م ص وحی دانیم مطالب متعددی به پیامبر اكر؛ اما می«فقط به من وحی شده كه معبود شما خدایی واحد است»فرمود 

 ه است.شد

 شود. پس، همه آنچه به پیامبر ص وحی شده، در توحید خالصه می

وازم و یعنی، توحید حاوی همه معارف و دستورات دین است؛ و تمام آنچه از طریق وحی آمده، چیزی جز توحید و ل

 (331، ص14اقتضائات و پیامدهای آن نیست. )المیزان، ج

 

 «إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَإِلَیَّ أَنَّما  یقُلْ إِنَّما یُوح( »2

 پیامبر ص فقط برای رحمت فرستاده شد. در آیه قبل بیان شد كه:

 فرماید: او باید چیزی را به مردم بگوید. در این آیه می

 پس،

 آن چیز، همان رحمتی است كه او را برایش فرستادند.

 معبود ما خدایی واحد است و باید تنها تسلیم او باشیم.پس، مهمترین رحمت این است كه دریابیم كه 

 اما دانستن وحدت خداوند، چگونه رحمت است؟

ت به سمت یکی، ها با هم ناسازگارند و حركهای متعددی داریم كه بسیاری از اوقات این خواستهالف. ما انسانها خواسته

الشعاع قرار ها را تحتو برترین خواسته اوست كه سایر خواستهدارد. معبود هركس، آخرین ما را از رسیدن به دیگری باز می

گی بیرون شود و از تشتت و آشفتهایش حاكم میاش واحد است، وحدتی بر همه خواستهدهد. كسی كه دریابد معبود نهاییمی

 رحمت است.شود؛ و این، از بزرگترین نمودهای هایش با اضطراب همراه نمیرسد و شادیآید و به آرامش میمی

ا كارمان انجام تب. ما انسانها موجوداتی خودبسنده نیستیم و برای گذران زندگی، دائما مجبوریم تسلیم این و آن شویم 

كند، چرا كه از سر خم شود. اگر كسی بفهمد كه فقط یك معبود است كه باید تسلیم او شد، عزتی در مقابل همگان پیدا می

شود و دائما از اش برای خودش كامال معلوم میگیریاش و مدل تصمیمود و برنامه زندگیشكردن جلوی این و آن آزاد می

 رود.این سو به آن سو نمی
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ای( ج. چون كلمه ال اله اال اهلل حصن و دژی است كه كسی در آن داخل شود از عذاب خداوند )یعنی از هر سختی واقعی

فََمنْ زُحْزَِح »شود، به رستگاری رسیده و سراسر در رحمت خواهد بود:  و كسی كه خیالش از عذاب راحت 1ایمن خواهد بود،

 (185عمران/)آل« : پس هركه از آتش رهایی یابد و وارد بهشت شود قطعا برنده و رستگار استعَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز

 د. ...

 

 « مُسْلِمُونَ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ» (3

 شوید؟!معبود شما خدایی واحد است. آیا تسلیم می

 دهد كه ممکن است برخی تسلیم نشوند.این سوال نشان می

 بسا حقایقی آشکار وجود داشته باشد؛ اما برخی تسلیم آن نشوند.یعنی چه

 شناسیثمره انسان

 و تسلیم حقیقت شود. بند باشداین گونه نیست كه هركس هرچه را بداند، لزوما بدان پای

 ثمره اجتماعی

 آرند. با صرف نشان دادن حقانیت حقیقتی برای انسانها، معلوم نیست كه حتما در مقابل حقیقت، سر تسلیم فرود

اه واقعا مبلغ گدهد كه مُبل غ و نظام تبلیغ دین ضعف داشته است. ای تسلیم حقیقت نشدند، لزوما نشان نمیپس، اگر عده

)= یروان انبیا پروند. حکایت قل ت اند كه زیر بار حقیقت نمیایگاه مبلغ تواناست، اما خود افراد به گونه ناتوان است؛ و

ضعف در تبلیغ  برگزیدگان خداوند برای هدایت مردم( بهترین شاهد بر این مدعاست كه ایمان نیاوردن مردم، لزوما ناشی از

 دین نیست.

 

 « فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ( »4

 معبود شما خدایی یکتاست.

 ر داریم؟زنیم و حل مشکالت و نیازهای خود را از هركس و ناكسی انتظاپس چرا ما این اندازه این در و آن در می

 اید؟فرماید: آیا شما واقعا تسلیم این حقیقت شدهبیهوده نیست كه بعدش می

                                                      
 135، ص: 2عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج                        .  1

حُسَیْنِ الصَّوْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنِ مُحَمَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْ 

صْحَابُ الْحَدِیثِ فَقَالُوا لَهُ أَى الْمَأْمُونِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ ورَ وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَیُوسُفُ بْنُ عَقِیلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَیْهِ قَالَ: لَمَّا وَافَى أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَیْسَابُ

نَ جَعْفَرٍ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی ى بْعَدَ فِی الْعَمَّارِیَّةِ فَأَطْلَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَیَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَرْحَلُ عَنَّا وَ لَا تُحَدِّثُنَا بِحَدِیثٍ فَنَسْتَفِیدَهُ مِنْكَ وَ کَانَ قَدْ قَ

یَّ ی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِسَیْنِ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُ 

ا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا لَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّإِبْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَا إِلَهَ 

 وطِهَا.بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُ
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 عبود شما فقط یکی است؟اید كه مآیا واقعا قبول كرده

 

 «إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یقُلْ إِنَّما یُوح( »5

 فرماید:خداوند به پیامبرش می

 «.کتاستی یكه معبود شما فقط خداوند شودیم یفقط به من وح بگو»

: ای مردم! بگویید معبودی ا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوایَ »فرمود: كرد و میپیامبر اكرم ص هم مردم را دعوت می

 1(56، ص1، جع مناقب آل أبی طالب)« جز اهلل نیست تا رستگار شوید.

 

 «إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یقُلْ إِنَّما یُوح( »6

 می است كه خداوند به پیامبرش دستور داده به مردم بگوید.همه قرآن كال

، 58آید، ظاهرا مطلبی است كه ما هم باید به دیگران بگوییم. )جلسهدر این كالم می« قل: بگو»قبال بیان شد كه وقتی تعبیر 

 ( /room-http://yekaye.ir/ar-30-42  5تدبر

 شود!اما به ما كه وحی نمی

 تنها این نیست.« قل»شود گفت كاربرد پس می

 در اینجا به چه دلیل آمده است؟« قل»اما 

ای شخصی فرماید صرفا مکاشفاتخواهد ما را هم متوجه سازد كه پیامبر سخنانی كه به عنوان قرآن میالف. شاید می

اند. شده مامور كرده اند و او را به رساندن عین آنچه گفتهسخن را به او گفتهنیست كه خودش به زبان درآورده باشد؛ بلکه متن 

ب، دیگر كلمه )زیرا كسی كه در موقعیتی است كه صرفا مکاشفه كند كه باید مطلبی را به مردم بگوید، هنگام گفتن آن مطل

اند )كه وحی ردهروشنفکران درباره وحی مطرح كاصطالح ای كه برخی از بهدهد تلقیبرد.( و این نشان میرا به كار نمی« بگو»

 ست.ریزد( قابل انطباق بر وحی قرآنی نیاند كه خود پیامبر آن را در قالب الفاظ میای داسنتهرا صرفا مکاشفه

 ب. ...

 

 «إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ییُوح( »7

 خدایی واحد است.« شما»شود كه خدای وحی می« من»به 

 ؟«خدای من»یا « اهلل»و نفرمود: « خدای شما»ا فرمود چر

این كار، هشدار  خواهد مخاطب را به تسلیم وادارد )چنانکه در ادامه فرمود: هل انتم مسلمون( و برایالف. شاید چون می

 دهد كه این خدای خودتان است.می

                                                      
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَ أَبُو لَهَبٍ یَتْبَعُهُ رَأَیْتُ النَّبِیَّ ص فِی سُوَیْقَةِ ذِی الْمَجَازِ عَلَیْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا  قال: طَارِقٌ الْمُحَارِبِیُّ.  1

 ةِ وَ قَدْ أَدْمَى کَعْبَهُ وَ عُرْقُوبَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُطِیعُوهُ فَإِنَّهُ کَذَّابٌ.وَ یَرْمِیهِ بِالْحِجَارَ

http://yekaye.ir/ar-room-30-42/
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 نها سراغ خدایی بروید كه خدای خودتان است.خواهد انگیزه را برای توحید در عبودیت باال ببرد. یعنی تب. شاید می

 ج. ...

 

 

 26/2/1396 سَواءٍ وَ إِنْ أَدْری أَ قَریبٌ أَمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ  یفَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَل  109( آیه 21( سوره انبیاء )416

 ترجمه

شوید، آیا نزدیك است یا دانم آنچه وعده داده مییپس اگر پشت كردند بگو به طور یکسان به گوش شما رساندم؛ و نم

 دور؟

 نکات ترجمه

 + كُم تُ+  آذَنْآذَنْتُکُم = 

بوده « أئذن»می باشد. )در اصل به صورت « أذن»فعل ماضی ثالثی مزید )باب افعال( و صیغه متکلم وحده از ماده « آذَنْتُ»

 ت.(درآمده اس« آ»كه دو همزه در هم ادغام شده و به صورت 

نزدیك هم )متقارب( داللت دارد: یکی گوش، و گوش  اند كه اصل این ماده بر دو معنایبرخی گفته« أذن»درباره ماده 

ها حاصل دادن و شنیدن؛ و دوم عِلم و اعالم كردن؛ و نزدیك هم بودنشان به این است كه با گوش است كه علم به شنیده

دانند (؛ اما برخی معنای اصلی را همان معنای اول می200، ص8ب العین، ج؛ كتا75ص ،1ج اللغة، مقاییس شود )معجممی

 ( كه در ادامه توضیحش می آید.71-70ص القرآن، ألفاظ )مفردات

 آذانِهِمْ  فِی است )وَ« آذان»بوده كه جمع آن، « گوش»به معنای « اُذُن»همان كلمه « أذن»بر اساس این نظر اخیر، اصل ماده 

( ویا سخن هركسی 70ص القرآن، ألفاظ ( و به نحو استعاری درباره كسی كه زیاد گوش می داده است )مفردات25وَقْراً؛ انعام/

 ( 61/توبة لَکُْم؛ خَیْرٍ أُذُنُ: قُلْ أُذُنٌ هُوَ: رفته است )یَقُولُونَ(، به كار می76ص ،1ج اللغة، مقاییس كرده )معجمرا با دقت گوش می

( و البته در مورد علم و 2/حُقَّتْ؛ انشقاق وَ لِرَبِّها نیز به معنای گوش دادن است )أَذِنَتْ« نَاَذِ»در این مبنا، اصل فعل 

 (. 279/بقرهرَسُولِهِ؛  وَ اللَّهِ مِنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُوا»شده )= اعالم كردن( هم به كار رفته است ای كه با شنیدن حاصل میآگاهی

( 166/عمران آل اللَّهِ؛ فَبِإِذْنِ الْجَمْعانِ الْتَقَی یَوْمَ أَصابَکُمْ ما خصت در انجام كاری است )وَهم به معنای اعالم اجازه و ر« إذن»

به اذن »اند كه در این گونه موارد، اذن به معنای علم است )و لذا اذن دادن به معنای اعالم كردن است؛ و و اگرچه برخی گفته

(؛ اما راغب اصفهانی 75ص ،1ج اللغة، مقاییس )معجم ر منظر علم خدا رخ داده است(، یعنی به علم خدا، یعنی این كار د«خدا

اصرار دارد كه بین اذن و علم فرق است و اذن اخص از علم است و صرفا در جاهایی به كار می رود كه به نحوی مشیت و 

رسد به فرماید آنچه به شما مییه فوق، وقتی میای در كار باشد )اعم از اینکه بدان راضی باشد یا خیر( و لذا در امثال آاراده

 (71ص القرآن، ألفاظ اذن خداست؛ یعنی بر اساس مشیت خداوند است، نه اینکه خدا فقط از آن خبر دارد. )مفردات

 (45/توبة ... الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُكَ هم به معنای طلب اذن )اجازه گرفتن( است )إِنَّما« استیذان»
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اند گاه است؛ و در توضیحش گفته« اعالم كردن»نای ( هم به مع7؛ ابراهیم/لَأَزِیدَنَّکُمْ  شَکَرْتُمْ لَئِنْ رَبُّکُمْ تَأَذَّنَ ذْ)إِ« تَأَذَّنَ »

، 2قرآن )للفراء(، جگوید توع دنی( )معانی البرد )مثال به جای أوعدنی، میعرب، باب تفع ل را به معنای باب افعال به كار می

 (.200، ص8)كتاب العین، ج« دهمحتما انجام می»یعنی « تَأَذَّنَ»ظر خلیل این است كه ( هرچند ن69ص

كسی است كه افراد را با صدای  «موذ ن»( و 3؛ توبه/رَسُولِه وَ  اللَّهِ مِنَ  أَذانٌ وَشود )یعنی چیزی كه شنیده می« اذان»همچنین 

 ( 70/یوسف الْعِیرُ؛ یَّتُهَاأَ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ كند: )ثُمَّبلند از چیزی آگاه می

 1بار در قرآن كریم به كار رفته است. 102و مشتقاتش « أذن»ماده 

 حدیث

ای رازی از خطبهف( از امام باقر ع روایت شده است كه امیرالمومنین ع در صفین روز جمعه برای مردم خطبه خواند و در 1

 فرمود:

ی ت محمد ص بنده و فرستاده اوست، او را به هدایت و دیندهم كه خدایی جز اهلل نیست و حضرسپس شهادت می

ر همه بندگان بفرستاد كه برایش پسندیده بود و او سزاوار آن بود، و او را به تبلیغ رسالت و حجت های خویش بر خالئق، 

 برتری بخشید؛ 

سَب و حَد؛ و به لحاظ و همان گونه كه در علمش به او رقم خورده بود، ]حضرت محمد ص[ بسیار مهربان و رحیم بو

ترین مطمئن ونَسَب، بزرگوارترین خالیق الهی، و خوش منظرترین آنها، و شجاع ترین، و نیکوكارترین در حق والد خویش، 

 شخص هنگام عهد و پیمان؛ 

رفت گار میبخشید؛ در موضع قدرت قرگرفت و میهیچ مسلمان و كافری اندك ظلمی از او ندید، بلکه مورد ظلم قرار می

 كرد؛ پوشی میو چشم

هاد را ادا رسید؛ و مجاهدی بود كه حق جگذراند در حالی كه مطیع خداوند بود و صبور در آنچه به وی می[ می]زندگی

 كرد، و یکسره رسم عبودیت بجا آورد تا اینکه آن امر یقینی در رسید؛ 

 بدكار، ... پس، رفتنش بزرگترین مصیبت بر جمیع اهل زمین بود، اعم نیکوكار و

 406ص ،(للصدوق) األمالی

                                                      
 شود،می نوشته «إذن» صورت به گاه و رودمی کار به جزاء و جواب مقام در غالبا که( «صورت این در» معنای به) «اذاً» کلمه اصفهانی راغب.  1

 هیچ ایشان وگرنه گرفته قرار اینجا در کلمه صوری شباهت جهت به صرفا ظاهرا که( 70ص القرآن، ألفاظ مفردات) نموده مطرح «أذن» ماده ذیل در

 رفته ارک به کریم قرآن در بار 30 «إذاً» حرف. کنندمی مطرح «إذا» یا «إذ» حرف ذیل را آن لغت، اهل اغلب و نموده برقرار دو این بین ایمعنایی ارتباط

 .باشدمی قرآن های«اذاً» از غیر مذکور بار 102 یعنی است نشده داده قرار فوق شمارش در که است
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 قَالَ  صَالِحٍ  بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْجَعْدِ بْنِ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَغْدَادِیُّ الْحَافِظُ  عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 بِخَمْسَةِ الْهَرِیرِ قَبْلَ  ذَلِكَ وَ  جُمُعَةٍ یَوْمَ بِصِفِّینَ النَّاسَ یَخْطُبُ ع عَلِیٌّ قَامَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ رٍَجابِ عَنْ رَاشِدٍ بْنُ شُعَیْبُ حَدَّثَنَا

 1... فَقَالَ أَیَّامٍ

 أَهْلَهُ كَانَ  وَ رْتَضَاهُا الَّذِی دِینِهِ وَ بِالْهُدَی أَرْسَلَهُ رَسُولُهُ وَ بْدُهُعَ داًمُحَمَّ  أَنَّ وَ لَهُ شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ إِنِّی ثُمَّ

 أَجْمَلَهُمْ وَ اًحَسَب اللَّهِ خَلْقِ أَكْرَمَ رَحِیماً رَءُوفاً فِیهِ كَعِلْمِهِ كَانَ وَ خَلْقِهِ عَلَی حُجَجِهِ وَ رِسَالَتِهِ بِتَبْلِیغِ الْعِبَادِ جَمِیعِ عَلَی اصْطَفَاهُ وَ

 یَقْدِرُ  وَ فَیَغْفِرُ ظْلَمُیُ  كَانَ بَلْ قَطُّ بِمَظْلِمَةٍ كَافِرٌ لَا وَ مُسْلِمٌ عَلَیْهِ قْیَتَعَلَّ لَمْ  عَقْدٍ عَلَی آمَنَهُمْ وَ بِوَالِدٍ أَبَرَّهُمْ وَ نَفْساً أَشْجَعَهُمْ وَ مَنْظَراً

 ص ذَهَابُهُ کَانَفَ الْیَقِینُ أَتَاهُ حَتَّی لِلَّهِ َعابِداً جِهادِهِ حَقَّ  للَّهِا فِی مُجَاهِداً أَصَابَهُ مَا عَلَی صَابِراً لِلَّهِ ُمطِیعاً مَضَی حَتَّی یَعْفُو وَ فَیَصْفَحُ

 الْفَاجِر ... وَ الْبَرِّ الْأَرْضِ أَهْلِ جَمِیعِ عَلَی الْمُصِیبَةِ أَعْظَمَ

 

 ( از امام سجاد ع روایت شده است:2

خواهیم انصاف ات مینزد ابوطالب جمع شدند در حالی كه رسول خدا ص هم آنجا بود؛ و گفتند: ما از برادرزاده قریش

 داشته باشد؟

 خواهید؟گفت: چه انصافی از او می

ا كنیم؛ نه او با م داریم او هم از ما دست بردارد؛ نه او با ما صحبت كند و نه ما با او صحبتگفتند: ما از او دست برمی

ال بغض و نفرت رویانده مبارزه كند و نه ما با او مبارزه كنیم؛ آخر، این دعوت دلها را از هم دور كرده و بذر كینه كاشته و نه

 است.

