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 شروع سوره قیامت

هاي یاتی از سورهآشناسی بوده است. در این راستا، ابتدا به سراغ در پیش گرفتیم، موضوع انسان 1395موضوعی كه از آبان 

ثیقی بین این خلقت بقره، اعراف، حجر، رفتیم كه تاكید اصلی آنها بر خلقت نخستین انسان بود؛ و دیدیم كه هربار چه پیوند و

 نخستین با مساله معاد و غایتی كه براي انسان در نظر گرفته شده، مورد توجه بوده است.

كرد، با مروري بر آیاتی از در گام بعد، سراغ آیاتی رفتیم كه خلقت انسان را با توجه به وضعیتش در این دنیا بررسی می

 هاي معارج، حج، بلد و علق.سوره

بر بررسی  نگاهی به نحوه آفرینش وي، تاكید اصلی بحث رارویم كه این بار، با نیممی« قیامت»اینك به سراغ سوره 

گیرد، ر پیش میاي كه این انسان در قبال آن غایت دگیريسان از منظر غایت و نهایتی كه در پیش رو دارد، و موضعحقیقت ان

 دهد.قرار می

 

اند ر گرفتهمورد بررسی قرا 188و  180-176، 136این سوره، قبال در جلسات  13و  9-5، 2الزم به ذكر است كه آیات 

 در اینجا در محل خود قرار گرفت.همگی آنها و 

 أُنيب إِلَيْهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ  إِالَّ تَوْفيقي ما وَ
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 7/1/1396       1الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ أُقْسِمُ ؛ الحیمِ الرَّ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ   1( آیه 75( سوره قیامت )366

 ترجمه

 خورم به روز قیامت؛ گستر كه رحمتش همیشگی است؛ سوگند میبه نام خداوند رحمت

 ای و نحوینکات ترجمه

 « ال أُقْسِمُ»

 1)بلد/ 330( و جلسه/qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-02 2)قیامت/ 136درباره این تعبیر قبال در جلسه 

1-90-balad-http://yekaye.ir/al/.توضیح داده شد ) 

 «الْقِیامَةِ »

]قوم « تی از مردمجماع»ه معناي است. این ماده در زبان عربی در دو معناي اصلی به كار رفته است: یكی ب« ومق»از ماده 

این ماده را  (. برخی اصل43ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمو قبیله[ و دیگري به معناي برخاستن )انتصاب( و عزم و تصمیم )

 اند كه معنايح دادهدر معناي نقطه مقابل نسشتن )قعود(، یعنی برخاستن و به كاري اقدام كردن )فعلیة العمل(، دانسته و توضی

 (344-341ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقاول آن از زبان سریانی وارد عربی شده است. )

 از این ماده مشتقات قرآنی فراوانی به كار رفته است:

و یا قیام به « ر چیزيقیام ب»است یا « قیام به چیزي»مصدر ثالثی مجرد از این ماده است كه انحاي مختلفی دارد: یا « قیام»

 (:691-690ص آن،القر ألفاظ )مفردات« زنندچیزي كه امور دیگر بدان تكیه می»ویا به معناي اسم براي « عزم به كاري»ناي مع

 تَرَكْتُمُوها أَوْ لِینَةٍ مِنْ قَطَعْتُمْ ما»( ، 100/)هود« حَصِیدٌ وَ قائِمٌ مِنْها» دهد[ مانند می« ایستادن»قیام به چیزي ]همان معناي  -

 (191/رانعم )آل« قُعُوداً وَ قِیاماً اللَّهَ یَذْكُرُونَ الَّذِینَ( »5/)حشر« أُصُولِها عَلی قائِمَةً

« علی»رف قیام بر چیزي، به معناي مراعات كردن و حفظ و مراقبت از آن چیز است، كه در این صورت غالبا با ح -

( كه 75/عمران )آل« قائِماً  عَلَیْهِ دُمْتَ ما اإِلَّ»( یا تعبیر 33)رعد/« بَتكَسَ بِما نَفْسٍ كُلِّ عَلی قائِمٌ هُوَ فَمَنْ أَ» :آید؛ مثالمی

 این دومی به معناي در طلب آن مطلب ثابت قدم ماندن است. 

( 55/)مائده« الصَّالةَ یُقِیمُونَ» ا( وی6/)مائده« الصَّالةِ إِلَی قُمْتُمْ إِذا»قیام به معناي تصمیم و عزم به انجام كاري، مانند  -

وتی هست كه در ادامه دهند و بر آن محافظت دارند؛ )بیتن تعبیر قیام به نماز و اقامه نماز تفایعنی دائما آن را انجام می

 شود(توضیح داده می

                                                      
را به « ألقسم»( نحاس قرائت 595ص ،10ج البیان، )مجمع «أُقْسِمُ  ال وَ» أنه الثاني في یختلفوا لم و «أُقْسِمُ ال» الباقون و ألقسم القواس رأ. ق 1

 (51ص ،5ج القرآن، إعرابحسن بصری و اعرج نسبت داده است )

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-balad-90-1/


2 

شود و گري میشود و موجب ایستاده ماندن چیز دیبه معناي اسم براي چیزي كه بدان تكیه زده می« قِوام»و « قیام» -

 الْبَیْتَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَ »( ویا 5/)نساء« قِیاماً  لَكُمْ اللَّهُ  جَعَلَ الَّتِی أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ  تُؤْتُوا ال وَ»: مانند بخش آن است؛ قوام

 (97/)مائده« لِلنَّاسِ  قِیاماً الْحَرامَ

)كه « ة»به اضافه « قیام» (، از12/اعَةُ؛ رومالسَّ تَقُومُ یَوْمَ )قیامت( كه به معناي برپایی آن ساعت خاص است )وَ« قیامة» 

 (691ص القرآن، ألفاظ كند )مفرداتاست( درست شده، یعنی آنجایی است كه انسان یكدفعه قیام می« دفعه»عالمت 

 ؛ إِن13َّ/جِعُوا، أحزابفَارْ لَكُمْ مَقامَ )ال« جایگاه»ایستد، معادل كلمه به معناي مكانی است كه شخص در آن جا می« مَقام»

نشینند از آن جهت كه در آن می ؛ و«مقام»ایستند از آن جهت كه در آن می« جایگاه»(، كه به 51/، دخانأَمِینٍ مَقامٍ فِی الْمُتَّقِینَ

 (692ص القرآن، ألفاظ شود. )مفردات( گفته می55؛ قمر/مُقْتَدِر مَلیكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فی)« مَقعد»

به  «اقامة یك چیز»س ( و بر همین اسا39/مُقِیمٌ؛ هود كان هم به معناي ثابت ماندن در آنجاست، )عَذابٌدر یك م« إِقامَة»

( 68/)مائده« الْإِنْجِیلَ وَ  التَّوْراةَ تُقِیمُوا حَتَّی ءٍشَیْ عَلی لَسْتُمْ الْكِتابِ أَهْلَ یا قُلْ»باشد معناي حق آن را به طور كامل ادا كردن می

 (692ص القرآن، ألفاظ است. )مفردات« اقامت»( هم به همان معناي 35/؛ فاطرفَضْلِهِ  مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا )الَّذِي« ةمُقَامَ »و 

استفاده شود، صرفا به معناي به نماز « قیام»شود كه در مورد رفتن به سراغ نماز، اگر از مصدر با این توضیح معلوم می

« اقامه»(؛ اما وقتی از مصدر 142 /)نساء« كُسالی قامُوا الصَّالةِ إِلَی قامُوا إِذا وَ»معنایی مثبت ندارد، مانند  ایستادن است و لزوما بار

« الصَّالةِ مُقِیمَ اجْعَلْنِی رَبِّ»: شود به معناي حق آن را به طور كامل ادا كردن است و لذا بار معنایی مثبت دارد، ماننداستفاده می

 1(. 369ص القرآن، ألفاظ (. )مفردات11/)توبه« الصَّالةَ أَقامُوا وَ تابُوا فَإِنْ( »40/)إبراهیم

صفت است، به معناي كسی كه دیگري به او تكیه داده و پابرجا گردیده « قَیّم»هم هر دو از قیام گرفته شده؛ « قیّوم»و « قیّم»

صیغه مبالغه در همین معنا « قیّوم»( و 3/)بینة« قَیِّمَةٌ كُتُبٌ فِیها»( یا 40/)یوسف 2«الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِكَ»و قوام كارش به اوست؛ مانند 

 ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی ؛ التحقیق691ص القرآن، ألفاظ مفردات(. )214؛ بقره/الْقَیُّوم الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُباشد )می

 (343ص

 كریم به كار رفته است.بار در قرآن  660این ماده و مشتقات آن 

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

                                                      
از مفهوم « ارزیابي کردن»به معنای « تقویم»لغت نیافتم. البته اینکه توضیحي در کتب « قوم»و نسبت آن با ماده « قیمت». در باب وجه تسمیه  1

 را قیمت نامیدند چیزی گفته نشده است.« قیمت»گرفته شده را همگي اشاره کرده اند، اما اینکه چرا « تعیین قیمت»

اند مقصود از آن امت قائم به قسط است که در آیاتي لذا گفته ( مضاف الیه است نه صفت؛ و5/)بینة« الْقَیِّمَةِ دِینُ ذلِكَ وَ» در آیه« قیّمة». البته  2

 (691ص القرآن، ألفاظ مفردات( بدان اشاره شده است. )135/نساء «لِلَّهِ  شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ کُونُوا» و (110/عمران )آل «أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ»مانند 
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را همراه با رسول  مداومت بورزد و همواره بدان عمل نماید، خداوند عز و جل او« أُقْسِمُ ال»كسی كه بر خواندن ]سوره[ 

زان عبور ا از صراط و میخندد تدهد و در روي او میانگیزاند و به او بشارت میخدا ص از قبرش در بهترین صورت برمی

 كند.

 399ص ،4ج الجامع، جوامع تفسیر؛ 121ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 ءِ اْلعَلَا أَبِی بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَن مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَسَّانَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی

 فِی قَبْرِهِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَهُ بِهَا یَعْمَلُ كَانَ وَ أُقْسِمُ ال قِرَاءَةَ أَدْمَنَ مَنْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ

 1.الْمِیزَانِ وَ الصِّرَاطِ عَلَی یَجُوزَ حَتَّی وَجْهِهِ فِی یَضْحَكُ وَ یُبَشِّرُهُ وَ صُورَةٍ أَحْسَنِ

 

 ( روایت شده كه شخصی به نام یزید بن سالم سواالتی را از پیامبر اكرم ص پرسید. از جمله اینكه:2

 گفت: از دنیا به من خبر بده كه چرا دنیا نامیده شد؟

شد فریده میآاگر همراه آخرت تر از[ آخرت آفریده شد؛ و تر و پستفرمود: دنیا ، دنی ]پست[  است، و دونِ ]= پایین

 شوند.شدند همان طور كه اهل آخرت فانی نمیاهل آن فانی نمی

 پرسید: پس، از قیامت به من بگو؛ كه چرا قیامت نامیده شد؟

 دهد.فرمود: چون در آن، قیام خلق براي حساب رخ می

 گفت: پس چرا آخرت آخرت نامیده شد؟

                                                      
 وایت زیر را هم در فضیلت این سوره ذکر کرده است:ر 399ص ،4ج الجامع، جوامع در تفسیر .  1

 .القیامة بیوم مؤمنا کان أنه القیامة یوم جبرئیل و أنا له شهدت القیامة سورة قرأ من و أبي: حدیث في

 کرده است:ره ذکر در نفسیر برهان از کتاب خواص القران، عالوه بر نقل روایت فوق از رسول خدا ص، روایات زیر را هم در فضیلت این سو

 بیوم موقنا کان أنه القیامة یوم جبرئیل و أنا له شهدت السورة هذه قرأ من»: قال أنه( آله و علیه اهلل صلي) النبي عن روی(: القرآن خواص) من و

 .«الناس إلي حببی و الصیانة و الرزق یجلب قراءتها إدمان و یدیه، بین نوره یسعي الخالئق، وجوه عن مسفر وجهه و قبره من خرج و القیامة،

 بإذن نهاره و -قرأها إذا -هلیل في حفظ و سلطان، من یخف لم قرأها من و الصیانة، و العفاف تجلب و تخشع قراءتها»(: السالم علیه) الصادق قال و

 (533ص ،5ج القرآن، تفسیر في )البرهان .«تعالي اهلل

 ست:درباره خواندن این سوره و آداب آن روایات زیر قابل توجه ا

 قُلْتُ: قَالَ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْخَزَّازِ  أَیُّوبَ أَبِي نْ عَ الْحَکَمِ بْنِ  عَلِيِّ عَنْ عِیسَي بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ  استحباب خواندن آن در رکعت اول نماز عشاء: أَحْمَدُ

 الْعِشَاءُ  وَ الظُّهْرُ أَمَّا قَالَ لصَّلَوَاتِا فِي تُقْرَأُ السُّوَرِ فَأَیُّ لَهُ قُلْتُ الْمُنَافِقِینَ وَ بِالْجُمُعَةِ أُتُقْرَ  الْجُمُعَةَ إِلَّا لَا قَالَ قَّتٌمُوَ ءٌشَيْ فِیهَا الصَّلَاةِ فِي الْقِرَاءَةُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي

 نَحْوُهُمَا وَ ضُحاها وَ شَّمْسِال وَ الْأَعْلَي رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ فَ  -الْآخِرَةُ الْعِشَاءُ وَ الظُّهْرُ  اأَمَّ  وَ فَأَطْوَلُ  غَدَاةُالْ أَمَّا وَ سَوَاءً الْمَغْرِبُ وَ الْعَصْرُ  وَ سَوَاءً فِیهِمَا تُقْرَأُ الْآخِرَةُ 

 وَ الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ قْسِمُ أُ ال وَ الْغاشِیَةِ  حَدِیثُ أَتاكَ هَلْ وَ یَتَساءَلُونَ عَمَّ فَ غَدَاةُالْ اأَمَّ وَ نَحْوُهُمَا وَ التَّکاثُرُ  أَلْهاکُمُ وَ اللَّهِ  نَصْرُ جاءَ  إِذا فَ  -الْمَغْرِبُ وَ الْعَصْرُ  أَمَّا وَ

 (95ص ،2ج األحکام، )تهذیب .الدَّهْرِ مِنَ  حِینٌ الْإِنْسانِ عَلَي أَتي هَلْ

 عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ يُّالْقُرَشِ تَمِیمٍ بْنِ اللَّهِ دِعَبْ بْنُ تَمِیمُ حَدَّثَنَا -5استحباب گفتن سبحانك اللهم بعد از قرائت آن: 

 .سُبْحَانَك مِنْهَا الْفَرَاغِ عِنْدَ  قَالَ  الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ سِمُأُقْ ال قَرَأَ ]الرضا ع[ إِذَا کَانَ وَ ... یَقُول الضَّحَّاكِ أَبِي بْنَ رَجَاءَ سَمِعْتُ قَالَ الْأَنْصَارِیِّ
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 میرند.آید و ساكنانش نمیشود و ایامش به شماره در نمیآید؛ سالهایش وصف نمییفرمود: چون متاخر است، بعد از دنیا م

 470ص ،2ج الشرائع، علل

 عَاصِمٍ  بْنُ اهِیمُإِبْرَ حَدَّثَنَا قَالَ السُّرْیَانِیُّ السَّكُونِیُّ عُمَارَةُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَجَلِیُّ ضُرَیْسٍ بْنِ یَحْیَی بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 رَسُولِ مَوْلَی اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ  جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْكَرْخِیُّ  هَارُونَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِقَزْوِینَ

 1... ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ أَنَّهُ سَلَّامٍ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنِی قَالَ یَزِیدَ بْنُ لَّهِال عَبْدُ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ اللَّهِ

 الدُّنْیَا؟ سُمِّیَتِ لِمَ الدُّنْیَا عَنِ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 الْآخِرَةِ. أَهْلُ یَفْنَی لَا كَمَا أَهْلُهَا فْنَیَ لَمْ الْآخِرَةِ مَعَ خُلِقَتْ لَوْ وَ الْآخِرَةِ دُونِ مِنْ خُلِقَتْ دَنِیَّةٌ الدُّنْیَا قَالَ

 الْقِیَامَةَ؟ سُمِّیَتِ لِمَ الْقِیَامَةِ عَنِ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 لِلْحِسَابِ. الْخَلْقِ قِیَامَ فِیهَا لِأَنَّ قَالَ

 آخِرَةً؟ الْآخِرَةُ سُمِّیَتِ لِمَ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 سُكَّانُهَا. یَمُوتُ لَا وَ أَیَّامُهَا تُحْصَی لَا وَ[ سِنِینُهَا] سنیها تُوصَفُ لَا الدُّنْیَا بَعْدِ مِنْ ءُتَجِی مُتَأَخِّرَةٌ لِأَنَّهَا قَالَ

 تدبر

 «الْقِیامَةِ بِیَوْمِ أُقْسِمُ ال ؛الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ( »1

 چیست؟...« ال اقسم »در ابتداي « ال»مقصود از 

، به نقل جبیر بن سعید و عباس ابن)...« خورم به سوگند می»ائد )براي تاكید( است و معنایش این است كه ز« ال»الف. 

 2(329، ص2تفسیر القمی، ج ؛597ص ،10ج البیان، مجمع

سپس سوگند  وكنید، فرماید: نه چنین است كه گمان می؛ گویی ابتدا می3است كه منكر رستاخیز هستند بر كسانی« رد»ب. 

شود با سوگندي كه در مقابل كسانی كه با مطلب كند؛ تا تفاوتی باشد بین سوگندي كه ابتدا به ساكن انجام میا شروع میر

 ال» ، ماننداست متداولدر عربی  خوردن سوگند از قبل «ال» گفتنو  (597ص ،10ج البیان، مجمعگردد. )اند اقامه میمخالف

 (207ص ،3ج القرآن، معانی)[ است رایج «خدا به نه» تعبیر هم فارسی در] «واللّه

                                                      
 کُلُّهَا لَتْنَزَ الزَّبُورُ وَ الْإِنْجِیلُ وَ التَّوْرَاةُ وَ الصُّحُفِ  مِنَ غَیْرُهُ وَ الْأَلْوَاحِ غَیْرِ فِي أُنْزِلَتْ السُّوَرِ وَ الْآیَاتِ مُتَفَرِّقُ لِأَنَّهُ قَالَ فُرْقَاناً الْفُرْقَانُ سُمِّيَ لِمَ لَهُ فَقَالَ.  1

 يتَعَالَ اللَّهُ فَأَمَرَ شَیْئاً یَعْصِیَا لَمْ وَ  أَطَاعَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَهُمَا لَمَّا قَالَ النُّورِ وَ الضَّوْءِ فِي یَسْتَوِیَانِ لَا الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ َبالُ فَمَا قَالَ الْوَرَقِ وَ الْأَلْوَاحِ فِي جُمْلَةً

 النَّهَارِ  مِنَ  اللَّیْلُ عُرِفَ لَمَا یُمْحَ لَمْ  وَ  الشَّمْسِ بِمَنْزِلَةِ  حَالِهِ  يعَلَ تُرِكَ الْقَمَرَ أَنَّ لَوْ وَ سَوْدَاءَ خُطُوطاً الْقَمَرِ فِي الْمَحْوُ  فَأَثَّرَ فَمَحَاهُ الْقَمَرِ  ضَوْءَ یَمْحُوَ  أَنْ ع لَ جَبْرَئِی

 وَ  اللَّیْلِ آیَةَ فَمَحَوْنا آیَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ السِّنِینَ عَدَدَ النَّاسُ عَرَفَ لَا وَ  یَصُومُ کَمْ الصَّائِمُ عَلِمَ لَا وَ اللَّیْلِ مِنَ النَّهَارُ لَا وَ

 مِنَ  الرِّجَالَ یُلَایِلُ لِأَنَّهُ قَالَ لَیْلًا اللَّیْلُ سُمِّيَ لِمَ فَأَخْبِرْنِي مُحَمَّدُ یَا صَدَقْتَ قَالَ الْحِسابَ وَ السِّنِینَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا وَ بِّکُمْرَ مِنْ فَضْلًا لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَةً النَّهارِ آیَةَ جَعَلْنا

 صِغَاراً  تَسْتَبِینُ النُّجُومِ بَالُ  فَمَا مُحَمَّدُ یَا صَدَقْتَ قَالَ مَعاشاً النَّهارَ جَعَلْنَا وَ لِباساً اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ يتَعَالَ هِاللَّ قَوْلُ ذَلِكَ وَ لِبَاساً وَ أُلْفَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَعَلَهُ  النِّسَاءِ

 سَوَاءٌ کُلُّهَا النُّجُومِ مِقْدَارُ وَ کِبَاراً وَ صِغَاراً تَسْتَبِینُ فَلِذَلِكَ أَمْوَاجَهَا الرِّیحُ یَضْرِبُ بَحْراً الدُّنْیَا السَّمَاءِ بَیْنَ وَ بَیْنَهَا لِأَنَّ قَالَ سَوَاءٌ مِقْدَارُهَا وَ کِبَاراً وَ

 اینکه نه ندارد، جایگاهي نحو و إعراب در که است این معنای به بودن «زاید»خوانده نیز سازگار است  «ألقسم»کثیر که نظر با قرائت ابن این.  2

 که بودنش در کالم خدا مورد انکار قرار بگیرد. باشد فایدهبي و زیادی معنای به گمان کرده( 237، ص1ویسنده بیان المعاني، ج)آن گونه که ن

 (138ص القرآن، إعراب في التبیانشمرند. )یا منکر سخنان پیامبر درباره معاد هستند و پیامبر را در اخبار از معاد دروغگو مي 3
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 (:597ص ،10ج البیان، مجمعدرباره چرایی این تعبیر هم دو نظر بیان شده است ) واست « خورمسوگند نمی»ج. به معناي 

 . چون مطلب با دالیل عقلی و نقلی بقدري واضح است كه سوگند خوردن نیاز ندارد.1ج.

 كنید.د و بدان اقرار نمی. چون شما آن را باور نداری2ج.

 د. ...

 

 «الْقِیامَةِ بِیَوْمِ أُقْسِمُ ال( »2

ه بدان شود هم داللت بر عظمت و اهمیت آن چیزي دارد كقبال بارها بیان شد كه وقتی در جایی سوگندي خورده می

 واب قسم(.سوگند خورده شده، و هم داللت دارد بر اهمیت آن چیزي كه به خاطر آن سوگند خورده شده )= ج

در اینجا جواب قسم محذوف است و عموم مفسران اتفاق نظر دارند كه سیاق آیات داللت دارد كه آن محذوف، عبارتِ 

اند كه با این حذف كردن و نامش را نبردن، به نحو باشد؛ و علت حذف را این داسنتهمی« لَتُبعَثُنّ: حتما مبعوث خواهید شد»

 (104ص ،20ج المیزان،شود )تاكید میاي بر عظمت و بزرگی آن كنایه

 شود:بدین ترتیب، معناي آیه چنین می

 «خورم به روز قیامت كه شما حتما برانگیخته خواهید شدسوگند می»

داللت بر همان معناي رستاخیز و بپا خاستن دارد، آنگاه نكته جالب توجه این است كه در « قیامت»اگر توجه كنیم كه 

سوگند خورده شده، با چیزي كه براي تاكید بر آن سوگند خورده شده، یكی است: سوگند به روز رستاخیز  اینجا، چیزي كه بدان

 كه شما رستاخیزي در پیش دارید.

 اما چرا؟

خواهد نشان دهد كه مساله قیامت بقدري واضح و آشكار است، كه با توجه دادن به آن، وجودش غیرقابل الف. شاید می

خواهد بفرماید برانگیخته شدن اصال جاي كه می« 5...؛ حج/ الْبَعْث مِنَ  رَیْبٍ فی كُنْتُمْ إِنْ»یب به مضمون انكار خواهد بود. )قر

 (/hajj-http://yekaye.ir/al-22-5 7، تدبر310تردید ندارد. توضیح در جلسه

 ب. ...

 

 «الْقِیامَةِ بِیَوْمِ أُقْسِمُ ال ؛الرَّحیمِ منِالرَّحْ اللَّهِ بِسْمِ( »3

 گاه فضاي انكار بقدري در میان ما آدمیان شدید است كه:

 شود سوگند یاد كند؛خداوند رحمان و رحیم، اوال براي اینكه ما باور كنیم مجبور می

ا این انكار ما مخالفت كند و بفرماید چنین ابتدا ب« ال»و ثانیا قبل از اینكه سوگندش را هم بیان كند، مجبور است با تعبیر 

 كنید!نیست كه شما گمان می

 

 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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 12/5/1395                     اللَّوَّامَةِ بِالنَّفْسِ  أُقْسِمُ ال وَ          2 آیه( 75) قیامة سوره( 136

 ترجمه

 نه، سوگند به نفس مالمتگر؛

 ای و نحوینکات ترجمه

ل از قسم در كالم عربی بسیار متداول بوده است و زجاج )از علماي معروف علم نحو( معتقد قب« ال»ورود «: أُقْسِمُ  ال»

است، اختالف نظري نیست، اما در تفسیر آن )كه « خورمأقسم: سوگند می»است كه در اینكه این گونه تعابیر به همان معناي 

گذارد(، اند )یعنی هیچ اثري در معنا نمیدانسته« زائده»را گذارد( نظرات متعددي داده شده است. برخی آن چه تاثیري در معنا می

خورد، و جایی كه شخص در مقابل اند، یعنی فرق است بین جایی كه شخصی ابتدا به ساكن قسم میدانسته« صله»برخی آن را 

ات در مقام رد بر كالم خورد، و اگرچه قبل از این آیات، كالمی نیست، اما این آیسخن دیگران )صله= وصل و اتصال( قسم می

اید كه قیامتی نباشد و كسی خود را مالمت نكند، نیست، بلكه سوگند این گونه كه شما فكر كرده»مفروض مخالفان است، یعنی: 

(. این احتمال هم مطرح 404 /20العروس تاجاند )به نقل از: و برخی هم آن را صرفا براي تاكید بر قسم دانسته...«. خورم كه می

 لَوْ  لَقَسَمٌ إِنَّهُ  وَ النُّجُومِ بِمَواقِعِ أُقْسِمُ فَال»اما از باب اجالل و عظمت مطلب، شبیه آیه  1ي نافیه )براي نفی( باشد«ال»كه  است

اینكه من با سوگند خوردنم بخواهم عظمت آن را نشان »شود كه اش چنین میمعنی« ال»گویی كه با آمدن حرف « عَظِیمٌ  تَعْلَمُونَ

 (658 /4الكشاف) «ام چون اهمیت آن فوق این استمانند این است كه اصال عظمت او را نادیده گرفته دهم،

نانكه گفته ، جزء مواردي است كه آمده تا نشان دهد كه جواب قسم منفی است چ«ال»همچنین شاید بتوان گفت كه این  

 فَال»اضح قرآنی آن، تعبیر (؛ كه نمونه و370 /1البحرین كنم( )مجمع)نه، به خدا قسم، این كار را نمی« أفعل لَا اهلل و لَا»شود می

آیه حاضر از این جهت  ( است؛ ]تطبیق آن بر65)نساء/« آورندیُؤْمِنُونَ: نه، به پروردگارت سوگند كه ایمان نمی ال رَبِّكَ وَ

اند كه خدا مان كردهگبه ... قسم، آیا آنها  تواند باشد كه در این آیات، جواب قسم به نحو استفهام انكاري آمده است. )نه،می

ر تمامی آیاتی كه با اند كه این احتمال داند تذكر دادهكند؟([ و البته كسانی كه این احتمال را مطرح كردهآنها را مبعوث نمی

 ،«الْبَلَدِ  بِهذَا قْسِمُأُ ال»شود، جاري نیست، زیرا در برخی از آنها جواب قسم، مثبت است، مثال: جواب شروع می« ال اقسم»تعبیر 

( بوده است 77-75)واقعه/« كَرِیمٌ  لَقُرْآنٌ إِنَّهُ»، «النُّجُومِ  بِمَواقِعِ أُقْسِمُ فَال» یا جوابو( بوده 4-1)بلد/ «...الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»

 (658 /4الكشاف)

به نحو ضمنی بدان اشاره « هُ عِظامَ  نَجْمَعَ أَلَّنْ نْسانُالْإِ یَحْسَبُ أَ»در هر صورت، جواب این قسم، مطلبی است كه با آیه 

 «سوگند به ...، كه حتما مبعوث خواهید شد»شده، یعنی اینكه 

                                                      
 بالدالئل لظهورها القیامة بیوم أقسم ال معناه قیل دو وجه دیگر را برشمرده است: و« ال»بودن « نافیه»بر اقوال قبلي، برای مرحوم طبرسي، عالوه  1

 (597ص ،10ج القرآن، تفسیر في البیان )مجمع بها تقرون ال فإنکم القیامة بیوم أقسم ال معناه قیل و السمعیة و العقلیة
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در انتهاي آن « ة»( كه اضافه شدن 343 /8)به معناي مالمت كردن( است )كتاب العین« لوم»صیغه مبالغه از ماده « اللَّوَّامَةِ »

 1(.152 /2)كتاب العین« عالمه»، همانند كندنیز داللت بر تاكید می

 حدیث

 ( در ضمن وصایایی كه پیامبر اكرم ص به عبداهلل بن مسعود داشتند، آمده است:1

شوند! می توانی در انجام كارهاي صالح و نیكوكاري بكوش چرا كه نیكوكار و بدكار هردو پشیمانابن مسعود! تا می

كردم؛ و دلیل این گویم اي كاش كوتاهی نمیدادم، و بدكار مییشتري انجام میگوید اي كاش كارهاي خوب بنیكوكار می

 گر.مطلب، سخن خداوند است كه فرمود: نه، سوگند به نفس مالمت

 454ص األخالق، مكارم

 ... فقال ص اللَّهِ رَسُولِ ىعَلَ یَوْماً أَصْحَابِنَا مِنْ رَهْطٍ خَمْسَةُ وَ أَنَا دَخَلْتُ: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 وَ  لْحَسَنَاتِا مِنَ  ازْدَدْتُ لَیْتَنِی یَا الْمُحْسِنُ یَقُولُ یَنْدَمَانِ ءَیالْمُسِ وَ اْلمُحْسِنَ فَإِنَّ الْبِرِّ وَ الصَّالِحَاتِ مِنَ أَكْثِرْ مَسْعُودٍ ابْنَ  ... یَا

 «لَّوَّامَةِ ال بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ ال وَ» تَعَالَى وْلُهُقَ ذَلِكَ تَصْدِیقُ وَ قَصَّرْتُ ءُالْمُسِی یَقُولُ

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه پیامبر اكرم ص فرمود:2

 خوشا به حال كسی كه در نامه عملش در روز قیامت، بعد از هر گناهی، استغفاري ثبت شده باشد.

 15ص للسید بن الطاووس(،محاسبةالنفس )

 وَجَدَ لِمَنْ طُوبَى ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الصَّادِقِ إِلَى بِإِسْنَادِهِ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ بْنِ لِمُحَمَّدِ الدُّعَاءِ فَضْلِ كِتَابِ مِنْ رَوَیْتُ وَ

 .اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ ذَنْبٍ كُلِّ تَحْتَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَمَلِهِ صَحِیفَةِ فِی

 ت شده است:( از امام صادق ع روای3

 كسی كه كار نیكش او را خوشحال كند و كار بدش او را ناراحت كند، او مومن است. 

 شود[]یعنی مومن ممكن است گناه كند، اما در باطن خود از گناهی كه كرده ناراحت می

 232ص ،2ج الكافی،

 وَ  حَسَنَتُهُ رَّتْهُسَ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْعَبَّاسِ أَبِی عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اسِمِالْقَ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 .مُؤْمِنٌ فَهُوَ سَیِّئَتُهُ سَاءَتْهُ

                                                      
 است؛ واضح که باشد، بد اگر: کندمي مالمت را خود قیامت روز بدی یا خوب انسان هر مقصود: شده گفته چیست، آن از مقصود اینکه درباره . و 1

 بدین و کندمي مالمت گناهان در ورود هنگام را خود که است مومن انسان نفس مقصود: شده گفته نیز و نکردم؛ خوبي بیشتر چرا که است، خوب اگر و

 ؛(54/یونس) کندمي مالمت شدنشجهنمي خاطر به را خود قیامت روز که است کافر انسان مقصود که: شده گفته نیز و دارد؛مي ورد گناه از را خود طریق

 .باشند درست توانندمي همگي لذا و( 104 /20المیزان ؛597 /10البیان مجمع) دارد وجهي اینها از هرکدام و
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 تدبر

باشد و كاري كه « وجدان»طالحات ما شاید بهترین معادل براي نفس لوامه در اص:  «اللَّوَّامَةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ ال وَ»( 1

این  هاي مهم قیامت، حسابرسی و مواخذه است؛ و خداونداست. یكی از ویژگی« عذاب وجدان»كند همان نفس لوامه می

ه قبل، قسم خوردن ویژگی را در همین دنیا در وجود ما قرار داده است؛ و شاید به همین جهت است كه خداوند در این آیه و آی

 وردن به نفس لوامه قرار داده است. به تعبیر شهید مطهري:به قیامت را در كنار قسم خ

 جهان همه به مربوط كه عدلی محكمه تنها، شودمی تشكیل عدل محكمه كه است روزي، است رسیدگی روز قیامت

 كندمی را كاري همان در بشر وجدان چون، است كرده خلق دارد قیامت در كه را ي«میزان» همان هم انسان نفس در خدا. است

 رسیدگی را حقیقت دقیقا كه ایمداده بشر به مالمتگري هادي چنین یك ما كه بگوید خواهدمی. كندمی قیامت در «میزان» كه

 (397 /1فهمد. )اسالم و مقتضیات زمانمی را حقیقت، كندمی

رد یا نه. انسان موجودي ( وجود نفس لوامه یك ودیعه الهی براي انسان است كه متوجه شود آیا در مسیر خدایی قرار دا2

كند، كنند. این گونه نیست كه هركس گناه هاي بسیار نادري وجود دارند كه هیچگاه گناه نمیجایزالخطاست؛ و فقط انسان

شود كه این گناهان در وجود آدمی تثبیت نشود بالفاصله از وادي ایمان خارج شده باشد. وجود نفس لوامه موجب می

شود، وي هنوز دهد و از كرده خود پشیمان میفس لوامه در او فعال است؛ و او به این مالمت گوش می( و مادام كه ن2)حدیث

 ( 3در وادي ایمان است )حدیث

شود؛ اما ظاهرا كم این ندا ضعیف میاعتنایی كند، كماعتنایی كند، كه اگر بیتواند به نداي وجدانش بیالبته انسان می

اند كه بتواند قول شهید مطهري، خلبانی كه بمباران هیروشیما را انجام داد، سالها تربیت كرده هیچگاه خاموش شدنی نیست. به

كند. )تعلیم و چنین ظلمی انجام دهد و بعد هم به او مدال دادند، اما عاقبت دیوانه شد؛ زیرا وجدان باالخره كار خود را می

 (159تربیت در اسالم/

http://www.lib.motahari.ir/Content/938/159  
گاه انسان غمگین است به خاطر مصیبتی كه برایش پیش آمده؛ اما احتماال براي همه ما اوقاتی پیش  «اللَّوَّامَةِ  النَّفْسِ( »... 3

گیرد، عالمتی بر فعال بودن وجدان )نفس لوامه(، ان دلش میبدون اینكه بدانیم چرا؟ اینكه گاه انس« مان گرفته استدل»آمده كه 

رویم، این وجدان و ماورایی بودن حقیقت انسان است. ما وجدان داریم و برتر از این جهانیم؛ و وقتی زیاد در دنیا فرومی

 یچ كاري را نداریم.گیرد به نحوي كه دیگر دل و دماغ هدهد، حالمان را میاعتراض خود را به این صورت به ما نشان می

اي )مثال با یك فیلم كنند خود با وسیلهاز اشتباهات افراد این است كه در این شرایط به جاي اینكه به خود آیند، سعی می

كننده( سرگرم كنند و به جاي توجه به تذكرات وجدان، عامدانه خود را به وادي غفلت بیندازند. سینمایی یا یك بازي سرگرم

 گنجد، توجه دهد.نین از عنایات ویژه خداست تا ما را به حقیقت عظیم خود، كه در این حصار تنگ دنیا نمیدر حالی كه چ

این موقع است كه باید توجه كنیم باب دل ما به سوي ملكوت باز شده، و چه بهتر كه به جاي اینكه به كاري كه ما را از 

 جدي به خود حقیقی ماست، روي آوریم.خود غافل كند بپردازیم، به مناجات با خدا، كه رجوعی 

http://www.lib.motahari.ir/Content/938/159
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قیقا صحیفه سجادیه بزنیم. عنوان دعا د 21اگر دچار چنین حالتی شدیم، خوب است در خلوت خود، سري به دعاي 

 گرفت(. شروع این دعا چنین است: )دعاي او، وقتی كه دلش می« دعاؤه إذا أحزَنَهُ أمرٌ»همین است: 

 ...مَعِى صاحِبَ فَال الخَطایا افرَدَتنىِ الْمَخُوفِ الْأَمْرِ واقِى وَ لضَّعیفِا الْفَرْدِ كافِىَ یا اللَّهُمَّ

كس گذاشته كه دیگر ي تنهاي ضعیف! و اي نگهدارنده از واقعه ترسناك! گناهانم مرا تنها و بیخدایا ! اي كه كفایت كننده

 همنشنی ندارم ...

در دنیاست و كاري كه در قیامت قرار  اگر نفس لوامه حسابرس و مواخذه كننده انسان «مَةِاللَّوَّا النَّفْسِ...  الْقِیامَة یَوْمِِ( »4

قف حسابرسی دهد، پس هرچه به نفس لوامه در وجود خود میدان دهیم، در حقیقت از موااست انجام شود، در دنیا انجام می

 ایم.روز قیامت گذر كرده

ترین وسیع»است كه به تعبیر امیرالمومنین ع « عدالت»ت، اما كامال شبیه ( امروزه شعار نقدپذیري از شعارهاي رایج اس5

  1(216البالغه، خطبهدارد )نهج« ها را در مقام تن دادنترین مجالها را در مقام بیان، و تنگمجال

تذكردهنده  هاولین شرط نقدپذیري داشتن انصاف است كه وقتی عیب انسان را به او تذكر دادند، خودش را مالمت كند ن

قعا نقدپذیر را. پس، نقدپذیري چیزي نیست جز میدان دادن به نفس لوامه؛ و باور نكنید كه كسی وجدانش خفته باشد و وا

 اعتنایی كرده است.باشد. كسی كه تحمل نقد شنیدن ندارد، به وجدان خود بی

)تفاوت این  جویی و نیش زبان.ت؛ نه عیب: نیازي به توضیح ندارد كه بحث بر سر نقد منصفانه و خیرخواهانه اس1تذكر

 ام(دو را در لینك زیر توضیح داده

-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-d8%b1%d8%aahttp://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%

9%85d9%88%d3%b8%%d-aa8%d9%85%d3%b8%d9%82%%d-9%86d2%a8%d%/  

ر برخورد : اگرچه یكی از لوازم نقدپذیري، برخورد خوب با منتقد است، اما این گونه نیست كه هركس در ظاه2تذكر

خویش  شود كه شخص در ظاهر با منتقداناعی موجب میخوبی با منتقدان كرد، حتما نقدپذیر هم باشد. گاه شهرت اجتم

 كند.برخورد باشد، اما معیار این است كه در مقام عمل در برابر این نقدها چه میخوش

روست( دلیل خوبی بر وجود وجدان در آدمی )كه هركس در درون خویش با قضاوتهاي او روب :«اللَّوَّامَةِ النَّفْسِ( »... 6

هم به دست آورده  ما بر بُعد مادي ماست. زیرا انسان را به خاطر ظلم و گناهی كه كرده، هرچند سود ماديبرتري بُعد معنوي 

 كند.باشد، مواخذه می

 توضیح مطلب:

محسوس و  بافی است؛ و مادیت است كهگویند معنویت، صرفا خیالكنند این است كه میاز اشكاالتی كه مادیگرایان می

 هاست.كند صرفا افیون تودهوت به معنویت میملموس است، و دین كه دع

دهد، دو طرف وجود دارد: قاضی و محكوم. وقتی اي رخ میاي بر این مدعاست. زیرا وقتی مواخذهوجدان پاسخ كوبنده

كند، و همواره آنكه حاكم است بر آنكه دهم، در واقع یك بٌعد از وجود من بٌعد دیگر را محكوم میمن حكمی علیه خود می

                                                      
 التَّنَاصُف فِي أَضْیَقُهَا وَ لتَّوَاصُفِ ا فِي الْأَشْیَاءِ أَوْسَعُ . فَالْحَقُّ 1

http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/
http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/


10 

كنم و وقتی كار خوبی محكوم است، برتري دارد. همین كه من وقتی گناه كردم، در عمق وجود خود، احساس شكست می

«ِ من»شود كنم، معلوم میكردم )كه غالبا كارهاي خوب با ضرر مادي همراه است: مثال انفاق به نیازمند( احساس پیروزي می

 (171ت خورده ویا پیروز شده است. )مطهري، فلسفه اخالق، صكند شكسام، آن است كه احساس میاصیل و حقیقی

 

 

 8/1/1396                     عِظامَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ   3 آیه( 75) قیامت سوره( 367

 ترجمه

 كنیم؟هایش را جمع نمیكند كه هرگز استخوانآیا انسان چنین حساب می

 ای و نحوینکات ترجمه

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

)  /115-023-muminoon 18و جلسه)  /ahzab-al-33-39http://yekaye.ir/( توضیحاتی ارائه شد. 