 ام! شنیدی؟]حضرت ابوطالب ع[ گفت: برادرزاده

ام را قبول خواهیكنند و نصیحت و خیرفرمود: عموجان، اگر اینها در حق من انصاف داشته باشند دعوتم را اجابت می

م؛ پس هر كه نمایند. همانا خداوند متعال به من دستور داده است كه به سمت دین حنیف، آیین حضرت ابراهیم، دعوت كنمی

كنم تا اینکه یماجابتم كند برایش نزد خداوند رضوان و جاودانگی در بهشت است و كسی كه با من مخالفت كند با او مبارزه 

 حکم كند كه او بهترین حاكمان است. خداوند بین ما و او

 ]صحبتهایی بین آنها رد و بدل شد تا اینجا كه: [

 ... گفتند: به او بگو خدا او را فقط برای ما فرستاده یا برای همه مردم؟

ن ریاهاست؛ و مهاست و آن كه در بین دام، سفید و سیاه، آنکه در باالی كوهفرمود: من به جانب همه مردم فرستاده شده

 (158عراف/)ا ...«ای مردم، من رسول رسول خدا هستم به جانب همه شما »حتما ایران و روم را هم دعوت خواهم كرد كه: 

                                                      
 یُعَذِّبْ إِنْ وَ مِنْهُ  فَبِفَضْلٍ یَعْفُ إِنْ أَطَاعَهُ أَوْ  عَصَاهُ مَنْ خَلْقِهِ  عَلَى الْبَالِغَةِ حُجَجِهِ عَلَى وَ الْفَاجِرِ  وَ الْبَرِّ  خَلْقِهِ  جَمِیعِ عَلَى الْفَاضِلَةِ نِعَمِهِ عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ .  1

 بِاللَّهِ کَفى وَ َعلَیْهِ أَتَوَکَّلُ وَ بِهِ أُومِنُ وَ دِینِنَا أَمْرِ مِنْ نَابَنَا مَا عَلَى أَسْتَعِینُهُ وَ النَّعْمَاءِ تَظَاهُرِ وَ الْبَلَاءِ حُسْنِ عَلَى أَحْمَدُهُ لِْلعَبِیدِ بِظَلَّامٍ اللَّهُ مَا وَ أَیْدِیهِمْ قَدَّمَتْ فَبِمَا

 وَکِیلًا
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مان ا را در سرزمینماین بر قریش سنگین آمد و استکبار ورزیدند و گفتند: به خدا سوگند اگر ایران و روم این را بشنوند، 

كنیم، از  یدایت پیروهاین اگر با تو از »گفتند: و »كنند، پس آیه نازل شد: ایش ویران میخواهند ربود و كعبه را با تمام سنگه

 (1)فیل/...«  آیا ندیدی كه پروردگارت با اصحاب فیل چه كرد»( و نیز اینکه 57)قصص/...«  سرزمین خود ربوده خواهیم شد

ه ناخوشایند زیدی؛ آنها تالش كردند كه از آنچمطعم بن عدی گفت: ابوطالب! به خدا سوگند كه در حق قومت انصاف نور

 بینمت كه از آنها چیزی قبول كنی!داری تو را خالص كنند، اما نمیمی

شتیبانی علیه كنید، و تو نیز اینها را برای خوار كردن و پانصافی میحضرت ابوطالب ع گفت: به خدا سوگند در حقم بی

 بکن! خواهدپس هر كاری دلت می ای؛من جمع كرده

به مسخره كردن  ای شروع كردند به آزار و شکنجه مسلمانان قبیله خود، تا آنها را از دینشان برگردانند وپس هر قبیله

نگامی كه هپیامبر ص روی آوردند و خداوند رسول خدا ص را با عمویش ابوطالب از آسیب آنها حفظ كرد چرا كه ابوطالب 

ی فراخواند هاشم ایستاد و آنها را به حمایت از رسول خدا ص و حفاظت از ون بنیخواهد بکند، در میادید قریش چکار می

ی از قریش از ( و گروه40)حج/« و قطعا خداوند یاری كند كسی را كه یاریش كند»جز ابولهب، همان طور كه خداوند فرمود: 

مین حبشه هجرت نان دستور دارد كه به سرزای درگرفت و پیامبر ص به مسلماطائف وارد شدند و این را ناخوش داشتند و فتنه

 كنند.

 59ص ،1ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل مناقب

 قَالُوافَ هُعِنْدَ ص اللَّهِ رَسُولُ وَ طَالِبٍ أَبِی إِلَی قُرَیْشٌ عَتْاجْتَمَ أَنَّهُ ع الْعَابِدِینَ زَیْنِ عَنْ النُّبُوَّةِ كِتَابِ فِی بَابَوَیْهِ ابْنُ رَوَی وَ

 إِلَّا نُقَاتِلُهُ لَا وَ تِلُنَایُقَا لَا وَ نُکَلِّمُهُ لَا وَ یُکَلِّمُنَا فَلَا عَنْهُ کُفُّنَ وَ عَنَّا یَکُفُّ قَالُوا مِنْهُ النَّصَفُ مَا وَ قَالَ النَّصَفَ أَخِیكَ ابْنِ مِنِ نَسْأَلُكَ

 بَنُو أَنْصَفَنِی لَوْ عَمِّ یَا قَالَ سَمِعْتَ أَ أَخِی ابْنَ یَا فَقَالَ لْبَغْضَاءَا أَنْبَتَتِ وَ الشَّحْنَاءَ زَرَعَتِ وَ لْقُلُوبِا بَیْنَ بَاعَدَتْ قَدْ الدَّعْوَةَ هَذِهِ أَنَّ

 الرِّضْوَانُ  اللَّهِ عِنْدَ فَلَهُ نِیأَجَابَ فَمَنْ إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ یفِیَّةِالْحَنِ دِینِهِ إِلَی أَدْعُوَ أَنْ أَمَرَنِی تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ نَصِیحَتِی قَبِلُوا وَ دَعْوَتِی لَأَجَابُوا عَمِّی

  الْحاكِمِینَ خَیْرُ هُوَ وَ بَیْنَنا اللَّهُ یَحْکُمَ حَتَّی قَاتَلْتُهُ عَصَانِی مَنْ وَ الْجِنَانِ فِی الْخُلُودُ وَ

 عَلَی مَنْ وَ الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْیَضِ إِلَی كَافَّةً أُرْسِلْتُ النَّاسِ إِلَی بَلْ قَالَ كَافَّةً النَّاسِ إِلَی أَمْ خَاصَّةً اإِلَیْنَ  اللَّهُ أَرْسَلَهُ لَهُ قُلْ فَقَالُوا 1...

 وَ  قُرَیْشٌ فَتَجَبَّرَتْ  جَمِیعاً إِلَیْکُمْ اللَّهِ  رَسُولُ إِنِّی النَّاسُ أَیُّهَا یا الرُّومَ وَ فَارِسَ  السَّنَةَ لَأَدْعُوَنَّ وَ الْبِحَارِ لُجَجِ  فِی مَنْ وَ الْجِبَالِ رُءُوسِ

 نَتَّبِعِ  إِنْ قالُوا وَ فَنَزَلَ حَجَراً حَجَراً الْکَعْبَةَ لَقَلَعَتِ وَ أَرْضِنَا مِنْ لَاخْتَطَفَتْنَا الرُّومُ وَ فَارِسُ بِهَذَا سَمِعَتْ لَوْ اللَّهِ وَ قَالَتْ وَ ْاسْتَکْبَرَت

  «رَبُّكَ فَعَلَ كَیْفَ تَرَ لَمْ أَ» قَوْلُهُ وَ مَعَكَ یالْهُد

 تَقْبَلَ أَنْ تُرِیدُ أَرَاكَ فَمَا تَکْرَهُهُ مِمَّا یَتَخَلَّصُوا أَنْ  عَلَی جَهَدُوا وَ قَوْمُكَ أَنْصَفَكَ  لَقَدْ طَالِبٍ بَا یَا اللَّهِ وَ  عَدِیٍّ بْنُ مُطْعِمُ فَقَالَ

 كُلُّ  فَوَثَبَ لَكَ بَدَا مَا فَاصْنَعْ عَلَیَّ الْقَوْمِ مُظَاهَرَةِ وَ خِذْلَانِی عَلَی اجْتَمَعْتَ قَدِ  لَکِنَّكَ وَ أَنْصَفَوُنِی مَا اللَّهِ وَ طَالِبٍ أَبُو الَفَقَ  شَیْئاً مِنْهُمْ

 وَ  مِنْهُمْ طَالِبٍ أَبِی بِعَمِّهِ رَسُولَهُ اللَّهُ مَنَعَ وَ ع بِالنَّبِیِّ الِاسْتِهْزَاءِ وَ ینِهِمْدِ عَنْ یَفْتِنُونَهُمْ وَ یُعَذِّبُونَهُمْ الْمُسْلِمِینَ مِنَ فِیهَا مَا عَلَی قَبِیلَةٍ

                                                      
مِنَّا وَ مَنْ یَکْفُرُ  قَالُوا إِنْ کَانَ صَادِقاً فَلْیُخْبِرْنَا مَنْ یُؤْمِنُ« قُلْ أَ فَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ»فَقَالُوا قُلْ لَهُ یَکُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا فَلَا یذَکْرُوُهَا بِسُوءٍ فَنَزَلَ .  1

عْبُدُ مَا قَالُوا قُلْ لَهُ فَلْیَعْبُدْ مَا نَعْبُدُ وَ نَ« وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ»قَالُوا وَ اللَّهِ لَنَشْتُمَنَّكَ وَ إِلَهَكَ فَنَزَلَ « ما کانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ»فَإِنْ وَجَدْنَاهُ صَادِقاً آمَنَّا بِهِ فَنَزَلَ 

 یَعْبُدُ فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْکَافِرِینَ 
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 أَبَا إِلَّا دُونَهُ الْقِیَامِ  وَ اللَّهِ رَسُولِ مَنْعِ مِنْ عَلَیْهِ هُوَ مَا إِلَی فَدَعَاهُمْ هَاشِمٍ بَنِی فِی تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ قُرَیْشاً رَأَی حِینَ طَالِبٍ أَبُو قَامَ قَدْ

 ع النَّبِیُّ فَأَمَرَ فِتْنَةٌ وَقَعَتْ وَ ذَلِكَ أَنْکَرُوا وَ الطَّائِفِ مِنَ قُرَیْشٍ مِنْ قَوْمٌ قَدِمَ وَ یَنْصُرُهُ یَنْصُرُهُ  مَنْ اللَّهُ لَیَنْصُرَنَّ وَ اللَّهُ قَالَ كَمَا لَهَبٍ

 .الْحَبَشَةِ أَرْضِ إِلَی وایَخْرُجُ أَنْ الْمُسْلِمِینَ

 تدبر

 «فَإِنْ تَوَلَّوْا...   ؛وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ»( 1

 (509، ص7، ج)قرائتی( تفسیر نور)گردانند. نیز روی برمی« رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ»بعضی از مردمِ لجوج، حت ی از 

 

 «...فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ( »2

 ...بگو  ،پشت كردند اگر

 پس،

 (509، ص7تفسیر نور، ج)اقتباس از  .شودمبلغ دین در برابر آنان تمام نمی، مسئولی ت مخاطبانلجاجت و اعراض  حتی با

 

 «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ( »3

كسانی كه مستقیما از  ستدعوت و درخوا سخن خود خدا، و تواند حت ی در برابرانسان مختار است نه مجبور، لذا می

ی مردم سخن حق  را بپذیرند كه این هدف برای انبیا نیز مقاومت و اعراض كند. نباید انتظار داشت كه همه اندجانب خدا آمده

 (509، ص7تفسیر نور، ج) نیز محق ق نشده است.

 شناسیثمره انسان

رین برگزیده خداوند دست به كار شود، معلوم نیست كه تحتی اگر برترین و عالمترین و كاردان در مساله هدایت مردم،

خواهد هدایت شود، ممکن است هدایت مخاطبان ایمان آورند؛ چه رسد به ما و امثال ما ! حتی آن را كه پیامبر ص دلش می

: همانا تو آن را كه دوست داری، هدایت مُهْتَدینإِنَّكَ ال تَهْدی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْ»نشود: 

 (56قصص/)؛« تر است.شدگان آگاهكند و او به هدایتكنی ولکن خداوند است كه هر كه را بخواهد هدایت مینمی

چون باالخره انسانها اختیار دارند؛ و حتی در جایی كه راه حق به طور آشکار معلوم شود، ممکن است آن را در پیش 

 ند.نگیر

 شود.اگر این را خوب درك كنیم، سطح انتظاراتمان از خود و دیگران تصحیح می

 

 «سَواءٍ وَ إِنْ أَدْری أَ قَریبٌ أَمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ یآذَنْتُکُمْ عَل( »4

شد؛ اما دهد كه به عذاب گرفتار خواهند پیامبر خدا ص از جانب او به كسانی كه از حق و حقیقت رویگردانند هشدار می

 خواهد مهلت دهد، در اختیار پیامبر ص نیست. اما باالخره واقع خواهد شد.اینکه خدا چه اندازه به آنها می

 مهم این است كه: دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره!
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 ثمره اجتماعی

خدا بیرون شده است؛ و یا اینکه دار شدند، دلیل بر این نیست كه كارها از دست اگر اهل باطل مدتها مهلت یافتند و میدان

: و لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهین لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی وَ ال یَحْسَبَنَّ الَّذینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلی»واقعا آنها باطل نیستند. 

دهیم دهیم برایشان خوب است؛ ما فقط بدانها مهلت میآنها مهلت میكسانی كه كفر .رزیدند چنین حساب نکنند كه ما كه به 

 (178عمران/)آل« تا گناهشان فزونی گیرد و برای آنان است عذابی خواركننده.

 

 «سَواءٍ یفَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَل( »5

 «.به گوش شما رساندم کسانیاگر پشت كردند بگو به طور »

 چیست؟ و چرا این تعبیر را به كار برد؟« لسواء: به طور یکسان و مساویعلی ا»منظور از 

الف. یعنی همه مطالب گفتنی را به همه گفتم؛ و این گونه نیست كه برخی مطالب را به برخی بگویم و از دیگران دریغ 

 (108، ص7البیان، جكنم. )مجمع

، 14یکسان در معرض خطر هستید )المیزان، ج ب. یعنی همه شما یکسان در معرض اعالم من، و در صورت تخلف،

 (332ص

تفسیر ) همه مردم بطور یکسان مخاطب هشدارهای پیامبران هستند و در این میان، جنسی ت، نژاد و زبان مطرح نیست.ج. 

 (509، ص7نور، ج

كسانی كه در چشم ما ( و مبادا نسبت به 509، ص7تفسیر نور، ج. )ی یکسان بنگریمدر تبلیغ، همه مردم را با دیدهد. 

 آیند مطلبی را فروگذار كنیم.كوچك می

 ه. ...

 

 

 27/2/1396                                   إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُونَ  110( آیه 21( سوره انبیاء )417

 ترجمه

 دارید.داند آنچه را كه پنهان می، و میداند آنچه آشکار است از سخنبدرستی كه او می

 حدیث

 فرمایند:هایشان می( امیرالمومنین ع در فرازی از یکی از خطبه1

دهند، دقیقا از آنها خبر دارد همانا بر خداوند سبحان و متعال مخفی نیست آنچه كه بندگان در شب و روزشان انجام می

 و علمش بدانها احاطه دارد؛

 تان، جاسوسان او؛ و خلوت شما، عیان اوست.تان لشکریان او؛ و ضمیر و باطنهود اوست؛ و جوارحتان[ شاعضای ]بدن
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 199ه، خطبهنهج البالغ

 قال امیرالمؤمنین ع

 خُبْراً وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْماً أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ بِهِإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لَا یَخْفَی عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ 

 .وَ جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائُِركُمْ عُیُونُهُ وَ خَلَوَاتُکُمْ عِیَانُه

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

علم او به هر چیزی قبل از  باشد؛بود و چیزی غیر او نبود؛ و همواره عالِم بوده است به آنچه می -عز و جل -خداوند 

 وجودش، همانند علم او بدان چیز است بعد از وجودش. 