 أن + لن نجمع« = نَجْمَعَ  أَلَّنْ»

اش توضیحاتی ( درباره /seen-http://yekaye.ir/ya-036-78) 169باشد كه در جلسه می« استخوان»به معناي « عِظامَ »

 ارائه شد.

 توجه

 قُلْ؛ رَمیم هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ  خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ»بعد بسیار شبیه مضمون آیات  مضمون این آیه و آیه

: گفت! كرد فراموش را خود آفرینش و زد مَثَلی ما براي: 79-78)یس/« عَلیم خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ  أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذي یُحْییهَا

 را آن بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان بگو اند؟پوسیده كه حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان كه یستك

مورد بررسی قرار گرفت.  170-169( است كه در جلسات .داناست[ آفرینشی گونه هر به: یا] ايآفریده هر به او و كرد ایجاد

 شود:كند كه از تكرار آنها خودداري مییز صدق میاغلب احادیث و تدبرهاي آنجا در اینجا ن

http://yekaye.ir/ya-seen-036-78 / 

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

 شأن نزول

 ه پیامبر خدا ص گفت:( روایت شده است كه عدي بن ربیعه ب1

 محمد! بگو ببینم روز قیامت وضعیتش چگونه خواهد بود؟

آورم؛ آیا خداوند كنم و به تو ایمان نمیحضرت برایش توضیحاتی داد. او گفت: اگر آن روز را هم ببینم تو را تصدیق نمی

 كند؟ و این آیه نازل شد.ها را بعد از اینكه پوسید جمع میاین استخوان

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/39-33-al-ahzab/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
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را بعد از  كند كه خداوند این استخوانهاگفت: آیا محمد ص گمان میاند در مورد ابوجهل نازل شد كه مرتب میو گفته

 گرداند؟پوسیدن و پخش شدنشان دوباره در خلقتی جدید برمی

 469ص ،(الواحدي) القرآن نزول ؛ أسباب345ص ،10ج التفسیر، فی المحیط البحر

 :سلم و آله و علیه اللّه صلّی للّها لرسول قال ربیعة بن عدي أن روي

 لم الیوم ذلك عاینت ول: فقال سلم، و علیه اللّه صلّی اللّه رسول فأخبره أمره؟ یكون متی القیامة یوم عن حدّثنی محمد، یا

 .فنزلت بالها، بعد العظام هذه اللّه یجمع أو به، أؤمن لم و أصدقك

 تفرّقها و بالها عدب العظام هذه اللّه یجمع أن سلم و علیه اللّه صلّی دمحم یزعم أ: یقول كان جهل، أبی فی نزلت :قیل و

 جدیدا؟ خلقا فیعیدها

 حدیث

 اند:( از امیرالمومنین ع روایت شده كه فرموده2

 بیند؛ كنم كه از كسی كه در خدا شك دارد در حالی كه آفرینش خدا را میتعجب می

 میرند؛بیند كسانی را كه میدر حالی كه می كنم از كسی كه مرگ را فراموش كردهوتعجب می

 بیند؛كنم از كسی كه منكر ایجاد آخرت است در حالی كه ایجاد در دنیا را میو تعجب می

 ت.كنم از كسی كه مشغول آباد كردن سراي فانی است در حالی كه آباد كردن باقی را رها كرده اسو تعجب می

 126البالغه؛ حكمت نهج

 ع: قَالَ وَ

 لِمَنْ عَجِبْتُ وَ الْمَوْتَی[ یَمُوتُ مَنْ] یَرَي هُوَ وَ الْمَوْتَ نَسِیَ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ اللَّهِ خَلْقَ یَرَي هُوَ وَ اللَّهِ فِی شَكَّ لِمَنْ بْتُعَجِ

 1الْبَقَاء. دَارَ تَارِكٍ وَ نَاءِالْفَ دَارَ لِعَامِرٍ عَجِبْتُ وَ الْأُولَی النَّشْأَةَ یَرَي هُوَ وَ الْأُخْرَي النَّشْأَةَ أَنْكَرَ

 

 پوسد؟( از امام صادق ع سوال شد كه آیا مُرده، جسدش می3

پوسد، در ه آن نمیكماند و نه استخوانی؛ مگر آن طینتی كه از آن آفریده شد، فرمود: بله، تا جایی كه نه گوشتی از او می

 یده شود همان گونه كه اول بار آفریده شده بود.ماند، تا اینكه از آن آفرقبر در حالت دَوَران باقی می

 251ص ،3ج الكافی،

 یوسَمُ بْنِ  عَمَّارِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُصَدِّقِ عَنْ سَعِیدٍ نِبْ عَمْرِو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ییَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ

 : لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 ؟جَسَدُهُ ییَبْلَ الْمَیِّتِ عَنِ سُئِلَ

                                                      
 گذشت 3، حدیث170. البته شبیه این روایت، اما از امام سجاد ع در جلسه 1
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 كَمَا مِنْهَا یُخْلَقَ یحَتَّ مُسْتَدِیرَةً اْلقَبْرِ فِی یتَبْقَ یتَبْلَ لَا فَإِنَّهَا مِنْهَا خُلِقَ  الَّتِی طِینَتُهُ إِلَّا عَظْمٌ لَا وَ لَحْمٌ لَهُ ییَبْقَ لَا یحَتَّ نَعَمْ قَالَ

 1.مَرَّةٍ أَوَّلَ خُلِقَ

 تدبر

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »1

 در اشتباه نوعی به ناظر ،رفته كار به  انسانفعلِ صورت به «حسب» ماده كه مواردي تمامی كریم، قرآن درقبال بیان شد كه 

 را منفی معنایی بار با( پندار و گمان) «زعم» و «ظن» كلمه توانمی همگی در كه طوري به هاست؛انسان هاي«كتاب و حساب»

 muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115/  2(1، تدبر96)جلسه .برد كار به

ه كشد؛ و در دو آیرا به چالش می« انسان»این آیه استفهام انكاري است؛ در واقع، قرآن این مدل حساب و كتاب كردن 

ره منشأ احساساتی و انگیزشیِ آن ( و هم دربابَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ یعَل قادِرینَ یبَل: 4كند )آیهبعدي، هم منشأ معرفتی آن را نقد می

 أَمامَهُ(. لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ : بَل5ْدهد )آیههشدار می

 شناسينکته تخصصي انسان

ر دو را جدي هدو منشا دارد؛ كه براي مصون ماندن از این اشتباهات باید « نسانا»هاي ظاهرا اشتباه در حساب و كتاب

 گرفت:

كنیم؛ و یمایم، حساب و كتاب مان همواره بر اساس اطالعاتی است كه تاكنون داشتهالف. منشأ معرفتی: ما در زندگی

 كند. هایمان تغییر میهرچه اطالعات ما بیشتر ویا عوض شود، حساب و كتاب

 وَ »م، نایستیم: هایی كه از عالم و آدم داریم را مرتب بازبینی كرده و در جایی كه شناخت متعبري نداریباید شناخت پس

 (36)إسراء/« عِلْم بِهِ لَكَ لَیْسَ ما تَقْفُ ال

به  هایش جدي بگیرد وكند در حساب و كتابب. منشأ احساساتی و انگیزشی: انسان چیزي را خوشش بیاید سعی می

كوشد در حساب و ی(؛ و از چیزي كه بدش بیاید، م104كهف/) «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ»مت آن حركت كند س

(، یا به سمت حذف آن از مقابل دیدگان 71)مائده/« اصَمُّو وَ فَعَمُوا فِتْنَةٌ تَكُونَ أَالَّ حَسِبُوا وَ»هایش، آن را نادیده گرفته كتاب

ب و كتاب كند كه دلخواه خود را (؛ و در هر صورت، به نحوي حسا5)قیامة/« أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ»ند خود اقدام ك

 توجیه نماید: 

ا در جایی است كه شناخت هست، ام« كفر»شود؛ و اتفاقا در اینجا حتی شناخت صحیح هم گاه حریف انسان نمی

 نهد. میها آن را كنار احساسات و انگیزش

                                                      
 گذشت. 2، حدیث169. البته شبیه این روایت در جلسه 1

افزاییم که در چنین است. اکنون مي)احتسب( « افتعال»در جلسه مذکور بیان شد که این بار معنایي منفي، در وزن ثالثي مجرد )حسب( و وزن  2

)حاسب( این کلمه داللتي بر خطا ندارد؛ اما این وزن فقط در مورد اقدامي که خداوند و فرشتگان در مورد انسان انجام مي دهند )محاسبه « مفاعله»وزن 

 صورت به «حسب» ماده که مواردی تماميست که گفته شد )اعمال( به کار رفته و در هیچیك از موارد استعمال قرآني این وازه، فاعل آن انسان نیست؛ لذا

 (.رفته کار به انسان فعلِ

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
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هاي هاي خود را زیر نظر داشته، و مراقب دوست داشتن و ناخوشایند داشتنراه عالج این دومی آن است كه دائما دلخواه

 خود باشیم؛ به قول حافظ شیرازي:

 شب همه شب امشده دل حرم پاسبان

 نگذارم او اندیشه جز پرده این در تا

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324 / 

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »2

 هاي نارواي انسان:این آیه هشداري است به یكی از حساب و كتاب

ه كه كسی كه مرد و شمرد. تاكنون ندیدیكی از اشتباهات انسان این است كه آنچه را تاكنون تجربه نكرده، ناممكن می

 كند كه چنین چیزي هرگز رخ نخواهد داد.استخوانهایش متالشی شد، دوباره زنده شود، گمان می

 شناختيثمره معرفت

شود؛ و براي انكار یك واقعیت، اینكه تاكنون آن را تجربه منحصر نمی« آنچه به تجربه ما درآمده»راه شناخت واقعیت، به 

 باشد. یایم، دلیل موجهی نمنكرده

 همان طور كه قبول یك واقعیت، نیازمند دلیل كافی است؛ رد هر چیزي هم باید مبتنی بر دلیل كافی باشد.

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »3

آیا او حساب »: اي كه شأن نزول این آیه بوده، سخن یكی از كافران زمان پیامبر ص بوده است، اما نفرمودبا اینكه واقعه

 ...«.كند كه آیا انسان حساب می»؛ بلكه فرمود: ...«كرد كه 

 چرا؟

شناسی، اي است ناظر به انساناست؛ نه یك شخص خاص؛ در واقع، مساله« انسان»اي كه مورد ابتالي الف. این یك رویه

 (1و آفتی كه گریبانگیر هر انسانی ممكن است بشود. )تدبر

اي نیست كه یكبار رخ داده و تمام شود تا با فعل ماضی از دهد. یك واقعهرخ می« همواره»ت كه اي اسب. این یك رویه

 شود.آن یاد شود؛ بلكه هر زمان این اشتباه محاسباتی دوباره تكرار می

 ج. ...

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »4

 49تبدیل شده )إسراء/« استخوان»اند كه انسان چگونه از حالتی كه به كید كردهكفار در اعتراض به معاد، عمدتا بر این تا

( 78شود )یس/(، دوباره زنده می17( ویا استخوانش پوسیده )نازعات/47؛ واقعه/ 53و  16؛ صافات/ 82و  23؛ مومنون/98و 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
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دنی كه به عُزَیرِ نبی نشان داده شد، بر (؟ و حتی در مورد زنده كر3گردد )قیامت/آوري میها جمعویا چگونه این استخوان

 (. 259ها تاكید رفت )بقره/پیوند و بازسازي استخوان

ها تاكید شده وانچرا در مساله احیاي مجدد انسان، در میان اعضاي بدن، این اندازه بر مساله جمع و بازسازي مجدد استخ

 است؟

شاهده متالشی شدن  و ترمیم مجدد پوست و گوشت را مالف. شاید از این جهت كه در نگاه عادي، انسانها بارها 

 اند.دیدهشد، دیگر ترمیمی برایش نمیاند، اما اگر استخوانی متالشی میكردهمی

 بندي اوست.ب. شاید از این جهت كه در نگاه عمومی، پیكره بدن انسان، بیش و پیش از هر چیز در گروي استخوان

 1ج. ...

 

 

 9/1/1396                       بَنانَهُ 2نُسَوِّیَ  أَنْ يعَل قادِرینَ يبَل   4یه ( آ75( سوره قیامت )368

 ترجمه

 آري، ]در حالی كه[ تواناییم بر اینكه سرانگشتانش را هم سر و سامان دهیم.

 حدیث

 :است شده روایت ع عسكري حسن امام ( از1

 حضرت. اندردهك نهی آن از ائمه و ص خدا پیامبر گفتند ايهعد و آمد میان به «دین در جدل» از صحبت ع صادق امام نزد

 :فرمود ع

 … اندكرده نهی نباشد( نیكو) «احسن» نحو به كه جدلی از بلكه نكردند، نهی جدلی هرگونه از آنها

 :[فرمودند ،«غیراحسن جدل» این مورد در توضیحاتی از بعد]

 شدن برانگیخته منكر كه كسی با روش آن به كه كرد امر پیامبرش به خداوند كه است همان آن باشد احسن كه جدلی اما

 را خود آفرینش و زد مَثَلی ما براي»: فرمود شخص آن قول از خداوند و كند بحث بود، قیامت براي شدن زنده و مرگ از بعد

 «بگو»: فرمود او به پاسخ رد خداوند و «اند؟پوسیده كه حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان كه كیست: گفت! كرد فراموش

                                                      
 بعدا و بود استخوان بدون تکوینش، مراحل در ایمرحله یك در انسان، همین که کند توجه انسان اگر که است جالب نکته این باشد، چه هر اما.  1

 نیست، کار در استخواني که حالي در مجددا تواندمي براحتي خداوند که دریابد تواندمي براحتي ،(14/مومنون) شد استخوان دارای که رسید ایمرحله به

انشاء اهلل در جلسه بعد  (است کرده آسان بسیار امروزه را مساله این پذیرش بنیادین، هایسلول مساله و ژنتیك علم هایپیشرفت. )برگرداند عالم به را او

 توضیح بیشتری خواهد آمد.

 توضیح داده شد. 134در جلسه « سوّی»درباره  2



15 

 براي كه كسی همان. داناست ايآفریده هر به او و كرد ایجاد را آن بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان»! محمد اي

 (80-78/یس)« .افروزید آتش آن از شما ناگهان تا داد قرار آتشی سبز درخت از شما

 را هااستخوان این خداوند كه است ممكن چگونه: گفتمی كه اییگرباطل آن با كه خواست پیامبرش از خداوند پس

 بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان بگو: فرمود متعال خداوند و كند؛ جدل است، پوسیده كه حالی در كند مبعوث

 شد پوسیده اینكه زا بعد ار آن اینكه از است ناتوان آورد، پدید چیزي از نه و ابتداءا را آن كه كسی آیا كرد، ایجاد را آن

 .است برگرداندنش از ترسخت ابتدایش شما نزد بلكه برگرداند؟

 سبز ختدر در كه را سوزان آتش كه وقتی یعنی «داد قرار آتشی سبز درخت از شما براي كه كسی همان»: فرمود سپس

 .تواناست نیز برگرداند را شده سیدهپو شیء اینكه بر او كه داد نشان شما به آورد، بیرون را شده مخفی رطوبت داراي

 21ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج ؛ 528ص ع، العسكري الحسن اإلمام إلی المنسوب التفسیر

 -عَنْهُ نَهَوْا قَدْ ع الْأَئِمَّةَ وَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وَ الدِّینِ، فِی الْجِدَالَ ع الصَّادِقِ عِنْدَ ذُكِرَ: ع الْعَسْكَرِيُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ

 أَحْسَنُ  هِیَ لَّتِیا بِغَیْرِ الْجِدَالِ  عَنِ نُهِیَ لَكِنَّهُ وَ مُطْلَقاً، عَنْهُ یُنْهَ لَمْ: ع الصَّادِقُ فَقَالَ

 فَقَالَ لَهُ، حْیَاءَهُ إِ وَ  الْمَوْتِ بَعْدَ الْبَعْثَ جَحَدَ مَنْ بِهِ یُجَادِلَ نْأَ هُنَبِیَّ بِهِ تَعَالَی اللَّهُ أَمَرَ مَا فَهُوَ َأحْسَنُ هِیَ  بِالَّتِی الْجِدَالُ أَمَّا وَ …

 :عَنْهُ حَاكِیاً تَعَالَی اللَّهُ

 أَنْشَأَها الَّذِي ایُحْیِیهَ » مُحَمَّدُ یَا «قُلْ»: عَلَیْهِ الرَّدِّ فِی اللَّهُ فَقَالَ «رَمِیمٌ هِیَ وَ  الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ»

 .«تُوقِدُونَ مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا اراًن الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ  مِنَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي عَلِیمٌ؛ خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ

 الَّذِي هَایُحْیِی قُلْ :تَعَالَی اللَّهُ قَالَ رَمِیمٌ هِیَ وَ الْعِظَامُ هَذِهِ یُبْعَثَ أَنْ یَجُوزُ كَیْفَ: قَالَ الَّذِي الْمُبْطِلَ یُجَادِلَ أَنْ نَبِیِّهِ مِنْ اللَّهُ فَأَرَادَ

 .إِعَادَتِهِ مِنْ كُمْعِنْدَ أَصْعَبُ ابْتِدَاؤُهُ بَلِ یَبْلَی أَنْ بَعْدَ یُعِیدَهُ أَنْ ءٍشَیْ  مِنْ لَا بِهِ ابْتَدَأَ مَنِ فَیَعْجِزُ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها

 یَسْتَخْرِجُهَا، الرَّطْبِ الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ فِی الْحَارَّةُ النَّارُ كَمَنَ قَدْ كَانَ إِذَا أَيْ ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ  لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي: قَالَ ثُمَّ

 1.أَقْدَر بَلِیَ  مَا إِعَادَةِ عَلَی أَنَّهُ فَعَرَّفَكُمْ

 از امیرالمومنین ع روایت شده است: (2

 ایجاد بر آنچه خدا هاراد از و پیوندد، آن آغاز به آفریدگان آخر و رسد در امور هاياندازه و رسد، سر مقرر موعد كه آنگاه

 رسد؛ فرا گرفته، تعلق مخلوقات دوباره

 بلرزاند؛ سخت و بجنباند را زمین و بشكافد، و بتكاند را آسمان

 شوند؛ كوبیده درهم سطوتش بیم و جاللش، هیبت از چنانكه كند، پراكنده و بركند بن از را كوهها

 هم ردگ پراكندگی از پس و بخشد، حیات دوباره پوسیدگی از پس و آورد، بیرون است[ مدفون] زمین در كه آن هر و

 نهان؛ در كرده ارهايك و پنهان كردارهاي از دهد قرار شانسوال مورد سپس از هم متمایزشان سازد تا آورد،

 ...كشد عتاب در را دیگر گروه و بخشد، نعمت گروهی بر: سازد گروه دو را آنان و

 (106-105)با اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 109البالغه، خطبهنهج

                                                      
 /seen-http://yekaye.ir/ya-036-80آمده بود:  1حدیث  171. این حدیث قبال در در جلسه  1

http://yekaye.ir/ya-seen-036-80/
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 السَّمَاءَ  أَمَادَ خَلْقِهِ تَجْدِیدِ مِنْ یُرِیدُهُ مَا اللَّهِ أَمْرِ مِنْ جَاءَ وَ بِأَوَّلِهِ الْخَلْقِ آخِرُ أُلْحِقَ وَ مَقَادِیرَهُ الْأَمْرُ وَ أَجَلَهُ الْكِتَابُ بَلَغَ إِذَا حَتَّی

 فِیهَا مَنْ أَخْرَجَ وَ سَطْوَتِهِ مَخُوفِ وَ جَلَالَتِهِ هَیْبَةِ مِنْ بَعْضاً بَعْضُهَا دَكَّ وَ  نَسَفَهَا وَ جِبَالَهَا قَلَعَ وَ أَرْجَفَهَا وَ الْأَرْضَ أَرَجَّ وَ فَطَرَهَا وَ

 فَرِیقَیْنِ جَعَلَهُمْ وَ الْأَفْعَالِ خَبَایَا وَ الْأَعْمَالِ خَفَایَا عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ  یُرِیدُهُ لِمَا مَیَّزَهُمْ ثُمَّ تَفَرُّقِهِمْ بَعْدَ جَمَعَهُمْ وَ إِخْلَاقِهِمْ بَعْدَ فَجَدَّدَهُمْ

 1هَؤُلَاء... نْمِ انْتَقَمَ وَ هَؤُلَاءِ عَلَی أَنْعَمَ

 تدبر

 «بَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »1

 بر ه ما تواناییمهاي پراكنده شده، قابل جمع شدن است، فرمود كدر مقابل كسی كه تردید دارد كه آیا واقعا این استخوان

 .دهیم سامان و سر هم را سرانگشتانش اینكه

 سخن گفت؟« تسویه بنان»چرا از 

هاي بزرگ كاري كند، قطعا جمع استخوانهاست؛ وقتی خدا این را جمع میاستخوان انگشتها از كوچكترین استخوان الف.

 (597، ص10البیان، جندارد. )مجمع

لش تمام دهند، حتما قبهاي بدن انسان است؛ یعنی زمانی كه آن را سامان میب. سرانگشتان دست و پا، آخرین نقطه

 (721ص ،30ج ،اند. )تفسیر كبیر )فخر رازي(دادهاعضاي بدن را سامان 

هاي پیچیده در باز و بسته شدن و گرفتن و دادن، قابلیت انجام كارهاي مندي از تواناییج. انگشتان یك انسان، با بهره

، اسرار ظریف و دقیقی را دارد كه انسان را بر خیلی از حیوانات برتري داده، به عالوه كه در خود شكل و خطوط روي آن

                                                      
  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-25 گذشت:  1حدیث 263جلسه. این حدیث در  1

 :قابل توجه است  /anam-http://yekaye.ir/al-006-094آمده بود،   1، حدیث85در جلسه همچنین این فراز از حدیثي هم که قبال 

 کنام یا پرندگان یهاهآشیان یا گورها درون از را آنها خداوند رسید، فرا ردمم رستاخیز و شد یسپر روزگاران و گسست هم از کارها رشته چون

 روند،يم به او بازگشتگاه یوس به بیدرنگ و اندشتابان او امر سوی به که ،يحال در آورد، بیرون است، زده زمینشان بر مرگ که دیگر یجا هر یا درندگان

 ...رساندمي همه گوش به را صدایش دهنده ندا و. ایستاده ياله منظر در صف، در صف خاموش، و

  83البالغه، خطبه  نهج

 أَمْرِهِ  يإِلَ سِرَاعاً كِلْمَهَالِا مَطَارِحِ وَ السِّبَاعِ أَوْجِرَةِ وَ الطُّیُورِ أَوْکَارِ وَ الْقُبُورِ ضَرَائِحِ مِنْ أَخْرَجَهُمْ النُّشُورُ أَزِفَ وَ الدُّهُورُ تَقَضَّتِ وَ الْأُمُورُ تَصَرَّمَتِ إِذَا يحَتَّ

 ي.الدَّاعِ یُسْمِعُهُمُ وَ الْبَصَرُ  یَنْفُذُهُمُ صُفُوفاً قِیَاماً صُمُوتاً رَعِیلًا مَعَادِهِ يإِلَ مُهْطِعِینَ

 توان مرتبط باشد:گذشت نیز به مشمون این آیه مي /hajj-http://yekaye.ir/al-22-6  3، حدیث311جلسه که در  ع صادق امام ازو این حدیث 

 و آیندمي هم گرد[ نبد] اعضاء پس دارد،وامي بارش به صباح چهل را آسمان برانگیزاند، را مخلوقات که خواهدمي جل و عز خداوند که هنگامي

 .رویدمي گوشت

 253ص ،2ج القمي، تفسیر ؛177ص ،(للصدوق) األمالي

 أَرْبَعِینَ السَّمَاءَ أَمْطَرَ لْخَلْقَا یَبْعَثَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا: قَالَ ع مُحَمَّدٍ نِبْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ جَمِیلٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ َأبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ انِيُّالْهَمْدَ

 .اللُّحُومُ بَتَتِنَ وَ الْأَوْصَالُ فَاجْتَمَعَتِ صَبَاحاً

 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-anam-006-094/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
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اند خطوط سرانگشت هر انسانی منحصر به خود ( از جمله اینكه امروزه كشف كرده104ص ،20ج فراوانی نهفته است )المیزان،

اندازي شده( و در واقع، سر و سامان دادن نگاري براي تشخیص هویت افراد راههاي انگشتاوست )و براي همین سیستم

این است كه در حشر، هیچ چیزي از هیچ فردي، حتی ابعاد كامال شخصی و متمایز مجدد سرانگشتان انسان، حكایتگر از 

 شود.اش، فروگذار نمیكننده

 د. ...

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »2

 دهد؟گسترش می -حتی در مواجهه با یك كافر –دقت كنید افق دید هركس تا كجاست و خداوند چگونه افق دید را 

بل، قكند )توضیح در جلسه این است كه خداوند چگونه استخوانهاي پوسیده را جمع می شانافران مهمترین شبههك

تان )كه حتی دهی كامل سر انگششمرند؛ در مقابل، خداوند بر سامانهاي پراكنده را بعید می(؛ و جمع آوري استخوان4تدبر

هد، خیلی دكند؛ یعنی كاري كه خداوند قرار است انجام ت( تاكید میخطوطش هم در هر انسانی با انسان دیگر متفاوت اس

 اند.خیلی باالتر از آن چیزي است كه آنها انتظار داشته

 شناسينکته تخصصي انسان

رود و لذا بسیاري از آنچه در مورد بهشت افق درك بسیاري از انسانها از افق محسوسات و دنیاي پیرامونی خود باالتر نمی

 شود برایشان باوركردنی نیست. گفته میو جهنم 

از یك فرد كافر، كه جهان را در محسوسات جلوي چشمش خالصه كرده، سقوط در چنین افقی از فهم، بعید نیست؛ 

آنچه جاي تعجب و بلكه تأسف دارد این است كه بسیاري از كسانی كه خود را مسلمان و باورمند به خدا و آخرت قلمداد 

هایی كه در همین دنیا از آن آورند و بسیاري از حقایق مربوط به عوالم ماوراء و انساناز این افق باالتر نمیكنند، خود را می

گنجد انكار شان نمیاند )مانند پیامبر اكرم ص در سفر معراج( را صرفا به خاطر اینكه در محاسبات دنیاییعوالم گذر كرده

شنوند، باب هاي بهشتی یا عذابهاي اخروي را میناشدنی نعمتویا كثرت وصفكنند؛ و وقتی مقامات عظیم اولیاي الهی می

 گشایند.تردید و انكار می

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »3

 هاي پراكنده شده، قابل جمع شدن است؟كسی تردید كرد كه آیا واقعا این استخوان

 .دهیم سامان و سر هم را سرانگشتانش كهاین بر خداوند پاسخ داد كه ما تواناییم

كردیم و به سراغ بحث شدیم یا موضوع بحث را عوض میخواستیم پاسخ دهیم، همین طور وارد میآیا ما هم اگر می

 رفتیم؟می« روح»
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 شناسيبحث تخصصي انسان

برخوردار است، از مطالب  اینكه انسان موجودي است كه عالوه بر بُعد جسمی، از یك حقیقت ماورایی به نام روح نیز

اما قبول این بُعد ماورایی، نباید ما را به نادیده  1(.1، تدبر268اش مكرر بحث شد )مثال جلسهمسلم قرآنی است كه قبال درباره

 گرفتن همین بُعد جسمانی و اقتضائات آن سوق دهد.

عد جسمانی هم ه روح انسان نیست و حتما بُدهد كه معاد، امري صرفا مربوط باین آیه از آیاتی است كه بوضوح نشان می

یز در این ناي )مانند خطوط سرانگشتان( هاي كامال فیزیكیاش هم صرفا تابع روح نیست، بلكه مشخصهدارد؛ و بعد جسمانی

 معاد مورد توجه بوده است.

نند لذت لقاء اهلل و هاي روحی )ماهاي معنوي و شكنجهبه همین ترتیب است كه در مورد بهشت و جهنم، اگرچه لذت

غم فراق( مهم و برتر از لذایذ و آالم جسمانی است؛ اما این گونه نیست كه بیان آن لذتها و رنجها، صرفا براي عوام باشد و 

واقعیت نداشته باشد. اگر انسان واقعا مركب از جسم و روح است، كه هست؛ پس، در معاد، هر دوي این ابعاد وجودي انسان 

 2دد، و برتري منزلت روح نسبت به بدن، دلیل موجهی براي نادیده گرفتن شأن خود بدن نیست.باید احضار گر

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی» (4

آفرینی ویدي بر نقشبسا بتواند م، چه«تسویه»با توجه به سایر استعماالت قرآنی از كلمه « تسویه بنان»استفاده از تعبیر 

 و سامان دادن جسم در قیامت باشد. روح در سر

 نکته تخصصي فلسفي

 خورد كه در بحثهاي فلسفی ورود دارند.()توجه: این مطلب فقط به درد كسانی می

آورد كه نشان دهد كه روح است كه در مرتبه قیامت، جسم متناسب با خود اي میمالصدرا در بحث معاد جسمانی، ادله

اند این است كه معاد جسمانی را به تَبَعِ روح، و تنها در افق جسم مثالی توضیح ها بر او گرفتهديكند. اشكالی كه بعرا ایجاد می

و ظاهرا با الهام گرفتن از  دهد؛ و بر همین اساس، آقاعلی مدرس زنوزي، تفسیر مالصدرا از معاد جسمانی را كامل ندانستهمی

 یوستن بدن عنصري به روح را هم شرح دهد.تبیینی ارائه دهد كه نحوه پ ، كوشیده3برخی احادیث

                                                      
 آمده است« نفخ روح»قبل از « سوّی»دقت شود در آنجا هم تعبیر  1

 زیادی حدود تا عمال هم( اصیل معنوی -روحي عمل یك عنوان به) تفکر باشد، آزرده و خسته کامال جسم وقتي هم، دنیا همین در چنانکه.  2

 .شودمي تعطیل

 صادق ع بوده که در پاسخ آن زندیقي که سواالت متعددی از امام ع پرسیده بود، آمده است: بخش وی، این عبارت امام. ظاهرا الهام 3

 کَثِیرَة... مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلَ الَّذِی الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ

 مِنَ  هَبِالذَّ  کَمَصِیرِ الْبَشَرِ  تُرَابُ فَیَصِیرُ  السِّقَاءِ مَخْضَ[ تُمْخَضُ] اتمخضو ثُمَّ الْأَرْضُ بُوفَتَرْ النُّشُورِ مَطَرَ الْأَرْضُ مُطِرَتِ الْبَعْثِ حِینُ کَانَ فَإِذَا... ع قال

 الْمُصَوِّرِ بِإِذْنِ الصُّوَرُ فَتَعُودُ الرُّوحِ حَیْثُ إِلَي الْقَادِرِ اللَّهِ نِبِإِذْ فَیَنْتَقِلُ قَالَبِهِ إِلَي قَالَبٍ کُلِّ تُرَابُ فَیَجْتَمِعُ مُخِضَ إِذَا اللَّبَنِ مِنَ  الزُّبْدِ وَ -بِالْمَاءِ غُسِلَ إِذَا التُّرَابِ

 (351ص ،2ج ،(برسيللط) اإلحتجاج) شَیْئاً نَفْسِهِ  مِنْ یُنْکِرُ  لَا اسْتَوَی قَدِ فَإِذَا فِیهَا الرُّوحُ تَلِجُ وَ کَهَیْئَتِهَا
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ر انسان، بتوان شاید با توجه به كاربرد كلمه تسویه در آفرینش اولیه، و سپس استعمال همین واژه در این آیه براي حش

وعی استقالل ناند. بدین بیان كه در عین حال كه همچون آقاعلی مدرس، گفت كه به نحوي هر دوي این بزرگواران، حق داشته

ین جسم را مربوط به یابیِ نهاییِ ابراي بدن جسمانی و سیر او به سمت روح را قبول كنیم؛ در عین حال، نه ایجاد، بلكه سامان

 حضور و تصرف روح در آن بدانیم.

 توضیح مطلب در قالب چند مقدمه بدین بیان است:

آن، به اینكه انسان از گِل آفریده و سپس  سخن گفته شده، قبل از« نفخ روح»الف. در مورد آفرینش انسان، هربار از 

بخشیدن به جسم است كه همراه با نفخ روح انجام در این موارد، همان سامان« تسویه»شده، اشاره شده است؛ و ظاهرا « تسویه»

 :1(2، تدبر166شود )جلسهمی

 (29-28حجر/) «ساجِدینَ  لَهُ َفقَعُوا رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ ؛ فَإِذامَسْنُون حََمإٍ مِنْ صَلْصالٍ  مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی»

 (268و266)جلسه

 (9و7سجده/) ...« رُوحِهِ  مِنْ فیهِ نَفَخَ وَ سَوَّاهُ ... ثُمَّ طین مِنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ»

 (166-165( )جلسه72-71ص/) «اجِدینَ س لَهُ فَقَعُوا رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ ؛ فَإِذاطین مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی»

تصرف در بُعد  نوعی« تسویه»دانست. )این تعبیر موید این است كه « سرانگشتان»ب. در آیه كنونی، تسویه را مربوط به 

 جسمانی انسان است.(

ر مقام اشاره گفته، د« سویه بنانت»ج. وجودِ حیات در بدن انسان، ناشی از حضور روح است، و این آیه هم كه سخن از 

 به احیاي مجدد انسان است.

 پس،

باشد؛ یعنی این تسویه هم به خاطر این است  كه روح در بدن اینجا هم حضور روح مقارن و مالزم با این تسویه می

  2حاضر شده است.

                                                      
بدانیم معنایي متفاوت با معنای مذکور در « نفخ روح»را غیر از « دال و سامان یافتن وجود آدمياعت»چنین گمان شد که اگر  268. در جلسه  1

 توان مطلب آن دو جلسه را با هم جمع کرد؛ بدین بیان که:رسد این دو معنا منافاتي با هم ندارند و براحتي ميایم؛ اما به نظر ميگفته 166جلسه 

 شود.ا این تسویه، کاری است که توسط روح ویا بواسطه حضور روح در جسم انجام مياساسا ناظر به جسم است؛ ام« تسویه»

 کافي شدن انسان برای را مقدار همین و گفته سخن آن تسویه سپس و بدن خلقت گاه در قرآن کریم از است، کار در تالزمي چنین . شاید چون 2

 :مثال است؛ روح دمیدن با مالزم تسویه که چرا نگفته است، سخن روح دمیدن از مجددا و دانسته

  ؛(38/قیامت) فَسَوَّی؛ فَخَلَقَ عَلَقَةً کانَ ثُمَّ

 (2/اعلي) فَسَوَّی خَلَقَ الَّذی

 (37/کهف) رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ  مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ الَّذی

 (7/انفطار) فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ خَلَقَكَ الَّذی
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و « روح»ثل شود، از تعبیر شاید این مطلب كه: در جایی كه قرار است یك فرشته به صورت جسمانی بر یك انسان متم

نیز بتواند در حد  (17مریم/) سَوِیًّا بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا إِلَیْها فَأَرْسَلْنا حِجاباً  دُونِهِمْ مِنْ استفاده شده است: فَاتَّخَذَتْ« سويّ »

 1مویدي بر این مدعا اقامه شود.

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »5

 هاي پراكنده شده، قابل جمع شدن است؟كسی تردید كرد كه آیا واقعا این استخوان

 .دهیم سامان و سر هم را سرانگشتانش اینكه بر خداوند پاسخ داد كه ما تواناییم

 از كه حادیثا از برخی در دقت با آید،می نظر به كند؛در نگاه اسالمی را اثبات می« معاد جسمانی»این پاسخ بوضوح، 

 و( بلق جلسه در 3حدیث مثال) اند،گفته سخن «استخوانش و گوشت تمام پوسیدن رغمعلی شخص، هر طینتِ ماندنِ  باقی»

 ثبت وي هايژن در شخص هر مشخصات تمام اینكه مانند) بنیادین هايسلول به مربوط اكتشافات و ژنتیك هايبحث نیز

 بازسازي بساچه و نفر یك هویت تشخیص امكان( DNA یعنی) سلول یك از جزیی با فقط بلكه سلول، یك با تنها و شده،

 .گشود جسمانی معاد ترعمیق فهم براي هاییدریچه بتوان( دارد وجود وي هاياندام تمامی

 تذكر:

تمام كسانی  قبول معاد جسمانی به معناي نفی معاد روحانی نیست. در واقع، قبول معاد روحانی یكی از اموري است كه

معاد روحانی،  ، بحث بر سر این است كه عالوه بر«معاد جسمانی»اند بدان باور دارند؛ بلكه بحث ود روح را پذیرفتهكه وج

هاي و شكنجه شود؛ و لذا لذتهاگردد؛ و روح انسان همانند دنیا، همراه با بدن جسمانی در قیامت محشور میجسم هم بازمی

 ست.جسمانی اموري واقعی، و نه صرفا تمثیلی، ا

 

 

                                                      
 ربطي که هست کریم قرآن در دیگر مورد چند و( 7/شمس سَوَّاها؛ ما وَ نَفْسٍ وَ) رفته کار هم نفس مورد در «سوّی» تعبیر که است ذکر به . الزم 1

 : است کردن مساوی و صاف یا و دانستن «مساوی» اولیه معنای همان در ندارد؛ روح حضور به

 (42/نساء) حَدیثاً اللَّهَ یَکْتُمُونَ ال وَ الْأَرْضُ بِهِمُ تُسَوَّی لَوْ  رَّسُولَال عَصَوُا وَ کَفَرُوا الَّذینَ  یَوَدُّ یَوْمَئِذٍ

 (28/نازعات) فَسَوَّاها سَمْکَها رَفَعَ

 (14/شمس) فَسَوَّاها بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ عَلَیْهِمْ فَدَمْدَمَ فَعَقَرُوها فَکَذَّبُوهُ

 (29/بقره) عَلیمٌ  ءٍشَيْ بِکُلِّ هُوَ وَ اتٍسَماو سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ  السَّماءِ إِلَي اسْتَوی ثُمَّ جَمیعاً الْأَرْضِ فِي ما لَکُمْ خَلَقَ الَّذی هُوَ

 (98/شعرا) الْعالَمینَ بِرَبِّ نُسَوِّیکُمْ إِذْ
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 21/5/1395          أَمامَهُ لِیَفْجُرَ  الْإِنْسانُ یُریدُ  بَلْ        5 آیه( 75) قیامت سوره( 176

 ترجمه

 ز كند[خواهد كه پیش رویش ]پرده تقوي و دیانت[ را بدرد. ]جلوي خود را براي انجام گناهان بابلكه انسان می

 ای و نحوینکات ترجمه

شود كه توضیح آن می« فجور»است كه مصدر آن « فجر»یفجر فعل مضارع از ماده «. یفجرَ»[ + ]أن« + لـ« = »لِیَفْجُرَ »

 (135، جلسه 8گذشت. )شمس/

د بر اثر به معناي خروج از طاعت خداون« فسق»اند گفته« فجور»و « فسق»شود كه در تفاوت در اینجا فقط اضافه می

ثال كلمه ها و گشاده كردن باب معاصی بر خویش است، مدن در معصیتحالت برانگیخته ش« فجور»ارتكاب معصیت است، اما 

اشد، به كار را، نه براي كسی كه مقدار كمی شراب بخورد، بلكه براي كسی كه چنان مست شود كه چیزي جلودارش نب« فاجر»

نیز به كار  «كذب»معناي ( همچنین الزم به ذكر است كه فجور در لغت، به طور خاص، به 225ص اللغة، فی برند. )الفروقمی

 (626ص القرآن، ألفاظ مفردات) گویند.رود به طوري كه به شخص دروغگو، فاجر میمی

است كه به معناي « أمم»باشد )از ریشه می« خَلف: پشت سر»به معناي جلو )قدّام( و پیش رو، و نقطه مقابل « أمام« »أَمامَهُ »

كند؛ و با كلمه كند رویش را متوجه آن میه انسان غالبا قصد هركاري میباشد و ظاهرا از این جهت است كقصد كردن می

اي در معناي ظرف رهباشد، كه بسیاري بر این باورند در این آیه به نحو استعاخانواده است(. این كلمه ظرف مكان میهم« إمام»

 بیانه، و القرآن ابإعر)« و به فجورش ادامه دهدخواهد دائما جلویش باز باشد انسان می»زمان به كار رفته است، بدین معنا كه 

 پیش( عمر در) چه هر خواهدمى انسان»اند كه مثال: ( و بسیاري از مترجمان هم اساساً همین گونه ترجمه كرده29ص ،10ج

 )مشكینی(« دكن گناه رود

اند؛ اما رفتهان چنین در نظر گگردد چنانكه اغلب مترجمان و مفسردر نگاه اول، به خود انسان برمی« ه»همچنین ضمیر 

 او پیشگاه در كه خواهدمى انسان»اند: قرار داد، آن گونه كه برخی چنین ترجمه كرده« خداوند»توان مرجع آن را همچنین می

 )فوالدوند(« دكن فسادكارى

 حدیث

( 1زهاي دیگري هم قبال گذشت)كه فرا داشت، مسعود بن عبداهلل به كه ايطوالنی توصیه از فرازي در ص اكرم پیامبر( 1

 فرمود:

اخیر بینداز ]یعنی به جاي تمسعود! گناه را جلو نینداز و توبه را به تاخیر نینداز؛ بلكه توبه را جلو بینداز و گناه را به ابن

كه گناه هست  كنم و بعدا فرصتكنم، بگو فعال توبه میاینكه با خود بگویی فعال گناه می كنم و بعدا فرصت هست كه توبه 

 «كند  باز گناهان انجام براي را رویش پیش كه خواهدمی انسان بلكه»فرماید: كنم![ كه خداوند متعال در كتابش می

 454ص األخالق، مكارم

                                                      
  2، حدیث162جلسه؛  1، حدیث158جلسه ؛  1، حدیث136؛ جلسه 2، حدیث77؛ جلسه 1، حدیث68. جلسه  1
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 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ...  قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 الْإِنْسانُ  یُرِیدُ بَلْ تَابِهِكِ فِی یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ الذَّنْبَ أَخِّرِ وَ وْبَةَالتَّ قَدِّمِ لَكِنْ وَ التَّوْبَةَ تُؤَخِّرِ لَا وَ الذَّنْبَ تُقَدِّمِ لَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 .أَمامَه لِیَفْجُرَ

او ]= امامش[ را  [كه خواهدمی انسان بلكه»]یعنی « امَامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسَانُ  یُرِیدُ بَلْ»( از امام صادق ع روایت شده است كه 2

 «.تكذیب كند

 الْإِنْسَانُ  رِیدُیُ بَلْ»و از برخی از اصحاب ائمه ع از ایشان روایت شده است كه منظور از این سخن خداوند عز و جل كه 

فریبی درباره او مرتكب  وعنی كید خواهد در قبال امیرالمومنین ع فجوري مرتكب شود، یاین است كه ]انسان[ می« امَامَهُ  لِیَفْجُرَ

 گردد.

 گویند؛جر میرود به طوري كه به شخص دروغگو، فانیز به كار می« كذب»)الزم به ذكر است كه فجور در لغت، به معناي 

 (626ص القرآن، ألفاظ مفردات

 716ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 لِیَفْجُرَ  الْإِنْسَانُ یُرِیدُ بَلْ» یَقْرَأُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ الْحَلَبِیِّ عَنِ َحمَّادٍ بْنِ خَلَفِ عَنْ الْبَرْقِیِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رُوِيَ

 ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَفْجُرَ أَنْ یُرِیدُ قَالَ «امَامَهُ  لِیَفْجُرَ نْسَانُالْإِ یُرِیدُ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ إِنَّ ع عَنْهُمْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ قَالَ وَ یُكَذِّبَهُ أَيْ «امَامَهُ

 1یَكِیدَه یَعْنِی

دري[ همانند آن از ]( از امام صادق ع روایت شده است: خداوند دري از امور دنیا را براي بنده اي باز نكرد، مگر اینكه 3

 حرص هم برایش باز كرد.

 319ص ،2ج الكافی، 

 أَمْرِ  مِنْ  بَاباً عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ  فَتَحَ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ لِیُّعَ

 2.مِثْلَهُ الْحِرْصِ مِنَ عَلَیْهِ اللَّهُ فَتَحَ إِلَّا الدُّنْیَا

                                                      
 . این روایت هم در همین راستا مساله را بیشتر باز کرده است: 1

 الْفَضْلِ بْنُ عَاصِمُ  حَدَّثَنَا الَقَ  لَیْلَى أَبِي بْنِ مْرَانَ عِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الرَّحِیمِ  عَبْدِ بْنُ الْکَرِیمِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 لَهُ  فَقَالَ ص النَّبِيِّ لَىعَ بَکْرٍ أَبُو دَخَلَ «أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُرِیدُ بَلْ» الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ  دَرَّاجٍ ابْنِ  عَنِ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْخَیَّاطُ 

 مِنْ  وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ مِنِینَالْمُؤْ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى سَلِّمْ قَالَ عُمَرُ دَخَلَ ثُمَّ رَسُولِهِ نْمِ وَ اللَّهِ  مِنَ قَالَ رَسُولِهِ؟ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ  الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَِليٍّ عَلَى سَلِّمْ

 .الْمُؤْمِنِین بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ لَىعَ السَّلَامِ مِنَ بِهِ أُمِرَ  لِمَا یَفْعَلْهُ لَمْ مِمَّا «أَخَّرَ وَ قَدَّمَ ابِم یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا» نَزَلَتْ ثُمَّ فَقَالَ رَسُولِهِ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ  فَقَالَ رَسُولِهِ؟

 407ص( طاووس البن) المؤمنین بإمرة ع علي ناموال باختصاص الیقین

 البالغه به عنوان حدیث دوم ذکر شد:همین عبارت از نهج 49. متناسب با آیه حاضر حدیث زیر هم تناسب دارد که البته قبال در جلسه  2

 عَلَیْکُمُ أَخَافُ إِنَّمَا ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  قَالَ  قَالَ عُقَیْلٍ بْنِ یَحْیَى عَنْ  حَمْزَةَ بِيأَ عَنْ حُمَیْدٍ  بْنِ  عَاصِمِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنُ  الْحُسَیْنُ

 .الْآخِرَةَ فَیُنْسِي الْأَمَلِ طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ یَصُدُّ فَإِنَّهُ الْهَوَى اتِّبَاعُ أَمَّا الْأَمَلِ طُولَ وَ الْهَوَى اثْنَتَیْنِ: اتِّبَاعَ

 336ص ،2ج الکافي،
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 تدبر

 «:أَمامَهُ  لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ ( »1

كند كه گمان نكنید افكنند. قرآن به ریشه مشكل اشاره میقبل و بعد این آیه، سخن كسانی است كه در آخرت تردید می

 «خواهند راه دریدگی و هوسرانی را باز كنند.بلكه می»واقعا این براي آنها سوال است؛ 

 نكته تخصصی:

 كشد:روحیه اومانیستی و لیبرالیستی حاكم بر انسان مدرن را به چالش میاین آیه دقیقا 

ه نیست هاي وي نباشد. بیهودخواهد هر كاري دلش خواست انجام دهد و هیچ مانعی در مقابل خواستهانسان مدرن می

 كه تردید در آخرت و زندگی پس از مرگ در دوره مدرن این اندازه شدید شده است.

رفتیم. حال و هواي دینداري، مقابل حال و هواي دینداري است كه امروز در دعاي عرفه بدان سمت میاین درست نقطه 

این است كه مرگ و آخرت را جدي بگیرد و خود را در مسیري كه خداوند برایش معرفی كرده، نگهدارد؛ و البته به ضعف 

ورزد، بلكه به لغزش خود اعتراف بر اشتباه خود اصرار نمیلغزد؛ اما اگر هم لغزید، داند كه گاه میخویش هم واقف است و می

 گردد:بازي با خدا به راه اصلی برمیكند، و در عشقو از آن توبه می

  لِی فَاغْفِرْهَا بِذُنُوبِی الْمُعْتَرِفُ إِلَهِی یَا أَنَا ثُمَّ

  أَخْطَأْتُ الَّذِي أَنَا

  أَغْفَلْتُ الَّذِي أَنَا

  لْتُجَهِ  الَّذِي أَنَا

  هَمَمْتُ الَّذِي أَنَا

  سَهَوْتُ الَّذِي أَنَا

  اعْتَمَدْتُ الَّذِي أَنَا

  تَعَمَّدْتُ الَّذِي أَنَا

 أَخْلَفْتُ الَّذِي وَعَدْتُ و أَنَا الَّذِي أَنَا

 نَكَثْتُ  الَّذِي أَنَا

  ... أَقْرَرْتُ الَّذِي أَنَا

 حَقِیراً  حَصِیراً ذَلِیلًا خَاضِعاً سَیِّدِي یَا یَدَیْكَ بَیْنَ ذَا أَنَا فَهَا

  فَأَعْتَذِرَ بَرَاءَةٍ ذُو لَا 

  فَأَنْتَصِرَ قُوَّةٍ ذُو لَا وَ

  بِهَا فَأَحْتَجَّ لِی حُجَّةَ لَا وَ

  سُوءً أَعَْملْ لَمْ وَ أَجْتَرِحْ لَمْ قَائِلٌ لَا وَ

 عَمِلْت قَدْ بِمَا عَلَیَّ شَاهِدَةٌ كُلُّهَا جَوَارِحِی وَ ذَلِكَ؟ أَنَّى وَ كَیْفَ وَ نِی؟یَنْفَعُ مَوْلَايَ یَا جَحَدْتُ لَوْ الْجُحُودُ عَسَى مَا وَ
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 كنم تا مرا ببخشاییخدایا این منم كه به گناهم اعتراف می

 منم كه بد كردم

 منم كه خطا كردم

 منم كه تصمیم گرفتم

 منم كه نادانی كردم

 منم كه غفلت كردم

 مانگاري كردمنم كه سهل

 منم كه ]بیجا به خودم[ اعتماد كردم

 منم كه تعمد ورزیدم

 منم كه وعده دادم و منم كه خلف وعده كردم 

 منم كه پیمان شكستم 

 منم كه اقرار كردم ...

 و آه اكنون كه در پیش روي توام اي سرورم، خاضع و ذلیل، در تنگنا و حقیر، 

 م، اي دارم كه با آن عذر به درگاهت آورنامهنه امان

 و نه قدرتی دارم كه یاریم كند،

 و نه دلیلی دارم كه بدان استناد كنم، 

 ام،ام و كار بدي نكردهگویم كه مرتكب نشدهو نه می

تواند انكار مشكل مرا حل كند[؟ در حالی اي دارد اي موالي من، چگونه و كجا ]میو اگر هم بخواهم انكار كنم، چه فایده

 اند شاهدند ...لی كه انجام دادهكه اعضاي بدنم همگی بر عم

 «:أَمامَهُ  لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »2

گذاري شده است؛ البته به او اختیار هم داده شده دهد مسیر معینی براي حركت انسان نردهنشان می« یفجر امامه»تعبیر 

هاي مسیر را بشكند و از راه اصلی بیرون ینكه این نردهاي ندارد مگر اخواهد مسیر اصلی را نرود؛ چاره)یرید(، و او وقتی می

كوشد با تردیدافكنی در برخی واقعیات، این مسیر معلوم را مشكوك رود؛ و براي این كار به توجیه كردن خود نیاز دارد. پس می

 این مسیر اصلی باشد. هاي حاشیه مسیر و خروج ازو قابل مناقشه كند تا القا كند كه ممكن است راه اصلی در شكستن نرده

شناسی است كه در اواخر همین سوره بدان نكته و این آیه، مقدمه مهمی براي یك نكته بسیار مهمی در حوزه انسان

 (.36شود: اینكه انسان به حال خود رها شده نیست )قیامت/تصریح می

 «أَمامَهُ  لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »3

گیرد؛ این است كه از سویی بشدت تحت تاثیر دیگران است و از رفتارهاي دیگران الگو می یكی از عجایب وجود آدمی

و از سوي دیگر، وقتی همین مساله به صورت آگاهانه برایش مطرح شود، و الگوي صحیح و راه صحیح پیش روي او گذاشته 
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كشد. شاید به همین مناسبت است كه در برخی كوشد آن را به چالش ببیند و میاش آزادي خود را محدود میشود، نفس اماره

 1(.2اند )حدیثاحادیث، چالش كشیدن پیش رو را به چالش كشیدن امام )كه همواره جلوي انسان قرار دارد( تعبیر كرده

 «:أَمامَهُ  لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »4

 كند و مسیر خودش را برود.  زبا گناهان انجام براي را خود جلوي كه خواهدمی نفس اماره انسان

 ه كنیم؟هاي عادي كه بدین وضعیت مبتالییم، چاند كه از این مشكالت ندارند. اما ما انسانآنها كه اولیاءاهلل

 (:1دهد )حدیثیمها معمولی نشان اي به این آیه، به زیبایی تمام، راه عالج را براي ما انسانپیامبر اكرم ص با اشاره

گوید وقت داري كه بعدا دهد. خوب، تو هم او را بازي بده! او میه راه خودش را باز كند، تو را بازي مینفست براي اینك

 توبه كنی! تو هم بگو وقت داري كه بعدا گناه كنی!

 اش بده. بگو:شوي، وعدههر وقت خیلی دلت خواست كاري انجام دهی كه گناه است، و حریف نفست نمی

گویی ا كه تو میآیم این كار رهمه چیز هم مهیاست. فعال بگذار فالن كارم را بكنم، بعدا می باشد! حاال كه ما هستیم،

 دهم.انجام می

 

 

 22/6/1395             الْقِیامَةِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ       6( آیه 75( سوره قیامت )177

 ترجمه

 پرسد كه روز قیامت چه موقع است؟می

 تبریک عيد قربان

هاي نفس در پیشگاه  خواسته عید قربان، عید تمرین بندگی و گذشت و ایثار در راه خدا، و قربانی كردن عزیزترینعید س

 ك بادبرترین معشوق دل، كه اینك با یاد و خاطره سوختگان كعبه عشق و شهداي مظلوم حادثه منا همراه شده، مبار

 نکات ترجمه

كجا( براي سوال از مكان « )= أینَ»است همان گونه كه « زمان»قع( و براي سوال از )كدام مو« أيُّ حین»به معناي « أَیَّانَ »

 2(455، ص13العرب، جاست. )لسان

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 1

                                                      
 716ر.ك: پاورقيِ ص«. أمامه»مي خواند نه « إمامه». البته برخي بر این باورند که این توضیح امام بر اساس قرائتي است که آیه را به صورت  1

 الطاهرة. العترة فضائل في الظاهرة اآلیات از کتاب تأویل

 211، ص6البحرین، ج. مجمع 2
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 حضرت عیسی بن مریم ع به جبرئیل گفت: برپایی قیامت چه وقت است؟ 

كننده ز سوالهوش آمد گفت: روح اهلل! سوال شونده داناتر ا جبرئیل تكان شدیدي خورد به نحوي كه بیهوش شد. چون به

 آید.نیست، هر آن كه در آسمانها و زمین است از آن اوست، ]آن لحظه[ جز به صورت ناگهانی سراغتان نمی

 272ص ،(للراوندي) السالم علیهم األنبیاء قصص

 ع: الصَّادِقُ قَالَ قَالَ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ 

 مَا اللَّهِ رُوحَ  یَا قَالَ أَفَاقَ فَلَمَّا مِنْهَا عَلَیْهِ فَاضَةٍ أُغْمِیَانْتِ جَبْرَئِیلُ فانتفض السَّاعَةَ قِیَامٍ مَتَى ع لِجَبْرَئِیلَ ع مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى الَقَ

 بَغْتَة. إِلَّا مْتَأْتِیكُ ال الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ لَهُ وَ السَّائِلِ مِنْ بِهَا أَعْلَمُ الْمَسْئُولُ

ا همچون چیز ی( امام باقر ع فرمود: جابر! دنیا را براي خود همچون منزلی بدان كه قرار است امروز از آن بروي و 2

ر تشییع دشوي چیزي از آن در دستت نیست؛ و هنگامی كه اي و وقتی بیدار میارزشمندي بدان كه در خواب به دست آورده

اي، تا همچون كسی برند و گویی كه از پروردگارت، بازگشت به دنیا را خواستهودي، چنان باش كه گویی تو را میاي بجنازه

 كند به عمل بپردازي، كه دنیا نزد عالمان همچون سایه است.كه زندگی می

 50ص الزهد،

 ع: جَعْفَرٍ أَبُو لِی قَالَ: قَالَ جَابِرٌ حَدَّثَنِی: الَقَ حَمْزَةَ أَبِی نِبْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنُ حَمَّادُ

 لَیْسَ فَ اسْتَیْقَظْتَ وَ مَنَامِكَ فِی اكَْتسَبْتَهُ كَمَالٍ أَوْ ذَلِكَ یَوْمِكَ مِنْ مِنْهُ  التَّحَرُّكَ أَرَدْتَ ثُمَّ نَزَلْتَهُ كَمَنْزِلٍ مِنْكَ الدُّنْیَا أَنْزِلِ جَابِرُ یَا

 عَاشَ  مَنْ عََملَ لِتَعْمَلَ الدُّنْیَا إِلَى الرَّجْعَةَ رَبَّكَ  سَأَلْتَ كَأَنَّكَ وَ اْلمَحْمُولُ أَنْتَ كَأَنَّكَ فَُكنْ جِنَازَةٍ فِی كُنْتَ  إِذَا وَ ءٌشَیْ مِنْهُ یَدِكَ فِی

 1الظِّل مِثْلَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ الدُّنْیَا فَإِنَّ

 مند شوم. فرمودی گوید: به امام صادق ع عرض كردم: فدایت شوم! سخنی بفرمایید كه از آن بهره( ابوعبیده م3

 رزید.اباعبیده! زیاد مرگ را یاد كن، كه هیچ انسانی زیاد به یاد مرگ نبود مگر اینكه نسبت به دنیا زهد و

 78ص الزهد،

 أَكْثِرْ عُبَیْدَةَ بَاأَ یَا فَقَالَ بِهِ  أَنْتَفِعُ بِمَا حَدِّثْنِی فِدَاكَ  جُعِلْتُ ع جَعْفَرٍ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ ةَعُبَیْدَ أَبِی عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنُ

 .الدُّنْیَا فِی زَهِدَ إِلَّا إِنْسَانٌ الْمَْوتِ ذِكْرَ أَكْثَرَ فَمَا الْمَوْتِ ذِكْرَ

 تدبر

 «:الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ ...[ الْإِنْسانُ یُریدُ( »]1

                                                      
 این روایت هم مشابه روایت فوق است به لحاظ مضمون:.  1

 ازَةًجَنَ حَمَلْتَ إِذَا الِحٍصَ أَبَا یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ صَالِحٍ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ الْوَاسِطِيِّ  سَعْدَانَ عَنْ  أَیُّوبَ بْنُ فَضَالَةُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَعِیدٍ بْنُ  الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 مُنَادٍ  نَادَى ثُمَّ آخِرِهِمْ عَلَى مْأَوَّلُهُ حُبِسَ لِقَوْمٍ عَجَباً قَالَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَأْنِفُ ذَا مَا نْظُرْفَا لِتَعْمَلَ الدُّنْیَا إِلَى الرُّجُوعَ رَبَّكَ سَأَلْتَ کَأَنَّكَ  أَوْ الْمَحْمُولُ أَنْتَ  کَأَنَّكَ فَکُنْ

 یَلْعَبُونَ  هُمْ وَ لِبِالرَّحِی فِیهِمْ

 77ص الزهد،
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 است؟ موقع چه قیامت روز كه «پرسدمی»، كند باز گناهان انجام براي را خود جلوي «خواهدمی» انسان

جویی داشته باشد، بلكه دهد كه همیشه این گونه نیست كه سوال ریشه در حقیقتپس، این آیه در كنار آیه قبل نشان می

هم آن گونه  آن اي همچون هواپرستی دارد؛ و لذا جواب دادن به هر سوالی،در امور غیرمعرفتی ها ریشههاي انسانگاه پرسش

 كند(.مالً تأیید میورزد، ضرورتی ندارد )چنانكه موضع قرآن كریم در آیات بعد، این نكته را كاكننده بر آن اصرار میكه سوال

 «:الْقِیامَةِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »2

توان پاسخ گفت؛ لذاست كه آیات بعد، در مقام پاسخ به نحو است؛ و منطقاً سوال نادرست را نمی« سوال غلط» این سوال،

 شود.از آیات بعد، بیان می شاءاهلل در بحثاند كه انمتفاوتی اقدام كرده

 نکته تخصصي منطق

وال به نحوي طراحی شده كه خود سوال این گونه نیست كه هر سوالی منطقاً امكان پاسخگویی داشته باشد. بلكه گاه س

ترین علت وقوع این گونه سواالت این تواند داشته باشد. عمدهاساساً نادرست است؛ و این نادرست بودنش علل متعددي می

)جمع مسائل تحت مساله واحد( شده است. یعنی « سوال مركب»خواسته یا ناخواسته، مرتكب مغالطه  كننده،است كه سوال

پذیر است كه ابتدا سوال دیگري مطرح شود و پاسخ مثبت دریافت كند و آنگاه این سوال تنها در صورتی امكانسوال وي 

)موضوع( نداشته باشد، ولی این نسبت فرض گرفته « مُسند»)محمول( هیچ نسبتی با « مُسند الیه»پرسیده شود. مانند جایی كه 

 «(چرا این اتومبیل خسته شده است؟!» شود و از چرایی نسبت سوال شود. )مثال كسی بپرسد:

شناسیم )كه با گردش در آیه فوق هم این سوال زمانی معنی دارد كه قیامت، از وقایعی باشد كه در بستر زمانی كه ما می

طور  بسا، آنیا چه -شناسیم شود( رخ دهد. اما اگر قیامت، واقعیتی فراتر از زمانی كه ما میزمین به دور خورشید محاسبه می

دهد، سوال نادرستی است. و واضح است كه باشد، سوال از اینكه در چه زمان رخ می -« اساساً فرازمانی»كه برخی معتقدند، 

ها و زمین هم برچیده شوند و با نفخ صور، بساط آسمانقیامت، كه در آن، خورشید و ماه و ستارگان، دچار تغیییرات بنیادین می

 شود، قابل بیان نیست.انی كه بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشود، وقوعش در بستر زممی

القاعده، حضرت ، جبرئیل از سوال حضرت عیسی ع بیهوش شد، چون علی1)شاید به همین جهت است كه در حدیث

ی نبوده است، بلكه سوال فهمیده و سوالش از قیامت، از جنس سوال از زمان طبیععیسی ع به عنوان یك پیامبر این اندازه را می

 از متنِ آن حقیقت عظیم بوده كه حتی فوق درك شخصی جبرئیل است.(

 «:الْقِیامَةِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »3

 اي است؟ آیه و نشانه بر چیست؟این سوال، یك آیه است؛ اما چگونه آیه و نشانه

 شاید بتوان گفت:

تنیدگی ابعاد اي است بر درهم(، نشانه1بعاد غیرمعرفتی انسان دارد )تدبرالف. از این جهت كه سوالی است كه ریشه در ا

هاي معرفتی را تعقیب كرد و از تاثیر ابعاد توان و نباید صرفاً دغدغهمعرفتی و غیرمعرفتی انسان؛ كه در مقام هدایت انسان، نمی

 د.غیرمعرفتی بر وجود انسان و حتی بر خود همان ابعاد معرفتی انسان غافل ش
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هاي پیچیده آن، كه اي است بر ظرفیت عظیم معرفتی انسان و قابلیت(، نشانه2ب. از این جهت كه سوال غلط است )تدبر

راي مخفی كردن بتواند این ظرفیت را حتی با اینكه این ظرفیت، در اصل براي رسیدن به حق و حقیقت قرار داده شده، اما می

 حق در پیش بگیرد.

هست و  اگر واقعا خدا»: دهد كهسان آیتی بر خداست كه پاسخ یك شبهه معروف را میآیه بدین بسا ایندرواقع، چه

 «اي منكر اویند.شناخت قطعیِ او ممكن است، چرا عده

ا بود؛ اما ببینید شود این است كه اگر انكار انسانها تنها ریشه معرفتی داشت، حق با شمپاسخی كه از این آیه فهمیده می

 .اي ریشه در ابعاد غیرمعرفتی دارد و از اساس غلط طراحی شده استا انكار، بلكه حتی سواالت عدهكه نه تنه

 «:الْقِیامَةِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »4

 (. 1، تدبر176جلسه چنانكه در ضمن آیه قبل اشاره شد، این سوال افراد دنیازده است )

 پرسد. چرا؟( چنین سوالی نمی3و  2ی كه دلبسته دنیا نشد و مرگ را جدي گرفت )حدیثدر نقطه مقابل، كس

رگ، مفهمد كه انسان پوچ نیست و حتما بعد از برد و میچون كسی كه مرگ را جدي بگیرد، به عظمت انسان پی می

كند، تنظیم می د را بر اساس قیامتكند. و كسی كه به قیامت باور پیدا كند، زندگی خوخبري هست و به قیامت باور پیدا می

فراتر از »د كه نه بر اساس دنیا؛ و كسی كه دلبسته دنیا نشد و خود را براي قیامت آماده كرد، حتی اگر دركش به حدي نرس

دن وقوع قیامت بودنِ قیامت را بفهمد كه اصالً چنین سوال نپرسد، دست كم این گونه است كه جلو و عقب افتا« زمان طبیعی

 ایش تفاوتی ندارد.بر

 

 

 23/6/1395             الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا       7( آیه 75( سوره قیامت )178

 ترجمه

 پس، آن هنگام كه دیده ]از شدت ترس[ خیره شد،

 نکات ترجمه

كه در زبان عربی  1اند )یعنی از زبان دیگري وارد زبان عربی شده است(دانسته« مُعَرَّب»این كلمه را جزء كلمات « بَرِقَ »

 اند كه پرتوافكنی( و برخی توضیح داده156ص ،5ج العین، كتابرود كه بدرخشد )تأللؤ( )در مورد هر چیزي به كار می

(. این واژه وقتی در مورد 256ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیق)لمعان(ي است كه با شدت و فشار همراه باشد )

 ألفاظ مفرداتگر حالتی است كه شخص دچار اضطراب شود، و چشم درون حدقه به گردش افتد )دیدگان به كار رود، بیان

                                                      
 156ص ،5ج العین، . کتاب 1
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 العین، كتاب) 1گرددجهد و برنمی( ویا مبهوت و خیره بماند، گویی از شدت توجه، برقی از آن به بیرون می119ص القرآن،

 (222ص ،5ج

اید توجهی به بیرون بیندازیم. گذشتگان این توجه افكندن ]توضیح: براي دیدن، صرفاً باز بودن چشم كافی نیست، بلكه ب

كردند كه انسان باید توجه بكند و بعد این نور در اثر برخورد با شیء خارجی به شخص را به خروج نور از چشم تعبیر می

برقی از دیده ساطع  یعنی این نور چنان بیرون بزند كه چشم بدرخشد و گویی« برق البصر»برگردد تا دیدن میسر شود؛ و ظاهرا 

 2گردد[شد كه دیگر برنمی

 حدیث

 اند:البالغه فرمودهنهج 195( امیرالمومنین در فرازي از خطبه 1

هاي آن درآویزید به ریسمان پس. تقواي الهی، كه مهاركننده است و مایه استواري به كنممى سفارش را شما خدا بندگان

 هاىمنزلگاه و استوار، هاىپناهگاه و فراخ، هاىاقامتگاه و است، نهان كه خوشى ندگىز به را شما تا ،پناه برید نایق آحق به و

، «ه شوددیدم صور رد» و ؛نگاهداربى اناشتر هاىرمه و تار، جا همه و خیره گردد هادیده كه روزى دررساند،  اعتبار و عزّت پر

 چنانكه ود؛شخوار  استوار و سخت سنگهاى و سركشیده، اىكوهه و. گفتن از شود الل زبانى هر و ،تن از برآید جانى هر پس

اي كه در میانجی نه پس. آن در ايبلندى و پستى هیچبی هموار، ی شوندزمین سنگستانها و لرزان، شود سرابى، سخت سنگ

 .بگرداند بال كه یپوزش نه وكه به كار آید،  دوستى نه كنار آید، و

 195البالغه، خطبهنهج

 وَ الدَّعَةِ أَكْنَانِ ىإِلَ بِكُمْ تَؤُلْ بِحَقَائِقِهَا اعْتَصِمُوا وَ بِوَثَائِقِهَا كُوافَتَمَسَّ  الْقِوَامُ وَ الزِّمَامُ فَإِنَّهَا اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ عِبَادَ أُوصِیكُمْ... 

 فِی یُنْفَخُ» وَ عِشَارِالْ صُرُومُ فِیهِ تُعَطَّلُ وَ الْأَقْطَارُ لَهُ تُظْلِمُ وَ صارُالْأَبْ فِیهِ صُتَشْخَ یَوْمٍ فِی الْعِزِّ مَنَازِلِ وَ الْحِرْزِ مَعَاقِلِ وَ السَّعَةِ أَوْطَانِ

 سَمْلَقاً  قَاعاً عْهَدُهَامَ وَ رَقْرَقاً سَرَاباً صَلْدُهَا فَیَصِیرُ الرَّوَاسِخُ الصُّمُّ  وَ الشَّوَامِخُ الشُّمُّ تَذِلُّ وَ  لَهْجَةٍ كُلُّ تَبْكُمُ وَ مُهْجَةٍ كُلُّ فَتَزْهَقُ «الصُّورِ

 .تَدْفَع مَعْذِرَةٌ لَا وَ یَنْفَعُ حَمِیمٌ لَا وَ یَشْفَعُ شَفِیعٌ فَلَا

 كرد و در فرازي از آن فرمود:خواند و اصحابش را موعظه می( امیرالمومنین ع روزي خطبه می2

 كسی كه اهل وعظ و شناساندن است:اي كم حیاء! اي كه اهل غفلت و رویگردانی هستی، بشنو از 

 روز حشر را روز عرضه كردن و سوال، و بخشش و انتقام، قرار داد، 

 شود، گردد، و همه گناهان در آن بازشماري میروزي كه اعمال جمیع خالیق بدان برمی

صله و محبوبش فااندازند، و بین هركس شود، و زنان حامله آنچه در شكمشان است میها آب میروزي كه حدقه چشم

 افتد، و هول و هراسش عقل هر عاقلی را حیران سازد،می

                                                      
 گرددرود و برنمي. هنگام دیدن باید توجهي به بیرون بیندازیم انرژی از آن فقط بیرون مي 1

 که کوهي به «البارق» و باشد، داشته رنگارنگ سنگهای که زمیني به «البُرقَة» زیرا کند عوض رنگ ترس شدت از که است وقتي اندگفته . برخي 2

 (119ص القرآن، ألفاظ مفردات) شودمي گفته  باشد داشته سفید و سیاه هایرگه
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آورش به جانب افتد، و بعد از شكفتن شگفتیهنگامی كه زمین بعد از اینكه خوب آباد شده بود، به تغیّر و بدحالی 

كند[، از معادن ها عوض میرود ]یا: بعد از روي خوش نشان دادن به خالئق، موضع خود را در قبال آنپوسیدگی و اضمحالل 

 راند؛آورد و آنچه بر خود حمل می كرده را به جانب خدا میغیب، بارهاي سنگینش را بیرون می

آیند، و شوند و به زانو درمیدهد وقتی كه با آن هول و هراس شدید مواجه میروزي كه دیگر هیچ كوششی سودي نمی

شوند، شود، و قبرها بعد از مدتها بر جاي خود بودن، شكافته میآشكار می شوند و جرمشانمجرمان از سیمایشان شناخته می

 گردد، رود، و براي خلق، خبرهایش آشكار میاش كنار میشوند، و از آخرت پردهو همگان خلع سالح شده، تسلیم خداوند می

 (،21)فجر/« خورد چه تكانیزمین تكان می»پس 

 یابد چه امتدادیافتنی، امتداد می و براي آن امري كه از آن خواسته شده

 شوند با چه شدت و حدتی، و همگان با به سوي خدا سوق داده می

 برد چه یورش بردنی، و خالیق به جانب محشر یورش می

 شوند چه رانده شدنی، و مجرمان به پشت سر خود رانده می

 شوند یكی یكی، یتی، و به حساب نزدیك میشود با چه جدیتی و چه جدواي بر تو اي انسان، كار جدي و دشوار می

 شود حرف به حرف، اند سوال میآیند صف به صف، و از آنچه انجام دادهو ]امر[ پروردگارت و مالئكه می

 ها ترسان است، آورندشان در حالی كه بدنها عریان است، دیدهپس می

 پیش رویشان حساب است و پشت سرشان جهنم، 

 بینند،هایش را مید و شعلهشنونهایش را مینعره

 اي كه آنها را از ذلت برهاند، یابند و نه ولیّ نه یاري می

 دوند، پس شتابان به سوي مواقف حشر می

 شدنی،شوند چه سوق دادهو سوق داده می

 (،104)انبیاء/« پیچیده همانند طوماري درهم( »67)زمر/« پیچیده شدهآسمانها به دست او درهم »پس 

و به آنها اجازه »برند، كنند كه جان سالم به در نمیان بر روي صراطند، در حالی كه دلهایشان لرزان است، گمان میو بندگ

 شود كه عذري بیاورند، ( و از آنها قبول نمی36)مرسالت/« شود كه سخن بگویندداده نمی

 آیند.سخن درمیبر دهانهایشان مهر زده شده، و دستان و پاهایشان بدانچه انجام دادند به 

افكنند آن هنگامی كه بین دو گروه جدایی می  -، همچون خاري در گلوستاش بر دلكه دشواري -واي از آن لحظه 

 (،7)شوري/« هاي آتشگروهی در بهشت و گروهی در شعله»

 ند كارگزاران.از چنین چیزي باید كه فرار كنند فراركنندگان، و وقتی كه سراي آخرت هست باید كه براي آن كار كن

 654ص ،(للطوسی) األمالی
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 عَلِیُّ  حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّقِّیُّ، مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی: قَالَ الْعَلَوِيِّ، مُحَمَّدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا

 زَیْدِ مَوْلَى أَبَانٍ  عَنْ أَبِیهِ، عَنْ الْحَسَنِیِّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ الْبَرْقِیِّ، اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  ،الْقَاسِمِ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ

 ...: یَعِظُهُمْ هُوَ وَ یَوْماً لِأَصْحَابِهِ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) ینَالْمُؤْمِنِ أَمِیرُ قَالَ : قَالَ الْقَاضِی، شُرَیْحٍ عَنْ بَهْدَلَةَ، بْنِ عَاصِمِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ

  التَّعْرِیفِ، وَ الْوَعْظِ ذِي مِنْ التَّصْرِیفِ، وَ الْغَفْلَةِ ذَا یَا اسْمَعْ الْحَیَاءِ، قَلِیلَ یَا

  كَالِ،النَّ وَ الْحِبَاءِ وَ السُّؤَالِ، وَ الْعَرْضَ  یَوْمَ الْحَشْرِ یَوْمَ جَعَلَ

  الْآثَامِ، جَمِیعُ فِیهِ تُحْصَى وَ  الْأَنَامِ، أَعْمَالُ إِلَیْهِ تُقْلَبُ یَوْمَ

 تِلْكَ  فِی یَحَارُ وَ حَبِیبِهَا، وَ نَفْسٍ كُلِّ بَیْنَ یُفَرَّقُ وَ بُطُونِهَا، فِی مَا الْحَوَامِلُ تَضَعَ وَ عُیُونِهَا، أَحْدَاقُ النُّفُوسِ مِنَ تَذُوبُ یَوْمَ

 لَبِیبِهَا، عَقْلُ الْأَهْوَالِ

 إِلَى نُفِّضَتْ وَ أَثْقَالَهَا، الْغَیْبِ مَعَادِنِ مِنْ أَخْرَجَتْ زَهْرَتِهَا، أَنِیقِ بَعْدَ بِالْخَلْقِ تَبَدَّلَتْ وَ عِمَارَتِهَا، حُسْنِ بَعْدَ الْأَرْضُ تَنَكَّرَتِ إِذْ

  أَحْمَالُهَا، اللَّهِ

  فَاسْتَبَانُوا، بِسِیمَاهُمْ الْمُجْرِمُونَ عُرِفَ وَ فَاسْتَكَانُوا، الشَّدِیدَ الْهَوْلَ عَایَنُوا إِذْ الْجَدُّ یَنْفَعُ لَا یَوْمَ

  أَنْبَاؤُهَا، لِلْخَلْقِ ظَهَرَ وَ هَا،غِطَاؤُ الْآخِرَةِ عَنِ كُشِفَ بِأَسْبَابِهَا، اللَّهِ إِلَى النُّفُوسُ اسْتَسْلَمَتِ وَ انْطِبَاقِهَا، طُولِ بَعْدَ الْقُبُورُ فَانْشَقَّتِ

  ،«دَكًّا دَكًّا الْأَرْضُ دُكَّتِ»فـَ

  مَدّاً، مَدّاً بِهَا یُرَادُ لِأَمْرٍ مُدَّتْ وَ

  شَدّاً، شَدّاً  اللَّهِ إِلَى الْمُثَارُونَ اشْتَدَّ وَ

  زَحْفاً، زَحْفاً الْمَحْشَرِ إِلَى الْخَلَائِقُ تَزَاحَفَتِ وَ

  رَدّاً، رَدّاً الْأَعْقَابِ  عَلَى الْمُجْرِمُونَ رُدَّ وَ

  جَدّاً، جَدّاً -إِنْسَانُ  یَا وَیْحَكَ -الْأَمْرُ وَ جَدَّ

  فَرْداً، فَرْداً لِلْحِسَابِ قُرِّبُوا وَ

 ،«صَفًّا صَفًّا الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ وَ»

  حَرْفاً، حَرْفاً عَمِلُوا عَمَّا یَسْأَلُهُمْ

 أَبْصارُهُمْ، خُشَّعاً الْأَبْدَانِ، عُرَاةَ بِهِمْ ءَفَجِی

  جَهَنَّمُ، وَرائِهِمْ مِنْ وَ الْحِسَابُ، أَمَامَهُمُ

  سَعِیرَهَا، یَرَوْنَ وَ زَفِیرَهَا، یَسْمَعُونَ

  الذُّلِّ، مِنَ یُجِیرُهُمْ وَلِیّاً لَا وَ نَاصِراً یَجِدُوا فَلَمْ

  سَوْقاً، یُسَاقُونَ الْحَشْرِ، مَوَاقِفِ ىإِلَ سِرَاعاً یَعْدُونَ فَهُمْ

  ،«لِلْكُتُبِ السِّجِلِّ كَطَیِّ» «بِیَمِینِهِ  مَطْوِیَّاتٌ السَّماواتُ»فَـ

 خُتِمَ  قَدْ  فَیَعْتَذِرُونَ، مِنْهُمْ یُقْبَلُ  لَا وَ ،«فَیَتَكَلَّمُونَ  لَهُمْ یُؤْذَنُ ال وَ » یَسْلَمُونَ، لَا أَنَّهُمْ  یَظُنُّونَ  قُلُوبُهُمْ، وَجِلَتْ الصِّرَاطِ عَلَى الْعِبَادُ  وَ

 .یَعْمَلُونَ كانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ اسْتُنْطِقَتْ وَ أَفْوَاهِهِمْ، عَلَى
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  ،«السَّعِیرِ فِی فَرِیقٌ وَ لْجَنَّةِا فِی فَرِیقٌ»! الْفَرِیقَیْنِ بَیْنَ مِیزَ حِینَ الْقُلُوبِ مِنَ مَوَاقِعَهَا أَشْجَى مَا سَاعَةٍ مِنْ لَهَا یَا

 .الْعَامِلُونَ یَعْمَلُ لَهَا الْآخِرَةُ الدَّارُ كَانَتِ إِذَا الْهَارِبُونَ، فَلْیَهْرَبِ هَذَا مِثْلِ مِنْ

 تدبر

 «:الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا( »1

 «دیده خیره شد. پس، آن هنگام كه»شود: و پاسخ داده می« است؟ موقع چه قیامت روز كه پرسدمی»

( ویا اساسا سوال نادرست 1، تدبر177جلسهجویی، بلكه اموري همچون هواپرستی باشد )وقتی خاستگاه سوال، نه حقیقت

ده شود، كه واقعا مورد نیاز بوده (، الزم نیست كه درصدد پاسخ همان سوال باشیم، بلكه باید پاسخی دا2، تدبر177جلسهباشد )

شود، و وقتی واقع شد، همه دهد، مهم این است كه حتما واقع میاست. درباره آخرت، مهم نیست كه در چه روزي رخ می

 (2شوند و دیگر كاري از دست كسی ساخته نیست. )حدیثغافلگیر و مبهوت می

 «:الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا( »2

 یح درباره قیامت، به این نكته اشاره كرد؟چرا به عنوان اولین توض

ماند. این شدت غیرمنتظره بودن است كه اولین شود و خیره میزند یعنی تمام توجهش معطوف میالف. چشم برق می

 شود.چیزي است كه در رخسار شخص كامال آشكار می

دانستیم سراب ري از آنچه واقعی میب. قیامت عرصه زیر و رو شدن واقعیات، و بلكه درك ما از واقعیات است: بسیا

( 47( و متحرك )كهف/5هایی كه مظهر استواري و ثبات بودند، همچون پشم حالجی شده )قارعه/(، كوه20شود )نبأ/می

اعتنا ( و بسیاري از چیزهایی كه بدانها بی1شود )تكویر/بخشی است تاریك میآیند، خورشید كه مظهر روشنایی و روشنیدرمی

(. درك انسان از واقعیت، در گام اول، 1رود )واقعه/می آید و امور باال پایین(. امور پایین باال می22شود )ق/دي میبودیم ج

 ریزد. اش به هم میاش است؛ پس، ابتدا نظام مشاهدتیتابع مشاهده

در زمین و آسمان رخ دهد از تغییري كه ج. مساله اصلی قیامت، مساله انسان است، پس تغییري كه در انسان رخ می

 دهد مهمتر است.می

گرا است و حس را مبناي معرفت ( مادیگرا و حس4-3د. سوال كننده، منكر قیامت است؛ و با توجه به آیات قبل )بویژه

 داند. پس ابتدا سراغ حواس، و آن هم: دیدن، رفت.می

 ه. ...