 107، ص1الکافی، ج

  مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیٍْر عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

 :سَمِعْتُهُ یَقُولُ

 ءَ غَیْرُهُ وَ لَمْ یَزَلْ عَالِماً بِمَا یَکُونُ فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ.كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا شَیْ

 تدبر

 «إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُونَ ( »1

كنند. اگر توجه كنیم كه این آیه در ادامه داند و هم آنچه را كه مخفی میشود، میخداوند هم سخنی را كه آشکار گفته می

تهدید كسانی بود كه از تسلیم شدن در برابر حقیقت رویگردان شده بودند، شاید بتوان نتیجه گرفت كه در این آیه دو گروه از 

شوند، مد نظر است: كافران و مشركان، كه صریحا سخن كفرآمیز د و از حق رویگردان میایستنكسانی كه در مقابل خدا می

 كنند.گویند؛ و منافقان، كه آن كفر را در درون خود مخفی میمی

 

 «إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُونَ ( »2

دانم وعده عذابی كه به شما داده شده، دور اند، فرمود كه من نمیشدهدر آیه قبل در مورد كسانی كه از حق رویگردان 

 داند.فرماید كه اما خدا سخن آشکار و اقدامات مخفیانه شما را میاست یا نزدیك؛ در این آیه می

هم آن  زدند، وهایی بوده كه در ظاهر به اسالم میآن طعنه ، همكفار رعذاب ب نزولآید كه منشا از اینجا به دست می

اگر اینان مستحق عذاب شدند به خاطر اظهاراتی است كه علیه این دعوت  گویی كه فرموده: ؛داشتندهایی كه پنهان مینقشه

هایی كه پنهان داشتند، پس ایشان را به آن عذاب تهدید كن، و لیکن از آنجایی كه تو اطالعی از ظاهر الهی كردند، و آن نقشه

دانی كه جرمشان چقدر استحقاق عذاب دارد، و آیا استحقاق عذاب نزدیك دارند، یا دور، لذا چنین و باطن آنان نداری، و نمی

 (469ترجمه، ص؛ 332، ص14)المیزان، ج .دهبعلمی را از خودت نفی كن، و آن را تنها به خدای تعالی ارجاع 

  

 «ونَ إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُ( »3
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مان را. چرا كه تمام اعضاء و جوارح ما هم ماموران اویند هایكاریداند و هم پنهانخداوند هم وضع آشکار ما را می

 توانیم مخفی كنیم.(؛ اگر چیزی را مخفی كنیم، از خودمان كه نمی1)حدیث

 (510، ص7نمونه، ج)تفسیر  "؟چیست یداند، دیگر توطئه و نفاق برایها را میكارخداوند پنهان یوقت"

 

 «إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُونَ ( »4

« كنیمكاری میاموری كه پنهان»و « سخن آشکار»داند. چرا در میان چیزهای مختلف، فقط به خداوند همه چیز ما را می

 پرداخت؟

 (1اره كند: كفار و منافقان. )تدبرخواهد به دو گروه اصلی مخالفان دین اشالف. شاید می

های علنی، و گیریدهند اشاره كند: موضعخواهد به مجموعه كارهایی كه مخالفان علیه اسالم انجام میب. شاید می

 (2اقدامات پنهانی )تدبر

كنیم، تقریبا های اخالقی اشاره كند كه اگر به علم خدا در این دو عرصه توجه زاترین عرصهخواهد به آسیبج. شاید می

 كاریعموم مشکالت اخالقی ما حل است: یکی عرصه زبان و دیگری عرصه مخفی

 ثمره اخالقی

دو عرصه در انسان هست كه اگر انسان خدا را در آن دو عرصه حاضر و ناظر ببیند، شاید عموم مشکالت اخالقی وی 

 حل شود: 

خواهیم سخن بگوییم در نظر آوریم كه این سخن در وقت می گردد، و اگر هر. بسیاری از گناهان به زبان و كالم برمی1

جویی، شود كه قضاوت روز قیامت به دست اوست، آنگاه آیا دیگر خبری از دروغ، غیبت، تهمت، عیبمحضر خدای ادا می

 ماند؟پراكنی، و ... میچینی، شایعهسخن

مرتکب گناه شوند؛ لذا بسیاری از گناهان، گناهان در خلوت  كنند كه. اغلب انسانها در مقابل انسانهای دیگر، غالبا حیا می2

توان از محضرش پنهان كاری كنیم، یادمان باشد كه كسی هست كه نمیكاری است؛ اگر هرگاه خواستیم پنهانو همراه با پنهان

 آیا در علن گناه خواهند كرد؟ كند؟ و اگر انسانها در خلوت خویش، گناه نکنند،شد، آیا دیگر برای ما پنهان و آشکار تفاوتی می

 د. ...

 

 

 2۸/2/1396                                    حینٍ یوَ إِنْ أَدْری لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِل  111( آیه 21( سوره انبیاء )41۸

 ترجمه

          ن[معی ای تا زمانیوریبهره ]= مایه متاعی محدود برای شما باشد و [ابتالییو  آزمون]= ای فتنه این شاید ؟!دانممیو چه 
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 ترجمهنکات 

و hadeed-http://yekaye.ir/al-057-14/  77در جلسه« فتنه»است كه درباره این ماده و كلمه « فتن»اده ماز  «فِتْنَة»

  .توضیحاتی گذشتaaraf-lhttp://yekaye.ir/a-7-27/  247جلسه

 حدیث

سخن بگوید و  هنگامی كه پیمان صلح امام حسن ع با معاویه انجام شد، معاویه از امام ع خواست كه در مقابل مردم (1

شدند و حضرت  به آنها اطالع دهد كه با معاویه بیعت كرده و كار را به او واگذار نموده است. حضرت پذیرغت و مردم جمع

 ه:ای خواند و حمئ و ثنای الهی گفت و بر پیامبر ص درود فرستاد و از جمله مطالبی كه فرمود این بود كخطبه

جابلقا و  فاجر و گناهکار است؛ و بدرستی كه اگر بینها،احمق ترینمتقی است؛ و احمق ها،ركای مردم! زیركترین زی

حسین؛ و  كه جدش رسول خدا ص باشد، غیر از من و برادرمیابید شرق و غرب عالم[ جستجو كنید مردی را نمی= جابلسا ]

د و بعد از دانید كه خداوند با جد م حضرت محمد ص شما را هدایت كرد و از گمراهی نجات داد و از جهالت بیرون آورمی

 ذلت، لباس عزت پوشاند و بعد از كمی و قل ت، فراوانتان كرد.

الح امت و برانداختن كه از آنِ من بود، نه از آنِ او؛ و من تاملی كردم در ص همانا معاویه به نزاع با من پرداخت در حقی

نگید، و چنان فتنه، و شما هم با من بیعت كرده بودید كه با كسی كه مسالمت ورزم مسالمت ورزید؛ و با كسی كه بجنگم بج

ها بهتر از خون فظحو بیعت كردم و دیدم كه دیدم كه با معاویه مسالمت در پیش گیرم و جنگ بین من و او را فروگذارم، و با ا

ای برای شما باشد و متاعی دانم؟! شاید این فتنهو چه می»خواستم ریختن آن است  از این كار جز صالح و بقای شما را نمی

 (111)انبیاء/« محدود.

 571، ص1كشف الغمة فی معرفة األئمة، ج

ایَعَ مُعَاوِیَةَ وَ سَلَّمَ بَ تَکَلَّمَ بِمَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ وَ یُعْلِمَهُمْ أَنَّهُ قَدْ یَرُ الْتَمَسَ مُعَاوِیَةُ مِنَ الْحَسَنِ ع أَنْ وَ لَمَّا تَمَّ الصُّلْحُ وَ انْبَرَمَ الْأَمْ

لَامِهِ الْمَنْقُولِ وَ صَلَّى عَلَى نَبِیِّهِ ص فِیهَا وَ هِیَ مِْن كَلَّهَ تَعَالَى الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ. َفخَطَبَ وَ قَدْ حَشَدَ النَّاسُ خُطْبَةً حَمِدَ ال

رْسَ رَجُلًا جَدُّهُ جُورُ وَ إِنَّکُمْ لَوْ طَلَبْتُمْ مَا بَیْنَ جَابَلْقَ وَ جَابَعَنْهُ ع وَ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْیَسَ الْکَیْسِ التُّقَى وَ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُ

لضَّلَالَةِ وَ رَفَعَکُمْ ا اللَّهَ هَدَاكُمْ بِجَدِّی مُحَمَّدٍ فَأَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنَ ولُ اللَّهِ ص مَا وَجَدْتُمُوهُ غَیْرِی وَ غَیْرَ أَخِیَ الْحُسَیْنِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّرَسُ

احِ الْأُمَّةِ وَ قَطْعِ الْفِتْنَةِ وَ ةِ إِنَّ مُعَاوِیَةَ نَازَعَنِی حَق اً هُوَ لِی دُونَهُ فَنَظَرْتُ لِصَلَ مْ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّبِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ أَعَزَّكُمْ بِهِ بَعْدَ الذِّلَّةِ وَ كَثَّرَكُ

 أَضَعَ وَرَأَیْتُ أَنْ أُسَالِمَ مُعَاوِیَةَ بُوا[ مَنْ حَارَبْتُ فَقَدْ كُنْتُمْ بَایَعْتُمُونِی عَلَى أَنْ تسالمون ]تُسَالِمُوا[ مَنْ سَالَمْتُ وَ تحاربون ]تُحَارِ

مْ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ نْ سَفْکِهَا وَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا صَلَاحَکُمْ وَ بَقَاءَكُ[ حَقْنَ الدِّمَاءِ خَیْرٌ مِالْحَرْبَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ قَدْ بَایَعْتُهُ وَ رَأَیْتُ ]أَنَ

 حِینٍ. وَ مَتاعٌ إِلى فِتْنَةٌ لَکُمْ

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
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األمالی )للطوسی(، ؛ 1 219، ص1علل الشرائع، جاین مطلب با عبارات مختلف در منابع متعددی نقل شده است؛ از جمله: 

، 4، جع مناقب آل أبی طالب؛ 1051، ص3، جعشرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار  ؛5683-567و ص 5602 -559ص

 2824و ص 2783، ص1، جاإلحتجاج )للطبرسی(؛ 342ص

                                                      
 ع یَوْمَ کَلََّم  أَنَسِ بْنِ سِیرِینَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَیْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ.  1

کُمْ یْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ کُنْتُ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّا بَایَعْنَا مُعَاوِیَةَ وَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَفَقَالَ: مَا بَیْنَ جَابَرْسَا و جَابَلْقَا رَجُلٌ جَدُّهُ نَبِیٌّ غَیْرِی وَ غَیْرُ أَخِی وَ إِنِّی رَأَیْتُ أَنْ أُصِْلحَ بَ

 حِینٍ. وَ مَتاعٌ إِلى

بَیْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِیُّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَانَ أَِبی الْیَقْظَانِ، عَنْ أَِبی وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُ.  2

 جَمَعَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ، وَ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ رَآنِی لِلْخِلَافَةِ أَهْلًا اذَانَ، قَالَ: لَمَّا وَادَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ )عَلَیْهِمَا السَّلَامُ( مُعَاوِیَةَ، صَعِدَ مُعَاوِیَةُ الْمِنْبَرَ، وَعُمَرَ زَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ( فَحَمِدَ اللَّهَ )تَعَالَى( بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَکَرَ لًا، وَ کَانَ الْحَسَنُ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( أَسْفَلَ مِنْهُ بِمِرْقَاةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ کَلَامِهِ، قَامَ الْحَسَنُ )وَ لَمْ یَرَ نَفْسَهُ لَهَا أَهْ

َو کُنَّا أَهْلَهُ، وَ نَحْنُ لَهُ، وَ هُوَ مِنَّا وَ نَحْنُ  )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ َو آلِهِ( مِنَ الْأَنْفُسِ بِأَبِی، وَ مِنَ الْأَبْنَاءِ بِی وَ بِأَخِی، وَ مِنَ النِّسَاءِ بِأُمِّیالْمُبَاهَلَةَ فَقَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 

 مِنْهُ.

هُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَیْتِی وَ عِتْرَتِی اللَّ "اءٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ )رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا( خَیْبَرِیٍّ، ثُمَّ قَالَ:هِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِی کِسَ وَ لَمَّا نَزَلَتْ آیَةُ التَّطْهِیرِ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّ

دُ لَهُ فِیهِ إِلَّا النَّبِیُّ  أَبِی وَ أُمِّی، وَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ یُجْنِبُ فِی الْمَسْجِدِ وَ یُولَوَاءِ غَیْرِی وَ أَخِی فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ فِی الْکِسَ "فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِیراً

 نَا.)صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ أَبِی، تَکْرِمَةً مِنَ اللَّهِ )تَعَالَى( لَنَا، وَ تَفْضِیلًا مِنْهُ لَ 

أَمَا إِنِّی لَمْ أَسُدَّهَا وَ  "قَالَ:فَ سَدِّ الْأَبْوَابِ فَسَدَّهَا، وَ تَرَكَ بَابَنَا، فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِكَ، بِ یْتُمْ مَکَانَ مَنْزِلِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، وَ أَمَرَ وَ قَدْ رَأَ

 ." وَ جَلَّ( أَمَرَنِی أَنْ أَسُدَّهَا وَ أَفْتَحَ بَابَهُ أَفْتَحُ بَابَهُ، وَ لَکِنَّ اللَّهَ )عَزَّ

ى لِسَانِ نَبِیِّهِ )صَلَّى  وَ َعلَمُعَاوِیَةُ، نَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ فِی کِتَابِ اللَّهِ لًا، فََکذَبَوَ إِنَّ مُعَاوِیَةَ زَعَمَ لَکُمْ أَنِّی رَأَیْتُهُ لِلْخِلَافَةِ أَهْلًا وَ لَمْ أَرَ نَفْسِی لَهَا أَهْ

قَابِنَا، وَ مَنَا حَقَّنَا، وَ تَوَثَّبَ عَلَى رِیَّهُ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، فَاللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَنْ ظَلَاللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، وَ لَمْ نَزَلْ أَهْلَ الْبَیْتِ مَظْلُومِینَ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ )تَعَالَى( نَبِ

اسَ بَایَعُوا أَبِی حِینَ فَارَقَهُمُ رَسُولُ للَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(.وَ أُقْسِمُ ِباللَّهِ لَوْ أَنَّ النَّاءِ، وَ مَنَعَ أُمَّنَا مَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ حَمَلَ النَّاسَ عَلَیْنَا، وَ مَنَعَنَا سَهْمَنَا مِنَ الْفَیْ

تْهَا قُرَیْشٌ بَیْنَهَا، فَطَمِعَتْ فِیهَا ا طَمِعْتَ فِیهَا یَا مُعَاوِیَةُ، فَلَمَّا خَرَجَتْ مِنْ مَعْدِنِهَا تَنَازَعَهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَأَعْطَتْهُمُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا، وَ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا، وَ مَ اللَّ

عْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَ "لَیْهِ وَ آلِهِ(:لطُّلَقَاءِ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ، وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَالطُّلَقَاءُ وَ أَبْنَاءُ ا

عُوا السَّامِرِیَّ، وَ قَدْ تَرَکَتْ عْلَمُونَ أَنَّهُ خَلِیفَةُ مُوسَى )عَلَیْهِ السَّلَامُ( فِیهِمْ وَ اتَّبَ.وَ قَدْ تَرَکَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ هَارُونَ وَ هُمْ یَ"کُوایَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى یَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَ 

، وَ قَدْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ )صَلَّى "ةَأَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّ "هِ( یَقُولُ:لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَبِی وَ بَایَعُوا غَیْرَهُ، وَ قَدْ َسمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ )صَ

 قَوْمِهِ وَ هُوَ یَدْعُوهُمْ إِلَى لْغَائِبَ، وَ قَدْ هَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( مِنْانْهُمْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( نَصَبَ أَبِی یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ، وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِ

عَةٍ حِینَ اسْتَضْعَفُوهُ وَ تَغَاثَ فَلَمْ یُغَثْ، فَجَعَلَ اللَّهُ هَارُونَ فِی سَینَ نَاشَدَهُمْ وَ اسْاللَّهِ )تَعَالَى( حَتَّى دَخَلَ الْغَارَ، وَ لَوْ وَجَدَ أَعْوَاناً مَا هَرَبَ، وَ قَدْ کَفَّ أَبِی َیدَهُ حِ

 اللَّهِ حِینَ خَذَلَتْنَا الْأُمَّةُ وَ نَا فِی سَعَةٍ مِنَالْغَارَ وَ لَمْ یَجِدْ أَعْوَاناً، وَ کَذَلِكَ أَبِی، وَ أَ کَادُوا یَقْتُلُونَهُ، وَ جَعَلَ اللَّهُ النَّبِیَّ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِی سَعَةٍ حِینَ دَخَلَ

 بَایَعُوكَ یَا مُعَاوِیَةُ، وَ إِنَّمَا هِیَ السُّنَنُ وَ الْأَمْثَالُ یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ »هَذَا  لًا وَلَدَهُ نَبِیٌّ غَیْرِی وَ أَخِی لَمْ تَجِدُوهُ، وَ إِنِّی قَدْ بَایَعْتُدُوا رَجُأَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّکُمْ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ أَنْ تَجِ

 «حِینٍ  لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى

نْصَرْ، وَ لَوْ وَجَدَ عَلَیْهِمْ أَعْوَاناً مَا أَجَابَهُمْ، وَ قَدْ جُعِلَ فِی سَعَةٍ کَمَا جُعِلَ النَّبِیُّ )صَلَّى وَ قَدْ کَفَّ أَبِی یَدَهُ وَ نَاشَدَهُمْ وَ اسْتَغَاثَ أَصْحَابَهُ فَلَمْ یُغَثْ وَ لَمْ یُ .  3

 اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِی سَعَةٍ.
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ع  ای از اصحاب نشسته و مشغول صحبت بودیم و امام صادقگوید من و حارث بن مغیره و عده( منصور صیقل می2