 

 

 24/6/1395             الْقَمَرُ خَسَفَ وَ       8( آیه 75( سوره قیامت )179

 ترجمه

 و ماه در خسوف افتاد،
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 نکات ترجمه

غموض( و گرفتگی شایع شده، اما اصل این كلمه داللت بر درهم پیچیدن )براي ماه« خسوف»اگرچه اصطالح « خَسَفَ»

باقی ري از شیء اثرود وقتی كه چیزي را چنان در خود فرو ببرد كه كند و غالبا در مورد زمین به كار میفرو رفتن )غور( می

؛ 201، ص4هم چاهی است كه آبش فرو رود كه دیگر نتوان از آن آب برداشت )كتاب العین، ج« خسیف»نماند، چنانكه چاه 

اب الهی( مكرر ( و در قرآن كریم هم این كلمه در این معناي فرو رفتن در زمین )از باب عذ180، ص2معجم مقاییس اللغة، ج

 (. 16؛ ملك/ 9؛ سبأ/ 40؛ عنكبوت/ 82-81؛ قصص/ 68؛ إسراء/ 45به كار رفته است )نحل/

برند، اما ظاهرا را براي خورشیدگرفتگی به كار می« كسوف»گرفتگی و را براي ماه« خسوف»همچنین در اصطالحات رایج، 

طور كامل پوشیده در جایی بوده كه به « خسوف»اند كه و برخی توضیح داده 1در لغت عرب، هر دو براي هر دو به كار رفته

 (169ص ،2ج المنیر، المصباح ؛282ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود، اما كسوف در جایی بوده كه قسمتی از آن پوشیده شود )

ه اثري از كاند كه اصل این واژه به معناي داخل شدن و فرو رفتن و غور كردنی است بر این اساس، برخی توضیح داده

طافت همراه در مورد نفوذ و وارد شدنی است كه با دقت و ل« غور»این است كه « غور كردن»باقی نماند و تفاوتش با شیء

رفتن نور ماه،  اند كه خسوف در این آیه، نه صرفا از بینباشد، اما خسف با شدت و صالبت؛ و با این توضیحات نتیجه گرفته

ت ]كه شاید ناي درهم ریختن نظام مادي دنیوي اسبلكه فرو رفتن آن در خورشید و منحل شدن ماه در خورشید است و به مع

 ،3ج الكریم، القرآن اتكلم فی تعبیري را كه در آیه بعد آمده )جُمِعَ الشمس و القمر( بتوان مؤیّد این دیدگاه دانست[ )التحقیق

 (58-57ص

 حدیث

 ( از امام صادق ع در مجلس سوم در حدیث معروف به توحید مفضل روایت شده است:1

 كنند؛ه میها استفاد«ماه»]بر توحید[ استدالل كن كه در آن داللتی گرانقدر است و مردم از آن در شناخت  به ماه

ول را شود زیرا گردش آن، زمانهاي ]= فصول[ چهارگانه و زمان كاشت و برداشت محصو حساب سال بر آن متنی نمی

قمري  ههاي شمسی و سالهایش متفاوت است و ماههايدهد و بدین جهت است كه ماههاي قمري و سالهایش با مانشان نمی

 شود و گاهی در زمستان است و گاه در تابستان.زمانش جابجا می

رغم نیاز به تاریكی براي آرامش جانوران و خنكی هوا براي اش در ظلمات شب و نیاز به آن بیندیش، كه علیدر نوردهی

ري در آن نباشد و هیچ كاري در آن نتوان انجام داد، چرا كه گاه مردم گیاهان، صالح نبود كه شب، تاریكی محض باشد كه نو

                                                      
« رُالْقَمَ فِیهَا یَنْکَسِفُ الَّتِي اللَّیْلَةِ فِي وَ الشَّمْسُ فِیهِ  تَنْکَسِفُ  الَّذِی الْیَوْمِ فِي وَ » شود مثال تعبیر ِ چنانکه این نکته در برخي روایات مشاهده مي 1

 ( 139ص ،11ج ،(الحدیث دار - ط) کافي ؛ 311ص ،2ج )المحاسن،

  و یا در برخي اشعار:

 الشعر شاب موته من     الذی فاطمة ابن ابك

 (168ص ،3ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل في األخبار القمر )شرح کسف لقتله و   زلزلتم  لقتله و
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شوند شان و یا به خاطر شدت حرارت و تندي آن، به انجام كار در شب نیازمند میبه خاطر كمبود وقتِ برخی كارهاي روزانه

را انجام می دهند، پس نور ماه پس در نور ماه كارهاي گوناگونی مانند شخم زمین و زدن ماست و شكستن هیزم و مانند آن 

 شود كه شبانه در سفرند؛شود وقتی كه بدان نیاز دارند، و نیز مایه انس و آرامش كسانی میشان میكار آنها براي معیشتكمك

گرداند تا مردم  و طلوع آن را در برخی شبها، و نه هر شب، قرار داد و در عین حال نور و روشناییش را كمتر از خورشید

 آن مانند روز به كار مشغول نشوند كه مانع آرامش و قرار آنها شود و به هالكت آنها بیانجامد؛در 

ه به قدرت را عاملی قرار داد براي توج گرفتگی، زیاد و كم شدن، و ماه«محاق»و « هالل»و تغییرات خاص آن مانند 

 دهد.یمدانند( تغییر آن گونه كه اهل فن میخداوند متعال كه خالق اوست و او را آن گونه كه به صالح جهان است )

 132ص المفضل، توحید

 الْأَزْمِنَةَ  یَسْتَوْفِی لَا دَوْرَهُ لِأَنَّ السَّنَةِ حِسَابُ  عَلَیْهِ  یَقُومُ لَا وَ الشُّهُورِ مَعْرِفَةِ فِی الْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهَا جَلِیلَةٌ دَلَالَةٌ فَفِیهِ  بِالْقَمَرِ اسْتَدِلَّ 

 شُهُورِ  مِنْ الشَّهْرُ صَارَ وَ سِنِیهَا وَ الشَّمْسِ شُهُورِ عَنْ تَتَخَلَّفُ سِنُوهُ وَ الْقَمَرِ  شُهُورُ صَارَتْ لِذَلِكَ وَ تَصَرُّمَهَا وَ الثِّمَارِ نُشُوَّ وَ لْأَرْبَعَةَا

 بِالصَّیْفِ مَرَّةً وَ بِالشِّتَاءِ مَرَّةً فَیَكُونُ یَنْتَقِلُ الْقَمَرِ

 یَكُنْ لَمْ النَّبَاتِ  عَلَى الْهَوَاءِ بَرْدِ  وَ الْحَیَوَانِ لِهُدُوءِ الظُّلْمَةِ إِلَى الْحَاجَةِ مَعَ فَإِنَّهُ  ذَلِكَ فِی الْإِرْبِ وَ اللَّیْلِ  ظُلْمَةِ فِی إِنَارَتِهِ فِی كِّرْفَ

 لِضِیقِ  بِاللَّیْلِ الْعَمَلِ إِلَى النَّاسُ رُبَّمَا احْتَاجَ لِأَنَّهُ الْعَمَلِ مِنَ ءٌشَیْ  فِیهِ یُمْكِنُ فَلَا هَافِی ضِیَاءَ لَا دَاجِیَةً ظُلْمَةً اللَّیْلُ یَكُونَ أَنْ فِی صَلَاحٌ

 اللَّبِنِ  ضَرْبِ وَ الْأَرْضِ كَحَرْثِ شَتَّى الًاأَعْمَ الْقَمَرِ ضَوْءِ فِی فَیَعْمَلُ إِفْرَاطِهِ وَ الْحَرِّ  لِشِدَّةِ وَ النَّهَارِ فِی الْأَعْمَالِ بَعْضِ  فِی عَلَیْهِمْ الْوَقْتِ

 جُعِلَ وَ لِلسَّائِرِینَ أُنْساً وَ  ذَلِكَ إِلَى احْتَاجُوا إِذَا مَعَایِشِهِمْ عَلَى لِلنَّاسِ مَعُونَةً الْقَمَرِ ضَوْءُ فَجُعِلَ ذَلِكَ أَشْبَهَ مَا وَ الْخَشَبِ قَطْعِ وَ

 وَ بِالنَّهَارِ انْبِسَاطَهُمْ الْعَمَلِ فِی النَّاسُ یَنْبَسِطَ لِكَیْلَا ضِیَائِهَا وَ  الشَّمْسِ نُورِ عَنْ ذَلِكَ مَعَ  نُقِصَ  وَ بَعْضٍ دُونَ  اللَّیْلِ بَعْضِ فِی طُلُوعُهُ 

 التَّنْبِیهِ  مِنَ كُسُوفِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ زِیَادَتِهِ وَ مُحَاقِهِ وَ هِمُهَلِّ فِی خَاصَّةً الَْقمَرِ تَصَرُّفِ فِی وَ ذَلِكَ فَُیهْلِكَهُمْ الْقَرَارِ وَ الْهُدُوءِ مِنَ یَمْتَنِعُوا

 الْمُعْتَبِرُون بِهِ یَعْتَبِرُ مَا الْعَالَمِ لِصَلَاحِ التَّصْرِیفَ هَذَا لَهُ الْمُصَرِّفِ[ خَالِقِهِ ] خالفه تَعَالَى اللَّهِ قُدْرَةِ عَلَى

 تدبر 

بعد از اشاره به یك امر مربوط به خود انسان « است؟ موقع چه قیامت روز» كه در پاسخ به اینكه «:الْقَمَرُ خَسَفَ وَ( »1

اشاره كرد. چرا در میان امور خارج از انسان، « خسف )تار و محو شدن( ماه»، به «خیره شدن و یا از دست دادن فروغِ دیده»

 ، شاید بتوان گفت:1ابتدا سراغ ماه رفت؟ با توجه به حدیث

ف. در حالت طبیعی )یعنی بدون ابزراهایی مانند ساعت( ماه یكی از بارزترین راههاي محاسبه زمان است. وقتی دیگر ال

شود كه نظام طبیعی زمان به هم ریخته است و قیامت در موقفی از یك زمان طبیعی نیست كه ماهی نباشد، به خوبی معلوم می

 پاسخ داشته باشد.« قیامت چه موقع است»سوال 

ب. نور ماه امري حداقلی است كه در تاریكی و ظلمات شب، موقعیت پیرامونی انسان را روشن می كند تا برخی از امور 

خود را انجام دهد. در آن معركه ظلمانی انسان دنبال نوري می گردد، اما حتی ماه هم محو شده و نورش را از دست داده است. 

دارد، و نه تنها نور  ( است كه روشنایی69( و نور پروردگار )زمر/12مان )حدید/در آنجا نه امور مادي دنیوي بلكه نور ای
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سویی مثل ماه هم در كار نیست. هم از این سو برق چشم رفته، و هم از آن سو نوري (، كه حتی نورهاي كم1خورشید )تكویر/

 از بیرون در كار نیست.

 ج. ...

 

 

 25/6/1395               الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ            9 آیه( 75) قیامت سوره( 180

 ترجمه

 و خورشید و ماه جمع شدند،

 1نکات نحوی

 حدیث

 ( از امیرالمومنین ع درباره این آیه روایت شده است:1

 آن دو را در نور حجاب قرار می دهند.

 346ص ،10؛ البحر المحیط، ج 522ص ،3ج ،(4)للسمرقندي، قرن العلوم بحر]تفسیر[  

 . الحجاب نور فی یجعالن: قال أنه -عنه اهلل رضی - طالب، أبی بن علی روى

 ( از امام صادق ع در مورد بهشت حضرت آدم ع سوال شد.2

هاي آخرت بود هیچگاه تا كند، و اگر از بهشتهاي دنیا كه خورشید و ماه در آن طلوع میفرمودند: بهشتی بود از بهشت

 شد.ابد از آن خارج نمی

                                                      
 مذکر آمده است؟« جُمِعَ»چرا فعل مونث است « شمس». با اینکه کلمه  1

 گوید:نحاس چنین مي

 لما: وقیل بین، على لتذکیرا فحمل والقمر الشمس بین وجمع التقدیر أن منها أجوبة هذا ففي وجمعت یقل، لم فکیف اختالف بال مؤنثة الشّمس: یقال

 وأولى. التأخیر في یکون کما دیمالتق في فعلهما یذکر أن فوجب جمعا المعنى کان مذکّرا القمر وکان والقمر: یقال حتى الکالم به یتمّ ال الشمس وجمع کان

 یزید بن محمد وأما[ 78: األنعام] رَبِّي هذا الَق بازِغَةً الشَّمْسَ رَأَى فَلَمَّا: آخر موضع وفي الضیاءان أی النوران وجمع: المعنى: قال الکسائي، قول فیه قیل ما

 (53، ص5، ج)إعراب القرآن .وشيء شخص بمعنى ألنه تذکیره فلك وشيء شيء بین للفرق یؤنّث لم ألنه یقيحق غیر تأنیث کلّه هذا: فیقول

 گوید:شهر آشوب چنین ميو ابن

 عنى نماإ بعضهم قال و اللفظ معنى لىع تأنیثه یجوز التأنیث علم فیه یکون ال اسم کل ألن جمع ذکر إنما الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ -سبحانه قوله

 (241ص ،2ج مختلفه، و القرآن )متشابه .الضوء بالتذکیر

 سمرقندی مي گوید:

 (522ص ،3ج وم،العل بحر[ تفسیر]للمذکر ) فالغلبة اجتمعا، إذا والمذکر المؤنث ألن وجمعت، یقل ولم والقمر، الشمس وجمع: قال إنما
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 247ص ،3ج الكافی،

 ع آدَمَ جَنَّةِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُیَسِّرٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 1.أَبَداً مِنْهَا خَرَجَ مَا الْآخِرَةِ جِنَانِ مِنْ كَانَتْ لَوْ وَ الْقَمَرُ وَ مْسُالشَّ فِیهَا تَطْلُعُ الدُّنْیَا جِنَانِ مِنْ جَنَّةٌ فَقَالَ

 تدبر

 «:الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ( »1

ظراتی نجمع شدن آنها به چه معناست؟ مفسران «. شوندمی جمع ماه و خورشید و»یكی از عالئم قیامت این است كه 

شوند؛ و ... . اما آنچه مسلم نور میشوند؛ اینكه هر دو مانند هم بیكنند و متالشی میه هم دیگر برخورد میاند مانند اینكه بداده

یدي كه بخواهد است این است كه دیگر نظام عادي طبیعی كه مبناي محاسبات ما بود كامال به هم خورده، و دیگر ماه و خورش

تعبیر شده؛ و  از این وضعیت، به قرار گرفتن آن دو در نور حجاب 1حدیث از خود نوري دهد در كار نخواهد بود؛ چنانكه در

ت، دانسته هاي اخروي نیسنیز، طلوع ماه و خورشید در بهشت آدم را، عالمتی بر اینكه آن بهشت از جنس بهشت 2در حدیث

 است.

  «الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ»( 2

دهد. چون محاسبات ریزي دنیوي را نشان میبرچیده شدن نظام زمانی و برنامهاین آیه از آیاتی است كه به بهترین وجه، 

 گردد. زمانی ما عموما به نحوي به ماه و خورشید و جدایی این دو از هم برمی

 توضیح تخصصی

ز، كند، مهمترین مبناي محاسبات زمانی ماست )رورسد حركت زمین و نسبتی كه با ماه و خورشید برقرار میبه نظر می

گردد و زمین به دور خورشید؛ اكنون وقتی این دو )كه دانیم ماه به دور زمین میروز(؛ و میماه، سال، و حتی ساعات شبانه

گردید، گردد( با هم جمع شوند، یعنی آن چیزي كه به دور زمین میگردد و دیگري او به دور زمین مییكی زمین به دورش می

دهد. پس این بیان، به دورش بگردد؛ و این به هم ریختن كامل نظام زمانی ما را نشان میدر همان حال قرار است كه زمین 

زیرا او در این نظام زمانی سوال « پرسد روز قیامت چه موقع استمی»بیانی بسیار دقیق در پاسخ به سوال آن كسی است كه 

                                                      
ند که البته در همان روایت هم معلوم است که ظهور به عنوان مقدمه حشر مد نظر ادر برخي روایات، جمع شمس و قمر را مربوط به ظهور دانسته 1

 266ص ،(للطوسي) بوده است مثال در دیدار علي بن ابراهیم مهزیار با امام زمان )که ظاهرا در غیبت صغری بوده(: الغیبة

 مُحَمَّدِ بْنِ حَبِیبِ عَنْ مَهُاسْ یَذْکُرِ لَمْ قَزْوِینَ أَهْلِ مِنْ أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلٍ عَنْ لْحُسَیْنِا بْنِ عَلِيِّ عَنْ الرَّازِیِّ يٍّعَلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا وَ

 ...فَقَال ع مُحَمَّدٍ أَبِي آلِ عَنْ فَسَأَلْتُهُ أَهْوَازِیِّالْ مَهْزِیَارَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَِليِّ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الصَّنْعَانِيِّ شَاذَانَ بْنِ یُونُسَ بْنِ

 الْخِزْیُ  لَهُمُ وَ «نَهُمْلَعَ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ» قَوْماً  أُجَاوِرَ لَا أَنْ إِلَيَّ عَهِدَ حَمَّدٍمُ أَبُو أَبِي الْمَازِیَارِ  ابْنَ یَا فَقَالَ الْمَطْلَبُ طَالَ  وَ الْوَطَنُ بَعُدَ لَقَدْ  سَیِّدِی فَقُلْتُ

 إِلَى التَّقِیَّةِ فِي فَأَنَا بِي فَوَکَلَهَا قِیَّةَالتَّ أَظْهَرَ مَوْلَاکُمْ اللَّهُ  وَ عَفْرَهَا إِلَّا الْبِلَادِ مِنَ وَ عْرَهَاوَ إِلَّا الْجِبَالِ مِنَ أَسْکُنَ لَا َأنْ أَمَرَنِي وَ أَلِیمٌ  عَذَابٌ لَهُمْ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي

  ُالنُّجُوم وَ الْکَوَاکِبُ ِبهِمَا ارَاسْتَدَ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ اجْتَمَعَ وَ الْکَعْبَةِ سَبِیلِ بَیْنَ وَ مْبَیْنَکُ حِیلَ إِذَا فَقَالَ الْأَمْرُ هَذَا یَکُونُ مَتَى سَیِّدِی یَا فَقُلْتُ فَأَخْرُجُ لِي یُؤْذَنُ یَوْمٍ

 إِلَى النَّاسَ یَسُوقُ نَ سُلَیْمَا خَاتَمُ وَ مُوسَى عَصَا مَعَهُ وَ الْمَرْوَةِ وَ الصَّفَا بَیْنِ[ مِنْ] الْأَرْضِ دَابَّةُ تَخْرُجُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةِ فِي لِي فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مَتَى تُفَقُلْ

 الْمَحْشَر
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معنایی كامال به هم می خورد و لذا سوال او سوال بیدهد كه این نظام زمانی كند و این آیه بخوبی نشان میخود را مطرح می

 است.

وجه، برچیده شدن نظام زمانی  تبیین شد كه این آیه از آیاتی است كه به بهترین 2در تدبر  «الَْقمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ» (3

 دهد. ریزي دنیوي را نشان میو برنامه

این مساله كه  پیرامون خود باشیم، شاید تا حدودي به یكی از زوایاياكنون اگر متوجه نقش زمان در فهم ما از خود و 

 ریزد، پی ببریم.هاي محاسباتیش به هم میهایش و نظامچرا انسان در قیامت این اندازه همه معرفت

 « الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ( »4

تأویل شده است. )چنانكه شیخ صدوق در كتاب  در برخی روایات، شمس و قمر به ترتیب به پیامبر ص و امیرالمومنین ع

 1باز كرده و روایاتی با همین معنا آورده است(« معرفت شمس و قمر»بابی با عنوان  115-114االخبار صمعانی

                                                      
 عَبْدِ  بْنُ مُحَمَّدُ بَکْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ اْلکَرْخِيُّ عَلِيٍّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ بَکْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِیُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ  بْنِ عَمْرِو بْنُ مَّدُمُحَ الْحَسَنِ أَبُو . حَدَّثَنَا 1

 مِنْ  انْفَتَلَ فَلَمَّا الْفَجْرِ صَلَاةَ ص اللَّهِ رَسُولُ صَلَّى: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنِ مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا قَالَ لصَّنْعَانِيُّا الرَّزَّاقِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ

 فَمَنِ  بِالزُّهَرَةِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الْقَمَرَ  افْتَقَدَ  مَنِ وَ بِالْقَمَرِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الشَّمْسَ افْتَقَدَ مَنِ النَّاسِ رَمَعَاشِ قَالَ ثُمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى الْکَرِیمِ بِوَجْهِهِ  عَلَیْنَا أَقْبَلَ صَلَاتِهِ

 حَتَّى یَفْتَرِقَانِ لَا اللَّهِ کِتَابُ وَ  الْفَرْقَدَانِ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ  وَ الزُّهَرَةُ فَاطِمَةُ وَ  الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ الشَّمْسُ أَنَا ص اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  ثُمَّ بِالْفَرْقَدَیْنِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الزُّهَرَةَ  افْتَقَدَ

 .الْحَوْضَ عَلَيَّ یَرِدَا

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  أَحْمَدُ لْفَرَجِا أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بِهَا النَّهَاوَنْدِیُّ الصَّفَّارُ سَیْنِالْحُ نُبْ نَصْرُ الْقَاسِمِ  أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِیُّ  عَمْرٍو بْنُ  مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا -2

 مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فٍخَلَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ نِيُّالْحُلْوَا خَالِدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ احَدَّثَنَ  قَالَ الْقَنْطَرِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ الْقَاسِمُ بَکْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ السَّامِرِیُّ خُوزِیٍّ

 فَاقْتَدُوا الْقَمَرُ غَابَ ذَافَإِ تَدُوا بِالْقَمَرِفَاقْ الشَّمْسُ غَابَتِ  فَإِذَا بِالشَّمْسِ اقْتَدُوا ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ جَابِرِ عَنْ الْمُنْکَدِرِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  السَّرِیِّ بْنُ

 الزُّهَرَةُ وَ الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ شَّمْسُال أَنَا فَقَالَ الْفَرْقَدَانِ مَا وَ الزُّهَرَةُ مَا وَ الْقَمَرُ  مَا وَ مْسُالشَّ فَمَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا بِالْفَرْقَدَیْنِ فَاقْتَدُوا الزُّهَرَةُ غَابَتِ فَإِذَا بِالزُّهَرَةِ

 الْحُسَیْنُ  وَ الْحَسَنُ الْفَرْقَدَانِ وَ فَاطِمَةُ

 حَدَّثَنَا قَالَ[ حَیُّونٍ ] سونحی بْنُ حَسَنِ الْ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  بُنْدَارَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ لِيُّعَ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِی الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا -

 عَبْدِ بْنِ جَابِرِ نْعَ الْمُنْکَدِرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ السَّرِیِّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ خَلَفٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَاسِطِيُّ خَالِدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ الْقَاسِمُ

 .سَوَاءً مِثْلَهُ الْحَدِیثَ ذَکَرَ وَ بِالشَّمْسِ اقْتَدُوا: قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ اللَّهِ

 الْعَمْرِیُّ صَالِحٍ بْنُ ظَهِیرُ ثَنَاحَدَّ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمَدِینِيُّ رٍجَعْفَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَیْهَقِيُّ َجعْفَرٍ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ عَِليٍّ أَبُو حَدَّثَنَا -3

 انْفَتَلَ  فَلَمَّا الْفَجْرِ لَاةَصَ ص اللَّهِ رَسُولُ بِنَا صَلَّى: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ الرَّقَاشِيِّ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنُ الْمُعْتَمِرُ أَخْبَرَنَا قَالَ تَمِیمٍ بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا قَالَ

 الزُّهَرَةَ  افْتَقَدَ مَنِ  وَ رَةِزُّهَبِال فَلْیَسْتَمْسِكْ  الْقَمَرَ  افْتَقَدَ مَنِ وَ بِالْقَمَرِ یَسْتَمْسِكْفَلْ الشَّمْسَ افْتَقَدَ  مَنِ النَّاسِ مَعَاشِرَ فَقَالَ  الْکَرِیمِ بِوَجْهِهِ عَلَیْنَا أَقْبَلَ صَلَاتِهِ مِنْ

 الْفَرْقَدَانِ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ الزُّهَرَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ الشَّمْسُ أَنَا قَالَ  رْقَدَانِالْفَ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ مَا اللَّهِ رَسُولَ  یَا قِیلَ بِالْفَرْقَدَیْنِ فَلْیَسْتَمْسِكْ

 الْحَوض عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى یَفْتَرِقَانِ لَا اللَّهِ کِتَابُ وَ
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شاید یكی از تأویالت این آیه همان مضمونی باشد كه در حدیث ثقلین و احادیث دیگر آمده كه امیرالمومنین ع در قیامت 

شود كه این شمس و قمري شود؛ و با توجه به اینكه آخرت، باطن دنیاست، معلوم میحوض كوثر به پیامبر ملحق میدر كنار 

 1اند واقعا از هم جدا نیستند.كردهدانستند و به یكی ایمان آورده و دیگري را انكار میاي آنها را جدا میكه در دنیا عده

 مورد زیر را در كانال نگذاشتم

 « الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ عَجُمِ وَ( »5

ذاتیات و  اي نیست و هیچ چیز از خود هیچ ندارد و همهكارهكس هیچقیامت مظهر قهاریت خداوند است كه دیگر هیچ

ایم، همگی به اذن و عنایت خداوند بوده است. شاید به همین جهت است كه در روابطی كه ما در دنیا براي اشیاء معتقد بوده

، 178جلسهشود. )ایم كامال برعكس معرفی میاي كه ما درباره خود اشیاء معتقد بوده، همواره هر صفت و رابطهاوصاف قیامت

شود كه این دو با هم جمع دانیم، اما در وصف قیامت گفته می( ما نظام دنیاي خود را بر اساس جدایی ماه و خورشید می2تدبر

 شوند.می

 

 

 10/1/1396الْمَفَرُّ                       أَیْنَ  یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ    10 آیه( 75) قیامت سوره( 369

 ترجمه

 گوید آن روز كجاست ]جاي[ فرار؟انسان 

 ميالد امام باقر ع و حلول ماه رجب مبارک باد

 نکات ترجمه

 التحقیق)  است« گریختن و خود را از دام خطر رهانیدن»به معناي « رارف»گرفته شده است كه كلمه « فرر»از ماده « الْمَفَرُّ»

رود، هم به معناي به كار می« محل فرار، گریزگاه»هم به معناي « مفرّ»اند كلمه و گفته 2(54ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی

 (628ص القرآن، ألفاظ حتمل است )مفردات، و هم به معناي مصدري )خود فرار كردن(؛ و در این آیه هر سه معنا م«وقت فرار»

                                                      
 ال:.البته در روایات این دو کلمه شمس و قمر گاه به مخالفان اهل بیت هم اطالق شده است که جمع آمدن آنها هم در آنجا کامال واضح است. مث 1

 مستحقي إلى المستقیم الصراط) یعذبان هما أی بِحُسْبانٍ الْقَمَرُ وَ  الشَّمْسُ قال و الثاني القمر و األول الشمس الْقَمَرُ وَ الشَّْمسُ جُمِعَ وَ قوله في الحسن أبو عن

 (40ص ،3ج التقدیم،

 فرار که اندداده توضیح برخي و( 439: ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم) انددانسته «چیزی روی از برداریپرده و انکشاف» را ماده این اصل.  2

 في التحقیق. إبتالء النکشاف أو إبتالء عن للتخلّص مدبرا السریعة الحرکة هو) ابتال و بال از رهایي و انکشاف منظور به سریعي حرکت از است عبارت

 (54ص ،9ج الکریم، القرآن کلمات
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هم قرائت شده « مِفَرّ»و حتی « مَفِرّ»رایجتر است، اما در قرائات شاذه به صورت « مَفَرّ»اگرچه قرائت این كلمه به صورت 

 2(.595، ص10، ج1البیاناست )مجمع

 حدیث

شد و ود تا اینكه شبش صبح می( روایت شده است كه حضرت یحیی ع در طول شب دائما در فكر بهشت و جهنم ب1

 گفت:بُرد؛ و سپس هنگام صبح میخوابش نمی

 خدایا ! كجاست ]جاي[ فرار؟ و كجاست محل قرار؟ خدایا ]جاي[ فراري جز به سوي تو نیست.

 86ص الشریعة، مصباح

 عِنْدَ یَقُولُ ثُمَّ النَّوْمُ یَأْخُذُهُ لَا وَ لَیْلَتَهُ فَیَسْهَرُ النَّارِ وَ الْجَنَّةِ مْرِأَ فِی اللَّیْلِ طُولِ فِی یُفَكِّرُ كَانَ َأنَّهُ ع زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ رُوِيَ

 3.إِلَیْك إِلَّا مَفَرَّ لَا اللَّهُمَّ الْمُسْتَقَرُّ أَیْنَ  وَ الْمَفَرُّ أَیْنَ اللَّهُمَّ الصَّبَاحِ

 

 م حسین ع فرمود:( از امام كاظم ع از پدرانشان روایت شده است كه اما2

دیدگان امیرالمومنین ع  یكبار در مسجد نشسته بودیم كه موذن از مناره باال رفت و گفت: اهلل اكبر اهلل اكبر. بناگاه اشك از

 اش ما هم به گریه افتادیم. سرازیر شد چنانكه از گریه

 گوید؟دانید كه موذن چه میچون موذن تمام كرد حضرت فرمود: آیا می

 دانند.اوند و رسولش و وصی او بهتر میگفتیم خد 

 ]سپس حضرت علی ع شروع به توضیح فقرات اذان كردند تا بدینجا كه: [

گر با شناخت اعالم است به اینكه شهادت دادنی جایز نیست م«  دهم كه خدایی جز اهلل نیستشهادت می»اما اینكه گفت 

جل باطل  خداوند عز و جل نیست و هر معبودي جز خداوند عز و گوید: بدان كه همانا هیچ معبودي جزقلبی، گویی كه می

دهم كه هیچ پناهگاهی كنم بدانچه در قلبم هست از علم به اینكه خدایی جز اهلل نیست و شهادت میاست، و با زبانم اقرار می

 برد ...توان پناه گري جز به خداوند نمیاز خدا جز به خودش نیست واز شر هیچ شرور و فتنه هیچ فتنه

 238-239ص ،(للصدوق) التوحید

                                                      
 الفاء فتح و المیم بکسر رفَالمِ الزهری قراءة و الفاء کسر و المیم تحبف رفِالمَ الحسن و السختیاني أیوب و عکرمة و عباس ابن قراءة الشواذ في.  1

 (595ص ،10ج البیان، مجمع)

 شود، خوانده «مَفِر» صورت به اگر و( کردن فرار خود معنای به) است میمي مصدر شود خوانده «مفَر» صورت به اگر که باورند این بر برخي.  2

 قد و مکسورها الثاني و الفاء مفتوح األول و للفرار مکان اسم او الفرار يبمعن میمي مصدر المفر :298ص ،10ج ،بیانه و القرآن إعراب) است مکان اسم

 .مشهد و مطبخ مانند است رایج هم «مفعَل» وزن در مکان اسم زیرا نیست، دفاعي قابل سخن که حالي در( بهما قرئ

بر این مطلب که مفری از خدا وجود ندارد، تاکید شده است که برخي از آنها در جلسات در دعاهای متعددی که از معصومین ع روایت شده است،  3

 بعد خواهد آمد؛ ان شاءاهلل
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 الْجُرْجَانِیُّ  الْمُقْرِئُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِئُ الْحَاكِمُ الْمَرْوَزِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 بْنِ یَزِیدَ بْنُ عَیَّاشُ زَیْدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الطَّرِیفِیُّ عَاصِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَغْدَادَ الْمَوْصِلِیُّ الْحَسَنِ نُ بْ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

 بْنِ  جَعْفَرِ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفَرٍ  بْنُ مُوسَی حَدَّثَنِی قَالَ سَنِالْحَ  بْنُ  یَزِیدُ أَبِی أَخْبَرَنِی قَالَ  عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ مَوْلَی الْكَحَّالُ  عَلِیٍّ بْنِ  الْحَسَنِ

 الْمَسْجِدِ فِی جُلُوساً كُنَّا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 أَ قَالَ الُْمؤَذِّنُ فَرَغَ فَلَمَّا بِبُكَائِهِ بَكَیْنَا وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَبَكَی أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ فَقَالَ الْمَنَارَةَ الْمُؤَذِّنُ صَعِدَ اإِذَ

 1... كَثِیراً لَبَكَیْتُمْ وَ قَلِیلًا لَضَحِكْتُمْ یَقُولُ مَا تَعْلَمُونَ لَوْ فَقَالَ أَعْلَمُ وَصِیُّهُ وَ سُولُهُرَ وَ اللَّهُ قُلْنَا الْمُؤَذِّنُ یَقُولُ مَا تَدْرُونَ

 وَ  عَزَّ اللَّهُ إِلَّا مَعْبُودَ  لَا أَنَّهُ اعْلَمْ یَقُولُ كَأَنَّهُ بِالْقَلْ مِنَ  بِمَعْرِفَةٍ إِلَّا تَجُوزُ  لَا الشَّهَادَةَ بِأَنَّ  فَإِعْلَامٌ  اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 اللَّهِ  مِنَ مَلْجَأَ الَ أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا بِأَنَّهُ الْعِلْمِ مِنَ قَلْبِی فِی بِمَا بِلِسَانِی ُأقِرُّ وَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ سِوَي بَاطِلٌ مَعْبُودٍ كُلَّ  أَنَّ وَ جَلَّ

 2... بِاللَّه إِلَّا فِتْنَةٍ ذِي كُلِّ فِتْنَةِ وَ شَرٍّ ذِي كُلِّ  شَرِّ مِنْ مَنْجَی لَا وَ إِلَیْهِ إِلَّا

                                                      
 عَطَائِهِ  وَ جُودِهِ وَ کَرَمِهِ وَ حِلْمِهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ تِهِأَبَدِیَّ وَ أَزَلِیَّتِهِ وَ قَِدمِهِ عََلي یَقَعُ أَکْبَرُ اللَّهُ الْمُؤَذِّنِ قَوْلَ أَنَّ مِنْهَا کَثِیرَةٌ مَعَانٍ أَکْبَرُ اللَّهُ . فَلِقَوْلِهِ 1

 قَبْلَ  الْأَوَّلُ هُوَ وَ الْخَلْقُ یَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ لِلْخَلْقِ ءٍشَيْ کُلُّ کَانَ هُ مِنْ وَ الْخَلْقُ کَانَ بِمَشِیَّتِهِ وَ الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ الَّذِی اللَّهُ یَقُولُ  فَإِنَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ  الْمُؤَذِّنُ قَالَ فَإِذَا کِبْرِیَائِهِ  وَ

 الْمَعْنَي وَ فَانٍ دُونَهُ ءٍشَيْ کُلُّ وَ الْبَاقِي فَهُوَ یُحَدُّ لَا ءٍشَيْ کُلِّ دُونَ الْباطِنُ وَ یُدْرَكُ لَا ءٍشَيْ کُلِّ فَوْقَ الظَّاهِرُ وَ یَزَالُ لَا ءٍشَيْ کُلِّ بَعْدَ الْآخِرُ وَ یَزَلْ لَمْ ءٍشَيْ کُلِّ

 الْمُقْتَدِرُ  لِقُدْرَتِهِ الْقَوِیُّ شَاءُیَ مَا عَلَي یَقْدِرُ ءٍشَيْ کُلِّ عَلَي الْقَادِرُ أَیِ أَکْبَرُ اللَّهُ الثَّالِثُ وَ یَکُونَ أَنْ قَبْلَ یَکُونُ مَا وَ کَانَ مَا عَلِمَ الْخَبِیرُ الْعَلِیمُ أَیِ أَکْبَرُ اللَّهُ الثَّانِي

 یَعْلَمُ  لَا کَأَنَّهُ لُمُیَحْ کَرَمِهِ وَ حِلْمِهِ  مَعْنَي عَلَي أَکْبَرُ اللَّهُ  الرَّابِعُ وَ فَیَکُونُ کُنْ لَهُ یَقُولُ  فَإِنَّما أَمْراً َقضي إِذا -کُلِّهَا الْأَشْیَاءِ عَلَي قَائِمَةٌ قُدْرَتُهُ لِذَاتِهِ  الْقَوِیُّ خَلْقِهِ عَلَي

 وَ لِ الْفَعَا کَرِیمُ الْعَطَاءِ جَزِیلُ الْجَوَادُ أَیِ أَکْبَرُ اللَّهُ مَعْنَي فِي الْآخَرُ  الْوَجْهُ وَ حِلْماً وَ صَفْحاً وَ کَرَماً بِالْعُقُوبَةِ  یُعَجِّلُ لَا یُعْصَي لَا کَأَنَّهُ یَسْتُرُ وَ یَرَی لَا کَأَنَّهُ یَصْفَحُ وَ

 عَلَي لَا قَدْرِهِمْ عَلَي الْوَاصِفُونَ یَصِفُهُ إِنَّمَا وَ بِهَا مَوْصُوفٌ هُوَ  الَّتِي صِفَتِهِ قَدْرَ  الْوَاصِفُونَ یُدْرِكَ أَنْ مِنْ  أَجَلُّ اللَّهُ یَقُولُ کَأَنَّهُ کَیْفِیَّتِهِ  نَفْيُ فِیهِ  أَکْبَرُ  اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ 

 حَاجَةَ لَا عِبَادِهِ عَنْ الْغَنِيُّ هُوَ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَي اللَّهُ یَقُولُ کَأَنَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ وَ کَبِیراً  عُلُوّاً صِفَتَهُ الْوَاصِفُونَ یُدْرِكَ أَنْ عَنْ  اللَّهُ تَعَالَي جَلَالِهِ وَ تِهِعَظَمَ قَدْرِ