 شنید. فرمود:سخنان ما را می

 پندارید نیست! این طور كه می ستید؟! هیهات، هیهات!شما در چه حال و هوایی ه

 ید رخ نخواهد داد مگر اینکه غربال شوید؛ ابه خدا سوگند آنچه برایش گردن كشیده

 اید رخ نخواهد داد مگر اینکه خالص شوید؛ به خدا سوگند آنچه برایش گردن كشیده

 اید رخ نخواهد داد مگر اینکه خوب و بدتان از هم جدا شود؛ به خدا سوگند آنچه برایش گردن كشیده

 ها؛ اد مگر بعد از ناامیدیاید رخ نخواهد دبه خدا سوگند آنچه برایش گردن كشیده

شود و سعادتمند شود آنکه بدبخت میاید رخ نخواهد داد مگر اینکه بدبخت میبه خدا سوگند آنچه برایش گردن كشیده

 شود. ]ظاهرا یعنی هركس تا آخر جایی كه برایش امکان دارد پیش برود.[ شود آنکه سعادتمند میمی

 370، ص1الکافی، ج

                                                      
سَعَةٍ حِینَ اسْتَضْعَفَهُ  صُونَ مَا بَایَعْتُكَ، وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( هَارُونَ فِیاناً یَخْلُوَ قَدْ خَذَلَتْنِی الْأُمَّةُ وَ بَایَعَتْكَ یَا ابْنَ حَرْبٍ، وَ لَوْ وَجَدْتُ عَلَیْكَ أَعْوَ

 عُ بَعْضُهَا بَعْضاً.اناً، وَ إِنَّمَا هِیَ السُّنَنُ وَ الْأَمْثَالُ تَتْبَدْ عَلَیْهِمْ أَعْوَوَ لَمْ نَجِ قَوْمُهُ وَ عَادَوْهُ، کَذَلِكَ أَنَا وَ أَبِی فِی سَعَةٍ حِینَ تَرَکَتْنَا الْأُمَّةُ وَ بَایَعَتْ غَیْرَنَا،

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَمْ لَّهِ )للَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ أَبُوهُ َوصِیُّ رَسُولِ الاأَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّکُمْ لَوِ الْتَمَسْتُمْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ رَجُلًا جَدُّهُ رَسُولُ 

وَ إِنْ أَدْرِی » - إِلَى مُعَاوِیَةَوَ أَشَارَ بِیَدِهِ -نَّى ذَلِكَ مِنْکُمْ! أَلَا وَ إِنِّی قَدْ بَایَعْتُ هَذَاتَجِدُوا غَیْرِی وَ غَیْرَ أَخِی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَضِلُّوا بَعْدَ الْبَیَانِ، وَ کَیْفَ بِکُمْ وَ أَ

 «.1« »حِینٍ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى

 سَ لَهُ، وَ کُلُّ صَوَابٍ نَافِعٌ، وَ کُلُّ خَطَإٍ ضَارٍ لِأَهْلِهِ، ...أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا یُعَابُ أَحَدٌ بِتَرْكِ حَقِّهِ، وَ إِنَّمَا یُعَابُ أَنْ یَأْخُذَ مَا لَیْ

 یان الثوری، باسناده، عن الشعبی، أنه قال:سف.  1

 لما کان الصلح بین الحسن بن علی علیه السالم و بین معاویة، أراد الحسن علیه السالم الخروج الى المدینة.

 فقال له معاویة: ما أنت بالذی تذهب حتى تخطب الناس و تخبرهم بأن األمر قد صار لی.

 بعد أن حمد اللّه و أثنى علیه و صلّى على محمد و آله: -على المنبر -یقولقال الشعبی: فسمعت الحسن علیه السالم 

 أما بعد، فإن أکیس الکیس التقی، و ان أعجز العجز الفجور.

لَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَ»لکم و إن هذا األمر الذی اختلفت فیه أنا و معاویة حق کان لی، فترکته له و إنما فعلت ذلك لحقن دمائکم، و تحصین أموا

 «حِینٍ  وَ مَتاعٌ إِلى

َو جَابِرْسَا رَجُلًا جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَدْتُمْ غَیْرِی وَ غَیْرَ أَخِی رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ الْحَسَنُ ع فِی صُلْحِ مُعَاوِیَةَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ لَوْ طَلَبْتُمْ مَا بَیْنَ جَابُلْقَا وَ .  2

لَى أَنْ تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ وَ قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أُسَالِمَهُ وَ أَنْ یَکُونَ مَا صَنَعْتُ إِنَّ مُعَاوِیَةَ نَازَعَنِی حَقّاً هُوَ لِی فَتَرَکْتُهُ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا وَ قَدْ بَایَعْتُمُونِی عَ

 حِین مَنَّى هَذَا الْأَمْرَ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلىحُجَّةً عَلَى مَنْ کَانَ یَتَ

ى وَ هَارُونَ نَبِیَّانِ مُرْسَلَانِ ع مِصْرَ أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ وَ مُوسَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ فِی شَأْنِ الْإِمَارَةِ وَ قَوْلُ أَصْحَابِكَ فِی الْمُلْكِ الَّذِی مَلَکْتُمُوهُ فَقَدْ مَلَكَ فِرْعَوْنُ.  3

 حِین دْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلىیَلْقَیَانِ مَا یَلْقَیَانِ مِنَ الْأَذَى وَ هُوَ مُلْكُ اللَّهِ یُعْطِیهِ الْبَرَّ وَ الْفَاجِرَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ أَ

ارَ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَمِلَ كَ یَا حَسَنُ قَدْ کُنْتَ تَرْجُو أَنْ تَکُونَ خَلِیفَةً وَ لَسْتَ هُنَاكَ فَقَالَ الْحَسَنُ ع أَمَّا الْخَلِیفَةُ فَمَنْ سَفَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَةُ أَمَا إِنَّ.  4

 أَصَابَ مُلْکاً السُّنَنَ وَ اتَّخَذَ الدُّنْیَا أُمّاً وَ أَباً وَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا وَ مَالَهُ دُوَلًا وَ لَکِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ مَلِكٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ الْخَلِیفَةُ مَنْ سَارَ بِالْجَوْرِ وَ عَطَّلَ

 حِین وَ کَانَ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلىفَتَمَتَّعَ مِنْهُ قَلِیلًا وَ کَانَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ فَاتَّخَمَ لَذَّتَهُ وَ بَقِیَتْ عَلَیْهِ تَبِعَتُهُ 
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قَلِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كُنْتُ لْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْمُحَمَّدُ بْنُ ا

ءٍ أَنْتُمْ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لَا هِ ع یَسْمَعُ كَلَامَنَا فَقَالَ لَنَا فِی أَیِّ شَیْأَنَا وَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ وَ َجمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا جُلُوساً وَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ مَا  یْهِ أَعْیُنَکُمْ حَتَّى تُمَحَّصُوا لَاوَ اللَّهِ لَا یَکُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَیْهِ أَعْیُنَکُمْ حَتَّى تُغَرْبَلُوا لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَ

نَ إِلَیْهِ أَعْیُنَکُمْ لَا وَ اللَّهِ مَا یَکُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَیْهِ أَعْیُنَکُمْ إِلَّا بَعْدَ إِیَاسٍ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ مَا تَمُدُّو أَعْیُنَکُمْ حَتَّى تُمَیَّزُواتَمُدُّونَ إِلَیْهِ 

 1ى وَ یَسْعَدَ مَنْ یَسْعَدُ.حَتَّى یَشْقَى مَنْ یَشْقَ

 

د در آن دهد مگر اینکه خداون( از امام صادق ع روایت شده است: هیچ قبض و بسطی ]= گشایش و تنگنایی[ رخ نمی3

 دهد.گذارد و ابتالیی انجام میمنتی می

 354التوحید )للصدوق(، ص

لسِّنْدِیِّ عَنْ انِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ

 اءُ. وَ الِابْتِلَ ضٍ وَ لَا بَسْطٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهِ الْمَنُّعَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ قَبْ

 تدبر

 «حینٍ یلَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِل( »1

 ت؟چیس« محدود یشما باشد و متاع یبرا یافتنه "نیا" دیشا»، منظور از عبارت و به تَبَع «این»مرجع ضمیر 

و به شما اعالم كردم،  اندمبه گوش شما رسشاید آنچه یعنی اشاره است به اعالم خطری كه پیامبر ص انجام داد؛ الف. 

دهد تا باطن خود را در این دنیا آشکار كنید و مدتی به شما مهلت می ایدچکارهواقعا باشد تا معلوم شود كه  ابرای امتحان شم

 2(333ص،14، ج)المیزان

، 7مجمع البیان، ج متاعی محدود برای شماست )حسن بصری؛ به نقل از و ه دنیا، یعنی شاید این دنیا فتنهب. اشاره است ب

یاد « متاع الی حین»( ظاهرا این برداشت با توجه به این است كه هنگام هبوط آدم، از زندگی و درنگ در دنیا به عنوان 108ص

 3( /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-24 24و اعراف/ /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-036 36شده است. )بقره/

بسا از كه چه امتحان و ابتالیی است ،؛ یعنی شاید این تاخیر عذابه مهلتی كه به آنها داده شده استج. اشاره است ب

 (108، ص7مجمع البیان، جتان برگردید. )به نقل از موضع

                                                      
 . این حدیث هم در همین حال و هواست:  1

 عَنِ ابْنِ َأبِی یَعْفُورٍ قَالَ اعِیلَ الْأَنْبَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِمَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْ

لَّهِ إِنَّ مَنْ یَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ الْعَرَبِ قَالَ نَفَرٌ یَسِیرٌ قُلْتُ وَ ال دَاكَ کَمْ مَعَ الْقَائِمِ مِنَفِسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَیْلٌ لِطُغَاةِ الْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدِ اقْتَرَبَ قُلْتُ جُعِلْتُ 

 (370، ص1جُ فِی الْغِرْبَالِ خَلْقٌ کَثِیرٌ. )الکافی، جمِنْهُمْ لَکَثِیرٌ قَالَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ یُمَحَّصُوا وَ یُمَیَّزُوا وَ یُغَرْبَلُوا وَ یُسْتَخْرَ 

 10۸، ص7ه نقل از مجمع البیان، ج: زجاج، بزین و.  2

 اند مانند خانم صفارزاده؛ و نیز ترجمه قرآن به شعر توسط آقای تشکری که گفته است:. برخی از مترجمان این گونه مطلب را ترجمه کرده 3

 .ى دنیاستشاید این آزمون براى شماست             و متاع دو روزه

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-036/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-24/
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 د. ...

 

 «حینٍ یهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِللَعَلَّ»( 2

متاعی »لغزند( دانست و هم )آزمایش و ابتالی دشواری كه بسیاری می« فتنه»یك وضعیت واحد را در آن واحد، هم 

 )یکبار دیگر حدیث سوم را مطالعه كنید( آید()یعنی كاالیی كه تا زمانی به كار می« محدود

جریان  در احادیث معصومین ع، ،بلکه ،لمانان در دوره مکه )كه ظاهر آیه ناظر به آن است(تنها وضعیت غلبه كفار بر مسنه

بسا چه( و 1، صلح امام حسن ع و حکومت معاویه )حدیث1 (312، ص2إرشاد القلوب، ج) و كنار زدن امیرالمومنین ع سقیفه

 اند.( مصداق این وضعیت قلمداد شده2)حدیث های آخرالزمانسختی

ه دینی پیش های بسیار دشواری كه در جامعخواهد نشان دهد كه وضعیتكنار هم قرار گرفتن این دو تعبیر، می شاید در

دن امیرالمومنین آید، اگرچه واقعا مطلوب نیست و حاكی از نقطه ضعف مهمی در میان مسلمانان دارد )مانند كنار گذاشته شمی

ست، كه اگر آن هایی مترتب اوریاما بر همین وضعیت از منظر الهی، بهره (، و غیبت امام زمان عع و امام حسن ع از حکومت

 شود )حداقلش، جدا شدن مرزهای حق و باطل(.نبود، این هم حاصل نمی

عبیر معروف دارید اما خیر شما در آن است؛ یا به تسوره بقره، كه گاهی چیزی را خوش نمی 214یعنی همان مضمون آیه

 «الخیر فی ما وقع»

 

                                                      
فرستد که مسلمانان را رسوا کنند و فرازهایی از این روایت قبال ای  میروم بعد از رحلت پیامبر ص جاتلیق را همراه عده. در روایتی که قیصر  1

 شمرد:گذشت، نیز امیرالمومنین ع آنچه بعد از رحلت پیامبر ص رخ داده را نیز مصداقی از همین آیه برمی

هِ وَ اخْتِلَافِهِمْ فِی رُّومِ لَمَّا بَلَغَهُ خَبَرُ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَبَرُ أُمَّتِ لا مَلِكَ أَنَّ …الْفَارِسِیِّ رَضِیَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ:  بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ مَرْفُوعاً إِلَى سَلْمَانَ

 فَقَدِمَ  …هُمْ جَاثَلِیقُ لَهُمْ ئَةَ رَجُلٍ فَخَرَجُوا یَقْدُمُمِا مِنْهُمْ فَاخْتَارَ  أَسَاقِفَتِهِ وَ ابِهِ أَصْحَ مِنْ  ارَیَخْتَ  أَنْ الْجَاثَلِیقَ فَأَمَرَ …الِاخْتِیَارِ عَلَیْهِمْ وَ تَرْکِهِمْ سَبِیلَ هِدَایَتِهِمْ 

قَامَهُ فَدَلُّوهُمْ عَلَى أَبِی مَ قَامَ مَنْ وَ ص مُحَمَّدٌ إِلَیْهِ أَوْصَى عَمَّنْ دِینَةِالْمَ أَهْلَ سَأَلَفَ رَوَاحِلِهِمْ عَنْ الْقَوْمُ نَزَلَ حَتَّى أَصْحَابِهِ  وَ قَوْمِهِ أَحْبَارِ مِنْ مَعَهُ  بِمَنْ الْمَدِینَةَ

 بَکْرٍ فَأَتَوْا مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ فَدَخَلُوا عَلَى أَبِی بَکْر

ارُونَ وَ عُکُوفِهِمْ عَلَى هَ کَهَلَاكِ مَنْ مَضَى مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى وَ تَرْکِهِمْ  إِلَّا هَلَکَتْ... فَقَالَ الْجَاثَلِیقُ یَا وَصِیَّ مُحَمَّدٍ وَ أَبَا ذُرِّیَّتِهِ مَا نَرَى الْأُمَّةَ 

وَصِیَّهُ وَ یَدَّعِیَانِ الَْأمْرَ بَعْدَهُ وَ قَدْ  النَّبِیِّ دِینَهُ وَ یُهْلِکَانِ أُمَّتَهُ وَ یَدْفَعَانِ نِّ یُفْسِدَانِ عَلَىأَمْرِ السَّامِرِیِّ وَ إِنَّا وَجَدْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِ

نُ أَوْلِیَاؤُكَ وَ عَلَى دِینِكَ وَ عَلَى مْ وَ بَصَّرَنَا مَا أَعْمَاهُمْ عَنْهُ وَ نَحْیَّنَ مَا سَبِیلُكَ وَ سَبِیلُهُأَرَانَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَعَدَ الصَّادِقِینَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِهَلَاكِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَ بَ

دْ نَرَى صَبْرَكَ عَلَى مَا ارْتُکِبَ هِ صُرِفْنَا وَ قَنَا بِالْمَسِیرِ سِرْنَا وَ إِلَى مَا صَرَفْتَنَا إِلَیْطَاعَتِكَ فَمُرْنَا بِأَمْرِكَ إِنْ أَحْبَبْتَ أََقْمنَا مَعَكَ وَ نَصَرْنَاكَ َعلَى عَُدوِّكَ وَ ِإنْ أَمَرْتَ

لَعَهْداً[ مِنْ رَسُولِ دِی لعهد ]هْدٌ فِیمَا أَنْتَ فِیهِ وَ هُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع نَعَمْ وَ اللَّهِ إِنَّ عِنْعَمِنْكَ وَ کَذَلِكَ سِیمَاءُ الْأَوْصِیَاءِ وَ سُنَّتُهُمْ بَعْدَ نَبِیِّهِمْ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ نَبِیِّكَ ص 

یسَى أَ وَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَنَا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ مَنْزَلَةِ شَمْعُونَ مِنْ عِ اللَّهِ ص مِمَّا هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ وَ مَا هُمْ عَامِلُونَ وَ کَیْفَ یَخْفَى عَلَیَّ أَمْرُ أُمَّتِهِ وَ

ینَ فِرْقَةً کُلُّهَا هَالِکَةٌ إِلَّا فِرْقَةً قُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ وَ افْتَرَقَتِ الْأَرَْبعُ عَلَى اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِیسَى شَمْعُونَ بْنَ حَمُّونَ الصَّفَا ابْنَ خَالِهِ اخْتَلَفَتْ عَلَیْهِ أُمَّةُ عِیسَى ع وَ افْتَرَوَصِیَّ عِ

نَ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً  قَدْ عَهِدَ إِلَیَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ أُمَّتَهُ یَفْتَرِقُووَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً کُلُّهَا هَالِکَةٌ إِلَّا فِرْقَةً وَ کَذَلِكَ أُمَّةُ مُوسَى افْتَرَ

 أَجَلٌ مَعْدُودٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَبِّی وَ إِنِّی عَالِمٌ بِمَا یَصِیرُ الْقَوْمُ إِلَیْهِ وَ لَهُمْ مُدَّةٌ وَ کَةٌ إِلَّا فِرْقَةً وَ إِنِّی لَعَلَى بَیِّنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِرْقَةً تَدَّعِی مَوَدَّتَنَا کُلُّهَا هَالِ 

 ... لِمَا هُوَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَ قَدَرُهُ الْمَحْتُومُ فِیهِم قَدْ صَبَرْتُ عَلَیْهِمُ الْقَلِیلَ حِینٍ وَ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى -یَقُولُ
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 «حینٍ یوَ إِنْ أَدْری لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِل» (3

 ،«نٍیحالی » مای كه در كار است را با تعبیر مبهوریای محدود؛ اما جالب اینجاست كه بهرهوریهم فتنه است و هم بهره

 ای. چرا؟وریای هست و بهرهنفرمود: فتنه صرفاً محدود كرد و

م اگرچه گونه كه مرگ ه همان آن؛ انیپا نییاست، نه تع تیاصرار بر اصل محدود ن دهد كهخواهد نشاالف. شاید می

 طور قیامت.و همین است، اما زمانش نامعلوم است؛ انینقطه پا كی

 .«است یدنشمحدود و تمام  ،هاوری افراد در این فتنهبهره»كه  میداشته باش ادیتذكر مهم دارد: به  كی نهایا همه

 ظ:به قول حاف

 غم نخواهد ماند امیمژده كه ا دیرس

 هم نخواهد ماند زین نینماند چن چنان

179http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

ی همان سنت ود؛ یعنگران در كار خواهد بوری فتنهخواهد نشان دهد كه باالخره مدتی برای بهرهب. شاید به عالوه، می

لَهُمْ خَیْرٌ  ذینَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلیوَ ال یَحْسَبَنَّ الَّ» : دهد تا باطن خود را كامل عیان كنند(استدراج )مهلتی كه خداوند به بدكاران می

( 182/أعراف)« بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ ال یَعْلَمُونَ  بُواوَ الَّذینَ كَذَّ» ( ،178عمران/آل) «لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی

 (44)قلم/« وَ مَنْ یُکَذِّبُ بِهذَا الْحَدیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ ال یَعْلَمُون فَذَرْنی»و 

 .( حتما محدود است2برای در كار باشد )تدوری صحیحی هم از فتنهخواهد نشان دهد كه اگر بهرهشاید میج. 

 د. ...

 

 «حینٍ یوَ إِنْ أَدْری لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِل»( 4

: لَعَلَّ »و « دانمنمی :إِنْ أَدْری »فتنه و متاعی محدود برای شماست و با دو تعبیر  ،چرا صریحا نفرمود كه این وضعیت

 رنگ كرد؟قطعیت این مطلب را كم« شاید

بهره ، آمیزفتنهوضعیت تواند از ای برای كسی ایجاد نشود كه حتما میز این جهت كه در زمینه باطل، امیدواریالف. شاید ا

ها نزدیك دانم تحقق این وعدهها دور است؛ بلکه فرمود: نمیهم نفرمود حتما تحقق این وعده 109ببرد. چنانکه در آیه  و متاعی

 است یا دور.

 ب. ...

 

 «حینٍ یی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلوَ إِنْ أَدْر»( 5

 حکایت

 گوید:الرشید( می)وزیر هارونفضل بن ربیع 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh179/


154 

را شنیدم و این مرا بوحشت آورد  صدای باز شدن دراز كنیزان خود خفته بودم چون نصف شب برآمد  یکیشبى را با 

و شد الزمان هارون كه مسرور كبیر نام داشت داخل گذشت دیدم یکى از من چیزی .باد باشدصدای كنیزك گفت شاید این 

من از جان خود مأیوس شدم و نزد خود گفتم كه . را احضار نموده او را اجابت كنو گفت امیر تبدون اینکه حتی سالم كند، 

ی برای حتب بودم و جرأت نکردم كه نُ من جُ من! جز كشتنمنظورى ندارد  ،مسرور بدون اذن داخل شده و سالم نکرد کهاین

در و بر او  هارون شدموارد قصر  وهاى خود را پوشیدم و با مسرور بیرون آمدم برخاستم و جامه غسل كردن او را معطل كنم.

  . جواب سالمم را دارد و گفت: ترسیدی؟!سالم كردمحالی كه در بستر خواب دراز كشیده بود، 

را  ع و موسى بن جعفر زندان،پس گفت برو در س آرام شوم.گذاشت تا  ! اندكی سکوت كرد وگفتم بلى یا امیر المؤمنین

كوچ كردن  یاو ماندن در نزد مامخیر كن میان  و او را ؛او بدهه و پنج خلعت و سه مركب سوارى ب و سى هزار درهمبیرون آور 

 .دارد دوستهر شهرى كه ه ب

 ؟كردن موسى بن جعفر به آزادكنى گفتم یا امیر المؤمنین امر می

 .ىگفت بل

 ؟كنم پیمان شکنیكه تا من  خواهیمیواى بر تو سپس گفت:  ،ر كردم گفت بلىاکرتتا سه مرتبه 

 كدام پیمان؟گفتم یا امیر المؤمنین 

و حلقوم  ام نشستسینه و رویرا گرفت  مسرموهای  پیکرو غول شخص سیاه من اینجا خوابیده بودم كه ناگهانگفت 

 ای؟ه ظلم زندانی كردهبمرا گرفت و گفت موسى بن جعفر )ع( 

و نزدیك  برخاستام از روى سینه گرفت و یعهد و میثاقاز من  ،پس .بخشم و خلعتش میکنمگفتم او را رها میکنم و مى

 جانم بدر آید.بود كه 

فضل بن ربیع گوید كه من از نزد هارون بیرون آمدم و خدمت موسى بن جعفر )ع( رسیدم و او در حبس بود و من او را 

او رسانیده و او را اعالم كردم بآنچه مرا ه گذارد نشستم تا اینکه سالم نماز را گفته و سالم امیر المؤمنین را بم كه نماز میدید

 كرده بود و آن هدایا را هم به ایشان دادم.امر 

 .پس از آن فرمود كه اگر مأمورى بچیزى غیر از این چنان كن

 به همین كارها.ور نیستم مگر گفتم نه بحق جدت رسول اللَّه كه من مأم

  الناس است، ندارم.، كه آغشته به حقاین خلعت و مركب و ماله ب من نیازیفرمود 

 كه بر من خشم آورد. ،گفتم ترا قسم بخداوند میدهم كه اینها را رد مکن

 خواهی بکن.میهر چه  با آنها خودت فرمود

خبر به من بگو چه چیزی موجب شد دم و گفتم یا ابن رسول اللَّه پس من دست او را گرفته و او را از زندان بیرون آور

 ی موجب شد كه یکدفعه چنین در نظرش محترم شوی و مرا مامور چنین برخوردی با تو كند؟بده مرا كه چه چیز

 ؟فرمود اى موسى تو محبوسى و مظلومفرمود شب چهارشنبه پیغمبر را در خواب دیدم كه 
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وَ إِنْ »تالوت كرد  این آیه شریفه را . و سه مرتبه این را تکرار كرد. و آنگاهمحبوس و مظلوممگفتم بلى یا رسول اللَّه 

و در  روزه بگیرپنجشنبه و جمعه را هم  و فرمود فردا را كه صبح میکنى روزه بگیر و «حِینٍ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ ِإلى

 و بعد ازحَدٌ را میخوانى أَى و در هر ركعتى بعد از حمد دوازده مرتبه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ وقت افطار دوازده ركعت نماز میگذار

 :هرچهار ركعت سجده كن پس از آن بگو

نْ تُصَلِّیَ عَلَى عَظِیمِ الْأَعْظَمِ أَبَعْدَ الْمَوْتِ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْ وَ هَِی رَمِیمٌ یَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَ یَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِ 

 فَرَجَ مِمَّا أَنَا فِیهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِیَ الْ

 بینی كه شد.و این میپس من چنین كردم 

 741، ص1عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج

 

 

                                                      
  بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبُ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ   هِعَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ .  1

لِكَ فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ ذَ  یْلِ سَمِعْتُ حَرَکَةَ بَابِ الْمَقْصُورَةِ فَرَاعَنِیعَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ: کُنْتُ ذَاتَ لَیْلَةٍ فِی فِرَاشِی مَعَ بَعْضِ جَوَارِیَّ فَلَمَّا کَانَ فِی نِصْفِ اللَّ

 إِذَا مَسْرُورٌ الْکَبِیرُ  قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لِی أَجِبِ الْأَمِیرَ وَ لَمْ یُسَلِّمْ عَلَیَّ لَعَلَّ هَذَا مِنَ الرِّیحِ فَلَمْ یَمْضِ إِلَّا یَسِیرٌ حَتَّى رَأَیْتُ بَابَ الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتُ فِیهِ قَدْ فُتِحَ وَ 

الْجَارِیَةُ   أَغْتَسِلَ فَقَالَتِ بِلَا إِذْنٍ وَ لَمْ یُسَلِّمْ مَا هُوَ إِلَّا الْقَتْلُ وَ کُنْتُ جُنُباً فَلَمْ أَجْسُرْ  أَنْ أَسْأَلَهُ إِنْظَارِی حَتَّى  فِی نَفْسِی وَ قُلْتُ هَذَا مَسْرُورٌ دَخَلَ إِلَیَ   فَأَیِسْتُ

ارَ فَسَلَّمْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ فِی مَرْقَدِهِ وَ تَبَلُّدِی ثِقْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ انْهَضْ فَنَهَضْتُ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ خَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَیْتُ الدَّلَمَّا رَأَتْ تَحَیُّرِی 

خْرِجْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ بْنِ عْبٌ قُلُْت نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَرَکَنِی سَاعَةً حَتَّى سَکَنْتُ ثُمَّ قَالَ لِی سِرْ  إِلَى حَبْسِنَا فَأَرُ  فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ فَسَقَطْتُ فَقَالَ تَدَاخَلَكَ

عَنَّا إِلَى أَیِّ بَلَدٍ َأرَادَ وَ أَحَبَّ  عَلَى ثَلَاثِ مَرَاکِبَ وَ خَیِّرْهُ بَیْنَ الْمُقَامِ مَعَنَا أَوِ الرَّحِیلِ   لْهُمُحَمَّدٍ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاخْلَعْ عَلَیْهِ خَمْسَ خِلَعٍ وَ احْمِ

لَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لِی نَعَمْ وَیْلَكَ أَ تُرِیدُ أَنْ أَنْکُثَ الْعَهْدَ َفقُلْتُ یَا أَمِیرَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَأْمُرُ بِإِطْلَاقِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لِی نَعَمْ فَکَرَّرْتُ ذَلِكَ عَلَیْهِ ثَ

لَى صَدْرِی وَ قَبَضَ عَلَى حَلْقِی وَ قَالَ لِی حَبَسْتَ أَسْوَدُ مَا رَأَیْتُ مِنَ السُّودَانِ أَعْظَمَ مِنْهُ فَقَعَدَ عَ  الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْعَهْدُ قَالَ بَیْنَا  أَنَا فِی مَرْقَدِی هَذَا إِذْ سَاوَرَنِی

  نَفْسِی تَخْرُجُ فَخَرَجْتُ  لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِیثَاقَهُ وَ قَامَ عَنْ صَدْرِی وَ قَدْ کَادَتْمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ظَالِماً لَهُ فَقُلْتُ فَأَنَا أُطْلِقُهُ وَ أَهَبُ لَهُ وَ أَخْلَعُ َعلَیْهِ فَأَخَذَ َعلَیَّ عَهْدَ ال

أَمْرِهِ مَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَعْلَمْتُهُ بِالَّذِی أَمَرَنِی بِهِ فِی مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی حَبْسِهِ فَرَأَیْتُهُ قَائِماً یُصَلِّی فَجَلَسْتُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ أَبْلَغْتُهُ سَلَا  مِنْ عِنْدِهِ وَ وَافَیْتُ 

فِی الْخِلَِع  ءٍ غَیْرِ هَذَا فَافْعَلْهُ فَقُلْتُ لَا وَ حَقِّ جَدِّكَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا أُمِرْتُ إِلَّا بِهَذَا قَالَ لَا حَاجَةَ لِیوَ أَنِّی قَدْ أَحْضَرُْت مَا أُوصِلُهُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ أُمِرْتَ بِشَیْ

بِیَدِهِ ع وَ أَخْرَجْتُهُ مِنَ السِّجْنِ ثُمَّ قُلْتُ   أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَیَغْتَاظَ فَقَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ فَأَخَذْتُ   إِذَا کَانَتْ فِیهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ فَقُلْتُ نَاشَدْتُكَ بِاللَّهِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ

ا أَجْرَاهُ اللَّهُ عَلَى یَدَیَّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بَبَ الَّذِی نِلْتَ بِهِ هَذِهِ الْکَرَامَةَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَدْ وَجَبَ حَقِّی عَلَیْكَ لِبِشَارَتِی إِیَّاكَ وَ لِمَلَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی السَّ

كَ ثَلَاثاً ثُمَّ لَ لِی یَا مُوسَى أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَقُلْتُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَکَرَّرَ عَلَیَّ ذَلِفَقَالَ ع رَأَیْتُ النَّبِیَّ ص لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِی النَّوْمِ فَقَا

َعشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی  صِیَامِ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا کَانَتْ وَقْتُ الْإِفْطَارِ فَصَلِّ اثْنَتَیْأَصْبِحْ غَداً صَائِماً وَ أَتْبِعْهُ بِ  حِینٍ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى قَالَ

وَ  جُدْ ثُمَّ قُلْ یَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَ یَا سَامِعَ کُلِّ صَوْتٍ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِعَاتٍ فَاسْکُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا صَلَّیْتَ مِنْهَا أَرْبَعَ رَکَ

بِینَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِیَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِیهِ فَفَعَلْتُ هْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّیَ عََلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى أَ هِیَ رَمِیمٌ 

 فَکَانَ الَّذِی رَأَیْتَ.
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 29/2/1396      ما تَصِفُونَ  یقالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَل  112 هی( آ21) اءیسوره انب( 419

 ترجمه

واسته خاز او یاری  تنها كهاست  یگستررحمتپروردگار ما همان و ! پروردگارا ! ]خودت[ به حق قضاوت فرماگفت: 

 .پنداریدشود علیه آنچه میمی

 تاقرائاختالف 

های رایج كنونی( به صورت در قرائت حفص از عاصم )قرآندر مصحف عثمانی بدون الف بوده است؛ و « قال»كتابت 

)درباره اختالف قرائات و معتبر بودن تمام قرائات  1است. «ل رب قُ»قرائت شده است؛ اما در تمامی قرائات دیگر  «قالَ رَب »

balad-http://yekaye.ir/al- 342و سپس جلسه /hegr-http://yekaye.ir/al-15-41 280ه و بلکه عشره، قبال در جلسهسبع

 4، تدبر375و جلسه ftn/10-9-96-alaq-http://yekaye.ir/al_#1 356و نیز در پاورقی اول جلسه /13-90

17-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al/ ه شد.(توضیح داد 

 ای و نحوینکات ترجمه

 «الْمُسْتَعانُ»

( 95ی: مرا یاری كنید؛ كهف/فَأَعینُون) می باشد كه این ماده در اصل به معنای یاری و پشتیبانی كردن است« عون»از ماده 

را دارد كه به  آن (، یا به تعبیر دقیقتر، كسی كه شأن598مفردات ألفاظ القرآن، صصفت است به معنای یار و یاور )« وْنعَ»و 

 /عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ)نه پیر و نه خردسال( هم به كار رفته است )« سن میانه»در معنای « عوان»البته به صورت و یاری اقدام كند. 

                                                      
هم این گونه نبوده است. یعنی  12و  11. توجه شود برخالف آنچه امروزه قرائت حفص از عاصم بسیار مشهورتر از بقیه شده است، حتی تا قرن 1

، 3( در تفسیر الصافی )ج1091( که مربوط به قرون سوم و ششم هجری است؛ بلکه هم مرحوم فیض کاشانی )م1)تدبر البیانتنها در تفسیر قمی و مجمعنه

آن را « قل»رسد کامال بر اساس ( وقتی به این آیه می4۸۸، ص۸ج) تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب( در 1125( و هم مرحوم قمی مشهدی )م360ص

 «.و قرء قال على حکایة قول الرسول صَلّى اللَّه علیه و آله»هم قرائت شده است: « قال»گوید که این به صورت یاش مدهد و در ادامهشرح می

 همچنین در این آیه در مورد کلمات دیگرش هم اختالف قرائت وجود دارد:

قرائت شده است « قُل ربُّ»قراء عشره( به صورت ز االبته در قرائت ابوجعفر ) باشد؛یاست و در مقام نداء م« : پروردگار منیربّ»مخفف « ربِّ»

 (.هیاما به صورت تنها و بدون مضاف ال ،یهمان مناد یعنی)

 ،یعباس، عکرمه، حجدرابن ینعیاز قرائات شاذه،  یاند؛ اما در برخقرائت کرده« رَبِّ احْکُمْ: پروردگار من، حکم فرما»قراء عشره به صورت  اغلب

 ریکه در تعب یی)به معنا« تر استکنندهربّی أحکَمُ: پروردگار من حکم»به صورت  -از قراء عشره است( عقوب،ی) عقوبیاز  دیز تیو روا صن،یمح نیا

 یالکامل المفصل ف؛ 474، ص7البحر المحیط فی التفسیر، ج؛ 2۸6، ص۸)التبیان فی تفسیر القرآن، ج اند.( قرائت کردهرودیبه کار م «نیاحکم الحاکم»

 (331االربعة عشر، صالقرائات 

« شام یعامر، قارابن» یاواز دو ر یکی ،یذکوان )که واند؛ فقط از ابنقرائت کرده« تَصِفُونَ»را به صورت  هیآ نیعموم قراء کلمه آخر ا نیهمچن

)از  اعمشست و قرات ئت کرده اقرا «صفونی»ذکوان به صورت از ابن «یصور»است؛ اما  هینقل اخفش است که همانند بق یکیبوده( دو نقل آمده است. 