 -خَلْقِهِ أَعْمَالِ إِلَي بِهِ

 سُکَّانَ أُشْهِدُ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ بِأَنِّي اللَّهَ  أُشْهِدُ وَ اللَّهُ إِلَّا لِي دَلِیلَ  لَا وَ اللَّهُ إِلَّا هَادِیَ لَا أَنْ أَشْهَدُ مَعْنَاهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ . ِ 2

 أَشْهَدُ بِأَنِّي یَابِسٍ وَ  رَطْبٍ کُلِّ وَ الْوُحُوشِ  وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ  وَ الْجِبَالِ مِنَ  فِیهِنَّ  مَا وَ  أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ الْمَلَائِکَةِ  مِنَ  فِیهِنَّ مَا وَ  الْأَرَضِینَ سُکَّانَ  وَ مَاوَاتِالسَّ

 وَ  مُقَدِّمَ لَا وَ شَافِيَ لَا وَ کَافِيَ لَا وَ نَاصِحَ لَا وَ دَافِعَ لَا وَ مَانِعَ لَا وَ مُعْطِيَ لَا وَ بَاسِطَ لَا وَ قَابِضَ لَا وَ نَافِعَ لَا وَ ضَارَّ  لَا وَ مَعْبُودَ لَا وَ رَازِقَ لَا وَ اللَّهُ إِلَّا خَالِقَ لَا أَنْ

 إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ  أَنِّي اللَّهَ أُشْهِدُ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ -الْعالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَكَ -کُلُّهُ الْخَیْرُ بِیَدِهِ وَ  الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ -اللَّهُ إِلَّا مُؤَخِّرَ لَا

 أُشْهِدُ وَ الْمُشْرِکُونَ کَرِهَ لَوْ وَ کُلِّهِ الدِّینِ عَلَي لِیُظْهِرَهُ الْحَقِّ  دِینِ وَ بِالْهُدی أَجْمَعِینَ النَّاسِ کَافَّةِ إِلَي أَرْسَلَهُ نَجِیُّهُ  وَ فِیُّهُصَ  وَ نَبِیُّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ هُوَ

 َأنَّ  أَشْهَدُ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ سَیِّدُ ص مُحَمَّداً َأنَّ أَشْهَدُ أَنِّي أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ لَائِکَةِالْمَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ

 أَنَّهُ  وَ  أَجْمَعِینَ الْخَلَائِقِ  وَ عِبَادِهِ  عَنْ  الْغَنِيُّ أَنَّهُ وَ« 1» سُبْحَانَهُ  إِلَیْهِ مُفْتَقِرَةً الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ اللَّهِ  إِلَي إِلَّا أَحَدٍ  إِلَي لِأَحَدٍ حَاجَةَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ یَقُولُ  اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً

 مُخَلَّداً خَالِداً جَهَنَّمَ نَارَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ أَدْخَلَهُ بِهِ یُؤْمِنْ  لَمْ  وَ جَحَدَهُ  وَ أَنْکَرَهُ  فَمَنْ مُنِیراً  سِراجاً  وَ بِإِذْنِهِ  اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ -نَذِیراً وَ بَشِیراً  النَّاسِ إِلَي مُحَمَّداً أَرْسَلَ

 عَلَي أَوَْقدْتُمُوهَا الَّتِي نَارِکُمُ  إِطْفَاءِ وَ رَبِّکُمْ مِنْ  مَغْفِرَةٍ إِلي سارِعُوا وَ -رَبِّکُمْ دَعْوَةِ وَ أَعْمَالِکُمْ خَیْرِ إِلَي هَلُمُّوا أَیْ الصَّلَاةِ عَلَي حَيَّ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ أَبَداً عَنْهَا یَنْفَكُّ لَا

 وَ الْعَظِیمِ الْفَضْلِ ذُو کَرِیمٌ مَلِكٌ فَإِنَّهُ حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِکُمْ یُبَدِّلَ وَ ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغْفِرَ وَ سَیِّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ اللَّهُ لِیُکَفِّرَ بِذُنُوبِکُمْ رَهَنْتُمُوهَا الَّتِي رِقَابِکُمُ فَکَاكِ وَ ظُهُورِکُمْ

 حَاجَاتِکُمْ  عَرْضِ وَ  رَبِّکُمْ مُنَاجَاةِ لَيإِ قُومُوا أَیْ الصَّلَاةِ عَلَي حَيَّ  الثَّانِیَةِ  الْمَرَّةِ فِي وَ یَدَیْهِ  بَیْنِ إِلَي التَّقَدُّمِ  وَ  خِدْمَتِهِ فِي بِالدُّخُولِ الْمُسْلِمِینَ  مَعَاشِرَ  لَنَا أَذِنَ قَدْ

 ذَلِكَ  فِي لَنَا أَذِنَ فَقَدْ  حَوَائِجَکُمْ  إِلَیْهِ  ارْفَعُوا وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ  وَ  السُّجُودَ وَ الرُّکُوعَ وَ الْقُنُوتَ وَ  الذِّکْرَ أَکْثِرُوا وَ بِهِ  تَشَفَّعُوا وَ  بِکَلَامِهِ إِلَیْهِ  تَوَسَّلُوا وَ رَبِّکُمْ عَلَي

 لَا مُلْكٍ إِلَي وَ لَهُ نَفَادَ لَا نَعِیمٍ  إِلَي وَ مَعَهَا مَوْتَ لَا حَیَاةٍ إِلَي تَعَالَوْا وَ مَعَهَا هَلَاكَ لَا نَجَاةٍ  وَ مَعَهُ فَنَاءَ لَا بَقَاءٍ إِلَي أَقْبِلُوا یَقُولُ فَإِنَّهُ الْفَلَاحِ عَلَي حَيَّ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ
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نها چندان جدي آ( روزي جماعتی از شیعیان در محضر امام باقر ع  بودند. حضرت آنها را موعظه كرد و هشدار داد؛ اما 2

ه آنها بر زبان ان ناراحت شدند. دقایقی سر به زیر انداختند و سپس سر بلند كرده و سخنانی آتشین در مواخذنگرفتند. ایش

 راندند و در پایان فرمودند:

به جانب  گذارند، و روزي كه از قبرتاي فرزندِ سه روز! روزي كه در آن زاده شدي، و روزي كه تو را در قبرت می

ر آنها بآورش و شترهایی كه آب را كه چه روز عظیمی است آن روز! واي از هیبت شگفتیپروردگارت رهسپار خواهی شد! 

 اند ]كنایه از شدت وخامت اوضاع[ !بسته

 بینم؟!هایتان را ویران میهایتان را آباد و دلچه شده كه بدن

 شدیمیم رداندهبازگ كاش يا»ید: گفتدیدید، میبه خدا سوگند اگر آنچه را مالقات خواهید كرد و به سوي او رهسپارید می

 بلكه»رمود: فاي كه جلیل است ( و گوینده27)انعام/« شدیمیم مؤمنان از و كردیمینم تكذیب را پروردگارمان آیات دیگر و

 اندشده ینه آن از آنچه به حتما شوند بازگردانده( دنیا به) اگر و شده، آشكار كردندیم پنهان آن از پیش آنچه آنها يبرا

 (28)انعام/« .دروغگویند آنان شكیب و گردند،یبرم

 292ص العقول، تحف

 لَاهُونَ سَاهُونَ هُمْ وَ حَذَّرَهُمْ وَ عَظَهُمْفَوَ الشِّیعَةِ مِنَ جَمَاعَةٌ یَوْمٍ ذَاتَ [ع علی بن محمد جعفر أبی الباقر اإلمام] حَضَرَهُ وَ

 :فَقَال إِلَیْهِمْ رَأْسَهُ فَعَرَ  ثُمَّ مَلِیّاً فَأَطْرَقَ ذَلِكَ فَأَغَاظَهُ

 مِنْ  لَهُ فَیَا رَبِّكَ إِلَی فِیهِ تَخْرُجُ الَّذِي یَوْمِكَ وَ قَبْرَكَ فِیهِ لُتَنْزِ الَّذِي یَوْمِكَ وَ فِیهِ وُلِدْتَ الَّذِي یَوْمِكَ الثَّلَاثِ الْأَیَّامِ ابْنَ ... یَا

 مُلَاقُوهُ  أَنْتُمْ مَا ایَنْتُمْعَ  لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا دَامِرَةً قُلُوبَكُمْ  وَ عَامِرَةً امَكُمْأَجْسَ أَرَي لِی مَا الْمُعْطَنَةِ الْهِیمِ وَ جِبَةِالْمُعْ  الْهَیْئَةِ ذَوِي یَا عَظِیمٍ یَوْمٍ

 كانُوا ما لَهُمْ ابَد بَلْ» قَائِلٍ مِنْ جَلَّ قَالَ« الْمُؤْمِنِینَ مِنَ نَكُونَ وَ نارَبِّ بِآیاتِ نُكَذِّبَ ال وَ نُرَدُّ لَیْتَنا یا» لَقُلْتُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ أَنْتُمْ مَا وَ

 «.لَكاذِبُون إِنَّهُمْ وَ عَنْهُ نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ قَبْلُ مِنْ یُخْفُونَ

                                                      
 لَا غِنًي إِلَي وَ لَهَا انْقِطَاعَ لَا بَهْجَةٍ إِلَي وَ مَعَهَا ضِیقَ لَا سَعَةٍ إِلَي وَ« 1» مَعَهُ  ظُلْمَةَ لَا نُورٍ  إِلَي وَ مَعَهُ وَحْشَةَ لَا أُنْسٍ إِلَي وَ مَعَهُ حُزْنَ لَا سُرُورٍ إِلَي وَ عَنْهُ زَوَالَ

 الْآخِرَةِ  نَجَاةِ وَ الْعُقْبَي وَ الدُّنْیَا سُرُورِ  إِلَي عَجِّلُوا وَ کَرَامَةٍ  مِنْ لَهَا یَا کَرَامَةٍ  إِلَي وَ مَعَهَا ضَعْفَ لَا قُوَّةٍ  إِلَي وَ مَعَهُ ذُلَّ  لَا عِزٍّ إِلَي وَ  مَعَهَا سُقْمَ  الَ  صِحَّةٍ  إِلَي وَ مَعَهُ فَاقَةَ

 الْأَبَدِ نَعِیمِ وَ الْعَظِیمِ الْفَوْزِ وَ النِّعْمَةِ سَنِيِّ وَ الْمِنَّةِ عَظِیمِ وَ الْکَرَامَةِ جَزِیلِ إِلَي وَ إِلَیْهِ دَعَوْتُکُمْ مَا إِلَي سَابِقُوا یَقُولُ فَإِنَّهُ الْفَلَاحِ يعَلَ حَيَّ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ ِفي وَ الْأُولَي وَ

 لِعَبْدٍ  الْکَرَامَةِ  مِنَ  عِنْدَهُ  مَا خَلْقِهِ  مِنْ  أَحَدٌ یَعْلَمَ أَنْ مِنْ  أَجَلُّ  وَ أَعْلَي اللَّهُ یَقُولُ  فَإِنَّهُ  أَکْبَرُ اللَّهُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ تَدِرٍ مُقْ مَلِیكٍ عِنْدَ صِدْقٍ  مَقْعَدِ  فِي ص مُحَمَّدٍ  جِوَارِ فِي

 فِي وَافَقَهُ وَ إِلَیْهِ اشْتَاقَ وَ رَجَاهُ وَ خَافَهُ  وَ بِهِ وَثِقَ وَ إِلَیْهِ اطْمَأَنَّ وَ بِهِ أَنِسَ وَ أَحَبَّهُ وَ  بِذِکْرِهِ وَ بِهِ  اشْتَغَلَ وَ عَبَدَهُ وَ عَرَفَهُ وَ أَمْرِهِ وُلَاةَ أَطَاعَ وَ أَطَاعَهُ وَ أَجَابَهُ

 عَفْوِهِ  مَبْلَغَ وَ لِأَعْدَائِهِ  عُقُوبَتِهِ وَ لِأَوْلِیَائِهِ کَرَامَتِهِ مَبْلَغَ أَحَدٌ یَعْلَمَ أَنْ مِنْ أَجَلُّ وَ أَعْلَي وَ أَکْبَرُ اللَّهُ  یَقُولُ  فَإِنَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ  الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ بِهِ رَضِيَ وَ قَضَائِهِ وَ حُکْمِهِ

 بِالرُّسُلِ  عَلَیْهِمْ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ  مَعْنَاهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَوْلُهُ  أَمَّا وَ جَحَدَهُ وَ أَنْکَرَهُ لِمَنْ هِهَوَانِ وَ نَکَالِهِ وَ عَذَابِهِ مَبْلَغَ وَ رَسُولَهُ أَجَابَ وَ أَجَابَهُ لِمَنْ  نِعْمَتِهِ وَ غُفْرَانِهِ وَ

 هُوَ وَ -الْعالَمِینَ عَنِ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ أَنْکَرَهُ مَنْ وَ الْکَرَامَةُ وَ النُّورُ فَلَهُ أَجَابَهُ فَمَنْ حُجَّةٌ عَلَیْهِ مِنْهُمْ لِأَحَدٍ یَکُونَ أَنْ مِنْ َأجَلُّ هُوَ وَ الدَّعْوَةِ وَ الْبَیَانِ وَ الرِّسَالَةِ وَ

 إِلَي وَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ  إِلَي الْوُصُولِ  وَ الْمُنَي دَرْكِ وَ لْحَوَائِجِا قَضَاءِ وَ الْمُنَاجَاةِ  وَ الزِّیَارَةِ وَقْتُ حَانَ أَیْ الْإِقَامَةِ  فِي الصَّلَاةُ قَامَتِ قَدْ مَعْنَي وَ  الْحاسِبِینَ أَسْرَعُ

 .رِضْوَانِهِ وَ عَفْوِهِ وَ غُفْرَانِهِ  وَ کَرَامَتِهِ

 للتقیة العمل خیر علي حي ذکر الحدیث لهذا الراوی ترك إنما الکتاب هذا مصنف قال
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 تدبر

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »1

( 6)قیامت/ گوید قیامت كی و كجاست( و می3كند )قیامت/در مورد زنده شدن در قیامت تردید میاین انسانی كه امروز 

 (3گردد؛ اما دیگر دیر شده است. )حدیثدر روز قیامت دنبال راه فراري می

 

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »2

 راه فرار در قیامت كجاست؟

 (؛2و  1كاره بودن خداوند است، پس تنها جایی كه مَفَرّ است، خود اوست )احادیثاگر قیامت محل ظهور همه

 برد، كه در دنیا به او پناه برده باشد؛و كسی در آنجا به او پناه می

 خواهد برود؟اما كسی كه از او رویگردان بوده، آنجا كه بطالن هر امر غیرخدایی آشكار می گردد، كجا می

 

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ سانُالْإِنْ یَقُولُ( »3

خواهد داد و براي اینكه جلوي خود را باز كند ]كه هر گناهی دلش میانسانی كه ایمان نداشت و آن را نامعقول جلوه می

 گردد.(، در قیامت دنبال راه فرار می6-3كرد )قیامت/انجام دهد[، درباره آن چون و چرا می

 مربوط به چیست؟« دنبال راه فرار گشتن»دهد، باطن عمل خود شخص در دنیا بوده، این اگر هر آنچه در آخرت رخ می

گشت؛ و اینك هنگام مواجهه با افتاد دنبال راه نجات میها میالف. این ظهور ملكات دنیوي اوست كه وقتی در سختی

كند، آن گونه در آیات دیگر حكایت شده میاعتنا بود[ را كامال انكار حقیقت، روال سابقش ]كه نسبت به جدي بودن قیامت بی

 (105، ص20كنند. )المیزان، جورزیدنشان را انكار می( كه در عرصه قیامت، مشركان هم شرك18؛ مجادله/23)انعام/

 پناهی و درماندگی و دنبال راه فرار گشتن نیز بازتاب حقیقت زندگی دنیوي خود اوست!بسا بتوان گفت همین بیب. چه

 شناسيصي انساننکته تخص

اگر توجه كنیم كه قیامت باطن دنیاست، آنگاه این انسانی كه در قیامت دنبال راه فرار است، در همین دنیایش هم حقیقتا 

 كرده با سرگرم كردن خویش، این درماندگی و بیچارگی خود را نادیده بگیرد.پناه بوده است؛ و سعی میمضطرب و بی

 أاَل اللَّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ»فرماید: اي دانست كه میاین آیه را روي دیگر آیهبسا بتوان با این توضیح، چه

یابد؛ بدانید كه دلها تنها با یاد خدا آرامش ؛ كسانی كه ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا آرامش میالْقُلُوب تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ

 (.28)رعد/« بدیامی

كند. ج. انسان موجودي است كه نیازمند و محتاج آفریده شده است؛ و تنها رجوع به خداست كه نیاز واقعی وي را رفع می

(، نیاز خود به خدا را انكار كرد، این گونه نیست كه 7-6نیازي كرد و سر به طغیان برداشت )علق/اگر كسی در دنیا احساس بی

 پشتوانه مانده است.شود چه كسی بینیاز شده باشد؛ و در قیامت است كه معلوم میگاهی بیو تكیهواقعا از هر پناهگاه 
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 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »4

ر گوید كه...( و لذا آن را باند )در آن روز چنین میدانسته« یقول»را ظرف متعلق به « یومئذ»عموم مفسران و علماي نحو، 

را « یومئذ»ر عین اینكه این معنا صحیح است، اما گزینه دیگر این است كه اند. دانسان منحرفی كه منكر قیامت بود تطبیق داده

گوید: آن روز انسان می»شود: به لحاظ نحوي مقول قولِ )= گفته و سخنِ( این انسان قلمداد كنیم و آنگاه مراد از آیه چنین می

 «جاي فرار كجاست.

گوید آخرت اندازد و میه این آیه در قبال آیات قبل، مقایسه بین دو انسان خواهد بود: انسانی كه در آخرت تردید میآنگا

گوید براي رهایی و فرار از عذاب آخرت چه تدبیري كی و كجاست؟ و انسانی كه از حاال دلنگران آخرت خویش است و می

 بیندیشم؟

، صحیح بودن یك معنا، دلیل بر غلط بودن معناي دیگر «اده یك لفظ در چند معناامكان استف»توجه: با توجه به قاعده 

 تواند مورد نظر بوده باشد.شود؛ و لذا هر دو معنا با دو لحاظ جداگانه مینمی

 

 

 11/1/1396                                                وَزَرَ ال کَالَّ   11( آیه 75( سوره قیامت )370

 هترجم

 حاشا! ]كه[ پناهگاهی نیست.

 نکات ترجمه

 «:وَزَرَ»

سنگینی »و دیگري «( پناهگاه»)یا « برندكوهی كه بدان پناه می»كند: یكی اند كه بر دو معنا داللت میگفته« وزر»درباره ماده 

ز این دو معنا اصلی ( هرچند در اینكه كدام یك ا108ص ،6ج اللغة، المقاییس معجم؛ 382ص ،7ج العین، كتاب)« در چیزي

 بوده و دیگري از آن گرفته شده اختالف است:

پناهگاهی در كوه كه بدان پناه »است در معناي « وَزَر»گویند اصل آن، كلمه ( می867ص القرآن، ألفاظ مفرداتبرخی )

 از باب شباهت آن با كوه ساخته شده؛ « سنگینی»به معناي « وِزر»؛ و كلمه «اندبردهمی

 ،5ج الصافی، ؛ تفسیر94ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیق؛ 228ل، اغلب )الفروق فی اللغة، صو در مقاب

اي كه سنگینی»)ثقل( ویا « سنگینی»و به معناي مطلقِ «( أوزار»)جمع آن: « وِزر»( بر این باورند كه اصل این ماده همان 255ص

گویند می« وِزر»شده، و یا به گناه، اند كه بر روي زمین حمل میگفته« وَزَر« »كوه»بوده؛ و از این جهت به « بر چیزي حمل شود

 عَلى أَوْزارَهُمْ یَحْمِلُونَ  هُمْ ؛ و164َ، انعام/أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال كشد )وَچون بار سنگینی است كه انسان آن را بر دوش می

 الْحَرْبُ  تَضَعَ حَتَّى)« وِزر»همچنین به سالح سنگینی كه در جنگ با خود حمل می كنند  (.31، انعام/یَزِرُونَ  ما ساءَ أَال ظُهُورِهِمْ
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 مِنْ  وَزِیراًگویند )« وزیر»كشد ( و به كسی كه بار مشورت دادن و كمك كردن در اداره امور را بر دوش می4؛ محمد/أَوْزارَها

 (20؛ طه/أَهْلِی

ارتباط « پناهگاه»و « كوه»ار رفته، كه غیر از همین یك مورد كه به نحوي با معناي بار در قرآن كریم به ك 27این ماده جمعا 

دارد، در بقیه موارد در همان معناي بار سنگین )اعم از بار مادي، مانند سالح؛ یا معنوي، مانند گناه و بار مسئولیت( به كار رفته 

 است.

 داشتن برحذر مقام در كه است حرفی( توضیح داده شد كه /alaq-http://yekaye.ir/al-96-6) 353در جلسه « كلّا»درباره 

 .رودمی كار به مقابل شخص دیدگاه كردن رد و كردن نفی و

 حدیث

ام هادي ع گوید یكبار متوكل جسارتی در حق ام( زراقه، از محافظان متوكل عباسی، مخفیانه شیعه بوده است. وي می1

انجام داد كه خیلی ناراحت شدم. امام مخفیانه به من فرمود به خدا سوگند آبروي من نزد خدا از شتر صالح كمتر نیست. وقتی 

ماند. كه از اهل علم بود تعریف كردم. گفت: متوكل بیش از سه روز زنده نمی« مودب»منزل رفتم، این واقعه را براي فرزندم 

تنها سه روز در دیارتان به »اي كه خداوند نهایتا به آنها فرمود: ستان صالح را در قرآن كریم نخواندهگفتم چرا؟ گفت مگر دا

(. بیش از سه روز نگذشته بود كه تركان دربار علیه وي 65)هود/« بردار نیست.اي است كه دروغزندگی ادامه دهید و این وعده

دمت امام عرض كردم. فرمود: بله، حق با اوست. وقتی متوكل چنان كرد، شوریدند و وي را به قتل رساندند. مطلب را بعدا خ

هایی است كه به ما رسیده، و دعاي مظلوم علیه ظالم است، به درگاه خداوند دعا كردم و چنین شد. من با دعایی كه از گنج

 دهی؟ فرمود: بله.گفتم آیا آن را به من یاد می

 شود:[معروف شده، با این عبارات شروع می« یمانی»و دعاي « سیف»]متن این دعا كه در كتب دعا، به دعاي 

خداوندا ! من و فالنی دو بنده از بندگان توییم؛ ناصیه ]= پیشانی، زمام[ هر دو ما به دست توست؛ قرارگاه و محل كوچ 

كنیم همانن بدانچه آشكار میدانی و بر نیات ما آگاهی و بر ضمایر ما احاطه داري. علم تو كردن ما و سر و آشكار ما را می

داریم؛ دهیم همانند شناخت توست از آنچه اظهار میعلم تست بدانچه مخفی می داریم؛ و شناختت از آنچه در باطن انجام می

 و چیزي از امور ما بر تو پیچیده و مبهم نشود و حالی از احوال ما بر تو پوشیده نمانَد؛ و نه ما در برابر تو دژي داریم كه ما

مصون بدارد؛ و نه پناهگاهی داریم كه ما را حفظ كند و نه گریزگاهی داریم كه ما را از دست تو برهاند؛ و نه هیچ ظالمی با 

 تواند جلوي تو را بگیرد و یا با سربازانش به جنگ تو برخیزد و ...سلطنتش می

 340ص الحصین، الدرع و یناألم ؛ البلد210ص للكفعمی، ؛ المصباح267ص العبادات، منهج و الدعوات مهج

 مِنْ بَقِینَ لِخَمْسٍ الْجُمُعَةِ یَوْمَ تَأْیِیدَهُ اللَّهُ أَدَامَ الرِّضَا بْنِ یَحْیَى بْنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو الشَّرِیفُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ السَّلَامُ سَاكِنِهِ عَلَى قُرَیْشٍ مَقَابِرِ هَدِبِمَشْ أَرْبَعِمِائَةٍ وَ أَرْبَعٍ سَنَةَ الْحِجَّةِ ذِي

 مِنْ  السَّلَامُ سَاكِنِهِ  عَلَى قُرَیْشٍ مَقَابِرِ بِمَشْهَدِ ثِمِائَةٍثَلَا وَ سِتِّینَ وَ اثْنَتَیْنِ سَنَةِ مِنْ بَقِینَ لِثَلَاثٍ السَّبْتِ یَوْمَ صَدَقَةَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ

[ بُرَیْكٍ ] تریك بْنُ مُحَمَّدُ  الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی وَ الْعَقِیلِیُّ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ جَعْفَرِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْأَزْدِيُّ مُحَمَّدٌ سَلَامَةُ  أَخْبَرَنَا قَالَ حِفْظِهِ

 مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  عَقِیلِ بْنُ جَعْفَرُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ إِجَازَةً الْمَوْصِلِیُّ الْوَاحِدِ عَبْدُ الْقَاسِمِ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الرُّهَاوِيُّ

http://yekaye.ir/al-alaq-96-6/
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 حَدَّثَنِی مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا لَقَا ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَقِیلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

 :عَلَیْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ دَحَمِ أَنْ عْدَفَقَالَ بَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى دَعَا أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ أَبِی عَنْ النَّسَائِیُّ رَوْحِ أَبُو

  كْرُهُذِ یَأْتِی الَّذِي الدُّعَاءِ آخِرِ إِلَى عَبِیدِكَ مِنْ عَبْدَانِ فُلَاناً وَ إِنِّی اللَّهُمَّ

 :قَالَ أَنَّهُ  اًشِیعِیّ كَانَ وَ الْمُتَوَكِّلِ اجِبِحَ[ زَرَافَةَ] زراقة عَنْ ابِإِسْنَادِنَ  ذُكِرَ لَفْظُهُ هَذَا أُخْرَى بِطْرِیقٍ مَذْكُوراً الدُّعَاءَ هَذَا وَجَدْتُ وَ

 عِنْدَهُمْ  وْضِعَهُمَ یُبَیِّنَ أَنْ أَرَادَ أَهْلِهِ وَ  وُلْدِهِ دُونَ وَ جَمِیعاً سِالنَّا دُونَ  مِنْهُ قَرَّبَهُ وَ عِنْدَهُ خَاقَانَ بْنَ  الْفَتْحَ یُحْظِی الْمُتَوَكِّلُ كَانَ

 بِأَحْسَنِ  یُزَیِّنُوا أَنْ النَّاسِ وُجُوهِ وَ الْعَسَاكِرِ سَائِرِ وَ الْقُوَّادِ وَ أُمَرَاءِالْ وَ الْوُزَرَاءِ وَ غَیْرِهِمْ وَ  أَهْلِهِ مِنْ الْأَشْرَافِ مِنَ لَكَتِهِمَمْ جَمِیعَ فَأَمَرَ

 بِسُرَّ  خَاصَّةً خَاقَانَ بْنُ الْفَتْحُ وَ هُوَ إِلَّا أَحَدٌ یَرْكَبَ لَا أَنْ وَ دَیْهِیَ بَیْنَ مُشَاةً یَخْرُجُوا وَ ذَخَائِرِهِمْ وَ عَدَدِهِمْ أَفْخَرِ فِی یَظْهَرُوا وَ التَّزْیِینِ

 الْحَسَنِ أَبَا فَالْأَشْرَا تِهَاجُمْلَ فِی أَخْرَجُوا وَ الْحَرِّ شَدِیدَ ائِظاًقَ یَوْماً كَانَ وَ رَجَّالَةً مَرَاتِبِهِمْ عَلَى أَیْدِیهِمَا بَیْنَ  النَّاسُ مَشَى وَ رَأَى مَنْ

 مِنْ  تَلْقَى مَا عَلَیَّ لَّهِال وَ یَعِزُّ سَیِّدِي یَا َلهُ قُلْتُ  وَ  إِلَیْهِ فَأَقْبَلْتُ ةُزَرَافَ قَالَ الزَّحْمَةِ وَ الْحَرِّ مِنَ لَقِیَهُ مَا عَلَیْهِ  شَقَّ وَ  ع مُحَمَّدٍ بْنَ عَلِیَّ

 بِأَعْظَمَ  قَالَ أَوْ  مِنِّی رَمَبِأَكْ اللَّهِ عِنْدَ صَالِحٍ نَاقَةُ مَا زَرَافَةُ یَا قَالَ وَ لَیَّعَ فَتََوكَّأَ بِیَدِهِ أَخَذْتُ  وَ الْمَشَقَّةِ مِنَ تَكَلَّفْتَهُ دْقَ مَا وَ الطُّغَاةِ هَذِهِ

 دَوَابُّهُمْ  إِلَیْهِمْ مَتْفَقُدِّ  بِاالنْصِرَافِ النَّاسَ أَمَرَ  وَ الرُّكُوبِ مِنَ لْمُتَوَكِّلُا نَزَلَ أَنْ لَىإِ أُحَادِثُهُ وَ مِنْهُ أَسْتَفِیدُ وَ أُسَائِلُهُ أَزَلْ لَمْ وَ مِنِّی قَدْراً

 مِنْ  یَتَشَیَّعُ ؤَدِّبٌمُ لِوَلَدِي وَ دَارِي إِلَى انْصَرَفْتُ وَ وَدَّعْتُهُ وَ فَنَزَلَ رِهِدَا إِلَى مَعَهُ فَرَكِبْتُ فَرَكِبَهَا لَهُ َبغْلَةً قَدَّمْتُ وَ مَنَازِلِهِمْ إِلَى فَرَكِبُوا

 وَ لْمُتَوَكِّلِا رُكُوبِ  مِنْ جَرَى مَا وَ الْحَدِیثَ تَجَارَیْنَا وَ ذَلِكَ دَعِنْ فَحَضَرَ الطَّعَامِ عِنْدَ بِإِحْضَارِهِ عَادَةٌ لِی كَانَتْ وَ الْفَضْلِ  وَ الْعِلْمِ أَهْلِ

 قَوْلِهِ عَنْ مِعْتُهُ سَ مَا وَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ  أَبِی مِنْ اهَدْتُهُشَ مَا لَهُ ذَكَرْتُ  وَ أَیْدِیهِمَا بَیْنَ الِاقْتِدَارِ ذَوِي وَ أَشْرَافِالْ مَشْیِ وَ الْفَتْحِ

 اللَّهِ  وَ لَهُ فَقُلْتُ هُ؟مِنْ  اللَّفْظَ هَذَا سَمِعْتَ إِنَّكَ  بِاللَّهِ قَالَ وَ یَدَهُ عَفَرَفَ مَعِی یَأْكُلُ الْمُؤَدِّبُ كَانَ وَ مِنِّی قَدْراً بِأَعْظَمَ عِنْدِي صَالِحٍ نَاقَةُ مَا

 وَ  إِحْرَازَهُ تُرِیدُ  مَا زَْأحْرِ وَ كَأَمْرِ فِی فَانْظُرْ یَهْلِكُ وَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ مِنْ أَكْثَرَ مَمْلَكَتِهِ فِی یَبْقَى لَا الْمُتَوَكِّلَ أَنَّ  اعْلَمْ لِیَ فَقَالَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ

 مَا أَ قَالَفَ لَكَ أَیْنَ مِنْ لَهُ فَقُلْتُ یَجْرِي سَبَبٌ أَوْ تَحْدُثُ دِثَةٍبِحَا أَمْوَالُكُمْ فَتَهْلِكَ الرَّجُلِ هَذَا هَلَاكُ یَفْجَأَكُمْ لَا كَیْ لِأَمْرِكَ تَأَهَّبْ

 قَوْلُ  یُبْطَلَ أَنْ یَجُوزُ لَا وَ مَكْذُوبٍ غَیْرُ وَعْدٌ ذلِكَ أَیَّامٍ ثَالثَةَ كُمْدارِ فِی تَمَتَّعُوا تَعَالَى قَوْلَهُ وَ النَّاقَةِ وَ ع لِحٍصَا قِصَّةِ فِی الْقُرْآنَ قَرَأْتَ

 وَ قَطَعُوهُ وَ  لُوهُفَقَتَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى الْأَتْرَاكُ وَ وَصِیفٌ وَ بغا هُمَعَ وَ الْمُْنتَصِرُ هَجَمَ حَتَّى الثَّالِثُ الْیَوْمُ جَاءَ مَا اللَّهِ فَوَ زَرَافَةُ قَالَ الْإِمَامِ

 ذَلِكَ  بَعْدَ ع الْحَسَنِ أَبَا الْإِمَامَ فَلَقِیتُ مَمْلَكَتَهُ وَ نِعْمَتَهُ اللَّهُ  الَأَزَ وَ الْآخَرِ مِنَ  أَحَدُهُمَا یُعْرَفْ لَمْ حَتَّى قِطَعاً جَمِیعاً الْخَاقَانِ بْنَ الْفَتْحَ

 الْحُصُونِ  مِنَ أَعَزُّ یَهِ آبَائِنَا مِنْ نَتَوَارَثُهَا كُنُوزٍ إِلَى رَجَعْتُ الْجَهْدُ نِّیمِ بَلَغَ لَمَّا إِنَّهُ صَدَقَ فَقَالَ قَالَهُ مَا وَ الْمُؤَدِّبِ مَعَ جَرَى مَا عَرَّفْتُهُ وَ

 وَ َفعَلَّمَنِیهِ تُعَلِّمَنِیهِ أَنْ  رَأَیْتَ إِنْ سَیِّدِي یَا لَهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَأَهْلَكَهُ عَلَیْهِ بِهِ فَدَعَوْتُ الظَّالِمِ عَلَى لْمَظْلُومِا دُعَاءُ هُوَ  وَ الْجُنَنِ وَ السِّلَاحِ وَ

 :هُوَ

 عَلَانِیَتَنَا وَ سِرَّنَا وَ مَثْوَانَا وَ مُنْقَلَبَنَا تَعْلَمُ وَ مُسْتَوْدَعَنَا وَ مُسْتَقَرَّنَا تَعْلَمُ بِیَدِكَ نَوَاصِینَا عَبِیدِكَ مِنْ عَبْدَانَ فُلَانٍ بْنَ فُلَانَ وَ إِنِّی اللَّهُمَّ

 یَنْطَوِي لَا وَ نُظْهِرُهُ بِمَا تِكَكَمَعْرِفَ نُبْطِنُهُ بِمَا مَعْرِفَتُكَ وَ نُخْفِیهِ بِمَا كَعِلْمِكَ نُبْدِیهِ بِمَا عِلْمُكَ بِضَمَائِرِنَا تُحِیطُ وَ نِیَّاتِنَا عَلَى تَطَّلِعُ وَ
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 یَفُوتُكَ هَارِبٌ لَا وَ  یَحْرُزُنَا 1]وَزَرٌ[ حِرْزٌ لَا وَ یُحَصِّنُنَا مَعْقِلٌ مِنْكَ  لَنَا لَا وَ أَحْوَالِنَا مِنْ حَالٌ دُونَكَ یَسْتَتِرُ لَا وَ أُمُورِنَا مِنْ ءٌشَیْ  عَنْكَ

 2جُنُودُهُ عَنْهُ یُجَاهِدُكَ لَا وَ بِسُلْطَانِهِ مِنْكَ مُالظَّالِ یَمْتَنِعُ لَا وَ مِنَّا
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 . ادامه متن دعا چنین است: 2

 وَ  عَلَیْكَ مِنَّا الْمَقْهُورِ تَوَکُّلُ وَ بِكَ مِنَّا الْمَظْلُومِ فَمَعَاذُ لَجَأَ أَیْنَ عَلَیْهِ قَادِرٌ وَ سَلَكَ مَا أَیْنَ مُدْرِکُهُ أَنْتَ بِکَثْرَةٍ مُتَعَزِّزٌ یُعَازُّكَ لَا وَ بِمَنْعَةٍ الِبٌمُغَ یُغَالِبُكَ لَا وَ

 الْمُرْتَجَةُ  الْأَبْوَابُ دُونَهُ  أُغْلِقَتْ إِذَا بَابَكَ یَطْرُقُ  وَ الْأَفْنِیَةُ  نَفَتْهُ  إِذَا بِكَ یَلُوذُ وَ  النَّصِیرُ عَنْهُ قَعَدَ إِذَا یَسْتَصْرِخُكَ وَ الْمُغِیثُ لَهُخَذَ إِذَا بِكَ یَسْتَغِیثُ  وَ إِلَیْكَ  رُجُوعُهُ

  ً لَطِیفا بَصِیراً سَمِیعاً  الْحَمْدُ فَلَكَ لَهُ یَدْعُوَكَ أَنْ قَبْلَ یُصْلِحُهُ مَا تَعْرِفُ وَ إِلَیْكَ یَشْکُوهُ أَنْ قَبْلَ بِهِ حَلَّ  مَا مُتَعْلَ الْغَافِلَةُ الْمُلُوكُ عَنْهُ احْتَجَبَتْ إِذَا إِلَیْكَ یَصِلُ وَ

 وَ  بَرِّهِمْ وَ شَقِیِّهِمْ وَ سَعِیدِهِمْ أَجْمَعِینَ خَلْقِكَ فِي مَشِیئَتِكَ نَافِذِ وَ مِكَحُکْ مَاضِي وَ قَدَرِكَ جَارِی وَ قَضَائِكَ مُحْکَمِ وَ عِلْمِكَ سَابِقِ فِي کَانَ قَدْ إِنَّهُ اللَّهُمَّ

 وَ  لَهُ  جَعَلْتَهَا الَّتِي حَالِهِ  بِعُلُوِّ عَلَيَّ تَجَبَّرَ وَ إِیَّاهُ لْتَهُخَوَّ الَّذِی بِسُلْطَانِهِ  عَلَيَّ تَعَزَّزَ وَ لِمَکَانِهَا عَلَيَّ بَغَى وَ بِهَا فَظَلَمَنِي قُدْرَةً عَلَيَّ فُلَانٍ بْنِ لِفُلَانِ جَعَلْتَ أَنْ فَاجِرِهِمْ

 وَ  لِضَعْفِي مِنْهُ الِانْتِصَارِ عَلَى قْدِرْأَ لَمْ  وَ احْتِمَالِهِ  عَنِ  ضَعُفْتُ بِشَرٍّ تَغَمَّدَنِي وَ عَلَیْهِ  الصَّبْرِ عَنِ عَجَزْتُ  بِمَکْرُوهٍ فَقَصَدَنِي عَنْهُ حِلْمُكَ أَطْغَاهُ وَ  لَهُ إِمْلَاؤُكَ غَرَّهُ

 حَسِبَ  وَ عْفٍضَ مِنْ عَنْهُ حِلْمَكَ أَنَّ فَظَنَّ نَقِمَتَكَ خَوَّفْتُهُ وَ سَطْوَتَكَ حَذَّرْتُهُ وَ بِعُقُوبَتِكَ تَوَعَّدْتُهُ  وَ عَلَیْكَ أَمْرِهِ فِي تَوَکَّلْتُ وَ  إِلَیْكَ فَوَکَلْتُهُ لِذُلِّي مِنْهُ الِانْتِصَافِ

 فِي اسْتَشْرَى وَ عُدْوَانِهِ فِي لَجَّ وَ ظُلْمِهِ فِي تَتَابَعَ وَ غَیِّهِ فِي تَمَادَى لَکِنَّهُ وَ بِأُولَى ثَانِیَةٍ عَنْ انْزَجَرَ  لَا وَ أُخْرَى عَنْ وَاحِدَةٌ تَنْهَهُ لَمْ وَ عَجْزٍ  مِنْ لَهُ إِمْلَاَءكَ أَنَّ

 مُسْتَضْعَفٌ  سَیِّدِی یَا ذَا أَنَا فَهَا الْبَاغِینَ عَنِ  تَحْبِسُهُ لَا الَّذِی بِبَأْسِكَ اکْتِرَاثٍ قِلَّةِ وَ الظَّالِمِینَ عَنِ تَرُدُّهُ لَا الَّذِی لِسَخَطِكَ تَعَرُّضاً وَ سَیِّدِی یَا عَلَیْكَ جُرْأَةً طُغْیَانِهِ

 الْمَذَاهِبُ عَلَيَّ انْغَلَقَتْ وَ حِیلَتِي ضَاقَتْ وَ صَبْرِی قَلَّ  قَدْ مَقْهُورٌ مُرَوَّعٌ خَائِفٌ وَجِلٌ مَغْضُوبٌ عَلَيَّ مَبْغِيٌّ  مَغْلُوبٌ بِعَنَائِهِ مُسْتَذَلٌّ سُلْطَانِهِ  تَحْتَ مُسْتَضَامٌ یَدَیْهِ فِي