 «یّأبَ»شده که قرائت  تیوار زیعامر و عاصم )از قراء سبعه( ن(؛ و از ابن331الکامل المفصل، ص؛ 2۸6، ص۸التبیان، جطور است ) نیهم زیقرائات شاذه( ن

 (474، ص7گونه بوده است. )البحر المحیط، ج نیا

http://yekaye.ir/al-hegr-15-41/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-9-10/#_ftn1
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
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اند از این جهت كه این سن، سنی است كه شخص (؛ هرچند برخی این را هم به همان معنای اصلی ارجاع داده و گفته68بقره/

 1(269، ص8التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، جیاری و كمك دیگران اقدام كند. ) تواند بهمی

وَ ال تَعاوَنُوا  رِّ وَ التَّقْوىتَعاوَنُوا عَلَى الْبِبه معنای یاری كردن طرفینی است كه طرفین پشتیبان همدیگر باشند )و « تعاون»

( 45بقرة/؛ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ؛ 5مد/ن، حوَ إِیَّاكَ نَسْتَعیطلب یاری كردن است )« استعانة»(؛ و 2؛ مائده/عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ

 شود.اسم مفعول آن است یعنی كسی كه یاری از او طلب می« مستعان»( و 598مفردات ألفاظ القرآن، ص)

ی است كه نصرت در جای»اند ، و گفتهنستهبسیار نزدیك است. اعانت را اعم از نصرت دا« نصرت»به كلمه « عون»كلمه 

یاری كردن در »چنانکه در مورد  شودشامل هرگونه تقویت كردن شخص میای در پیش رو باشد؛ اما عون كنندهو نزاع مخالف

 2(269، ص8التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج؛ 183)الفروق فی اللغة، ص شده است.از تعبیر اعانت استفاده  هم« فقر

اید همه را در شكلمات متعددی به كار رفته كه  ،«نصر»و « عون»، عالوه بر دو ماده در زبان عربی« یاری كردن»درباره 

 : در هر یك نکته خاصی مد نظر استترجمه كنیم؛ اما « یاری كردن»فارسی به 

 به معنای خارج كردن از ابتالء و فرو رفتن در آن، است؛  «(نقذ)» انقاذ

 هاست؛ها و آلودگیبه معنای پاك كردن از شائبه«( خلص»كردن، تخلیص )خالص 

 ود؛ مبتال به وضعیت ناخوشایند جدیدی نش تابه معنای این است كه چیزی را كمك كنیم «( نجی»نجات )انجاء، 

 ؛یاری كردنی است با جدایی انداختن بین دو چیز («فرج»)تفریج 

 ت ویژه قرار دادن است؛ نجات دادن از ابتالء و شدت و تحت حمای «غوث»

 و تکیه كند؛ و ابه معنای آن است كه كسی در پشت سر قرار گیرد و انسان بتواند به «( ظهر»)پشتیبان، از ماده « ظهیر»

، 8و ج 279، ص7التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، جحالتی است كه اقتضای خیر و برتری دارد. )«( سعد« )»مساعده»

 (258ص

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 11ا جمع« عون»ماده 

 

باشد؛ و چون بر روی بر دوم میخ« المستعان»خبر اول، و « الرحمن»مبتداست و « ربنا« »نَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ رَبُّ»در عبارت 

ز او یاری ت كه اگستر، و تنها كسی اسكند, یعنی: پروردگار ما تنها رحمتآمده است داللت بر حصر می« الـ»هر دو خبر 

 شود.خواسته می

 حدیث

 ( از امام حسین ع روایت شده است:1

                                                      
اند اما همین مطلب فوق را چیزی نگفته« یاری»که درباره ارتباطش با  ندیگویم« عانة»هم  دیرویعورت مردان م یکه باال ییبه مو نیهمچن.  1

 روید.توان گفت: چون سن بلوغ سنی است که این مو میمی

النظر ... فی فانّ »رخ داده است:   یرا گفته است که احتماال سهو القلم نیخالف هم قایاز کتاب خود دق یگرید یدر جا یالبته مرحوم مصطفو.  2

 (27۸، ص7جیم، العَوْنِ: الى النصرة المتداوم المتظاهر عن قریب؛ و فی النُّصْرَةِ: الى مطلق اإلعانة بأىّ نحو کان. التحقیق فی کلمات القرآن الکر
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هنگامی كه حضرت فاطمه س دختر پیامبر ص مریض شد به حضرت علی ع وصیت كرد كه امر او را پنهان دارد و 

ه گرفت و خبرش را مخفی نماید و كسی را از مرض وی مطلع نگرداند. پس او چنین كرد و خودش پرستاری او را برعهد

كرد. پس چون هنگام وفاتش رسید به امیرالمومنین ع كه رازنگهدار بود، كمکش می –خدا رحمتش كند  –اسماء بنت عمیس 

دار كار او شد وصیت كرد كه خودش متولی كار وی شود و شبانه او را دفن كند و قبرش را بپوشاند؛ پس امیرالمومنین ع عهده

غم وجودش را فراگرفت و اشك بر  نمود؛ پس چون دست از خاك قبر برداشت، و دفنش كرد و محل قبرش را مخفی

 هایش روان شد و رو به سوی قبر رسول خدا ص كرد و گفت:گونه

ات و زائرت، سالم بر تو ای رسول خدا از من! سالم بر تو ای رسول خدا ص از دخترت و محبوبت و مایه چشم روشنی

 آرمید و خداوند برایش سرعت پیوستن به تو را برگزید؛ همان كه شبانه در بقعه ات در خاك

ات كم شد و توانم در غم سرور زنان كاستن گرفت؛ و تنها چیزی كه تسلیتم ای رسول خدا، صبر من در فراق دُردانه

ه ام جان دهد اقتدا به سنت توست و مقایسه با حزنی كه به خاطر غم فراق تو دامنگیرم شده بود؛ كه پس از آنکه بر سینمی

 دار شدم.دادی، تو را در قبرت خواباندم و با دست خود چشمانت را بستم و امورت را خود عهده

همه ما از خداییم و به سوی خدا باز »آری، و در كتاب خدا بهترین نحوه قبول ]قضا و قدر الهی[ مطرح شده است كه: 

 ؛«گردیممی

 گرفته شد و زهرا را از من ربودند؛ چه زشت شد زمین و آسمان.ات برگشت داده شد و آنچه در رهن بود پس امانتی

ای رسول خدا، اما حزن و اندوهم همیشگی است؛ و اما شبم همواره بیداری است؛ غم از دل برون نرود تا روزی كه 

ما جدایی  خداوند سرایی را كه تو در آن مقیمی روزیم گرداند؛ چه غم جانگدازی و چه غصه جانکاهی! خداوند چه زود بین

 انداخت و تنها به او شکایت برم. 

و دخترت به تو خبر خواهد داد از هجوم امتت بر او و و دست به دست دادن آنها در پایمال كردن حقش؛ پس تو هم از 

وند یابد؛ و او به تو خواهد گفت؛ و خداكند و راهی به بیرون نمیبسیار حرارتی كه در سینه فوران میاو احوال بپرس كه چه

 كنندگان است. ...كند كه بهترین حکمحکم می

 110-109األمالی )للطوسی(، ص ؛282-281األمالی )للمفید(، ص

حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

 لِیٍّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ:عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهُرْمُزَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَ 

ى عَلِیٍّ ص أَنْ َیکْتُمَ أَمْرَهَا وَ یُخْفِیَ خَبَرَهَا وَ لَا یُؤْذِنَ أَحَداً بِمَرَضِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِیِّ ص وَصَّتْ إِلَ

فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ  هِارٍ بِذَلِكَ كَمَا وَصَّتْ بِوَ كَانَ یُمَرِّضُهَا بِنَفْسِهِ وَ تُعِینُهُ عَلَى ذَلِكَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ رَحِمَهَا اللَّهُ عَلَى اسْتِسْرَ

مِیرُ الْمُؤْمِِنینَ ع وَ دَفَنَهَا وَ عَفَّى مَوْضِعَ َقبْرِهَا فَلَمَّا وَصَّتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتََولَّى أَمْرَهَا وَ یَدْفِنَهَا لَیْلًا وَ یُعَفِّیَ قَبْرَهَا فَتَوَلَّى ذَلِكَ أَ

 :فَقَالَرَابِ الْقَبْرِ هَاجَ بِهِ الْحُزْنُ فَأَرْسَلَ دُمُوعَهُ عَلَى خَدَّیْهِ وَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص نَفَضَ یَدَهُ مِنْ تُ

 زَائِرَتِكَ وَ الْبَائِتَةِ فِی الثَّرَى بِبُقْعَِتكَ وَ وَ قُرَِّة عَیْنِكَ وَ -السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنِّی وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ مِنِ ابْنَتِكَ وَ حَبِیبَتِكَ

إِلَّا أَنَّ فِی التَّأَسِّی لِی  ةِ النِّسَاءِ تَجَلُّدِیالْمُخْتَارِ لَهَا اللَّهُ سُرْعَةَ اللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِیَّتِكَ صَبْرِی وَ ضَعُفَ عَنْ سَیِّدَ
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فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِی مَلْحُودِ قَبْرِكَ بَعْدَ أَنْ فَاضَتْ نَفْسُكَ عَلَى صَدْرِی وَ  فِرَاقِكَ مَوْضِعَ التَّعَزِّیالْحُزْنِ الَّذِی حَلَّ بِی بِ بِسُنَّتِكَ وَ

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ لَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أُخِذَتِ غَمَّضْتُكَ بِیَدِی وَ تَوَلَّیْتُ أَمْرَكَ بِنَفْسِی نَعَمْ وَ فِی كِتَابِ اللَّهِ أَنْعَمُ الْقَبُولِ 

یَبْرَحُ الْحُزْنُ مِنْ لَا  -مَدٌ وَ أَمَّا لَیْلِی َفمُسَهَّدٌالرَّهِینَةُ وَ اخْتُلِسَتِ الزَّهْرَاءُ َفمَا أَقْبَحَ الْخَضْرَاءَ وَ الْغَبْرَاءَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا حُزْنِی فَسَرْ

وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ  -رَّقَ بَیْنَنَا وَ إِلَى اللَّهِ أَشْکُوقَلْبِی أَوْ یَخْتَارَ اللَّهُ لِی دَارَكَ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا مُقِیمٌ كَمَدٌ مُقَیِّحٌ وَ هَمٌّ مُهَیِّجٌ سَرْعَانَ مَا فَ

سَتَقُولُ وَ یَحْکُمُ  هَضْمِهَا حَقَّهَا فَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ فَکَمْ مِنْ غَلِیلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهِ سَبِیلًا وَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَیَّ وَ عَلَى

 1...اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاكِمِین

 

ا خداوند تبارك و تعالی مشغول بود. در كه حضرت موسی به مناجات ب 2ظاهرا از امیرالمومنین ع روایت شده است (2

 فرماید:میحضرت موسی فرازی از این مناجات خداوند به 

  موسی! ...

ست در پیشگاه من خشوع كن همچون خشوع صابران؛ و از كثرت گناهان صیحه بزن همچون صیحه گناهکاری كه از د

ته شود؛ ام كه از او یاری خواستم و بهترین كسیهس بری خوواز من یاری بجوی كه من یا ،كند و بر آندشمنش فرار می

 ...اند و همگی در برابرم تسلیم اندهمانا من خدایم فوق بندگان و بندگان تحت نظر من

 42، ص8الکافی، ج

الَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع نَاجَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى رَ

 ...یَا مُوسَى  :فِی مُنَاجَاتِهِ

ذَلِكَ  عَدُوِّهِ وَ اسْتَعِنْ بِی عَلَىوَ اقْنُتْ بَیْنَ یَدَیَّ قُنُوتَ الصَّابِرِینَ وَ صِحْ إِلَیَّ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ صِیَاحَ الْمُذْنِبِ الْهَارِبِ مِنْ  3...

 4...كُلٌّ لِی دَاخِرُونَ فَإِنِّی نِعْمَ الْعَوْنُ وَ نِعْمَ الْمُسْتَعَانُ یَا مُوسَى إِنِّی أَنَا اللَّهُ فَوْقَ الْعِبَادِ وَ الْعِبَادُ دُونِی وَ 

                                                      
 لَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِینَ وَ الصَّبْرُ أَیْمَنُسَلَامٌ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا سَئِمٍ وَ لَا قَالٍ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَ.  1

وَ لَأَعْوَلْتُ إِعْوَالَ الثَّکْلَى عَلَى جَلِیلِ الرَّزِیَّةِ فَبِعَیْنِ اللَّهِ تُدْفَنُ ابْنَتُكَ  عِنْدَهُ مَعْکُوفاً  عِنْدَ قَبْرِكَ لِزَاماً وَ لَلَبِثْتُ  أَجْمَلُ وَ لَوْ لَا غَلَبَةُ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَیْنَا لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ

وَ صَلَوَاتُ اللَّهِ  - اللَّهِ الْمُشْتَکَى وَ فِیكَ أَجْمَلُ الْعَزَاءِمِنْكَ الذِّکْرُ فَإِلَى اللَّهِ یَا رَسُولَ  سِرّاً وَ تُهْتَضَمُ حَقَّهَا قَهْراً وَ تُمْنَعُ إِرْثَهَا جَهْراً وَ لَمْ یَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ یَخْلُ 

 .عَلَیْكَ وَ عَلَیْهَا وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه

روایت غررالحکم )که مجموعه کلمات امیرالمومنین ع است فرازی از این  323. در سند اسم امامی که از او روایت شده نیامده است اما در حدیث 2

 در کالم حضرت علی ع آمده است به این صورت:

القرار فکونوا منها على أوفاز و ال تخدعنّکم  إنّ الدّنیا لم تخلق لکم دار مقام و ال محلّ قرار و إنّما جعلت لکم مجازا لتزوّدوا منها األعمال الصّالحة لدار

نّی بعید إلى قوله سبحانه و صح إلىّ مسى ال تطول فی الدّنیا أملك فتقسی قلبك و قاسى القلب یا موع:  العاجلة و ال تغرّنکم فیها الفتنة کقوله تعالى لموسى

 من کثرة الذنوب صیاح المذنب الهارب من عدوّه و استعن بی على ذلك فإنّی نعم العون و نعم المستعان.

كَ سِی الْقَلْبِ مِنِّی بَعِیدٌ یَا مُوسَى کُنْ کَمَسَرَّتِی فِیكَ فَإِنَّ مَسَرَّتِی أَنْ أُطَاعَ فَلَا أُعْصَى فَأَمِتْ قَلْبَلَا یَطُولُ فِی الدُّنْیَا أَمَلُكَ فَیَقْسُوَ لِذَلِكَ قَلْبُكَ وَ قَا.  3

  الْبُیُوتِ مِصْبَاحَ اللَّیْلِلْسَبِالْخَشْیَةِ وَ کُنْ خَلَقَ الثِّیَابِ جَدِیدَ الْقَلْبِ تُخْفَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَ تُعْرَفُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ حِ

 .الِحِینفَاتَّهِمْ نَفْسَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا تَأْتَمِنْ وَلَدَكَ عَلَى دِینِكَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَلَدُكَ مِثْلَكَ یُحِبُّ الصَّ.  4
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 تدبر

 «قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ( »1

 چیست؟ «فرما حکمپروردگارا !  به حق  »ز اینکه دانیم كه امکان ندارد خداوند حکم بناحق كند. پس، منظور امی

كنند خواهد كه بین او و كسانی كه تکذیبش میكند و از خدا میالف. اشاره است كه پیامبر ص كارش را به خدا واگذار می

ت به این گفشد این جمله را میقضاوت فرماید؛ چنانکه از قتاده نقل شده كه پیامبر ص هرگاه در جنگ با مشركان حاضر می

 1(108، ص7البیان، جمعنا كه خدایا خودت بین ما و مشركان با آشکار كردن حق جدایی بینداز. )مجمع

، 14ن، جحکم فرما )المیزا –كه همان چیره و آشکار كردن حق بر باطل است  –حقِ خودت برب. یعنی خدایا به حکم 

 (108، ص7البیان، ج؛ مجمع333ص

کند و از آنها انتقام نخواهد كه كافران را به حال خود رها قام از كافران است؛ یعنی از خدا میاینجا به معنای انت« حق»ج. 

 (78، ص2بگیرد. )تفسیر قمی، ج

اشد )شبیه مضمون تواند از باب طلب زیادت در لطف بهایی از باب ابراز اطاعت و انقطاع الی اهلل است و مید. چنین بیان

ن و مختلفه )البن متشابه القرآ( )17؛ محمد/«افزایدكسانی را كه هدایت بجویند بر هدایتشان می خداوند»فرماید ای كه میآیه

كنیم كه بیشتر كند تاكید میكند اما ما بر این كاری كه خداوند می( یعنی خداوند قطعا چنین می126، ص2شهر آشوب(، ج

ای خواهد در عین حال ما هم بربندگانش را می مشمول این حکم خداوند شویم؛ همان گونه كه خداوند حتما مصلحت

 كنیم.مصلحتمان دعا می

 ...ه. 