 مِنْ  اسْتَنْصَرْتُهُ مَنِ خَذَلَنِي وَ  ظُلْمِهِ ِإزَالَةِ فِي اْلآرَاءُ عََليَّ اشْتَبَهَتْ  وَ عَنِّي مَکْرُوهِهِ دَفْعِ فِي رِیأُمُو عَلَيَّ  الْتَبَسَتْ وَ جِهَتُكَ إِلَّا الْجِهَاتُ عَلَيَّ  انْسَدَّتْ وَ إِلَیْكَ إِلَّا

 یَا إِلَیْكَ فَرَجَعْتُ عَلَیْكَ إِلَّا یَدُلَّنِي فَلَمْ دَلِیلِي اسْتَرْشَدْتُ وَ یْكَإِلَ بِالرَّغْبَةِ إِلَيَّ فََأشَارَ نَصِیحِي اسْتَشَرْتُ وَ طُرّاً خَلْقِكَ مِنْ  بِهِ تَعَلَّقْتُ مَنْ أَسْلَمَِني وَ عِبَادِكَ

 لَا الَّذِی الْحَقُّ قَوْلُكَ وَ قُْلتَ فَإِنَّكَ عَائِيدُ إِجَابَةَ وَ ُنصْرَتِي فِي وَعَْدكَ أَنْتَجِزُ بِكَ إِلَّا لِي خَلَاصَ لَا وَ عِنْدَكَ إِلَّا فَرَجَ لَا أَنَّهُ عَالِماً مُسْتَکِیناً رَاغِماً صَاغِراً مَوْلَایَ

 أَمَرْتَنِي مَا فَاِعلٌ نَاأَ وَ لَکُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُوِني -أَسْمَاؤُكَ تَقَدَّسَتْ وَ جَلَالُكَ جَلَّ قُلْتَ وَ اللَّهُ لَیَنْصُرَنَّهُ عَلَیْهِ بُغِيَ ثُمَّ بِهِ عُوقِبَ ما بِمِثْلِ عاقَبَ مَنْ وَ -یُبَدَّلُ لَا وَ یُرَدُّ

 أَنَّ سَیِّدِی یَا لَأَعْلَمُ إِنِّي وَ الْمِیعادَ یُخْلِفُ ال مَنْ یَا وَعَدْتَنِي کَمَا لِي فَاسْتَجِبْ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ -دَلَلْتَنِي عَلَیْهِ أَنْتَ وَ بِهِ أَمُنُّ کَیْفَ وَ عَلَیْكَ مَنّاً لَا بِهِ

 تَخَافُ  لَا وَ مُنَابِذٌ  قَبْضَتِكَ عَنْ یَخْرُجُ لَا وَ مُعَانِدٌ یَسْبِقُكَ لَا لِأَنَّكَ لِلْمَغْصُوبِ الْغَاصِبِ مِنَ فِیهِ تَأْخُذُ وَقْتاً لَكَ أَتَیَقَّنُ وَ لِلْمَظْلُومِ الظَّالِمِ مِنَ فِیهِ تَنْتَقِمُ یَوْماً كَلَ

 عَلَى غَالِبٌ سُلْطَاُنكَ وَ  قُدْرَةٍ کُلِّ فَوْقَ مَوْلَایَ وَ سَیِِّدی یَا عَلَيَّ فَقُدْرَتُكَ حِلْمِكَ انِْتظَارِ وَ أَنَاتِكَ  عََلى الصَّبْرَ بِيَ یَبْلُغَانِ لَا هَلَعِي وَ جَزَعِي لَکِنْ وَ فَائِتٍ فَوْتَ

 وَ  لَهُ أَنَاتِكَ طُولُ وَ فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ عَنْ حِلْمُكَ رَبِّ یَا أَضَرَّنِي قَدْ وَ أَنْظَرْتَهُ إِنْ وَ إِلَیْكَ ظَالِمٍ  کُلِّ جُوعُرُ وَ -أَمْهَلْتَهُ إِنْ وَ  إِلَیْكَ أَحَدٍ کُلِّ مَعَادُ وَ سُلْطَانٍ کُلِّ

 ظُلْمِي عَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ أَوْ یُنِیبَ  أَنْ الْمَاضِیَةِ قُدْرَتِكَ  وَ النَّافِذِ  قَضَائِكَ فِي کَانَ فَإِنْ بِوَعْدِكَ الْیَقِینُ  وَ بِكَ الثِّقَةُ  لَا لَوْ عَلَيَّ یَسْتَوْلِي الْقُنُوطُ کَادَ وَ إِیَّاهُ إِمْهَالُكَ

 أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتِكَ إِزَالَةِ  قَبْلَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ  قَلْبِهِ فِي لِكَذَ أَوْقِعْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُمَّ فَصَلِّ مِنِّي رَکِبَ مَا عَظِیمِ عَنْ یَنْتَقِلَ وَ عَنِّي مَکْرُوهَهُ  یَکُفَّ أَوْ

 دَعْوَتِي إِجَابَةَ عَلَیْهِ  الْمَبْغِيِّ مَظْلُومِالْ نَاصِرَ یَا فَأَسْأَُلكَ ظُلْمِي عَلَى مُقَامٍ مِنْ  ذَلِكَ غَیْرُ بِهِ عِلْمِكَ فِي کَانَ إِنْ وَ عِنْدِی صَنَعْتَهُ الَّذِی مَعْرُوفَكَ تَکْدِیرِهِ وَ عَلَيَّ بِهَا

[ فُلَ  وَ] هُعَنْ افْضُضْ وَ سُلْطَانَهُ  وَ نِعْمَتَهُ اسْلُبْهُ وَ مُنْتَصِرٍ  مَلِیكٍ مُفَاجَاةَ غَفْلَتِهِ فِي افْجَأْهُ وَ مُقْتَدِرٍ عَزِیزٍ  أَخْذَ  مَأْمَنِهِ مِنْ  خُذْهُ وَ مُحَمَّدٍ  آلِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ

 .بِالْإِحْسَانِ یُجَازِهِ  لَمْ  الَّذِی عِزِّكَ سِرْبَالَ عَنْهُ انْزَعْ وَ بِالشُّکْرِ  یُقَابِلْهَا لَمْ  الَّتِي نِعْمَتِكَ مِنْ أَعِرْهُ وَ مُفَرِّقٍ کُلَّ أَنْصَارَهُ فَرِّقْ وَ مُمَزَّقٍ کُلَّ مُلْکَهُ مَزِّقْ وَ أَعْوَانَهُ وَ جُمُوعَهُ

 أَثَرَهُ عِفَّ وَ مُلْکَهُ ابْتَزَّ وَ عُمُرَهُ ابْتُرْ وَ الْبَاغِیَةِ الْفِئَاتِ خَاذِلَ  یَا اخْذُلْهُ  وَ الظَّالِمَةِ الْأُمَمِ  مُبِیرَ یَا أَبِرْهُ وَ الْخَالِیَةِ الْقُرُونِ مُهْلِكَ یَا أَهْلِکْهُ  وَ الْجَبَابِرَةِ قَاصِمَ  یَا اقْصِمْهُ وَ

 لَا وَ هَتَکْتَهَا إِلَّا جُنَّةً لَهُ تَدَعْ لَا وَ حَتْفَهُ عَجِّلْ وَ أَنَْفهُ أَرْغِمْ وَ سَنَامَهُ جُبَّ وَ شِدَّتَهُ اْهشِمْ وَ نَفْسَهُ أَزْهِقْ  وَ شَمْسَهُ کَوِّرْ وَ َنَهارَهُ أَظْلِمْ وَ نَارَهُ  أَطْفِئْ وَ  خَبَرَهُ اقْطَعْ وَ

 أَرْحَامَهُ  وَ أَحِبَّاءَهُ وَ  جُنْدَهُ وَ أَنْصَارَهُ أَرِنَا وَ  قَطَعْتَهُ إِلَّا سَبَباً لَا وَ  وَهَنْتَهُ إِلَّا رُکْناً لَا وَ -وَضَعْتَهَا إِلَّا عُلُوٍّ قَائِمَةَ لَا وَ  فَرَّقْتَهَا إِلَّا مُجْتَمِعَةً  کَلِمَةً لَا وَ  قَصَمْتَهَا إِلَّا دِعَامَةً

 الْمُتَحَیِّرَةَ  الْأُمَّةَ وَ اللَّهِفَةَ الْأَفْئِدَةَ  وَ الْوَجِلَةَ الْمُنْقَلِبَةَ  الْقُلُوبَ أَمْرِهِ بِزَوَالِ  اشْفِ وَ الْأُمَّةِ عَلَى الظُّهُورِ بَعْدَ الرُّءُوسِ مُقْنِعِي وَ الْکَلِمَةِ اجْتِمَاعِ بَعْدَ  شَتَّى وَ الْأُلْفَةِ بَعْدَ عَبَادِیدَ

 الْمَهْجُورَةَ  الْمَدَارِسَ وَ الْمُحَرَّفَةَ  الْآیَاتِ  وَ الْمُتَغَیَّرِةَ التِّلَاوَاتِ وَ الْمُغَیَّرَةَ الْمَعَالِمَ  وَ الدَّاثِرَةَ  السُّنَنَ وَ الْمُهْمَلَةَ الْأَحْکَامَ وَ الْمُعَطَّلَةَ  الْحُدُودَ بِبَوَارِهِ أَدِلْ  وَ الضَّائِعَةَ  الْبَرِیَّةَ وَ
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سودي ندارد[ به  ... ایام سالمتی را قبل از مریضی و جوانی را قبل از پیري غنیمت بشمارید؛ و قبل از پشیمانی ]اي كه

اید و گذر روزگار موكل به غفلتی طوالنی نیندازد، چرا كه اجل، آرزو را ویران نم اند شما راتوبه اقدام كنید؛ و مهلتی كه داده

 شده كه از مدت ]عمر[ بكاهد و دوستان را بپراكند.

اي قرار دهد كه دیگر خداوند رحمتتان كند، به توبه اقدام كنید قبل از اینكه مرگ در رسد، شما را در معرض امري مخفی

 نخواهد بود؛ با وجود آن برگشتی در كار

خود دلخوش  و با ترس ]و زاري به درگاه خدا[ بر دور و دراز بودن سفر غلبه كنید، كه چه بسیار غافلی كه به غفلت

نواز برافراشت و با داشت، و در مهلتی كه به او داده بودند تعلل ورزید، آرزوهاي دراز در سر پروراند و ساختمانهاي چشم

ز عزت و شرافت را كوتاهتر كرد؛ پس مرگ با ناكام گذاشتن آرزوهایش جوابش را داد، و بعد ابلندي آرزویش، نزدیكیِ اجلش 

گردد؛ گر برنمیاش ماند؛ غایب شد و دیو جایگاهی رفیع ]كه در دنیا براي خود درست كرده بود[ در گروي اعمال هالك كننده

 دهد؛ و پشیمان شد و سودي نمی

روي آنچه به گرا فردا به سعادت رساند، و خودش در  ايها، دیگريافتاد و با همانبا آنچه گرد آورد امروز به شقاوت 

ه نخی او را شد؛ آنچه در دنیا رها كرد، به اندازدست خویش كسب كرده بود ماند، در حالی كه از زن و فرزندانش جدا می

 نیاز نكرد و راهی به رهایی نیافت؛بی

است كه در پی  لی كه این مرگروید، در حاستید و به كدام پناهگاه و گریزگاه میپس، اي بندگان خدا، دنبال چه كاري ه

دارد؛ و روز و شب، آرَد و نه حرمت شریف را میآورد؛ نه رحمی بر ضعیف میشماست، یكی را پس از دیگري از پا درمی

 رانند.كنند و او را با تشویق خود به پیش میاجل را دائما تشویق می

ب، و خواهد آمد، نزدیك است؛ و وراي آن عجب اندر عجب است؛ پس جوابی آماده كنید براي روز حساو هر چه كه 

 توشه افزون سازید براي روز معاد.

گرداند یمسازد و مقرب درگاهش خداوند ما و شما را با طاعت خویش حفظ كند و ما و شما را بر آنچه بدو نزدیك می

 اوییم...یاري دهد كه ما تنها به او و براي 

                                                      
 الْأَقْدَامَ بِهِ أَرِحْ وَ الظَّامِئَةَ الْأَکْبَادَ وَ اللَّاغِبَةَ اللَّهَوَاتِ بِهِ أَرْوِ وَ السَّاغِبَةَ الْخِمَاصَ بِهِ َأشْبِعْ وَ الْمُتْعَبَةَ الْأَقْدَامَ بِهِ أَرِحْ وَ الْمَهْدُومَةَ الْمَسَاجِدَ وَ ةَالْمَجْفُوَّ الْمَحَارِیبَ وَ

 وَ  الْکُبْرَى بَطْشَتَكَ أَرِهِ وَ  -نَعِیمَهُ نَغِّصْ  وَ حَرِیمَهُ  أَبِحْ وَ مِنْهَا إِقَالَةَ  لَا بِعَثْرَةٍ  وَ  مَعَهَا انْتِعَاشَ لَا بِنَکْبَةٍ وَ مِنْهَا شِفَاءَ لَا سَاعَةٍ وَ لَهَا أُخْتَ الَ بِلَیْلَةٍ  أَطْرِقْهُ وَ الْمُتْعَبَةَ 

 الَّتِي بِمَنْعَتِكَ مِنْهُ امْنَعْنِي وَ الشَّدِیدِ مِحَالِكَ وَ الْقَوِیَّةِ بِقُوَّتِكَ لِي اغْلِبْهُ  وَ سُلْطَانِهِ مِنْ أَعَزُّ هُوَ الَّذِی سُلْطَانَكَ وَ قُدْرَةٍ کُلِّ فَوْقَ هِيَ الَّتِي قُدْرَتَكَ وَ الْمُثْلَى نَقِمَتَكَ

 وَ حَوْلِهِ إِلَى أَحْوِجْهُ وَ قُوَّتِكَ وَ حَوْلِكَ مِنْ أَبْرِئْهُ وَ  تُرِیدُ لِمَا فَعَّالٌ إِنَّكَ یُرِیدُ  فِیمَا نَفْسِهِ إِلَى کِلْهُ وَ تُرُهُتَسْ لَا بِسُوءٍ وَ تَجْبُرُهُ لَا بِفَقْرٍ ابْتَلِهِ وَ ذَلِیلٌ فِیهَا خَلْقٍ کُلُّ

 وَ  بَدَنِهِ فِي شُغَُلهُ اجْعَلْ وَ عَوْلَتَهُ أَطِلْ وَ دَوْلَتَهُ َأزِلْ وَ  أَمَلَهُ خَیِّبْ وَ أَجَلَهُ انْقُصْ وَ وُلْدَهُ یْتِمْأَ وَ جَسَدَهُ أَسْقِمْ وَ بِمَشِیئَتِكَ مَِشیَّتَهُ ادْفَعْ وَ بِمَکْرِكَ مَکْرَهُ أَذِلَّ وَ قُوَّتِهِ

 إِذَا بِغَیْظِهِ أَمِتْهُ وَ مَآلِ شَرِّ إِلَى عَاقِبَتَهُ وَ اضْمِحْلَالٍ فِي سُلْطَانَهُ وَ سَفَالٍ فِي دَّهُجَ وَ انِْتقَالٍ إِلَى نِعْمَتَهُ وَ َزوَالٍ إِلَى أَمْرَهُ وَ ضَلَالٍ فِي کَیْدَهُ صَیِّرْ وَ حُزْنِهِ مِنْ تَفُکَّهُ لَا

 رَبِّ  لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ تَنْکِیلًا أَشَدُّ وَ بَأْساً أَشَدُّ فَإِنَّكَ عَلَیْهِ  بِهَا تُدَمِّرُ  لَمْحَةً الْمَحْهُ وَ عَدَاوَتَهُ وَ سَطْوَتَهُ وَ لَمْزَهُ  وَ هَمْزَهُ وَ شَرَّهُ قِنِي وَ أَبْقَیْتَهُ إِنْ لِحُزْنِهِ  أَبْقِهِ وَ أَمَتَّهُ

 .الْعالَمِینَ 
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 فَإِنَّ الْغَفْلَةِ طُولِ  لَیعَ  الْمُهْلَةُ یَحْمِلَنَّكُمُ لَا وَ النَّدَمِ قَبْلَ التَّوْبَةَ  وابَادِرُ وَ الْهَرَمِ قَبْلَ الشَّیْبَةِ  وَ السَّقَمِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَیَّامَ ... اغْتَنِمُوا

 لَا الَّتِی لِلْغِیبَةِ بَرَزُوا وَ وْبَةِالنَّ حُضُورِ  قَبْلَ بِالتَّوْبَةِ اللَّهُ رَحِمَكُمُ فَبَادِرُوا ةِالْأَحِبَّ تَفْرِیقِ وَ الْمُدَّةِ بِنَقْصِ مُوَكَّلَةٌ الْأَیَّامُ وَ الْأَمَلَ یَهْدِمُ الْأَجَلَ

 مَشِیداً بَنَی وَ بَعِیداً لَفَأَمَّ بِمُهْلَتِهِ تَعَلَّلَ وَ لِغَفْلَتِهِ وَثِقَ  غَافِلٍ مِنْ مْ فَكَ الْمَخَافَةِ طُولِبِ الْمَسَافَةِ بُعْدِ عَلَی اسْتَعِینُوا وَ الْأَوْبَةَ مَعَهَا یَنْتَظِرُ

 غَابَ  قَدْ عَمَلِهِ بِمُوبِقَاتِ ناًمُرْتَهَ الرِّفْعَةِ وَ الشَّرَفِ وَ الْمَنَعَةِ وَ الْعِزِّ بَعْدَ ارَفَصَ أُمْنِیَّتِهِ بِانْقِطَاعِ مَنِیَّتُهُ فَاجَأَتْهُ أَمَلِهِ بُعْدُ َأجَلِهِ بِقُرْبِ فَنَقَصَ

 لَا وَلَدِهِ وَ هْلِهِ أَ عَنْ ذَاهِلًا یَدِهِ بِكَسْبِ مُرْتَهَناً بَقِیَ وَ  غَدِهِ فِی هُغَیْرُ بِهِ سَعِدَ وَ یَوْمِهِ فِی جَمَعَ بِمَا شَقِیَ وَ انْتَفَعَ فَمَا نَدِمَ وَ یَرْجِعُ فَمَا

 فِی الْمَوْتُ هَذَا وَ  الْمَهْرَبُ وَ  الْمَفَرُّ أَیْنَ إِلَی وَ الدَّلَجُ وَ التَّعَرُّجُ اللَّهِ عِبَادَ فَعَلَامَ سَبِیلًا مَنَاصٍ إِلَی َیجِدُ لَا وَ فَتِیلًا تَرَكَ مَا عَنْهُ یُغْنِی

 حَثِیثاً  سَوْقاً انِهِ یَسُوقَ وَ تَحْثِیثاً الْأَجَلَ یَحُثَّانِ الْجَدِیدَانِ وَ  رِیفٍشَ عَلَی یُعْرَجُ لَا وَ  ضَعِیفٍ عَلَی یَتَحَنَّنُ فَالْأَوَّلَ لَا الْأَوَّلَ  یَخْتَرِمُ  الطَّلَبِ

 وَ  اللَّهُ عَصَمَنَا الْمَعَادِ لِیَوْمِ الزَّادَ واأَكْثِرُ وَ الْحِسَابِ  لِیَوْمِ الْجَوَابَ فَأَعِدُّوا الْعَجَبُ الْعَجَبُ ذَلِكَ وَرَاءِ مِنْ وَ فَقَرِیبٌ آتٍ هُوَ مَا كُلُّ وَ

 ...لَه وَ بِهِ نَحْنُ فَإِنَّمَا هِلَدَیْ یُزْلِفُ وَ إِلَیْهِ یُقَرِّبُ مَا عَلَی إِیَّاكُمْ وَ أَعَانَنَا وَ بِطَاعَتِهِ إِیَّاكُمْ

 

 هاي منسوب به امام سجاد ع آمده است:( در فرازي از یكی از مناجات3

اي د بود حال بندهام؛ اما چگونه خواهورزیدهكشم از اینكه تو را بخوانم در حالی كه بر گناهانم اصرار مین خجالت میو م

 كه آقایش را نخواند؟ و كجا گریزگاه و پناهگاه خواهد داشت اگر او طردش كند؟

من رحم نیاري؟  رحم آوَرَد اگر تو بر رسد اگر لغزشم را نادیده نگیري؟ و چه كسی بر منخدایا ! چه كسی به فریادم می

كجا فرار توانم  و چه كسی دركم كند اگر تو دركم نكنی ]یا: چه كسی خطایم را جبران كند اگر تو خطایم را جبران نكنی[؟ و

 كرد اگر امیدم نزد تو روا نشود؟ ...

كند! به كجا فرار كنم فكرم جاي خوش میشود و در جایگاه نظر و اي كه در دلم وارد میخدایا ! دشمنی برایم قرار داده

 اگر از جانب تو در برابر او یاري نشوم؟ ...

 141-139ص ،91ج األنوار، بحار

  جَل وَ عَزَّ لِلَّهِ اْلمُنَاجَاةِ فِی هُوَ وَ ع السَّاجِدِینَ سَیِّدِ یإِلَ مَنْسُوباً الدُّعَاءَ هَذَا الْكُتُبِ بَعْضِ فِی وَجَدْتُ

 یَطْرُدَه أَنْ مَلْجَؤُهُ وَ مَفَرُّهُ أَیْنَ وَ سَیِّدَهُ یَدْعُو لَا بِعَبْدٍ كَیْفَ وَ الذُّنُوبِ یعَلَ مُصِرٌّ أَنَا وَ  أَدْعُوَكَ أَنْ أَسْتَحْیِی اأَنَ وَ 1...

                                                      
 . جمالت قبلي این دعا چنین است: 1

 کَثْرَةُ  لِسَانِي کَلَّتْ قَدْ وَ الْإِحْسَانِ مَعَ َکرَمِكَ کَثْرَةِ مِنْ وَ الْعِصْیَانِ مَعَ الذُّنُوبِ کَثْرَةِ مِنْ تَحَیَّرْتُ وَ  بُِهتُّ قَدْ فَإِنِّي َأْعصِیَكَ لَا حَتَّى تَعْصِمَنِي َأنْ أَْسأَلُكَ إِلَهِي

 الْعَاصِي أَنَا وَ دْعُوكَأَ کَیْفَ وَ  لِسَانِي الْمَعَاصِي رَسَأَخْ قَدْ وَ أَدْعُوكَ لِسَانٍ  أَیِّبِ وَ وَجْهِي الذُّنُوبُ أَخْلَقَ قَدْ وَ أَلْقَاكَ  وَجْهٍ  فَبِأَیِّ وَجْهِي مَاءَ عَنِّي أَذْهَبَتْ وَ ذُنُوبِي

 وَ  أَفْرَحُ َکیْفَ وَ  َأنْتَ تَأَنْ  وَ أَْدعُوكَ لَا کَیْفَ وَ أَنَا أَنَا وَ  أَْدعُوكَ کَیْفَ وَ الْکَرِیمُ أَْنتَ وَ أَحْزَنُ کَیْفَ وَ الْعَاصِي أَنَا وَ أَفْرَحُ کَْیفَ وَ الْکَرِیمُ أَنْتَ وَ أَدْعُوكَ  لَا کَیْفَ وَ

 ؛عَرَفْتُكَ قَدْ وَ أَحْزَنُ کَیْفَ وَ عَصَیْتُكَ قَدْ
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 ضَاقَتْ  إِذَا الْفِرَارُ  أَیْنَ وَ تُدْرِكْنِی لَمْ إِنْ یُدْرِكُنِی مَنْ وَ تَرْحَمْنِی لَمْ إِنْ یَرْحَمُنِی مَنْ وَ عَثْرَتِی تُقِلْنِی لَمْ إِنْ  أَسْتَغِیثُ بِمَنْ إِلَهِی

  1... أُمْنِیَّتِی لَدَیْكَ

 2... عَلَیْه عَوْنٌ مِنْكَ یَكُنْ لَمْ إِذَا الْفِرَارُ أَیْنَ وَ مِنِّی الْفِكْرَةِ وَ الرَّأْيِ مَحَلَّ یَحُلُّ وَ قَلْبِی یَدْخُلُ عَدُوّاً لِی جَعَلْتَ إِلَهِی

                                                      
 تُحْرِقَ  أَنْ فَمُحَالٌ أَنْوَارِكَ نْمِ نُورٌ الشَّیْبَةُ إِلَهِي صِفَاتُكَ الْعَفْوُ وَ صِفَاتُنَا الذُّنُوبُ إِلَهِي یُحْیِینِي رَجَاؤُكَ وَ یُمِیتُنِي خَوْفُكَ رَجَاءٍ وَ خَوْفٍ بَیْنَ بَقِیتُ . إِلَهِي 1

 وَ  الْقَبِیحَةِ فْعَالِيَأَ مَعَ الْجَنَّةَ أَتَمَنَّى وَ أَدْعُوكَ کَیْفَ وَ إِلَهِي النَّارَ أُدْخَلِ لَمْ الْجَنَّةَ  حُرِّمْتُ إِذْ لَیْتَهَا فَیَا النَّارِ عَلَى مَمَرُّهَا لَکِنْ وَ الْأَبْرَارِ دَارُ الْجَنَّةُ إِلَهِي بِنَارِكَ نُورَكَ

 َعصَیُْتكَ  إِنْ وَ أَرْجُوكَ الَّذِی أَنَا إِلَهِي ذِکْرَكَ قَلْبِي یَنْسَى لَا وَ  عَصَیْتُكَ إِنْ وَ أَدْعُوكَ  الَّذِی أَنَا إِلَهِي الْجَمِیلَةِ الْحَسَنَةِ أَفْعَالِكَ مَعَ الْجَنَّةَ أَتَمَنَّى وَ  أَدْعُوكَ لَا کَیْفَ

 الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  لَا فَإِنَّهُ الْعَظِیمَةَ ذُنُوبِيَ لِي اغْفِرْ الْعَظِیمِ بِعَفْوِكَ إِلَهِي ذُنُوبِي مِنْ أَعْظَمُ عَفْوُكَ لَکِنْ  وَ عَظِیمَةٌ ذُنُوبِي إِلَهِي مَوْلَایَ  یَا عَفْوِكَ بِکَثْرَةِ رَجَائِي نْقَطِعُیَ  لَا وَ

 وَ  یَوْمِي قَدَّمْتُ مَا تَکْتُبُ وَ لَاهِیاً أُمْسِي وَ بَطَّالًا فَأُصْبِحُ شَهْوَتِي یَعْرِضُ حِینَ عَزْمِي أَتْرُكُ  وَ عَهْدِی فَأَنْقُضُ أُعَاهِدُكَ الَّذِی أَنَا إِلَهِي یمُالْعَظِ الرَّبُّ إِلَّا الْعَظِیمَةَ

 یَضُرُّكَ لَا لِي غَفَرْتَ إِنْ وَ یَنْفَعُكَ لَا أَحْرَقْتَنِي إِنْ إِلَهِي یَنْقُصُكَ لَا مَا أَعْطِنِي وَ یَضُرُّكَ لَا مَا لِي فَاغْفِرْ یَنْقُصُكَ لَا إِیَّایَ عَفُْوكَ وَ تَضُرُّكَ لَا ذُنُوبِي إِلَهِي لَیْلَتِي

 إِلَى وَ عَصَیْتُكَ لَمَا تَجُودُ بِالْعَفْوِ أَنَّكَ لَا لَوْ إِلَهِي مَعْرِفَتِكَ أَهْلُ عَصَاكَ لَمَا تِكَصِفَا مِنْ الْعَفْوَ أَنَّ لَا لَوْ إِلَهِي یَسُرُّكَ لَا مَا بِي تَفْعَلْ لَا وَ یَضُرُّكَ لَا مَا بِي فَافْعَلْ

 کَانَ  فَقَدْ رَبِّي عَثْرَتِي أَِقلْنِي إِحْسَانٌ فِیكَ ظَنِّي وَ غُفْرَانٌ مِنْكَ رَجَائِي إِلَهِي إِلَیْكَ الْخَلْقِ أَحَبُّ عَصَاكَ لَمَا لَدَیْكَ الْأَشْیَاءِ أَحَبُّ الْعَفْوَ أَنَّ لَا لَوْ إِلَهِي أَعُودُ الذَّنْبِ

 دَعَانِي الَّذِی مَنِ قُلْتَ الَّذِی أَنْتَ السَّحَابَ یُنْشِئُ بِجَلَالِهِ مَنْ یَا وَ أَجَابَ نُودِیَ کُلَّمَا مَنْ  یَا وَ یُنَاجِیهِ وَ یَتَوَلَّاهُ بِمَنْ فَکَیْفَ یُعَادِیهِ  بِمَنْ رِفْقٌ لَهُ مَنْ فَیَا کَانَ الَّذِی

 فِي کَرَمِي مِنْ وَ الْکَرَمُ مِنِّي وَ الْکَرِیمُ أَنَا وَ الْجُودُ مِنِّي وَ الْجَوَادُ أَنَا قُلْتَ الَّذِی أَنْتَ وَ  أُجِبْهُ فَلَمْ بِبَابِي أَقَامَ الَّذِی مَنِ وَ أُعْطِهِ فَلَمْ سَأَلَنِي الَّذِی مَنِ وَ أُلَبِّهِ فَلَمْ

 الذُّنُوبِ فَعَّالُ فَأَنَا الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  الَّذِی مَنِ وَ الذُّنُوبَ یَفْعَلُ الَّذِی مَنِ  إِلَهِي یُذْنِبُونِي لَمْ کَأَنَّهُمْ حِفْظَهُمْ أَتَوَلَّى وَ یَعْصُونِي لَمْ کَأَنَّهُمْ مَضَاجِعِهِمْ فِي أَکْلَأَهُمْ أَنْ الْعَاصِینَ

 أَنَا وَ الْعَطَایَا وَ  الْکَرَمِ وَ بِالْجُودِ أَغْرَقْتَنِي أَنْتَ إِلَهِي الْإِحْسَانِ وَ الْکَرَمِ مِنَ  فَعَلْتَ مَا نِعْمَ وَ الْعِصْیَانِ وَ الذُّنُوبِ کَثْرَةِ مِنْ فَعَلْتُ بِئْسَمَا إِلَهِي الذُّنُوبِ غَفَّارُ أَنْتَ وَ

 ذَنْبِي أُدَاوِی عِلَاجٍ  بِأَیِّ أَدْرِی لَسْتُ  وَ صَدْرِی ضَاقَ إِلَهِي بِالْعِصْیَانِ مَشْهُورٌ أَنَا وَ بِالْإِحْسَانِ مَشْهُورٌ أَنْتَ وَ الْخَطَایَا وَ  الْجَهَالَةِ وَ لذُّنُوبِبِا نَفْسِي أَغْرَقْتُ الَّذِی

 بَقِیَتِ وَ جِسْمِي بَلِيَ وَ عَظْمِي رَقَّ  وَ حُزْنِي طَالَ إِلَهِي عُمُرِی بِهَا أَفْنَیْتُ قَدْ وَ یَکُونُ مَتَى فَحَتَّى نَهَارِی وَ لَیْلِي اعَلَیْهَ أَنُوحُ کَمْ وَ إِلَیْهَا أَعُودُ کَمْ وَ مِنْهَا أَتُوبُ فَکَمْ

 تَنْتَظِرَانِ  عَیْنَایَ وَ الْقَلْبِ وَجِلُ أَنَا وَ وَطَنِهِ إِلَى یَسْتَرِیحُ وَ عَیْنٍ ذِی کُلُّ یَنَامُ يإِلَهِ حِیلَتِي قِلَّةَ وَ ضَعْفِي وَ فَاقَتِي وَ فَقْرِی سَیِّدِی أَشْکُو فَإِلَیْكَ ظَهْرِی عَلَى الذُّنُوبُ

 یَتَوَقَّعُهَا الَّتِي رَحْمَتِكَ مِنْ أَیْأَسُ لَسْتُ  وَ  الْمُذْنِبُونَ هُیَنْتَظِرُ  کَمَا عَفْوَكَ أَنْتَظِرُ  إِلَهِي بِإِجَابَتِي أَسْرِعْ  وَ حَاجَتِي اقْضِ وَ دُعَائِي فَاسْتَجِبْ رَبِّ یَا فَأَدْعُوكَ رَبِّي رَحْمَةَ

 تَالِیاً  لِلْقُرْآنِ کَانَ وَ لِسَانِي ارِبِالنَّ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي بَاکِیَةً خَوْفِكَ مِنْ کَانَتْ وَ عَیْنِي ِبالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي مُصَلِّیاً لَكَ کَانَ وَ وَجْهِي بِالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي الْمُحْسِنُونَ

 رْتَأَمَ سُجَّداً إِلَهِي رُکَّعاً لَكَ کَانَتْ وَ أَرْکَانِي بِالنَّارِ  تُحْرِقُ أَ إِلَهِي خَاشِعاً لَكَ کَانَ وَ جِسْمِي بِالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي مُحِبّاً لَكَ کَانَ وَ قَلْبِي بِالنَّارِ  تُحْرِقُ أَ إِلَهِي

 وَجَدْتَهُ  فَعَبْدٌ أَنْجَیْتَنِي إِنْ وَ فَعَذَّبْتَهُ  أَرَدْتَهُ لِمَا خَلَقْتَهُ فَعَبْدٌ  عَذَّبْتَنِي إِنْ إِلَهِي الْمَسْئُولِینَ  خَیْرُ أَنْتَ وَ السُّؤَالِ  بِصِلَةِ أَمَرْتَ وَ  الْمَأْمُورِینَ مِنَ  بِهِ أَوْلَى أَنْتَ وَ بِالْمَعْرُوفِ

 فِیهِ  تُدْرِکْنِي لَمْ  مَا بِاالحْتِرَاسِ لِي فَکَیْفَ بِمَشِیَّتِكَ إِلَّا الْخَیْرِ عَمِلِ إِلَى لِي وُصُولَ  لَا وَ بِعِصْمَتِكَ إِلَّا الذَّنْبِ مِنَ الِاحْتِرَاسِ إِلَى لِي سَبِیلَ لَا إِلَهِي فَأَنْجَیْتَهُ مُسِیئاً

 فَسُرَّنِي عَمَلِي قَبْلَ شُکْرُكَ وَ أَمَلِي بَسَطَ جُودُكَ إِلَهِي الْعَالَمِینَ رُءُوسِ عَلَى الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِهَا تَفْضَحْنِي فَلَا تُظْهِرْهَا لَمْ وَ ذُنُوباً نْیَاالدُّ فِي َعلَيَّ سَتَرْتَ إِلَهِي عِصْمَتُكَ

 بِمَوْعُودِكَ  رَجَائِي یَنْقَطِعُ فَکَیْفَ جُودِكَ فَوَاضِلِ عَلَى الْقُرْآنُ دَلَّنِي وَ بِتَحْمِیدِكَ لِسَانِي نَطَقَ  وَ تَوْحِیدِكَبِ الْإِیمَانُ لِيَ شَهِدَ إِذَا إِلَهِي أَجَلِي اقْتِرَابِ عِنْدَ بِلِقَائِكَ

 فَغَفَرْتَهُ  آدَمُ عَصَاكَ إِلَهِي الْإِحْسَانِ وَجْهُ عِنْدَكَ لِي بَقِيَ هَلْ الْأَمَانَ لْأَمَانَفَا الْحِرْمَانَ وَ الْقَطِیعَةَ مِنْكَ اسْتَوْجَبْتُ حَتَّى الْعِصْیَانِ بِسَیْفِ نَفْسِي قَتَلْتُ الَّذِی أَنَا إِلَهِي

 یَخْطُرُ  لَا مَا فِیهَا وَعَدْتَ وَ أَطَاعَكَ لِمَنْ  نَّتَكَجَ خَلَقْتَ إِلَهِي ذُرِّیَّتِهِ  مِنْ  لَكَ الْعُصَاةِ الْوُلْدِ  عَنِ اعْفُ مَعْصِیَتَهُ الْوَالِدِ عَنِ عَفَا مَنْ فَیَا ذُرِّیَّتِهِ مِنْ خَلْقٌ عَصَاكَ وَ

 أَنْکالًا فِیهَا عَدْتَوَ وَ عَصَاكَ لِمَنْ  نَاراً خَلَقْتَ وَ عََليَّ أَنْعَمْتَ مَا بِشُکْرِ أَقُومَ أَنْ أَجِدْ فَلَمْ نَفْسِي حَاسَبْتُ وَ مَوْلَایَ یَا ضَعِیفاً  فَرَأَیْتُهُ  عَمَلِي إِلَى نَظَرْتُ وَ بِالْقُلُوبِ

 أَعْظَمُ هُوَ  لِمَنْ لَا وَ لِي تَغْفِرُهُ  ذَنْبٌ یَتَعَاظَمُكَ فَلَا إِسَاءَتِي قَدِیمِ  وَ جُرْمِي عَظِیمِ وَ جُرْأَتِي لِکَبِیرِ  لَهَا مُسْتَوْجِباً أَکُونَ أَنْ مَوْلَایَ یَا خِفْتُ  قَدْ  وَ عَذَاباً  وَ جَحِیماً  وَ

 . لَدَیْك رَجَائِي وَ تَوَکُّلِي وَ بِكَ یَقِینِي مَعَ مُلْکِكَ فِي خَطَرِی لِصِغَرِ مِنِّي جُرْماً 

شاء . این گونه مضامین که پناهگاه و مفری جز خدا نداریم در بسیاری از ادعیه آمده است که در جلسه قبل مواردی گذشت و در جلسه بعد ان 2

 اهلل مواردی دیگر خواهد آمد.
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 تدبر

 «وَزَرَ ال ؛ كَالَّالْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ» (1

 شخص دیدگاه كردن رد مقام در كه است حرفی« كال»( بیان شد كه /alaq-http://yekaye.ir/al-96-6) 353در جلسه 

 .رودمی كار به مقابل

 هی وجود ندارد.دهد كه: زهی خیال باطل! چون پناهگاه در این روز به كجا فرار كنم؛ و خداوند پاسخ میگوید كانسان می

 یعنی حتی اگر فرار هم بتواند بكند سودي ندارد.

 كند، باید ابتدا پناهگاهی باشد كه وقتی فرار كرد بدان پناهگاه پناه ببرد.زیرا هر كس كه فرار می

 ارد؟حاصل چه حاصلی دنده شدن نیست، فرار كردن، جز به این سو و آن سو دویدنی بیاما وقتی جایی براي پناه

« الْمَبُْثوث كَالْفَراشِ سالنَّا یَكُونُ یَوْمَ»هاي پراكنده  تشبیه شده شاید به همین جهت است كه وضعیت مردم در آنجا به ملخ

بَنیهِ:  وَ صاحِبَتِهِ أَبیهِ، وَ وَ أُمِّهِ وَ ،أَخیهِ مِنْ الْمَرْءُ یَفِرُّ یَوْمَ»است: ( كه شخص در حال فرار از همه اطرافیان و نزدیكانش 4)قارعه/

 (.36-34)عبس/ «كندروزي كه شخص از برادرش، و مادر و پدرش، و همسر و فرزندانش فرار می

 

 «وَزَرَ ال كَالَّ( »2

در مورد  ،«در قیامت هیچ ملجایی نیست»فرماید قرآن كریم، در حالی كه در مورد كسی كه آخرت را جدي نگرفته، می

 (55)قمر/« قْتَدِرمُ مَلیكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فی»متقین فرموده است كه در جایگاه صدق نزد سلطانی مقتدر جاي دارند: 

 توان رسید:از مقایسه این دو آیه به نتیجه جالبی می

سته باشد. ارد كه در نزد خداوند در جایگاه راستی و درستی نشآخرت جایگاه بروز حقیقت است. كسی در آنجا جایی د

 كسی كه در موضع تردید و انكار است، هیچ جایگاه و پناهگاهی نخواهد داشت.