 

 «ما تَصِفُونَ  یالْمُسْتَعانُ عَل»( 2

 چیست؟« كنیدآنچه توصیف می»مقصود از « كنیدتوصیف میآنچه  هیعل شودیخواسته م یاریتنها از او »

زم باشد از او این پیامبر چیزی بیش از یك بشر است ]كه ال آیا»گفتند: مانند اینکه الف. سخنان باطلی كه مشركان می

 (108، ص7البیان، ج( )مجمع88)مریم/« خداوند فرزند دارد»( ویا اینکه 3)انبیاء/« پیروی كنیم[

كردند. )المیزان، ب. عقایدی كه به عنوان دین برای خود ساخته بودند و سخنان ناروایی كه در مورد دین حق مطرح می

 (333، ص14ج

كند. ش میدهد و بعد فروكگفتند شوكت اصلی از آنِ ماست و اسالم چند روزی بیشتر جوالن نمیج. این ادعایی كه می

 (360، ص3)تفسیر صافی، ج

                                                      
فوض أمورك یا محمد إلى اهلل و اند. در مجمع گفته شده: هکامال آیه را به نحو مخاطب و امر توضیح دادالبیان و هم در تفسیر قمی،. هم در مجمع 1

 .[ للکفار، و الحق االنتقام من الظالمینمعناه ال تدعو ]تدعق؛ و در تفسیر قمی )بند ج( گفته شده: قل یا رب احکم بینی و بین من کذبنی بالح



161 

فهمیده ای میهاند؛ یعنی وضعیت خود و مسلمانان را به گونكردههایی كه دشمنان اسالم میشاید اشاره است به تهدیدد. 

قعیت را توصیف خواهد بفرماید: هرگونه هم وااند كه به منزله تهدیدی علیه مسلمانان بوده است؛ و آیه میدهكرو توصیف می

 كنند یاری خدا برایتان كافی است.

 شناختیثمره انسان

و دیگران  دهد بر اساس شناختی است كه واقعیت و امکانات خودانجام می -بویژه در برابر دشمن –انسان هر اقدامی 

 كند( رد )واقعیت و امکانات خود و دیگران را به نحو خاصی توصیف میدا

عیات و امکانات اما كسی كه واقعا و از صمیم جان، از خدا یاری طلب كند، به واقعیتی تکیه كرده كه پشتوانه تمام واق

 افکند.ل او نمی، هراسی در داست؛ و لذاست كه اگر كسی واقعا مومن باشد، هر برآوردی كه دشمن از امکانات خود ارائه دهد

 «بکند تواندنمی غلطی هیچ آمریکا ... نترسید، نترسانید»گفت با قاطعیت میامام خمینی ره  اگر

2067=khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id-http://www.imam  
 به خاطر این بود كه اعتقادش این بود كه:

 ریو غ میشناسیا نمر یاز تو كس ریو غ مییتنها یو ما تنها ،ییگاه ما تو هیهمه تک داد،یخداوندا، در جهان ظلم و ستم و ب»

 «.یكنندگان یاری نیكن، كه تو بهتر یاری. ما را میرا بشناس یكه كس میااز تو نخواسته

95&page=21http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=  
 ه. ...

 

 «...رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ »( 3

د؛ و هم تنها مستعان پروردگار ما كسی است كه هم رحمان است؛ یعنی رحمتش چنان گسترده است كه حد و انتها ندار

 1.كندو یاری می تواند یاری كنداست؛ یعنی تنها كسی است كه اگر از او یاری خواسته شود می

 ماند؟!ای برایش میناشدهآیا اگر كسی به چنین پروردگاری تکیه كند، مشکل حل

 ت این و آن است؟!ا باز چشممان به دسام« جوییمتنها از تو یاری می»گوییم كه چرا ما با اینکه هر روز حداقل ده بار می

 

 «ما تَصِفُونَ یقالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَل» (4

الَّذینَ یُبَلِّغُونَ ند )ترسند و از غیر او هیچ باكی نداركنند فقط از خدا میچرا پیامبر و كسانی كه رساالت خدا را ابالغ می

 ؟(39؛ احزاب/ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهرِساالتِ

 دهد:رسد این آیه پاسخ میبه نظر می

                                                      
با هم جمع  یاست که وقت یایژگیدو و یگریاریرحمت و  یژگیودو فرمایند: . این مطلب به نحوی اقتباس از سخن مرحوم طبرسی است که می 1

 (10۸، ص7ج ان،یالب. )مجمعکنندینعمتها به انسان را ضمانت م اصول دنیشوند رس

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=95
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تواند باشد؛ پس با خیال گستری تکیه كرده كه تنها اوست كه یاور حقیقیِ هر انسانی میبه خداوند رحمت زیرا پیامبر ص

؛ بِاللَّهِ حَسیبا كَفى داند كه خداوند او را كافی است )ودشمنانش حکم كند؛ و می و خواهد كه او بین ویمی اواز  راحت

 (39احزاب.

 

 سوره احزاب

 كانال ارائه شد. نیدرباره روند كار ا یحاتیقبال توض

2025https://t.me/YekAaye/  

 .میقرار ده یشناسبحث را بر مباحث انسان هیها، تمركز اولبحث یانسجام موضوع یشد كه برا نی، بنا بر ا1396آبان  از

2367https://t.me/YekAaye/  

اقتضائات  یبقره، اعراف و حجر( و برخ یهاانسان )در سوره نیدرباره خلقت نخست یاتیبر آ یراستا، بعد از مرور نیا در

خلقت كه در معاد حاصل  نیا تیاز غا یاندازمعارج، حج، بلد و علق(، و چشم یها)در سوره یویدن یخلقت در زندگ نیا

 ردیبه خود بگ یتریكاربرد ی( تالش شد بحث رنگ و بو399)جلسه 1396 لسا بهشتیارد لی( از اواامتیق )سوره شودیم

 . میبشو یتریو وارد مباحث اجتماع

در آنها دشوار  یریگمیكه تصم یایاجتماع یهاتیكه مربوط است به وضع میسوره عنکبوت رفت هیاول اتیسراغ آ ابتدا

 . شودیم

4916https://t.me/YekAaye/  

انسان( را  یاجتماع تیوضع تی)نها تیكه مهدو میرفت اءیسوره انب یانیپا اتیشعبان، سراغ آ مهین امیبا توجه به ا سپس

به  ییاعتنای)ب یریگمیتصم نیانسان در ا فهیوظ نیترییكه همراه آن خواهد بود، و مبنا ییهاص و فتنه امبریدر بستر دعوت پ

 .كردیم ریكند( تصو یاریانسان را  تواندیكه تنها اوست كه م یگستررحمت دگاركردن به پرور هیو تک هایهمه دشمن

5106https://t.me/YekAaye/  

شاءاهلل به سراغ سوره در جامعه، با استعانت از خداوند متعال، ان نیاز حضور د یاجتماع یها لیتحل نیادامه هم در

و در  یاربردو ك ینیرا به نحو كامال ع ینیجهت، معضالت جامعه د نیبه هم دیاست و شا یمدن یاكه سوره میرویاحزاب م

مختلف مورد توجه  یایمختلف را از زوا یهاتیموقع نیمومنانه در ا یریگمیمطرح، و مساله تصم یمختلف زندگ یهاتیموقع

 .دهدیقرار م

*** 

 

 ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ    1 هی( آ33سوره احزاب )( 420

 30/2/1396                 فِرینَ وَ الْمُنافِقینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْکا

 هماره رحیم گسترِبه نام خداوند رحمت

https://t.me/YekAaye/2025
https://t.me/YekAaye/2367
https://t.me/YekAaye/4916
https://t.me/YekAaye/5106
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 .ده استاطاعت مکن؛ همانا خداوند همواره دانا و حکیم بو را كافران و منافقانخدا پروا كن و ای پیامبر! از 

 ایترجمهنکات 

به معنای در اصل « وقی»بوده است. ماده «( اِوتَقی»در باب افتعال )در اصل به صورت «وقی»ماده  ازفعل امر « اتَّقِ»

درباره این كلمه «. پرهیزكاری»تر است تا بسیار مناسب« خودنگهداری»به « تقوی» نگهداشتن و حفظ كردن است و ترجمه كلمه

دهد . باب افتعال چون معنای مطاوعه )پذیرش( می /shams-http://yekaye.ir/ash-091-08  .توضیح داده شد 135در جلسه 

 تر: تقوی داشته باش.به معنای آن است كه حالت تقوی را در درون خود قبول و جاری كن و به تعبیر ساده« اتَّقِ»لذا 

 «الْکافِرینَ»

در جلسه « كفر»درباره معنای  .كندداللت بر پوشاندن و مخفی كردن می كه در اصلست ا« كفر» ماده اسم فاعل از« كافر»

jathiyah-://yekaye.ir/alhttp-45- 1، حدیث159و در جلسه /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 توضیح داده شد 205

 .احادیثی درباره معانی كفر در قرآن كریم ارائه شد /http://yekaye.ir/ibraheem-014-22 3، حدیث148و جلسه  /24

 «الْمُنافِقینَ»

توضیح داده  408این ماده و این كلمه به تفصیل در جلسه  در باب مفاعله است كه درباره« نفق»منافق، اسم فاعل از ماده 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-11شد. 

 شأن نزول

نه وارد شدند به مدی اند بعد از غزوه اُحُد، ابوسفیان و عکرمه )پسر ابوجهل( و ابوالعور اسلمیدر شأن نزول این آیه گفته

كنند. پس همراه با  و به منزل عبداهلل بن اُبَی  رفتند و از رسول خدا ص امان گرفتند كه نزد ایشان بروند و با ایشان صحبت

 سرح و طعمة بن أبیرق نزد پیامبر ص رفتند و گفتند:عبداهلل بن اُبَی  و عبداهلل بن سعد بن ابی

نها را بپرستند؛ دست بردار و بگو آنها شفاعتشان فقط برای كسانی است كه آ ،محمد! از خدایان ما، الت و عُز ی و منات

 ما هم كاری به كار تو و خدایت نخواهیم داشت.

 دهی كه آنها را بکشیم؟! این سخن بر پیامبر ص سخت آمد. عمر بن خطاب گفت: رسول خدا، آیا اجازه می

 ا خواست كه از مدینه بروند؛ و آیه نازل شد كه:ام و از آنهحضرت فرمود: خیر؛ من به آنها امان داده

مانند ابن اُبَی  و ابن سعد و « و از منافقین»یعنی كافران مکه مانند ابوسفیان و ابواالعور و عکرمه « از كافران اطاعت نکن»

 1طعمة.

تند كه اجازه شان خواساند شأن نزولش در مورد گروهی است كه از شهر ثقیف نزد پیامبر ص آمدند و از ایاما برخی گفته

ه آنها اجازه بخواهیم قریش از منزلت ما مطلع شود ]كه پیامبر ص دهد یکسال دیگر هم الت و عزی را بپرستند و گفتند: می

 نداد؛ اما اگر به ما اجازه دهد، پس ما برتریم![

 526، ص8مجمع البیان، ج

                                                      
 54، ص1مناقب آل أبی طالب ع، جشهرآشوب در اند از جمله، ابن. این نقل اول را اغلب نقل کرده 1

http://yekaye.ir/ash-shams-091-08/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/
http://yekaye.ir/ibraheem-014-22/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/


164 

ر السلمی قدموا المدینة و نزلوا على عبد اهلل بن أبی بعد نزلت فی أبی سفیان بن حرب و عکرمة بن أبی جهل و أبی األعو

غزوة أحد بأمان من رسول اهلل ص لیکلموه فقاموا و قام معهم عبد اهلل بن أبی و عبد اهلل بن سعد بن أبی سرح و طعمة بن أبیرق 

ها شفاعة لمن عبدها و ندعك و فدخلوا على رسول اهلل ص فقالوا یا محمد ارفض ذكر آلهتنا الالت و العزى و منات و قل إن ل

ربك فشق ذلك على النبی ص فقال عمر بن الخطاب ائذن لنا یا رسول اهلل فی قتلهم فقال إنی أعطیتهم األمان و أمر ص فاخرجوا 

و ابن سعد و من أهل مکة أبا سفیان و أبا األعور و عکرمة و المنافقین ابن أبی  «وَ ال تُطِعِ الْکافِرِینَ»من المدینة و نزلت اآلیة 

طعمة و قیل نزلت فی ناس من ثقیف قدموا على رسول اهلل ص فطلبوا منه أن یمتعهم بالالت و العزى سنة قالوا لتعلم قریش 

 كمنزلتنا من

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 مبعوث كرد.« گویم، دیوار بشنودبه در می»خداوند پیامبرش را به روش 

 171، ص2تفسیر القمی، ج

 .قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِیَّهُ بِإِیَّاكِ أَعْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَة

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

شود و منافق كسی است كه شك و تردیدش در عملش عیان همانا مومن كسی است كه یقینش در عملش مشاهده می

 است.

 3339حدیثلیثی(، عیون الحکم و المواعظ )ل

 إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ یُرَى یَقِینُهُ فِی عَمَلِهِ وَ الْمُنَافِقَ مَنْ یُرَى شَکُّهُ فِی عَمَلِهِ.

 

 ( امیرالمومنین ع فرمودند:3

در زمان خودش دروغ بسته شد تا جایی كه خطبه خواند و فرمود: كسی كه عامدانه بر من حتی ... و بر رسول خدا ص 

 د، پس جایگاهش را در آتش بیابد!دروغ ببند

 كند چهار قسم است كه قسم پنچمی ندارد:و همانا آنکه برای تو حدیث و مطلبی نقل می

به عمد بر  از اینکهاز گناه نترسد و ؛ نمایاندمیكند و خود را همچون مسلمانان ]اول[ شخص منافقی كه اظهار ایمان می

پذیرفتند و نه می از او نه سخنیاو منافق است و دروغگو،  دانستند كهمیگر مردم ا؛ ندارد یباك ،رسول خدا )ص( دروغ بندد

مطلب را خودش از و  هو از او شنید هدید او را ،استبوده رسول خدا )ص( او از اصحاب  گویندمی كردند؛ لکنتصدیقش می

و آنان را براى تو وصف  ،خبر داد چنانکه باید تو را از منافقان وندخدا ؛ در حالی كهكنندقبول میاش را او گرفته؛ پس گفته

بر جاى ماندند، و با دروغ و تهمت به پیشوایان گمراهى و دعوت كنندگان ص  اینان پس از رسول خدا ، وفرمود آنسان كه شاید
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ان دنیا را به دست ایش ایشان را حاكم بر دوش مردم گرداندند، وند و را به دست آنان سپرد كار پسنزدیکى جستند،  به آتش

 ؛ این یکی از آن چهار نفر.كه خدا نگه داردكسی را د، جز نو دنیا روى آر انو مردم آنجا روند كه پادشاه ؛خوردند

 ]دوم[ ...

 62، ص1الکافی، ج ؛210ه، خطبهنهج البالغ

 :أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عقال 

ى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ لَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتَّ... 

یَتَحَرَّجُ یَکْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ   وَ لَاجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِیمَانِ مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا یَتَأَثَّمُرَ؛ بِالْحَدِیثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِس

هُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ ص مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَ لَکِنَّ

لَكَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى  فَیَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِینَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ وَ لَقِفَ عَنْهُ

لَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ حُکَّاماً عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْیَا وَ إِنَّمَا النَّاسُ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَ

 1...مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْیَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَة

 

 بکر به مصر نوشت آمده است:برای انتصاب محمد بن ابیای كه امیرالمومنین ع ( در فرازی از عهدنامه4

 مود:یکسان نیست امام هدایت و امام گمراهی؛ و نیز ولی  پیامبر و دشمن پیامبر؛ و پیامبر خدا ص به من فر

ش وی را با شرك شود؛ و اما مشرك، خداوندترسم و نه از مشرك؛ اما مومن، ایمانش مانع او میمن بر امتم نه از مومن می

 شکند؛میدرهم

كند كه مى شمارید و كارىگوید كه آن را نیکو مىچیزى را مى سخن، باطنِ خوشولکن بر شما می ترسم از هر آن منافق

 دارید.آن را ناپسند مى

 27ه، نامهنهج البالغ

 و من عهد له ع إلى محمد بن أبی بکر رضی اهلل عنه حین قلده مصر

                                                      
کَذِباً فَهُوَ فِی یَدَیْهِ وَ یَرْوِیهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ  اللَّهِ شَیْئاً لَمْ یَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِیهِ وَ لَمْ یَتَعَمَّدْ  وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ . ِ 1

هِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ هُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذَلِكَ لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً یَأْمُرُ بِاللَّهِ ص فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِیهِ لَمْ یَقْبَلُو

عُوهُ مِنْهُ ظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِهُوَ لَا یَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ یَنْهَى عَنْ شَیْ

خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى  أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ

فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْعَامَّ وَ الْمُحْکَمَ وَ  [ لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ ]سَمْعِهِ 

ا عَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ مَعُهُ مَنْ لَا یَعْرِفُ مَءٍ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَکَلَامٌ خَاصٌّ وَ کَلَامٌ عَامٌّ فَیَسْالْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ کُلَّ شَیْ 

قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ  وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَیَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ یُوَجِّهُهُ عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا ]قَصَدَ[

ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ ءَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الطَّارِئُ فَیَسْأَلَهُ ع حَتَّى یَسْمَعُوا وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِی مِنْ ذَلِكَ شَیْسْأَلُهُ وَ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّونَ أَنْ یَجِیکَانَ یَ

 اسُ فِی اخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَِلهِمْ فِی رِوَایَاتِهِمْ.فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّ 
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ا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِی امُ الْهُدَى وَ إِمَامُ الرَّدَى وَ وَلِیُّ النَّبِیِّ وَ عَدُوُّ النَّبِیِّ وَ لَقَدْ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَفَإِنَّهُ لَا سَوَاءَ إِمَ... 

قْمَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِهِ وَ لَکِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِیمَانِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُ فَیَ

 .اللِّسَانِ یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْکِرُون

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-11تواند مطرح شود. مطرح شد همگی در اینجا نیز می 408احادیثی كه در جلسه

 

 توجه

ه تمامی كسانی بیکی از كتابهایی كه برای تفسیر سوره احزاب بسیار عمیق و در عین حال جذاب نوشته شده، و مطالعه آن 

سید »، نوشته «دایستاده در با»شود، كتابی است به نام خواهند به تحلیلی قرآنی از وضعیت اجتماعی برسند، توصیه میكه می

ز دل آیات قرآن كریم این كتاب با مبنا قرار دادن تفسیر المیزان، كوشیده تحلیل اجتماعی متناسب با زمان را ا«. محمد روحانی

 ید:لینك زیر ببین شاءاهلل در تدبرهای این سوره استفاده خواهد شد. توضیح بیشتر درباره این كتاب را دراستخراج كند؛ و ان

http://halgheh.com/index.asp?page=Books/Book.asp  

 تدبر

 «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْکافِرینَ وَ الْمُنافِقینَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً حَکیماً( »1

دم اطاعت از كافر و منافق شود ولی بالفاصله به پیامبر دستور تقوی و عام خداوند رحمان و رحیم شروع میاین آیه با ن

 دهد كه خدا كامال عالم است و كارش از روی حکمت است.دهد؛ و تذكر میمی

 آیا مگر پیامبر تقوی ندارد؟ یا مگر ممکن است از كافر و منافق پیروی كند؟

 را چنین گفته است؟واضح است كه خیر؛ پس چ

كنند تا بقیه مسلمانان حساب (. به پیامبر عتاب می1گویند تا دیوار بشنود )حدیثالف. این از باب آن است كه به در می

 كار دستشان بیاید.

در این ناصواب بودن درخواستی كه دشمنان دین خدا داشتند بقدری خطیر و مهم بوده كه خداوند خود پیامبر ص را ب. 

 (273، ص16زمینه مخاطب قرار داده است. )المیزان، ج

 ج. ...

 

 «هَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَیا أَیُّ»( 2

 مقصود از این تقوایی كه به پیامبر دستور داده شده چیست؟

 (527، ص8البیان، ج)مجمع الف. توصیه كلی به ثابت ماندن در تقوی است.

البیان، )مجمع ینکه بخواهد درخواست مشركان )كه در شأن نزول گذشت( را اجابت نماید.داری كند از اب. تقوا و خویشتن

 (527، ص8ج

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/
http://halgheh.com/index.asp?page=Books/Book.asp
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ج. در شأن نزول گذشت كه وقتی ابوسفیان و ... پیشنهادشان را گفتند پیامبر ص ناراحت شد و یکی از مسلمانان پیشنهاد 

 (527، ص8البیان، ج)مجمع كند و آنها را به قتل برساند.دارد از اینکه پیامبر نقض عهد قتل آنها را داد. آیه برحذر می

 مسلمانان چنان كنند. مبادا است كه« دیوار بشنود تا گویمبه در می» اینکه از باباست؛ اما  «ب»ویا  «الف»موارد د. 

 (1)حدیث

 ه. ...

 

 «ال تُطِعِ الْکافِرینَ وَ الْمُنافِقینَ ...یا أَیُّهَا النَّبِیُّ »( 3

كند و گاه با چند دستور مستقل. غالبا وقتی یا نهی( بیان میامر كریم گاهی اطاعت از اشخاصی را با یك دستور ) در قرآن

أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا »دهنده آن است كه اطاعت از ابعاد مختلفی مد نظر است؛ مثال تعبیر آید، نشانچند دستور مستقل می

 4و 2، تدبرهای 83( متفاوت است. )توضیح در جلسه132و  32عمران/)آل« أَطیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول» ( با تعبیر59)نساء/« الرَّسُولَ 

59-004-nisa-http://yekaye.ir/an/) آید احتماال اطاعت از یك جهت مد نظر است.به همین ترتیب، وقتی یك دستور می 

ق هر دو منط در این آیه احتماال از این جهت باشد كه« منافق»و « كافر»كنار هم قرار دادن توان نتیجه گرفت پس، می

كند؛ ظاهرا این تعبیر اكرم ص، از كافر اطاعت نمی واضح است كه انسان مومن، بویژه پیامبریکسانی دارند؛ و با توجه به اینکه 

دینی ضدهستند و از تعابیر صریحاً  بیانخوشكه به خاطر اینکه  از منافقان؛ی بدهد نسبت به اطاعت خواهد هشدار جدمی

 (4)حدیث بعید نیست!در جامعه دینی  (، اطاعت از آنها3)حدیث كننداستفاده نمی

 

 «ال تُطِعِ الْکافِرینَ وَ الْمُنافِقینَ ...یا أَیُّهَا النَّبِیُّ ( »4

 از آن برحذر داشته شده است؟ ص پیامبر حتی چیست كه «اطاعت كردن از كافران و منافقان»مقصود از 

 اطاعت كردن، غیر از كافر شدن است؛ هرچند ممکن است مقدمه آن باشد. 

 پرستاو بتبا توجه به اینکه خطاب مستقیما ناظر به پیامبر ص بوده، واضح است كه این اطاعت، این نیست كه مثال  ،بویژه

های دین آموزه ، خارج از چارچوبدهددلیل و توجیه انسان برای كاری كه انجام میكردن این است كه  بلکه اطاعت شود.

 باشد.

 شناسیبحث تخصصی انسان

كند وضعیت كلی را بیان می «كبری»تشکیل شده است.  «كبری»و یك  «صغری»از یك به اصطالح منطقی، هر استداللی، 

 وضعیت خاصی كه مصداق آن وضعیت كلی است. «صغری»و 

 :مثال

 سقراط انسان است. (صغری)

 هر انسانی فانی است. )كبری(

 سقراط فانی است. (نتیجه)

http://yekaye.ir/an-nisa-004-59/
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توان چنین ترسیم هر عمل ارادی )= هر تصمیمی( در درون خود یك استدالل دارد كه ساختار این استدالل را می -

 كرد:

 هستیم. A)صغری( االن در وضعیت 

 را انجام داد. aباید عمل  A)كبری( در وضعیت 

 را انجام داد. aاالن باید عمل  (نتیجه)

ای از صغرا و كبراهاست. اختالف های ما، اگر بخواهد از منطقی برخوردار باشد، بر پایه مجموعهگیریتمام تصمیم -

گردد؛ اختالفات صغروی ناشی از برمی و كبرایشان به اختالفشان در صغرا ،هایشانها و انتخابگیریافراد در تصمیم

اوت آنها درباره اهداف رك آنها نسبت به وضعیت موجود است؛ اما اختالفات كبروی نشانه طرز فکر متفتفاوت د

 زند.زندگی است كه باید و نبایدهایشان را رقم می

یك انسان مومن با اصلی تفاوت  پساز آنجا كه شناخت وضع موجود، ربط چندانی به مومن یا كافر بودن شخص ندارد، 

 گیرد؛ ولی انسان كافر خیر؛ دین میی تصمیماتش را از ن است كه انسان مومن، كبراایانسان كافر در 

گیریِ هر شخصی، كبرای استداللش است، پس اطاعت از یك نفر، یعنی كبرای استدالل او را و از آنجا كه مبنای تصمیم

 گیریِ خود قرار دادن.مبنای تصمیم

 مثال:

 اینجا هست. حرامیای از گوشت خوشمزهغذای )صغری( 

 غذای حرام را نباید خورد. (كبرای مومن)

 تواند بخورد.( انسان هر غذایی را دلش بخواهد، میكبرای كافر)

غذای حرام بخورد، از آن دغدغه، حاال اگر یك كافر به یك مومن بگوید كه حالل و حرام مهم نیست و آن مسلمان، بی

 او از منطق كافر اطاعت كرده است.

(. علتش این است كه منافق 3شود كه چرا منافق و كافر را در یك ردیف مطرح كرد )تدبرمعلوم می با این توضیح -

 گیری كافران است.كبراهای تصمیم همانندگیریش كسی است كه كبراهای تصمیم

 مثال قرآنی:

 خواهیم از این تنگنا خارج شویم.ایم و میاالن در سختی و تنگنا قرار گرفته

 (8ت تنها از آن خدا و رسول است. )منافقون/)كبرای مومن( عز

 (139-138مداران دنیوی است. )نساء/)كبرای منافق( عزت در ارتباط برقرار كردن با كافران و قدرت

 با توجه به شأن نزول آنمحل بحث تطبیق بر آیه 

پرستی ما كاری نداشته با بتها و بتما با خدا و خداپرستی شما كاری نداریم شما هم »اینکه كافر بیاید و از پیامبر بخواهد 

 كند؟باشید، از یك كافر طبیعی است. اما كسی كه خود را مسلمان نامیده، چرا در این اقدام، با كافران همراهی می
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 «كبراهای )= منطقِ( استدالل كافران را در جامعه دینی عادی جلوه دهد»كوشد پس، منافق كسی است كه می

 99-78صدر باد،  ستادهیا كتاب برگرفته ازمحترم به خاطر دشواری این بحث، این مطلب  ]ضمن پوزش از خوانندگان

 باشد كه به علت تلخیص، مقداری دشوار شد.[می

 

 «هَ كانَ عَلیماً حَکیماًیا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْکافِرینَ وَ الْمُنافِقینَ إِنَّ اللَّ»( 5

 دارد؟ارتباطی با مضامین ابتدای آیه و حکیم بودن خداوند در پایان این آیه چه تذكر به عالم 

 خواهد تذكر دهد كهمیخداوند بسا چه (4آید. )تدبرالف. بسیاری از اوقات، منطق كافران و منافقان به نظر ما جذاب می

ای باشید؛ منطق و صرفا تعبدییك انسانهای بی اگر من گفتم از منطق كافران و منافقان تبعیت نکنید، نه اینکه از شما بخواهم

دانم و به همین م مطلق هستم و همه كارهایم از روی حکمت است، مضرات منطق كافران و منافقان را میبلکه چون من عالِ

 جهت شما را از آن بازداشتم.

كند. نکند، ضرر می ن و منافقان تبعیتكند اگر از پیشنهاد كافراب. گاه انسان، بویژه اگر در تنگنا قرار بگیرد، گمان می

اه خروجی رخواهد بفرماید كه من كه علمم بسیار گسترده است و هر كاری را از روی حکمت انجام می دهم، بسا خدا میچه

د بند ی بگیرید. )شناسم كه خیلی بهتر از آن است كه از كافران و منافقان تبعیت كنید، فقط به شرطی كه مرا جدبرای شما می

 (419جلسه 2از تدبر

 ج. ...

 

 

 31/2/1396    خَبیراً  1إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ  وَ اتَّبِعْ ما یُوحى   2 هی( آ33( سوره احزاب )142

 ترجمه

دهید آگاه م میشود پیروی كن؛ بدرستی كه خداوند همواره بدانچه انجاآنچه به سوی تو از پروردگارت وحی می ازو 

 .است

 حدیث

 ( از پیامبر اكرم ص روایت شده است:1

ز نور انبیاء كند مگر در صورت پیروی از حق و در پیش گرفتن راه میانه، و آن ادر دلها نوری است كه نورافشانی نمی

 است كه در دلهای مومنان به ودیعت نهاده شده.

 157مصباح الشریعة، ص

 .بِ الْمُؤْمِنِینلسَّبِیلِ وَ هُوَ مِنْ نُورِ الْأَنْبِیَاءِ مُوَدَّعٌ فِی قُلُواءُ إِلَّا مِنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَ قَصْدِ قُلُوبِ نُورٌ لَا یُضِیقَالَ النَّبِیُّ ص فِی الْ

                                                      
 (525، ص۸البیان، ج)مجمع  قرائت شده است.« یعملون». در قرائت ابوعمرو به صورت  1
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 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

 دارد.كند و به او توفیق طاعتش را ارزانی میای را دوست بدارد، ]راه[ رشدش را به او الهام میهنگامی كه خداوند بنده

  3476، حدیث184تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص

 .هُ وَ وَفَّقَهُ لِطَاعَتِهِإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً أَلْهَمَهُ رُشْدَ 

 

 از امیرالمومنین ع روایت شده است: (3

 م[ آن یاری كرد.خداوند سبحان به هیچ چیزی دستور نداد مگر اینکه بر ]انجا

 3490، حدیث184تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص

 .ا وَ أَعَانَ عَلَیْهِءٍ إِلَّمَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِشَیْ 

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:4

 د.آید مگر برای كسی كه جدیت به خرج دهد و تمام تالشش را مصروف دارطاعت خداوند سبحان به چنگ نمی

 3480 ، حدیث184تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص

 .جِدَّ وَ اسْتَفْرَغَ الْجُهْدَطَاعَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا یَحُوزُهَا إِلَّا مَنْ بَذَلَ الْ

 تدبر

 «إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ما یُوحىوَ اتَّبِعْ »( 1

ستوری عام است، اما با توجه به آیات گذشته، به نظر د« شود، پیروی كناز آنچه به تو وحی می»با اینکه این دستور 

( یعنی از آنها اطاعت نکن، بلکه 274، ص16خواهند )المیزان، جرسد تاكیدی است در قبال آنچه كافران و منافقان از او میمی

 از وحی الهی تبعیت كن.

به جای پیروی از منطق وحیانی )كبراهای این تعبیر مویدی است بر اطاعت كردن از كافر و منافق، به معنای آن است كه: 

 (4، تدبر420برگرفته از وحی( منطق استدالل منقطع از وحی را مبنای عمل قرار دهیم. )توضیح در جلسه

 

 «إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً ...وَ اتَّبِعْ »( 2

، تعبیر جمع به كار برد و فرمود   –و از وحی تبعیت كن كه: اطاعت آنها را مکن  -اینکه بعد از اینکه هشدار به پیامبر ص 

و  1، حدیث420بر مطلب جلسهشاهدی است « دهیبدانچه انجام می»و نفرمود: « آگاه است دیدهیخداوند بدانچه انجام م»

، 2الی المرتضى، جأم) .موم مسلمانان است، نه خود پیامبرای كه خطاب به پیامبر ص شده، عكه منظور از این امر و نهی، 1تدبر

 (80ص
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 «إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً وَ اتَّبِعْ ما یُوحى»( 3

 این است كه آیه را خطاب به پیامبر ص بدانیم، اما با توجه به اینکه: قبل اگرچه اقتضای آیات

بطالن  نزلهیك معنا به م صحتو  ؛لفظ در چند معنا ممکن استای بتنهایی نیز معنی دارد )استفاده از یك اوال هر آیه

 نی دیگر نیست(؛ و امع

 ثانیا به ما دستور داده شده كه هنگام خواندن قرآن، خود را مخاطب آیات ببینید؛

 آنگاه شاید بتوان از این آیه استنباط كرد كه:

( خداوند مستقیما راه رشد را به 1ر آن بتابد )حدیثاگر توانستی دلت را واقعا پاك نگهداری و اجازه دهی كه نور خدا د

شود تبعیت كن، هرچند دیگران آن را (؛ آنگاه از آنچه از جانب خداوند به دلت الهام می2كند )حدیثتو وحی و الهام می

 «!من الشیاطین»بوده است نه « من ربك»البته به شرط اینکه واقعا مطمئن باشی كه آن الهام،  نپذیرند.

 شناسیانسان تخصصی توضیح

از دلت فتوا : ك و لو أفتوكقلبَ فتِاستَ»شود كه منسوب به پیامبر اكرم ص میبا توضیح فوق، مضمون این آیه شبیه كالم 

 (. 368، ص8المتقین، ج)روضة« بگیر هرچند دیگران فتوای دیگری بدهند

است؛ یعنی باید مطمئن باشی كه این الهام واقعا « من ربك»وجود عبارت ای داشت ویژهتوجه  بدان ای كه بایدنکته اما

الهام پروردگارت است نه الهامی شیطانی؛ چرا كه همان گونه كه خداوند با فرشتگان خود در دل اولیای خود وحی و الهام 

 (.121؛ انعام/یُجادِلُوكُمأَوْلِیائِهِمْ لِ وَ إِنَّ الشَّیاطینَ لَیُوحُونَ إِلىكنند )فرستد؛ شیاطین هم به اولیای خود وحی میمی

 اما از كجا بفهمیم كه آنچه در دل ما خطور كرده الهامی رحمانی است یا شیطانی؟

ایم آنگاه اگر خدا (. اگر چنین بوده4ایم یا خیر )حدیثاوال باید ببینیم واقعا در مسیر طاعت خدا تمام تالشمان را كرده

( حداقلش این است كه آن مطلب همراه با یقین 3ه از آن مطمئن شویم )حدیثدهد كمطلبی به ما بفرستد حتما راهی نشان می

 (2و بدون هیچگونه تردید خواهد بود، نه مطلبی كه با اندك تردیدی دچار تزلزل شود )جلسه قبل، حدیث

اش تاكید ه در ادامهبر نکات فوق اشاره كرد؛ بلک« من ربك»تنها با تعبیر شود: زیرا نهاین نکته از ادامه آیه هم فهمیده می

 «آگاه است. دیدهیخداوند همواره بدانچه انجام م»كرد كه 

 به طور خالصه، 

ای از اخالقیات فطری و تعالیم شریعت الهی فاصله گرفت، قطعا آنچه اگر كسی ادعای الهام و كشف و شهود كرد، اما ذره

كه نه فقط اولیای خدا، بلکه شیطان و اولیایش هم توان انجام  به وی داده شده، الهامی الهی نبوده است؛ و به یاد داشته باشیم

 برخی كارهای نامتعارف را دارند؛ و صرف توان انجام چنین كارهایی داللت بر حقانیت شخص نیست.

 

 

 