 شناسي و سياسينکته تخصصي انسان

بازي غ و حقهدرو كنند راه رسیدن به قدرت،یابی و مهار قدرت بدانیم، بسیاري از انسانها گمان میاگر سیاست را علم دست

 «.آوردد میقدرت همواره فسا»و زیر بار حقیقت نرفتن است؛ و لذا در منظر آنها پیوند سیاست و دروغ جداشدنی نیست و 

 اقعی چطور؟كند، صادق است. اما براي یك دیندار واین سخن در مورد كسانی كه قدرت را تنها در افق دنیا تعقیب می

شود، شكار میآدهد كه كسی كه زیر بار حقیقت نرفته، در جایی كه باطن این زندگی ما این دو آیه در كنار هم نشان می

ا در پیش گرفته، تنها هیچ قدرت، و بلكه هیچ راه فرار و پناهگاهی نداشته است؛ و در مقابل، كسی كه راه صدق و راستی رنه

 در كنار صاحب قدرت حقیقیِ عالم جاي داشته است.

تر از او در عالم وجود ر تفكر دینی، ممكن است كسی در اوج قدرت باشد و در عین حال، مظلومبر این اساس است كه د

 نداشته باشد؛ و مگر امیرالمومنین ع جز این بود.

توان آورد و اگر دین حضورش در عرصه زندگی جدي شود، میآري، براي یك انسان واقعا متقی، قدرت لزوما فساد نمی

 فت.سخن گ« مقتدر مظلوم»از 

http://yekaye.ir/al-alaq-96-6/
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 ام.قبال در این باره در یادداشتی به تفصیل سخن گفته

-%d9%86%d9%82%d8%af-88%d9%-http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa

9%84d9%88%d7%a8%%d-aa8%d9%85%d3%b8%d9%82%%d-9%86d2%a8%d%/  

 

 این نکته را در كانال نگذاشتم

 «وَزَرَ ال كَالَّ( »3

تواند به خود نهاده شود و حتما پناهگاه گاه و پناهگاه است. نمیانسان موجودي محتاج است كه حتما نیازمند تكیه

 خواهد.می

 

 12/1/1396                                الْمُسْتَقَرُّ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  يإِل   12( آیه 75وره قیامت )( س371

 ترجمه

 سوي پروردگار توست در آن روز جاي قرار.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «الْمُسْتَقَرُّ ... رَبِّكَ إِلی»

بیاید؛ چون قبلش آمده، عادي باید بعد از مبتدا )المستقر( جار و مجرور و در مقام خبر است كه در روال « الی ربك»

 (105، ص10كند؛ یعنی: مستقري ]= قرارگاهی[ جز به سوي پرورگارت نیست. )المیزان، جداللت بر حصر می

 «الْمُسْتَقَرُّ »

( و 456ص ،3ج البحرین، مجمعو بر وزن اسم مفعول است كه برخی آن را اسم مكان )محل استقرار( )« قرر»از ماده  

اند. قبال درباره این ماده توضیحاتی داده ( دانسته84ص ،5ج العرب، لسانبرخی آن را در معناي مصدري )قرار و استقرار( )

 (/baqarah-http://yekaye.ir/al-002-036 226شد. )جلسه 

 حدیث

 كنند.صحیفه سجادیه را با این عبارات شروع می 21( امام سجاد ع دعاي 1

خدایا ! اي كفایت كننده فرد ناتوان! و نگهدارنده از امر ترسناك! گناهانم مرا تنها ساخته و همدمی برایم نمانده، و در 

تم نیست؛ اگر تو بخشی براي وحشام و آرامام و یاوري ندارم، و بر ترس از دیدار تو مشرف گشتهمقابل خشم تو ناتوان گشته

تواند[ تنهایم كنی، چه كسی ]می و كسبى تو بخشد؟ و اگر تواند[ مرا از تو ایمنىمرا به ترس انداخته باشی، چه كسی ]می

 بخشد؟ توانایى مرا تواند[كسى ]می و اگر تو مرا به ناتوانی كشانده باشی، چه یاریم كند؟

 یارى را گریخته و جز جوینده، شده را ایمنی نبخشدوجز چیره، چیرهخدایا ! جز پروردگار پرورده را كس پناه ندهد؛ 

 نرساند؛ 

http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-036/
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حمد و آل و، خدایا ! تمام این اسباب به دست توست، و راه فرار و گریزگاه هم تنها به سوي توست؛ پس بر حضرت م

 او درود فرست و فرار مرا پناهی ده و خواسته مرا برآور!

 21السجادیة، دعاء الصحیفة

 :الْخَطَایَا أَهَمَّتْهُ وَ أَمْرٌ حَزَنَهُ إِذَا السَّلَامُ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ انَكَ وَ

 لِی، ؤَیِّدَ مُ فَلَا غَضَبِكَ عَنْ ضَعُفْتُ وَ مَعِی، صَاحِبَ فَلَا لْخَطَایَاا أَفْرَدَتْنِی الْمَخُوفِ، الْأَمْرِ وَاقِیَ وَ الضَّعِیفِ، الْفَرْدِ كَافِیَ یَا اللَّهُمَّ 

 وِّینِییُقَ مَنْ وَ أَفْرَدْتَنِی، أَنْتَ وَ یُسَاعِدُنِی مَنْ  وَ  أَخَفْتَنِی، نْتَأَ وَ مِنْكَ یُؤْمِنُنِی مَنْ وَ لِرَوْعَتِی مُسَكِّنَ َفلَا لِقَائِكَ خَوْفِ عَلَی أَشْرَفْتُ وَ

 وَ . طْلُوبٍمَ عَلَی طَالِبٌ إِلَّا یُعِینُ لَا وَ مَغْلُوبٍ، عَلَی غَالِبٌ لَّاإِ یُؤْمِنُ لَا وَ مَرْبُوبٍ، عَلَی رَبٌّ إِلَّا إِلَهِی، یَا یُجِیرُ، لَا أَضْعَفْتَنِی أَنْتَ وَ

 .مَطْلَبِی جِحْأَنْ وَ هَرَبِی، أَجِرْ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ لَیعَ فَصَلِّ الْمَهْرَبُ، وَ الْمَفَرُّ إِلَیْكَ وَ السَّبَبِ، ذَلِكَ جَمِیعُ إِلَهِی، یَا بِیَدِكَ،

 نکته

داشت( شاید مناسب باشد كرد و گناهان دلمشغولش میبا توجه به عنوان دعا )دعاي ایشان هنگامی كه امري غمگینش می

 1به این دعا پناه ببرد.« گیرددلش می»هایی كه انسان وقت

 

 مشهور شده، آمده است:« دعاي كمیل»( در فرازي از دعاي امیرالمومنین ع كه به 2

دارد و یها حاجتش را به تو عرضه مخواهم خواستن كسی كه نیازمندیش شدت یافته و در هنگام سختیخدایا از تو می

 بدانچه نزد توست رغبت دارد؛

فرار  وخدایا سلطنت تو عظیم است، و مكانت رفیع، و مكرت مخفی، و امرت آشكار، و خشمت چیره، و قدرتت جاري، 

 از حكومت تو ممكن نیست...

 845ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

 شَعْبَانَ  مِنْ النِّصْفِ لَیْلَةِ فِی الدُّعَاءِ بِهَذَا ویَدْعُ سَاجِداً ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ رَأَي النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَیْلَ أَنَّ رُوِيَ

 رَغْبَتُهُ، عِنْدَكَ فِیمَا عَظُمَ وَ حَاجَتَهُ الشَّدَائِدِ عِنْدَ بِكَ أَنْزَلَ وَ فَاقَتُهُ اشْتَدَّتْ مَنِ سُؤَالَ أَسْأَلُكَ وَ اللَّهُمَّ

 مِنْ الْفِرَارُ یُمْكِنُ لَا وَ قُدْرَتُكَ جَرَتْ وَ قَهْرُكَ غَلَبَ وَ أَمْرُكَ ظَهَرَ وَ مَكْرُكَ خَفِیَ وَ مَكَانُكَ عَلَا وَ سُلْطَانُكَ عَظُمَ اللَّهُمَّ

 2.حُكُومَتِك

                                                      
 تواند مرتبط باشد:ز دعای دیگری از امام سجاد ع هم به این آیات مي. این فراز ا 1

 :الِاسْتِکَانَةِ وَ التَّضَرُّعِ فِي السَّلَامُ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ کَانَ وَ

 تَغْفِرَ  وَ عَنِّي، تَعْفُوَ أَنْ أَسْأَلُكَ ،الْحُسْني الْأَسْماءُ لَهُ  مَنْ  یَا وَ التَّقْوَی، أَهْلَ یَا وَ ،خَائِفُونَ سَطَوَاتِهِ  مِنْ فَهُمْ أَعْنَاقِهَا، عَلَي الْمَذَلَّةِ نِیرَ الْمُلُوكُ لَهُ وَضَعَتْ مَنْ  یَا

 (51دعاء لسجادیة،ا الصحیفة. )فَأَفِرَّ لِي مَفَرَّ لَا وَ فَأَنْتَصِرَ، قُوَّةٍ بِذِی لَا وَ فَأَعْتَذِرَ، بَرِیئاً فَلَسْتُ لِي

 بسا مناسب باشد با مضمون آیه حاضر:مام صادق ع نیز چه. این روایت از ا 2
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ا از زبان ر( علی، برادر دعبل خزاعی )شاعر معروف اهل بیت( وقتی در طوس خدمت امام رضا ع رسیده بود، احادیثی 3

 اند كه:مبارك ایشان شنیده و نقل كرده است. از جمله اینكه امام رضا ع از پدرانشان از امام سجاد ع روایت كرده

كلثوم ر كنار سر و امشان بردند، لبابه داي وارد كرد و امام را به خانهوقتی ابن ملجم بر فرق مبارك امیرالمومنین ع ضربه

 در كنار پاي ایشان نشستند. چون ایشان چشم گشودند و نگاهشان به آن دو افتاد، فرمودند:

 بهترین جایگاه و نیكوترین استراحتگاه است؛« رفیق اعلی» 

 د عفو كنید!در مقابل یك ضربه، فقط یك ضربه بزنید و یا اگر خواستی

داد آخر شب  سپس از هوش رفتند و دوباره كه به هوش آمده، فرمودند: پیامبر خدا ص را دیدم كه سه بار به من دستور

 به خدمتشان بشتابم.

 365ص ،(للطوسی) األمالی 

 حَدَّثَنِی: قَالَ لِیُّ،الدِّعْبِ  عَلِیٍّ بْنِ عَلِیِّ بْنُ إِسْمَاعِیلُ الْقَاسِمِ أَبُو اأَخْبَرَنَ: قَالَ الْحَفَّارُ، جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ هِلَالُ الْفَتْحِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الْخُزَاعِیِّ ِلیٍّعَ بْنِ دِعْبِلِ أَخُو وَرْقَاءَ بْنَ بُدَیْلِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ نِبْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینِ بْنِ عَلِیِّ  بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو أَبِی

 وَ ثَمَانٍ نَةَسَ  بِطُوسَ الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو سَیِّدِي نَاحَدَّثَ: قَالَ مِائَتَیْنِ، وَ سَبْعِینَ وَ اثْنَتَیْنِ سَنَةَ بِبَغْدَادَ( عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ)

 عَلِیِّ  أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنُ  مُحَمَّدُ أَبِی حَدَّثَنَا :قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ  جَعْفَرُ أَبِی حَدَّثَنَا: قَالَ جَعْفَرٍ، نُبْ مُوسَى أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَمِائَة  وَ تِسْعِینَ

 : الْحُسَیْنِ، قَالَ بْنِ

 الْحَائِطِ، عَلَى تُهُضَرَبْ فَوَقَعَتْ  آخَرُ مَعَهُ  كَانَ وَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) بٍَطالِ أَبِی بْنَ عَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ( اللَّهُ  لَعَنَهُ) مُلْجَمٍ ابْنُ ضَرَبَ لَمَّا

( السَّلَامُ  یْهِمَاعَلَ ) الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ فَخَرَجَ كَانَتْ، الَّتِی لضَّرْبَةِا عَلَى رَأْسِهِ عَلَى سَاجِدٌ هُوَ وَ الضَّرْبَةُ فَوَقَعَتِ فَضَرَبَهُ مُلْجَمٍ ابْنُ أَمَّا وَ

 فَفَتَحَ  رِجْلَیْهِ، نْدَعِ كُلْثُومٍ أُمُّ جَلَسَتْ وَ رَأْسِهِ، عِنْدَ لُبَابَةُ فَقَعَدَتْ ،دَارَهُ فَأُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ، أَمِیرُ احْتُمِلَ وَ  أَوْثَقَاهُ، وَ مُلْجَمٍ ابْنَ أَخَذَا وَ

 :فَقَالَ إِلَیْهِمَا، فَنَظَرَ عَیْنَیْهِ

 .ذَلِكَ كَانَ إِنْ فْوُالْعَ أَوِ بِضَرْبَةٍ ضَرْبَةٌ مَقِیلًا، أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَیْرٌ الْأَعْلَى الرَّفِیقُ

 .مَرَّاتٍ ثَلَاثَ عِشَاءً، إِلَیْهِ بِالرَّوَاحِ یَأْمُرُنِی( آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ رَأَیْتُ : فَقَالَ أَفَاقَ، ثُمَّ عَرِقَ ثُمَّ

                                                      
 حِیفَتُهُ صَ  یُخْتَمُ بِمَا لِمٍعَا غَیْرُ هُوَ وَ الْعَبْدُ یَخَافُ لَا کَیْفَ وَ مَأْمُولِهِ إِلَي صِلُیَ وَ یَضِلُّ لَا الرَّجَاءِ وَ الْخَوْفِ مِیزَانِ عَلَي تَعَالَي اللَّهَ عَبَدَ مَنْ...  ع الصَّادِقُ قَالَ

 حَیْثُ مِنْ نَعْمَائِهِ وَ اللَّهِ آلَاءِ بَحْرِ فِي غَرِیقٌ هُوَ وَ بِالْعَجْزِ نَفْسَهُ یَعْرِفُ هُوَ وَ یَرْجُو الَ کَیْفَ وَ مَفَرَّ لَا وَ ءٍشَيْ عَلَي لَهُ قُدْرَةَ لَا وَ اسْتِحْقَاقاً بِهِ یَتَوَسَّلُ عَمَلٌ لَهُ لَا وَ

 (181ص الشریعة، مصباح... )تُعَد الَ وَ تُحْصَي لَا

  برسد؛ آرزویش به و نشود گمراه کند عبادت رجا و خوف میزان اساس بر را خداوند که ترجمه: کسي

 پیدا استحقاقي دانب توسل با که ندارد عملي و است؛ خبربي شودمي ختم بدان عملش نامه آنچه از که حالي در باشد نداشته خوف عبد چگونه و

 !نیست؟ برایش هم فراری جای و ندارد کاری بر درتق و کند

 ... است؟ خداوند حصر و حد بي الطاف و هانعمت دریای در غرق و شناسدمي بودن عاجز به را خویش که حالي در نبندد امید چگونه و
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اشاره به محضر ربوبی است؛ ظاهرا از این جهت كه خداوند از شدت رفق و مدارایش در حق بندگان، « رفیق اعلی»توجه: 

اند كه هنگام مرگ ایشان بین رفتن و ماندن شود و روایتی هم شیعه و سنی از پیامبر اكرم روایت كردهرفیق اعلی خوانده می

 (246ص ،2ج ،2األثر و الحدیث غریب فی النهایة؛ 163ص ،4ج ،1الفقیه یحضره ال من)« ق االعلیبل الرفی»مخیر شد، و فرمود: 

 تدبر

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلی( »1

 تنها به سوي پروردگار است. « مستقر»شود كه در قیامت معلوم می

 چیست؟ «مستقر»منظور از 

گردد و تنها حكم خدا )نهایت كار( است؛ یعنی نهایت كار همگان به خدا برمی« یمنته»الف. مستقر )قرارگاه( به معناي 

كُلُّ »ابه مضمون آیه سان، مفاد این آیه، مش(؛ و بدین598، ص10البیان، جدر مورد همه روا خواهد بود. )قتاده، به نقل از مجمع

 (106، ص20ج باشد. )المیزان،( می88)قصص/« عُونَءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَشَیْ

شود نه به بندگان. )به نقل گیرند؛ و این به خدا مربوط میب. مستقر به معناي مكانی است كه مومن و كافر در آن قرار می

جهنم مستقر  ( به تعبیر دیگر، آنچه اقتضاي سعادت و شقاوت نهایی انسان است تا در بهشت یا598، ص10البیان، جاز مجمع

(، و خداست كه خوبان را به 40ده/)مائ« یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ »اش برعهده خداست؛ شبیه مضمون آیه شود، تعیین

 (106، ص20فرستد. )المیزان، جبهشت و مجرمان را به جهنم می

البیان، جمعمسعود، به نقل از مانسان است )ابن به معناي مرجع )بازگشتگاه( و آخرین موقف حركت وجودي« مستقر»ج. 

 ( 598، ص10ج

إِنَّ »( و 6)انشقاق/« رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِیهِ یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى»توضیح مطلب این است كه انسان طبق آیاتی مانند 

خداوند متعال است و او را مالقات  ( در حال سیر به سوي42)نجم/« الْمُنْتَهى رَبِّكَ وَ أَنَّ إِلى»( و 8)علق/« رَبِّكَ الرُّجْعى إِلى

خی آیات شود و هیچ چیزي مانع و حاجب بین او و خدایش نخواهد بود و آنچه هم كه در بركند و كارش به او ختم میمی

( مراد، حجاب 15)مطففین/« هِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّقُلُوبِهِمْ ما كانُوا یَكْسِبُونَ كَلَّ كَلَّا بَلْ رانَ عَلى»اشاره شده كه 

 (106، ص20محرومیت از كرامت الهی است، نه حجاب جهل یا غایب بودن از خدا. )المیزان، ج

 د. ...

 

 «رَبِّكَ یَْومَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ كاَلَّ ال وَزَرَ؛ إِلی( » 2

                                                      
 جَبْرَئِیلُ نَزَلَ الْوَفَاةُ ص النَّبِيَّ حَضَرَتِ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْأَسَدِیِّ  الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ یَحْیَى بَصِیرٍ  أَبِي عَنْ الْأَحْمَرِیِّ أَبَانٍ عَنْ  الْحَکَمِ بْنُ عَلِيُّ رَوَى.  1

 .الْأَعْلَى الرَّفِیقَ بَلِ لَا فَقَالَ عَلَیْهِ فَأَعَادَهَا رَبِّي رِسَاالتِ بَلَّغْتُ قَدْ لَا فَقَالَ  الدُّنْیَا إِلَى الرُّجُوعِ فِي لَكَ هَلْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ع

 .اللّه عند ما فاختار اللّه، عند ما بین و الدّنیا فى البقاء بین خیّر أنه ذلك و «األعلى الرَّفِیق بل: موته عند یقول سمعته» عائشة . حدیث 2
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شود هیچ راه فرار و پناهگاهی نیست و همه تنها با خداست كه حقایق است معلوم می روز قیامت كه روز آشكار شدن

 ( 1، حدیث369یابند. )جلسه قرار می

 شناسينکته تخصصي انسان

تواند به خود نهاده شود و حتما پناهگاه گاه و پناهگاه است. نمیانسان موجودي محتاج است كه حتما نیازمند تكیه

ه خدا قرار گرفت، محل استقرار و جایگاه مناسب خود را پیدا كرده، وكسی كه به خدا تكیه نكرد، هیچ خواهد. كسی كه بمی

 پناهگاهی نخواهد داشت.

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلی( »3

 (، از مرگ2و1كسی كه عمري موحدانه زندگی كرده و همواره توجه داشته كه از خدا نمی توان فرار كرد )حدیث

داند كه به بهترین قرارگاه خواهد رفت. اي كه داشته پشیمان نیست، چرا كه میترسد، و در لحظه مرگ هم از زندگینمی

 (3)حدیث 

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلی( »4

 «.الی ربك»، اما فرمود «الی اهلل»توانست بفرماید با اینكه می

 چرا؟

گوید قرارگاه نهایی تو، به سمت كسی است اب به هر انسانی باشد؛ یعنی به هر كسی میتواند خطتو( می« )= ك»الف. 

 دار بوده است.كه ربوببیت تو را عهده

تو( در درجه اول ناظر به شخص پیامبر ص است و با توجه به اینكه كلمه رب، به معناي ربوبیت « )= ك»ب. خطاب 

خاتم ص معرفی شده است؛ یعنی شاید اشاره به این است كه مقامی كه تِ پیامبر است، این مستقر )قرارگاه( نهایی، مقام ربوبی

تواند بدان برسد؛ و لذا ربوبیتِ تو، قرارگاه نهایی است. اي است كه موجودي میترین مرتبهرسد نهاییپیامبر ص بدان می

  /alaq-kaye.ir/alhttp://ye-96-8( 5، تدبر355)جلسه

 ج. ...

 

 

 2/7/1395                   أَخَّر وَ قَدَّمَ  بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا             13( آیه75ت )قیام( سوره 188

 ترجمه

 شود.انسان در آن روز بدانچه ]از[ پیش فرستاد و به تاخیر انداخت، آگاه می

http://yekaye.ir/al-alaq-96-8/
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 نکات ترجمه

باشد كه بر همین اساس می« انتقال چیزي از جایی به جاي دیگر»است كه این ماده در اصل به معناي « نبأ»از ماده  «نَبَّؤُایُ»

( و البته نه در مورد هر خبري، بلكه خبري كه 385ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمدادن هم به كار رفته است )« خبر»در مورد 

( و در 789ص القرآن، ألفاظ مفرداتبگیرد و بخواهد اثري بر آن مترتب كند )فایده جدي داشته باشد و انسان آن را جدي 

توان در جایی كه مخاطب درباره مطلب اطالع دارد به كار برد اند كه خبر را می، عالوه بر این نكته، گفته«خبر»و « نبأ»تفاوت 

حتما درباره خبر بسیار مهم است « نبأ»، و 1م ندارد)مثال: درباره من چه خبري داري؟(، اما نبأ حتما در جایی است كه انسان عل

 2(284گویند )الفروق فی اللغة، ص« نبی»و به همین جهت است كه به پیامبر 

اند. تر: در مقابل و برخالف( هم دانستهدو كلمه تقدم و تأخّر، و نیز تقدیم و تأخیر را نقیض )یا به تعبیر دقیق«: أَخَّر وَ قَدَّمَ»

سبقت گرفتن  ( تقدم جلو افتادن و69ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛ 71ص ،1ج اللغة، المقاییس معجم؛ 303ص،4ج)كتاب العین، 

ا به عقب است و تأخر، عقب ماندن؛ به همین ترتیب، تقدیم، چیزي را جلو انداختن و مقدم كردن است و تاخیر، چیزي ر

 انداختن و مؤخّر كردن.

هاي بسیار متنوعی ، دیدگاه«دهندو موخر شده، كه روز قیامت به انسان از آن خبر می آنچه مقدم»درباره اینكه منظور از 

همگی « ر چند معنیدامكان استعمال یك لفظ »اند، اما با توجه به قاعده اي برخی از آنها بعید دانستهمطرح شده كه اگرچه عده

 ها بدین قرارند:تواند درست باشد. برخی از این دیدگاهمی

د از مرگ برایش رسیده وخر: اول و آخر اعمالی كه انجام داده؛ اعمالی كه در دنیا انجام داده/ باقیات صالحاتی كه بعمقدم/م

ه؛ اموالی كه براي هاي خوب و بدي كه بعد از مرگش از او برجا مانده است و در مردم رواج یافت؛ اعمالی كه انجام داده/ سنت

توانسته انجام می ي وراث مانده؛ اعمال خوب و بدي كه انجام داده/ اعمال خوب و بدي كهآخرت فرستاده/ اموالی كه از او برا

؛ گناهانی كه جلو  بدهد اما رها كرده ؛ واجباتی كه در موقعش انجام داده/ واجباتی كه در موقعش انجام نداده تا تضییع شده

 (598، ص10البیان، جمجمع؛ 106، ص20انداخت/ واجباتی كه تاخیر انداخت و انجام نداد )المیزان، ج

 حدیث

روایت « شودآگاه می انسان در آن روز بدانچه پیش فرستاد و به تاخیر انداخت،»( از امام باقر ع درباره این سخن خداوند 1

كنند بعدا دان اقتدا هایی كه براي اینكه بعدیها بشود[ بدانچه از خیر و شر كه پیش فرستاد، و آن سنتشده است: یعنی ]آگاه می

؛ و اگر خیر بود براي فرستاد كه اگر شر بود براي او هم مانند وزر و وبال آنها خواهد بود بدون آن كه از وزر آنها كاسته شود

 او همانند اجر و پاداش آنها خواهد بود بدون آنكه از پاداش آنها كم شود.

 398ص ،2ج القمی، تفسیر

                                                      
 به جای دیگر نهفته است. . ظاهرا این نکته هم به خاطر معنای اصلي ماده آن است که در آن انتقال از جایي 1

ندارد اما در رسم الخط قرآن )مصحف عثماني( « ا»فعل مجهول در باب افعال است و چون صیغه مفرد است، در کتابت رایج عربي نیازی به « ینبّؤ. » 2

 با الف ثبت شده است. )ینبؤا(
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 مِمَّا أَخَّرَ مَا وَ -رٍّ شَ وَ خَیْرٍ  مِنْ قَدَّمَ بِمَا أَخَّرَ وَ قَدَّمَ  بِما وْمَئِذٍیَ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی نْعَ الْجَارُودِ  أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 مِثْلُ  لَهُ انَكَ خَیْراً كَانَ إِنْ وَ ءٌ،شَیْ وِْزرِهِمْ مِنْ یُنْقَصُ لَا وَ -هِمْوِزْرِ مِثْلُ عَلَیْهِ كَانَ شَرّاً كَانَ فَإِنْبَعْدِهِ مِنْ بِهَا لِیُسْتَنَّ سُنَّةٍ مِنْ سَنَّ

 .ءٌشَیْ أُُجورِهِمْ مِنْ یُنْقَصُ لَا وَ -أُجُورِهِمْ

( 1)كه فرازهاي دیگري هم قبال گذشت داشت، مسعود بن عبداهلل به كه ايطوالنی توصیه از فرازي در ص اكرم پیامبر( 2

 فرمود:

وبال آن و  وگونه از خود برجاي گذاري كه بنده هرگاه سنت بدي را برجاي گذارد وزر ود! مبادا كه سنتی بدعتمسعابن

تادند و آثار و آنچه از پیش فرس»فرماید: اش خواهد بود كه خداوند متعال میوزر و وبال هركس كه بدان عمل كند بر عهده

 «شود.، آگاه مین در آن روز بدانچه ]از[ پیش فرستاد و به تاخیر انداختانسا»فرماید: ( و می12)یس/« آنها را ثبت كردیم

 454ص األخالق، مكارم

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ...  قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 نَكْتُبُ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بِهَا عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وَ وِزْرُهَا لَحِقَهُ سَیِّئَةٍ سُنَّةَ سَنَّ إِذَا الْعَبْدَ فَإِنَّ بِدْعَةٍ سُنَّةَ تَسُنَّ أَنْ إِیَّاكَ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 2 أَخَّر. وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا سُبْحَانَهُ قَالَ وَ آثارَهُمْ وَ قَدَّمُوا ما

 تدبر

 «:أَخَّر وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا( »1

مان وارد ملعدهیم، بلكه بسیاري از امور هست كه بعد از مرگ ما در حساب ایم انجام مینه تنها كارهایی كه تا زنده

 شود. اگر كسی این نكته را جدي بگیرد، در كارها و اقداماتش خیلی دقت خواهد كرد.می

 :فرمودندمی علیه نقل شده كه اهلل از آیت اهلل بهجت رحمه

 مردم ضاللا كه بكند رحم خدا كرد، اگر و بكند؛ اجتماعی معصیت نكند خدا كرد، اگر و كند؛ معصیت انسان نكند اخد»

 «.باشد آن در

 «یَوْمَئِذٍ... الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا( »2

 داند. )توضیح در: نكات ترجمه( در مورد خبر مهمی است كه شخص نمی« نبأ»

                                                      
  1، حدیث176؛ جلسه 2، حدیث162جلسه؛  1، حدیث158جلسه ؛  1، حدیث136؛ جلسه 2، حدیث77؛ جلسه 1، حدیث68. جلسه  1

 ن روایت هم اشاره شد:ای 176در پاورقي جلسه .  2

 الْفَضْلِ بْنُ عَاصِمُ دَّثَنَاحَ قَالَ  لَیْلَى أَبِي بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عْدَانَمَ بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا قَالَ الرَّحِیمِ عَبْدِ بْنُ الْکَرِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 لَهُ  فَقَالَ ص النَّبِيِّ لَىعَ بَکْرٍ أَبُو دَخَلَ «أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُرِیدُ بَلْ» الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ  دَرَّاجٍ ابْنِ  عَنِ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْخَیَّاطُ 

 مِنْ  وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ نِینَمِالْمُؤْ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى سَلِّمْ قَالَ عُمَرُ دَخَلَ ثُمَّ رَسُولِهِ نْمِ وَ اللَّهِ  مِنَ قَالَ رَسُولِهِ؟ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ  الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَِليٍّ عَلَى سَلِّمْ

 .ؤْمِنِینالْمُ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ لَىعَ السَّلَامِ مِنَ بِهِ أُمِرَ  لِمَا یَفْعَلْهُ لَمْ مِمَّا «أَخَّرَ وَ قَدَّمَ ابِم یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا» نَزَلَتْ ثُمَّ فَقَالَ رَسُولِهِ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ  فَقَالَ رَسُولِهِ؟

 407ص( طاووس البن) المؤمنین بإمرة ع علي موالنا الیقین
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ه از آن خبر مهمی درباره كارهاي خودش، ك»بكشد و مراقب كارهاي خود باشد،  پس اگر كسی در اینجا از خود حساب

 ماند و در آن عرصه غافلگیر نخواهد شد.، نمی«خبر باشدبی

حاسبوا قبل ان »را معادل 1)بمیرید پیش از آنكه بمیرانندتان(« موتوا قبل ان تموتوا»شاید به همین جهت است كه تعبیر 

 اند.برسید قبل از اینكه به حسابتان برسند( دانسته )به حساب خود 2«تحاسبوا

 پیامخوش رسول آن گفت این بهر

 كرام یا موت قبل موتوا رمز

 موت قبل من اممرده چنانكهم

 صوت و صیت این امآورده طرف زان

 ببین را قیامت شو قیامت پس

 این شرط است را چیز هر دیدن

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22 / 

 

 

 13/1/1396                           بَصیرَةٌ نَفْسِهِ يعَل الْإِنْسانُ بَلِ   14( آیه 75( سوره قیامت )372

 ترجمه

 بلكه انسان ]قطعا[ بر نفس خویشتن بیناست.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی إِنْسانُالْ»

 القرآن إعراباند! )این جمله را برخی از علماي نحو از مواردي كه به لحاظ تحلیل نحوي و معنایی دشوار است، دانسته

تواند صحیح اش این بوده كه چند حالت براي اعراب آن متصور است كه معناي هر یك می( و ریشه54ص ،5ج ،)نحاس(

مكن است مد نظر ماي در كار نیست؛ زیرا همگی دشواري« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»توجه به قاعده باشد، كه با 

 بوده باشد. 

 نَفْسِهِ  عَلی»ت توان كل عباررا خبر گرفت و می« بصیرة»توان مبتداست؛ اما در ادامه جمله، می« انسان»ها در همه حالت

هاي زیر از جانب لقرار گرفته است؛ كه در هر حالت، تحلی« انسان«نست كه در مقام خبر براي را یك جمله مستقل دا« بَصیرَةٌ

 علماي نحو و تفسیر ارائه شده است:

 «:بصیرة»جار و مجرور است متعلق به « علی نفسه»خبر است؛ و « بصیرة»الف. 

                                                      
 362 ص ،2ج ،نفس مسایل عیون شرح ،آملي زاده. حسن 1

 86صمصباح الشریعه، 2

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22/
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 ائه شده:آمده است، چند تحلیل ار« بصیرة»بر روي كلمه « ة»آنگاه درباره اینكه چرا 

)دیدگاه « لبصیرةا هو اإلنسان إن»خواهد بفرماید و می«( بینایی»و « بصیرت». این عالمت مصدر است )به معناي خود 1الف.

ناً بینایی بر ( یعنی انسان عی596ص ،10ج البیان، ؛ مجمع54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعراب سعید بن جبیر و قتاده، به نقل

 نفس خویشتن است.

( یعنی 596ص ،10ج البیان، ؛ مجمع54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعرابدر عالمه. )« ة»مبالغه است، مانند « ة»ین . ا2الف.

 انسان بر نفس خویش كامال بیناست.

مستقیما خبر نیست، بلكه وصف است « بصیرة»دهد كه و نشان می«( بصیر»تانیث است )مونثِ « ة»همان « ة». این 3الف.

)یعنی انسان « نفسه بصیرة علی حجّة اإلنسان»؛ و جمله در اصل این گونه بوده است «حجة»مانند براي یك خبر محذوف 

بودن، وصف انسان « بینا»به نحو مجاز آمده است، ]زیرا « بصیرت»و در این صورت، وصف  1حجتی بینا بر نفس خویش است(

 رَبُّ  إِلَّا هؤاُلءِ أَنْزَلَ ما» ه كار رفته است، مانندب« آیات»همان گونه كه در قرآن وصف بصیرت براي «[ حجت»است، نه وصف 

 ،10ج البیان، ؛ مجمع54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعراب؛ 661ص ،4ج ( )الكشاف،106/إسراء) «بَصائِرَ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 2(659ص

« بصیرة»ن جمله، باشد؛ و در ایمی« نانسا»خودش یك جمله است و روي هم، خبر براي « بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی»ب. عبارت 

اي یك كلمه صفت بر« بصیرة»تانیث )مونث بصیر( است و « ة»بصیرت، همان »در « ة»خبر است؛ آنگاه « علی نفسه»مبتدا و 

 باشد؛ كه آن محذوف عبارت است از:محذوف می

، یعنی «هجوارحه بصیرة علی نفساالنسان »انسان، یعنی عبارت در اصل این گونه بوده است « اعضاء و جوارح. »1ب.

مضمونی  و این همان« انسان، چنین است كه از نفس خودش، یعنی اعضا و جوارحش، شاهدانی بینا بر نفس وي حاضر است»

 ،10ج ن،البیا ( )مجمع24دهند )نور/است كه در آیات دیگر آمده كه اعضاء جوارح انسان روز قیامت علیه او شهادت می

 (299ص ،10ج بیانه، و القرآن ؛ إعراب54ص ،5ج ،)نحاس( رآنالق إعراب؛ )596ص

 ،4ج شاف،)الك« االنسان، اعین بصیرة علی نفسه»ها[، یعنی عبارت در اصل این گونه بوده است ]=چشم« أعین. »2ب.

ب و شاهد اقهاي بینایی بر او ناظر و حاضر است، و اشاره است به فرشتگانی كه مر( یعنی انسان چنین است كه چشم661ص

 (299ص ،10ج بیانه، و القرآن ؛ إعراب596ص ،10ج البیان، اعمال اویند[ )مجمع

                                                      
 إعراب نقل به ،گوید االنسان حجة یا االنسان عبرةاست. وی گفته است: این آیه شبیه آن است که عرب مي اخفش دیدگاه. اصل این سخن ظاهرا  1

باشد( ضرورتي ندارد. اما در آن صورت، « حجت»؛ و در این صورت توجیه زمخشری )که بصیرة وصف برای کلمه محذوف 299ص ،10ج بیانه، و القرآن

 م.شود و لذا مطلب را به وی استناد دادیشود؛ و لذا سخن زمخشری عمال سخن جدیدی ميمي 2یا الف. 1دیدگاه اخفش همان قول الف.

را به عنوان شاهد ذكر كرده است؛ اما عالمه طباطبایی هنگام اشاره به این قول، ( 13)نمل/« مُبْصِرَةً آیاتُنا جاَءتْهُمْ فَلَمَّا»البته خود زمخشری آیه  2

 هایگزینه در که حاالتي باشد، چه محذوف این اینکهتناسب بیشتری دارد؛ و لذا آن را در متن آوردیم. ضمنا اي كه در متن اشاره شد را آورده كه آیه

کند لذا بدانها و به لحاظ معنایي تفاوتي نمي دارد بیشتری تکلفبه لحاظ نحوی  اما باشد، نظر مد هم اینجا در تواندمي نیز آیدمي ادامه در 2.ب و 1.ب

 مستقال اشاره نشد.
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ین دست كم مقدم شده و این، اگر داللت بر حصر نداشته باشد، ا« بصیرة»بر « علی نفسه»ضمنا در تمام حاالت فوق، 

 شد.در ترجمه داخل كروشه افزوده « قطعا»كند و لذا كلمه می« تاكید»داللت بر 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

نماید؟ اش را مخفی میكند و بدياش را آشكار میخواهد بكند ]= چه قصدي دارد[ كه خوبیبرخی از شما چه كار می

ان بلكه انس»فرماید داند كه واقعیت این گونه نیست؛ و خداوند عز و جل میگردد میآیا این گونه نیست وقتی به خودش برمی

 كم شود. بدرستی كه باطن و درون انسان هنگامی كه اصالح شود، ظاهر هم راست و مح« ]قطعا[ بر نفس خویشتن بیناست.

 214ص ،3(للمفید) األمالی؛ 599ص ،10ج ،2البیان مجمع؛ 529ص ،2ج ،1الكافی

 أَنْ أَحَدُُكمْ عُیَصْنَ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَْبدِ أَبِی عَنْ  الْعَبَّاسِ أَبِی فَضْلٍ  عَنْ انَصَفْوَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ أَبُو

 «بَصِیرَةٌ  نَفْسِهِ لیعَ  سانُالْإِنْ بَلِ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وَ كَذَلِكَ یْسَلَ ذَلِكَ أَنَّ  فَیَعْلَمَ نَفْسِهِ إِلَی یَرْجِعُ لَیْسَ أَ سَیِّئاً یُسِرَّ وَ حَسَناً یُظْهِرَ

 .الْعَلَانِیَةُ قَوِیَتِ صَحَّتْ ]صَلُحَت[ إِذَا السَّرِیرَةَ إِنَّ

  

اي كه شخص مریض اي نوشتم و از ایشان سوال كردم در مورد میزان مریضیگوید: به امام صادق ع نامه( ابن أُذَینه می2

 گذارد؟ایستاده نماز خواندن را كنار می باید افطار كند؛ و میزانی مریضی اي كه شخص مریض

 «بلكه انسان ]قطعا[ بر نفس خویشتن بیناست.»امام ع فرمود: 

 گردد؛ خودش به خودش آگاهتر است.و فرمود: این به خودش برمی

 ،2ج الفقیه، یحضره ال من؛ 114ص ،2ج اإلستبصار،؛ 256ص ،4و ج 177ص ،3ج األحكام، تهذیب؛ 118ص ،4ج الكافی، 

 5994ص ،10ج البیان، مجمع ؛132ص

 :الَقَ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

                                                      
 أَبِي عَنْ  الْفُضَیْلِ عَنِ مُعَاوِیَةَ  عَنْ  فَضَالَةَ  عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ دٍ مُحَمَّ بْنُ  الْحُسَیْنُ در همانجا با این سند هم روایت شده است:  1

 .مِثْلَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ

امروزه منتشر شده و تا سوره  ... )البته در تفسیر عیاشي که (ع) اهلل عبد أبي عن مسلم بن محمد عن بإسناده العیاشي روى. مرحوم طبرسي نوشته:  2

 کهف بیشتر ندارد، پیدا نشد(

 . شیخ مفید این مضمون را با سندی دیگر و با عباراتي متفاوت روایت کرده است:  3

 الرَّحْمَنِ  عَبْدِ نِبْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ رِالصَّفَّا لْحَسَنِا بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  أَبِیهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ

 وَ کَذَلِكَ لَیْسَ أَنَّهُ عَلِمَ فْسِهِنَ إِلَى رَجَعَ إِذَا لَیْسَ أَ سَیِّئاً یُسِرُّ وَ حَسَناً یُظْهِرُ الْعَبْدَ یَنْفَعُ مَا یَقُولُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ یَاسِینَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 .لْعَلَانِیَةُا قَوِیَتِ صَلَحَتْ إِذَا السَّرِیرَةَ إِنَّ «بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ» یَقُولُ  تَعَالَى اللَّهُ

 . در دو منبع آخر، سند و روایت بدین صورت آمده است: 4

 وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى سانُالْإِنْ بَلِ فَقَالَ قِیَامٍ مِنْ الصَّلَاةَ یَدَعُ وَ الصَّائِمُ  فِیهِ طِرُیُفْ الَّذِی الْمَرَضِ حَدُّ  مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ  زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ ابْنُ رَوَى

 .یُطِیقُهُ بِمَا أَعْلَمُ هُوَ
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 ؟قَائِماً الصَّلَاةَ صَاحِبُهُ دَعُیَ الَّذِي الْمَرَضِ وَ احِبُهُصَ فِیهِ یُفْطِرُ الَّذِي الْمَرَضِ حَدُّ مَا أَسْأَلُهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَی كَتَبْتُ

 .بِنَفْسِهِ أَعْلَمُ هُوَ إِلَیْهِ ذَاكَ قَالَ وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ قَالَ

 

 ( شخصی از امام صادق ع سوال كرد:3

موال خودشان ام را با یتی كودك چند سرپرستی شویم كه خانه یتیمان است ]ظاهرا یعنی اوما در خانه برادرمان وارد می

نوشیم و می نشینیم و از آب آنهااست[، و آنها هم خدمتكاري دارند؛ ما سر سفره ]یا: روي فرش[ آنها می برعهده گرفته

اهاي آنها هم خوریم و در آن غذا، از غذشود در آنجا غذا را با برادرمان میكند و گاه میخدمتكارشان به ما هم خدمت می

 یست؟هست. نظر شما چ

جایز  رسد،ضرر می فرمود: اگر رفت و آمد شما، منفعتی براي آنها دارد، اشكالی ندارد؛ و اگر در این رفت و آمد به آنها

به نفع آنهاست  حقیقتِ مطلب ]كه واقعا این رفت و آمد« بلكه انسان ]قطعا[ بر نفس خویشتن بیناست.»نیست؛ و سپس فرمود: 

شید، آنها براردان دینی و اگر با آنها ]یتیمان[ رفت و آمد داشته با»فرماید: خداوند عز و جل مییا نه[ بر خودتان مخفی نیست و 

 (220)بقره/« دهد.پیشه تشخیص میشما هستند و خداوند مفسد را صالح

 107ص ،1ج العیاشی، ؛ تفسیر129ص ،5ج ؛ الكافی،339ص ،6ج األحكام، تهذیب

  البصر[ ضریر رجل ]سأله ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قِیلَ: قَالَ یِّالْكَاهِلِ یَحْیَی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ یِّعَلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ

 رُبَّمَا وَ مْخَادِمُهُ یَخْدُمُنَا وَ ائِهِمْمَ مِنْ نَشْرَبُ وَ بِسَاطِهِمْ لَیعَ فَنَقْعُدُ لَهُمْ خَادِمٌ مَعَهُمْ وَ أَیْتَامٍ بَیْتِ فِی لَنَا أَخٍ عَلَی نَدْخُلُ إِنَّا

 كَ؟ذَلِ فِی تَرَي فَمَا طَعَامِهِمْ؛ مِنْ فِیهِ وَ صَاحِبِنَا عِنْدِ مِنْ الطَّعَامَ فِیهِ طَعِمْنَا

 لَا فَأَنْتُمْ «ةٌبَصِیرَ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ » ع قَالَ وَ افَلَ  ضَرَرٌ هِفِی كَانَ إِنْ وَ بَأْسَ فَلَا لَهُمْ مَنْفَعَةٌ عَلَیْهِمْ دُخُولِكُمْ فِی كَانَ  إِنْ فَقَالَ

 «.الْمُصْلِحِ  مِنَ الْمُفْسِدَ یَعْلَمُ  اللَّهُ وَ الدِّینِ فِی فَإِخْوانُكُمْ تُخالِطُوهُمْ إِنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ عَلَیْكُمْ یَخْفَی

 تدبر

 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »1

 (1تواند بگذارد. )حدیثشناسد و سر خودش كاله نمیانسان، اگر ریاكاري هم بكند، باز خودش خودش را می
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 شناسينکته تخصصي انسان

( 1043؛ كهف/302؛ اعراف/131-11شناسد، پس چرا در آیات متعددي )مثال: بقره/اگر انسان حتما خودش خودش را می

برند، اما خودشان ندانسته، خود را انسانهاي خوب ر بر خود افراد مشتبه شده و در گمراهی و فسادگري به سر میاز اینكه كا

 شمرند؟و كار خود را خوب می

كند با داند، اما سعی میدهد. یعنی در عمق وجود خود میپاسخ این اشكال را می« مَعاذیرَهُ  أَلْقی لَوْ وَ»ظاهرا آیه بعد 

 آیه بعد. شاءاهلل توضیح بیشتر در بحث ازدن خود را توجیه كند تا حدي كه امر بر خودش هم مشتبه شود. انترشیبهانه

  

 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »2

ات وظیفه اي دانست كه در بسیاري از اوقتوان به عنوان ضابطهمی« انسان خودش بر وضع خودش آگاه است»این را كه 

 كند. هم در مسائل عبادي و اخالقی و هم در روابط اجتماعی.را معلوم میانسان 

ه، عبارتند برخی از مواردي كه در كلمات معصومین ع، با استناد به این مطلب، تشخیص وظیفه به خود شخص واگذار شد

 از:

 (1دهد یا نه؟ )حدیثالف. اینكه واقعا كار خوب را براي ریا انجام می

 (2تواند نمازش را نشسته یا خوابیده بخواند. )حدیثنسان میاي كه اب. مریضی

ج.اینكه به خاطر سرما، سوار كشتی بودن و سایر مشكالت بیرونی، نتواند نماز را در حالت عادي بخواند، و مجبور باشد 

 4نشسته یا در حال حركت و ... بخواند.

 (2)حدیث 5اي كه دیگر نباید روزه بگیرد.د. مریضی

                                                      
 آمَنَ کَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ (12) یَشْعُرُونَ ال لکِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال (11) مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِي فْسِدُواتُ ال لَهُمْ قیلَ إِذا . وَ 1

 (13) یَعْلَمُونَ ال لکِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ  کَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ

 .مُهْتَدُون أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَوْلِیاءَ الشَّیاطینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ.  2

 .صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ.  3

 مِنَ  الْأَرْضُ  تُمَکِّنُهُ  لَا فَرِیضَةٍ وَقْتِ فِي یَکُونُ...  رَجُلٌ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ  عُذَافِرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ هِلَالٍ  نِ بْ أَحْمَدَ عَنْ  عَنْهُ.  4

 وَ  قَائِماً أَمْکَنَهُ إِنْ السَّفِینَةِ بِمَنْزِلَةِ هُوَ نَعَمْ  قَالَ الْمَحْمِلِ فِي الْفَرِیضَةَ یُصَلِّيَ أَنْ لَهُ یَجُوزُ أَ الْوَحَلِ وَ الْمَطَرِ  وَ الْمَاءِ وَ الثَّلْجِ کَثْرَةِ مِنْ عَلَیْهَا السُّجُودِ لَا وَ عَلَیْهَا الْقِیَامِ

 (232ص ،3ج األحکام، تهذیب) بَصِیرَة نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ جَلَّ وَ عَزَّ  هُاللَّ یَقُولُ بِالْعُذْرِ أَوْلَى فَاللَّهُ ذَلِكَ مِنْ کَانَ کُلَّمَا وَ قَاعِداً إِلَّا

است و مرور آن  بوده شده گفته سابق کتب در که است ع امیر حضرت اقدامات از یکي اشاصلي هم هست که موضوع روایتي روزه، مورد . در 5

 :خالي از لطف نیست

 اللَّهِ  صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أُتِيَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسَْحاقَ بْنِ اللَّهِ بْدِعَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 أَنْتُمْ  یَهُودُ  قَالَ نَعَمْ قَالُوا مُفْطِرُونَ أَنْتُمْ وَ أَکَلْتُمْ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  لَهُمْ  فَقَالَ  رَمَضَانَ شَهْرِ فِي بِالنَّهَارِ  یَأْکُلُونَ وهُمْوَجَدُ بِقَوْمٍ  بِالْکُوفَةِ الْمَسْجِدِ  فِي جَالِسٌ  هُوَ  وَ عَلَیْهِ

 الْإِفْطَارَ  اسْتَوْجَبْتُمُ عِلَّةٌ فِیکُمْ قَالَ لَا قَالُوا أَنْتُمْ فَسَفْرٌ قَالَ مُسْلِمُونَ بَلْ قَالُوا لِلْإِسْلَامِ مُخَالِفِینَ نِالْأَدْیَا هَذِهِ مِنْ ءٍشَيْ أَیِّ فَعَلَى قَالَ لَا قَالُوا فَنَصَارَى قَالَ لَا قَالُوا

 اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَضَحِكَ قَالَ عِلَّةٌ بِنَا مَا أَصْبَحْنَا بَلْ  قَالُوا  بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ لىعَ الْإِنْسانُ بَلِ -یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ  بِأَنْفُسِکُمْ أَبْصَرُ فَإِنَّکُمْ بِهَا نَشْعُرُ لَا
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 ؛8ص ،1ج األحكام، تهذیب ؛37ص ،3ج الكافی،) آیا چُرت زدنش در حدي بوده كه نیاز مجدد به وضو باشد؟ه. اینكه 

 1(81ص ،1ج اإلستبصار،

 (3آید. )حدیثو. استفاده از اموال یتیمان، كه به طور طبیعی هنگام رفت و آمد با آنها پیش می

 2نه؟ ز. اینكه نحوه پوشش انسان، نماد متكبر بودن او هست یا

                                                      
 هُوَ  إِنَّمَا بِذَلِكَ نَعْرِفُهُ لَا قَالُوا اللَّهِ  رَسُولُ  فَإِنَّهُ  قَالَ مُحَمَّداً نَعْرِفُ لَا وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ نَشْهَدُ قَالُوا اللَّهِ  رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدُونَ قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ

 حُفْرَتَیْنِ  َیحْفِرَ أَنْ أَمَرَ وَ الْکُوفَةِ ظَهْرِ الظَّهْرِ إِلَى بِِهمْ خَرَجَ وَ الْخَمِیسِ ةَشُرْطَ بِهِمْ َفوَکَّلَ فََعلْتَ إِنْ وَ قَالُوا لَأَقْتُلَنَّکُمْ إِلَّا وَ أَقْرَرْتُمْ إِنْ فَقَالَ نَفْسِهِ إِلَى دَعَا أَعْرَابِيٌّ

 النَّارَ  الُْأخْرَى فِي أُوقِدُ وَ  الْقَلِیبَیْنِ  هَذَیْنِ إِحْدَى فِي وَاضِعُکُمْ إِنِّي لَهُمْ فَقَالَ  الْخَوْخَةِ شِبْهَ ضَخْمَةً کَوَّةً بَیْنَهُمَا فِیمَا خَرَقَ ثُمَّ الْأُخْرَى جَنْبِ إِلَى إِحْدَاهُمَا حَفَرَ وَ

 جَعَلَ  ثُمَّ الْآخَرِ الْجُبِّ فِي دَتْفَأُوقِ بِالنَّارِ أَمَرَ ثُمَّ رَفِیقاً وَضْعاً الْجُبَّیْنِ إِحْدَى فِي فَوَضَعَهُمْ الدُّنْیَا الْحَیَاةَ هَذِهِ تَقْضِي فَإِنَّمَا فَعَلْتَ إِنْ وَ قَالُوا بِالدُّخَانِ فَأَقْتُلُکُمْ

 الْمَسْجِدِ  فِي یَوْمٍ  ذَاتَ هُوَ  فَبَیْنَمَا النَّاسُ بِهِ تَحَدَّثَ وَ  الرُّکْبَانُ  بِفِعْلِهِ فَسَارَ  انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ مَاتُوا حَتَّى قَاضٍ أَنْتَ مَا اقْضِ فَیُجِیبُونَهُ تَقُولُونَ مَا مَرَّةٍ بَعْدَ  مَرَّةً یُنَادِیهِمْ

 اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ  عَلَى قَدِمَ وَ قَالَ  قَبْلُ مِنْ  آبَاؤُهُ کَانَتْ کَذَلِكَ وَ أَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ الْیَهُودِ مِنَ  یَثْرِبَ فِي مَنْ لَهُ أَقَرَّ قَدْ یَثْرِبَ  أَهْلِ مِنْ  یَهُودِیٌّ عَلَیْهِ قَدِمَ إِذْ

 عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ إِلَى أَرْسَلُوا وَ الْمَسْجِدِ بَابِ عَلَى وَقَفُوا ثُمَّ رَوَاحِلَهُمْ أَنَاخُوا بِالْکُوفَةِ  الْأَعْظَمِ الْمَسْجِدِ  إِلَى انْتَهَوْا فَلَمَّا بَیْتِهِ أَهْلِ مِنْ عِدَّةٍ فِي عَلَیْهِ

 فَمَا  بِالْیَمِینِ  یَسْتَأْنِفُونَ وَ سَیَدْخُلُونَ یَقُولُ هُوَ وَ إِلَیْهِمْ فَخَرَجَ قَالَ إِلَیْكَ نَدْخُلُ أَمْ إِلَیْنَا تَخْرُجُ فَهَلْ حَاجَةٌ إِلَیْكَ لَنَا وَ الْحِجَازِ  مِنَ قَدِمْنَا ودِالْیَهُ مِنَ قَوْمٌ أَنَّا

 الْحِجَازِ  أَهْلِ مِنْ قَوْمٌ زَعَمَ الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ بِدْعَةٍ أَیَّةُ وَ  لَهُ فَقَالَ ص مُحَمَّدٍ دِینِ فِي أَحْدَثْتَ الَّتِي الْبِدْعَةُ هَذِهِ مَا الِبٍطَ أَبِي ابْنَ یَا عَظِیمُهُمْ لَهُ فَقَالَ حَاجَتُکُمْ

 الْآیَاتِ  بِالتِّسْعِ فَنَشَدْتُكَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ بِالدُّخَانِ فَقَتَلْتَهُمْ رَسُولُهُ مُحَمَّداً نَّأَ یُقِرُّوا لَمْ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهِدُوا قَوْمٍ إِلَى عَمَدْتَ أَنَّكَ

 شَهِدُوا مُوسَى وَفَاةِ بَعْدَ بِقَوْمٍ أُتِيَ نُونٍ بْنَ یُوشَعَ أَنَّ تَعْلَمُ هَلْ  الدَّیَّانِ  السَّمْتِ قِّبِحَ وَ الْقُدْسِ الْخَمْسِ الْکَنَائِسِ  بِحَقِّ وَ سَیْنَاءَ بِطُورِ -ع مُوسَى عَلَى أُنْزِلَتْ الَّتِي

 فَدَفَعَهُ  کِتَاباً  قَبَائِهِ مِنْ أَخْرَجَ  ثُمَّ قَالَ  مُوسَى نَامُوسُ أَنَّكَ أَشْهَدُ نَعَمْ  یُّالْیَهُودِ لَهُ فَقَالَ الْقِتْلَةِ هَذِهِ بِمِثْلِ فَقَتَلَهُمْ اللَّهِ رَسُولُ مُوسَى أَنَّ یُقِرُّوا لَمْ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ

 عَرَبِيٌّ رَجُلٌ َأنْتَ وَ سُرْیَانِيٌّ کِتَابٌ هُوَ وَ الْکِتَابِ َذاهَ فِي نَظَرْتَ إِنَّمَا طَالِبٍ أَبِي ابْنَ یَا یُبْکِیكَ  مَا الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ بَکَى وَ فِیهِ نَظَرَ وَ فَفَضَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى

 بِالسُّرْیَانِیَّةِ  اسُْمكَ مَا أَخْبِرْنِي وَ الْکِتَابِ هَذَا فِي اسْمَكَ  فَأَرِنِي الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ مُثْبَتٌ اسِْمي هَذَا نَعَمْ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ هُوَ مَا تَدْرِی فَهَلْ

 أَنَّكَ أَشْهَدُ وَ ص اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّداً  أَنَّ أَشْهَدُ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ الْیَهُودِیُّ فَقَالَ  إِلْیَا اسْمِي فَقَالَ الصَّحِیفَةِ  فِي اسْمَهُ  عَلَیْهِ اللَّهِ  سَلَامُ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَأَرَاهُ قَالَ

 هُ عِنْدَ  أَکُنْ لَمْ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ -ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ  الْمَسْجِدَ دَخَلَ  وَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ بَایَعُوا وَ  مُحَمَّدٍ بَعْدِ مِنْ  بِالنَّاسِ  النَّاسِ أَوْلَى أَنَّكَ أَشْهَدُ وَ  مُحَمَّدٍ وَصِيُّ

 (183-181ص ،4ج الکافي،. )الْإِکْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْأَبْرَارِ صَحِیفَةِ فِي عِنْدَهُ أَثْبَتَنِي الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ مَنْسِیّاً

 . سند روایت در کافي چنین است:  1

 أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ جِالْحَجَّا بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ سَیْنِالْحُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ

 النَّوْمِ  طَعْمَ وَجَدَ مَنْ یَقُولُ نَکَا ع عَلِیّاً إِنَّ «بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ» یَقُولُ اللَّهَ نَّإِ الْخَفْقَتَانِ وَ الْخَفْقَةُ  مَا أَدْرِی مَا فَقَالَ الْخَفْقَتَیْنِ وَ الْخَفْقَةِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ

 . الْوُضُوءُ عَلَیْهِ وَجَبَ فَقَدْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً

 عَنْ  جَّاجِالْحَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ ةَفَضَالَ  عَنْ سَعِیدٍ بْنِ حُسَیْنِالْ عَنِ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ: آمده صورت بدین سند اخیر، منبع دو در اما

 ...( الْخَفْقَةِ  عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ  الشَّحَّامِ زَیْدٍ

 یَهْبِطَ لَنْ فَإِنَّهُ ثِیَابِکُمْ َخشِنَ أَوْ ثِیَابِکُمْ سََملَ أَوْ ثِیَابِکُمْ خُلْقَانَ فَالْبَسُوا مَکَّةَ وَاِدیَ هَبَطْتُمْ إِذَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ.  2

 الْحَسَنَ  الثَّوْبَ لَبِسَ إِذَا نَفْسِهِ إِلَى یَنْظُرُ الرَّجُلُ قَالَ الْکِبْرِ حَدُّ مَا یَعْفُورٍ أَبِي بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ قَالَ لَهُ اللَّهُ غَفَرَ إِلَّا الْکِبْرِ مِنَ ءٌشَيْ قَلْبِهِ فِي لَیْسَ أَحَدٌ مَکَّةَ وَادِیَ

 (113ص ،(طبرسي) األخالق مکارم) بَصِیرَة نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ یُرَى أَنْ یَشْتَهِي



64 

 1ح. اینكه واقعا موقعیت، موقعیت تقیه كردن است یا نه؟

 ط. ...

 

 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »3

 آگاه انداخت، تاخیر به و فرستاد پیش[ از] نچهبدا روز آن در انسان) «أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا»آیه قبل فرمود 

ازي به خبردادن هم فرماید: مطلب از این باالتر است و براي اینكه انسان بر وضع خود خبردار شود، نیدر این آیه می .(شودمی

 نیست؛ بلكه خود انسان كامال بر وضع خویش بیناست.

 نکته تفسيری

جدیدي پیدا  د، معناي( و هم در كنار آیات قبل و بع2دهد )تدبراین آیه از آیاتی است كه هم بتنهایی معناي خاصی می

تفسیر قرآن كریم،  ، در«امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»( و شاهد خوبی است براي اینكه قاعده 1كند. )همچنین تدبرمی

 مورد توجه معصومین ع بوده است.

 

 «بَصیرَةٌ ... الْإِنْسانُ بَلِ( »4

 د؟را آور «بَصیرَةٌ»كلمه « سانُ ... بصیرٌمذكر است. چرا به جاي اینكه بفرماید الْإِنْ «الْإِنْسانُ»

 است.« مصدر»نیست، بلكه « بصیر»در اینجا لزوما مونث « بصیرت»الف. 

فاده كنند خواهند بر وجود یك صفتی در یك شخص خیلی تاكید كنند، به جاي اینكه از صفت استدر زبان عربی وقتی می

 «.زید عدل است»گویند می« زید عادل است»ند كنند. مثال به جاي اینكه بگویاز مصدر استفاده می

به خویشتن  یناانسان ب»خواهد بفرماید شدت آگاهی انسان بر خویش بقدري است كه به جاي اینكه بگوید در اینجا نیز می

 (107، ص20)المیزان، ج« به خویشتن است انسان عین بینایی»فرموده « است

 در عالمه. « ة»مبالغه است؛ شبیه « ة»نث بودن(، بلكه نه تاء تانیث )عالمت مو« بصیرة»در « ة»ب. 

كه: انسان،  حجة، جوارح، اعین یا ...( و معنایش این بوده است»صفت است براي یك كلمه محذوف، )مانند « بصیرة»ج. 

 ند. ویاهایی شاهد و ناظر بر حجتی آگاه بر خویش است؛ یا انسان، اعضاء و جوارحش شاهد بر اویند؛ یا انسان، چشم

 د. ...

 )توضیح تفصیلی موارد فوق در نكات ترجمه گذشت(

                                                      
 )الکافي، .بِهِ تَنْزِلُ حِینَ  بِهَا أَعْلَمُ صَاحِبُهَا وَ ضَرُورَةٍ کُلِّ فِي التَّقِیَّةُ: قَالَ  ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1

 (220ص؛  ،2ج

 چنین است: 73ص ،(شعریلأل)النوادر البته متن کامل این روایت در

 فَقُلْتُ شَاءُوا بِمَا لَهُمْ احْلِفْفَ خِفْتَ إِذَا زُرَارَةُ یَا فَقَالَ زَکَاتَهَا أَدَّیْنَا لَقَدْ وَ مَوَالِنَاأَ عَلَى فَیَسْتَحْلِفُونَّا الْقَوْمِ بِهَؤُلَاءِ نَمُرُّ إِنَّا قُلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عَنْهُ

 .بِه تَنْزِلُ حِینَ  بِهَا أَعْلَمُ صَاحِبُهَا وَ رُورَةٍضَ کُلِّ فِي التَّقِیَّةُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ شَاءُوا بِمَا قَالَ عَتَاقٍ وَ بِطَلَاقٍ فِدَاكَ جُعِلْتُ
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 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »5

كید داللت بر تا ویا دست كم، بیاید، وقتی قبل از آن بیاید داللت بر حصر،« بَصیرَةٌ» در روال عادي باید بعد از« نَفْسِهِ عَلی»

 چیست؟كند. دلیل این حصر ویا تاكید می

 الف. انسان در درجه اول از وضع خویش آگاه است تا از وضع دیگران.

 ثمره اخالقي

هاي خود جویی در دیگران این است كه از عیبهاي عیبجویی است؛ و یكی از ریشهیكی از خصلتهاي زشت، عیب

 غافلیم. 

 تواند این خصلت را عالج كند:جدي گرفتن این آیه، از دو جهت می

صت هاي خویش را خواهیم دید، و كسی كه مشغول اصالح عیوب خویش شود، فردر خویش دقت كنیم، عیباوال اگر  

: خوش به حال النَّاس عُیُوبِ عَنْ  عَیْبُهُ شَغَلَهُ لِمَنْ یطُوبَ»پرداختن به عیوب دیگران را نخواهد داشت. به قول امیرالمومنین ع 

 (176البالغه، خطبه)نهج« ب مردم مشغول دارد.كسی كه عیب خودش او را از ]پرداختن به[ عیو

بسا باطن و پشت پرده آنچه بینیم كه چهثانیا ما تنها بر خودمان است كه كامال آگاهیم، در مورد دیگران، فقط ظاهري را می

 1شمردیم.اي باشد كه اگر از آن مطلع بودیم، هیچگاه آن را براي آن شخص عیب نمیبینیم، خوبیكه ما عیب می

 (3تدبر)بندد. ب. آگاهی انسان بر وضع خویش است كه دهان اعتراض شخص در روز قیامت را می

 را یشخو باطن اصالح ( و1گذارد )تدبرج. اگر كسی به آگاهی خود بر وضع خویش را جدي بگیرد، سر خود كاله نمی

 (1حدیث) گیرد می جدي

 د. ...

 

 :این را در كانال نگذاشتم

 «بَصیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی نُالْإِنْسا بَلِ( »6

 نکته تخصصي فلسفي و روانشناسي

توان نتیجه گرفت نمی« به خویشتن است انسان عین بینایی»مصدر است و معناي جمله این است كه « بصیرت»آیا از اینكه 

 علم حضوري انسان به خودش و به اعمال و وضعیتش خودش را؟

تنهایی هیچگاه بنیست؟ )البته مشروط بر اینكه چنین تلقی شود كه خود شخص  «ضمیر ناخودآگاه»و آیا این ردي بر نظریه 

 یابد(تواند به شناخت صحیحی از ضمیر ناخودآگاه خود دستنمی

 

                                                      
 .است شده گذاشته شخص خود برعهده 2تدبر در که مواردی اغلب مانند.  1



66 

 14/1/1396                                        مَعاذیرَهُ  يأَلْق لَوْ  وَ   15( آیه 75( سوره قیامت )373

 ترجمه

 ها بیفكند و عذرها بتراشد[ر بیندازد ]یا: پردههاي عذهرچند پرده

 نکات ترجمه

تنها در زبان عربی، ، نه«پوزش»و « بهانه»، «حجت و دلیل»است كه استعمال این ماده در معانی « عذر»از ماده « مَعاذیرَهُ »

حو كردن گناه و اثر آن، و آن ترین معناي این كلمه را هر گونه تالشی براي مبلكه در زبان فارسی هم رایج است. برخی اصلی

انجام كار )انجام كار را برعهده بگیرد اما دلیلی بیاورد كه عمل وي را توجیه كند(  اند: انكار انجام كار، توجیهرا سه گونه دانسته

( 6؛ مرسالت/76كهف/)« عُذر»و بازگشت و توبه از انجام كار )انجام كار را بعهده گیرد؛ اما ابراز كند كه دیگر انجام نخواهد داد(. 

گویند كه عذر ( به كسی می90)توبه/ 1«مُعذِّر»( هر دو مصدر از همین باب هستند و 52؛ غافر/57؛ روم/164)اعراف/« معذرة»و 

 (555ص القرآن، ألفاظ مفردات) آورد اما عذرش قابل قبول نیست.می

« جمع»اند و برخی آن را دانسته« اسم جمع»را اختالف نظر است. برخی آن «معاذیر»اما درباره ساختار و معناي كلمه 

 ،8ج المعول، العرب لغة من علیه لما الكناز و األول الطرازبه آن اضافه شده )« یاء»دانسته كه « معاذر»دانسته و اصل آن را 

اند كه گفته اند وبرخیدانسته« معذرة»(. درباره اینكه مفرد آن چیست هم اختالف نظر است. برخی مفرد آن را همان 377ص

 أَلْقی»تعبیر  (. برخی هم اساسا384باشد. )همان، صمی« ستر و پوشش»است كه معذار به معناي « مِعْذَار»این كلمه، جمعِ 

 (412ص البالغة، أساساند. )دانسته« بهانه تراشیدن»را یك اصطالح و معادل « مَعاذیرَهُ

 2شأن نزول

 حدیث

[ قطعا] نسانا بلكه: كردند تالوت را آیه این ایشان كه بودم ع صادق امام خدمت شام شب یك: گویدمی یزید بن عمر( 1

 :فرمودند و( 15-14/قیامت) «بیندازد عذر هايپرده هرچند بیناست؛ خویشتن نفس بر

                                                      
گذاری کرده، در حالي که چنانکه خود راغب اصفهاني در اعراب« الْمُعْذِر»اسفانه اینجا این کلمه را به صورت . در نسخه چاپ شده مفردات، مت 1

 یأتون الذین: أی الْمُعْذِرُونَ قرئ وآورد )صرفا به معنای کسي است که عذر مي« الْمُعْذِر»سطرهای بعد و به عنوان قرائت دیگری از آیه مربوطه آورده 

 اند؛ مثال:آورد که قابل قبول نیست تاکید کردهکسي است که عذری مي« مُعَذّر»دیگران هم بر این مطلب که ( و بالعُذْر

 على المُعوِّ األمر فى یقصِّر ألنّه أیضاً، العُذْر من ندناع هو و مُعَذِّر، :األمر فى للمقصِّر قولهم و. عُذرا یتکلَّفون لکنَّهم و لهم عُذْرَ ال الذین: الْمُعَذِّرُونَ

 (254ص ،4ج اللغة، المقاییس )معجم یتکلف یرید ال الذى العُذْر

 دستور او به ص خدا رسول که شد نازل شخصي مورد در آیه این: روایت شده است «بیندازد عذر هایپرده هرچند» آیه درباره ع باقر امام . از 2

 آنچه رفت، دنیا از ص خدا رسول که هنگامي اما[ بپذیرد را ع علي حضرت بودن مومنان امیر]=  دهد سالم امیرمومنان عنوان به ع علي حضرت به که داد

 .ننمود وفا و کرد ترك را بود داده دستور بدان

 53ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل مناقب
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 كسی: فرمودمی ص خدا رسول كه چرا داند،می او از خداوند آنچه خالف بر آورد مردم براي عذري انسان مبادا! اباحفض

 .بد است، بد اگر و خوب؛ است، خوب اگر كند، تنش بر را آن رداي خداوند دهد، انجام مخفیانه را كاري كه

 599ص ،10ج ، البیان مجمع ؛296ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ یَزِیدَ نِبْ عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنُ مُحَمَّدُ

 یَصْنَعُ  مَا حَفْصٍ أَبَا یَا «مَعاذِیرَهُ َألْقی لَوْ وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ» الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی مَعَ لَأَتَعَشَّی یإِنِّ

 فَخَیْرٌ  خَیْراً إِنْ رِدَاءَهَا اللَّهُ أَلْبَسَهُ سَرِیرَةً أَسَرَّ مَنْ یَقُولُ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ مِنْهُ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا ِبخِلَافِ النَّاسِ إِلَی یَعْتَذِرَ أَنْ الْإِنْسَانُ

 1. فَشَر شَرّاً إِنْ وَ

  

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه امیرالمومنین ع فرمودند:2

و كار ]بدش[ را اطه دوستی صمیمی برقرار سازد؛ چرا كه براي انسان مسلمان سزاوار نیست كه با آدم فاجر ]گناهكار[ راب

معادش؛ و رفت  كند و نه در كاردهد و دوست دارد كه مثل او شود و نه در كار دنیایش او را یاري میدر مقابل وي زینت می

 و آمد وي نزد او مایه ننگو آبروریزي براي او خواهد بود.

 640ص ،2ج الكافی،

 قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْأَعْلَى عَبْدِ رِوَایَةِ فِی

 أَمْرِ عَلَى یُعِینُهُ لَا وَ مِثْلَهُ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ وَ فِعْلَهُ لَهُ یُزَیِّنُ إِنَّهُفَ الْفَاجِرَ یُوَاخِیَ أَنْ الْمُسْلِمِ لِلْمَرْءِ یَنْبَغِی لَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 .هِعَلَیْ شَیْنٌ عِنْدِهِ مِنْ مَخْرَجُهُ وَ إِلَیْهِ مَدْخَلُهُ وَ مَعَادِهِ مْرِأَ لَا وَ دُنْیَاهُ

   

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 هایم را به من هدیه دهد.بهترین برادرانم در نزد من، كسی است كه عیب

 639ص ،2ج الكافی،

 : الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَى رَفَعَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .عُیُوبِی إِلَیَّ َأهْدَى مَنْ إِلَیَّ إِخْوَانِی أَحَبُّ

                                                      
 قُبِضَ فَلَمَّا الْمُؤْمِنِینَ ةِبِإِمْرَ عَلِيٍّ عَلَى یُسَلِّمَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ  أَمَرَهُ  رَجُلٍ فِي تْنَزَلَ قَالَ  مَعاذِیرَهُ قىأَلْ لَوْ  وَ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ

 .وَفَى مَا وَ بِهِ أَمَرَهُ مَا تَرَكَ ص اللَّهِ رَسُولُ

 . این روایت با عبارتي اندکي متفاوت هم نقل شده است: 1

 عَلي الْإِنْسانُ بَلِ» -یَةَالْآ هَذِهِ تَلَا إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَعَ لَأَتَعَشَّي إِنِّي: الَقَ یَزِیدَ بْنِ  عُمَرَ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَي بْنُ دُمُحَمَّ

 أَسَرَّ  مَنْ  یَقُولُ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ تَعَالَي اللَّهُ یَعْلَمُ مَا بِخِلَافِ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ يإِلَ یَتَقَرَّبَ أَنْ الْإِنْسَانُ یَصْنَعُ مَا حَفْصٍ أَبَا یَا «مَعاذِیرَهُ  أَلْقي لَوْ وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ

 (294ص ،2ج الکافي،. )رٌّفَشَ شَرّاً إِنْ وَ فَخَیْرٌ خَیْراً إِنْ رِدَاءَهَا اللَّهُ رَدَّاهُ سَرِیرَةً
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 تدبر

 «مَعاذیرَهُ أَلْقی لَوْ وَ( »1

 چیست؟« معاذیر»منظور از انداختن 

 (1كند. )حدیث تراشی براي اینكه حقیقت خود را در برابر دیگران ]وحتی در برابر خود[ مخفیالف. بهانه

 (107، ص20؛ المیزان، ج599ص ،10ج البیان،مجمعتراشد تا عذاب را از خود دفع كند. )ب. عذر و بهانه می

اندازد تا آن عملی كه انجام داده را مخفی اي میاست؛ یعنی پرده« پوشش»و « ستر»به معناي « معذار» جمع «معاذیر»ج. 

 1(107، ص20ج ؛ المیزان،599ص ،10ج البیان،مجمعكند )

 د. ...

 

  «مَعاذِیرَهُ أَلْقى لَوْ وَ»( 2

 تواند فرار كند.تراشی را باز كند، از حقیقت خودش نمیگري و بهانهانسان حتی اگر باب توجیه

 شناسينکته تخصصي انسان

)گفتن و « زبان» قبال به این نكته پرداخته شد كه یكی از عوامل برتري انسان بر سایر موجودات، برخورداري از نعمت

 (.353و جلسه 2، تدبر352؛ و جلسه3، تدبر221جلسه ؛43جلسهاست )« اندیشه»شنیدن، خواندن و نوشتن( و 

درك كرده  ستقیماهایی پی ببرد و درباره آنها صحبت كند، بدون اینكه آنها را متواند به واقعیتبا این نعمت، انسان می

 باشد.

آورد: همان طور كه هاي متعددي را هم براي انسان فراهم میاما این نعمت، مثل هر نعمت دیگري امكان سوءاستفاده

كند؛ ا هم مهیا میبراي پرده كشیدن روي حقیقت ر« ترشیبهانه»امكان استدالل براي پی بردن به حقیقت را فراهم كرده، امكان 

 اهر امر بر خودش هم مشتبه شود: بسا در ظتا حدي كه چه

 ؛2(13-11ایمان و افسادگر باشد و خودش نفهمد )بقره/طلب معرفی كند، اما حقیقتا بیخود را اهل ایمان و اصالح

 ؛ 3(104دهد )كهف/سراسر در زیان باشد، اما به حساب خودش بهترین كارها را انجام می

 و ...

 كند، چه خبر است؛ت كند، خواهد فهمید كه پشت سر همه ادعاهایی كه مطرح میپرده خلواما همین انسان اگر با خود بی

 اقْرَأْ : »رود، خود انسان براي حسابرسی از خود كافی استها كنار میبه همین جهت است كه روز قیامت كه همه پرده

 (14)اسراء/« حَسیبا عَلَیْكَ الْیَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفى كِتابَكَ

                                                      
 (599ص ،10ج البیان،مجمع از نقل به سدی، و ضحاك[ )نکنند پیدا دسترسي او به که] کند قفل را درها و بیندازد را هاپرده یا.  1

 آمَنَ کَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ (12) یَشْعُرُونَ ال لکِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال (11) مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قیلَ إِذا . وَ 2

 (13) یَعْلَمُونَ ال لکِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ  کَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ

 .صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ.  3

http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
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 «مَعاذیرَهُ قیأَلْ لَوْ وَ( »3

 كند؟تراشی میچرا انسان دائما بهانه

 شناسينکته انسان

اش شود، چهرهخواهد چهره بدي از خودش ببیند. وقتی كار بدي مرتكب میانسان خودش را دوست دارد، و دلش نمی

 ها را توجیه كند.تراشی این بديكوشد با بهانهشود؛ لذا میبد می

 اخالقي -ثمره اجتماعي

ي انتخاب تراشی غلبه كند، و این یك معیاري براكند بر این بهانهی كه حقیقت )و آخرت( را جدي بگیرد، سعی میكس

 دهد:دوست به او می

 (2كند، نباید دوست شویم )حدیثها تقویت میتراشیبا كسی كه ما را در این بهانه

 (3. )حدیثبهترین دوست ماستگوید، و كسی كه عیبمان را صمیمانه به ما می

 كنیم و تنها دنبال این هستیم كه از ما به نیكی تعریف كنند؟ایم؟ یا از نقد فرار میآیا ما این گونه

 

 15/1/1396                        1بِهِ  لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال   16( آیه 75( سوره قیامت )374

 ترجمه

 اینكه بدان بشتابی.زبانت را به آن به حركت درنیاور براي 

 شأن نزول

 گوید:( حذیفه می1

بریز بود و لبه خدا سوگند یاد دارم كه در مقابل رسول خدا ص در غدیر خم نشسته بودم و مجلس از مهاجران و انصار 

 پیامبر خدا ص ایستاد و فرمود: 

 اي مردم! خداوند دستوري به من داده و فرموده است:

 (67)مائده/«. ايوردگارت رسیده را ابالغ كن كه اگر نكنی رسالتت را ابالغ نكردهاي پیامبر! آنچه از جانب پر»

 ام چنین و چنان خواهد گفت.به رفیقم جبرئیل گفتم: دوست من! قریش درباره

 (67)مائده/« كندو خداوند تو را از مردم حفظ می»از جانب خداوند برایم خبر آورد كه: 

                                                      
  البته ظاهرا تعداد آیات در نسخه کوفي معتبرتر است: (254ص،5ج صافي، تفسیر) است بوده مستقل آیه «به لتعجل» کوفي غیر های نسخه در.  1

 و. التابعین بعض عن مصر کل ذلك عدد کتب إنما و غیره العدد إلیه ینسب من الصحابة في لیس و ع علي إلى منسوب القرآن في الکوفي العدد و

 البن) السالم علیهم طالب أبي لآ )مناقب .بالتقدم له معترفون هم و ثابت بن زید و کعب بن أبي و مسعود بن اهلل عبد و عباس بن اهلل کعبد المفسرون منهم

 (43ص ،2ج ،(شهرآشوب
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دانید كه من از شما اد و او را در سمت راست خود ایستاند و فرمود: اي مردم! آیا نمیطالب ع را ندا دسپس علی بن ابی

 (6ترم؟ )احزاب/به خودتان اولی

 گفتند: خدا شاهد است كه چنین است.

 فرمود: هركس من موالي اویم این علی ع موالي اوست.

 یك نفر از كنار مسجد برخاست و گفت: منظور از این سخن چیست؟

 ر كس من پیامبرش هستم این علی ع امیر اوست؛ فرمود: ه

خدایا ! ولیّ كسی باش كه والیتش را بپذیرد؛ و دشمن كسی باش كه با او دشمنی ورزد؛ و یاري كن كسی كه یاریش كند؛ 

 و خوار گردان كسی كه خوارش كند.

ج شد: دست راستش را روي ابوموسی گوید: به خدا سوگند دیدم كه معاویه متكبرانه بلند شد و با عصبانیت خارحذیفه می

اشعري و دستش چپش را روي مغیرة بن شعبه گذاشت و سپس بلند شد و با حالتی متكبرانه شروع به راه رفتن كرد در حالی 

 كنیم و نه به والیت علی ]ع[ اقرار خواهیم كرد.گفت: نه محمد ]ص[ را در سخنش تصدیق میكه می

پس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد، بلكه تكذیب كرد و سرپیچی »یات را نازل كرد پس خداوند متعال بالفاصله این آ

 (35-31)قیامت/« نمود؛ سپس متكبرانه به جانب اهلش رفت، سزاوارت همین است و واقعا سزاوارت این بود.

را به آن به حركت زبانت »پیامبر خدا خواست او را برگرداند و به سزاي عملش برساند؛ جبرئیل ]از جانب خدا[ گفت: 

 (؛ و رسول خدا ص بازایستاد.16)قیامت/« درنیاور براي اینكه بدان بشتابی

 392-391ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد ؛517-516ص الكوفی، فرات تفسیر

 یُوسُفَ  بْنُ مُحَمَّدُ الرَّازِيُّ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ] شِمِیُّالْهَا خَالِدٍ بْنِ صَالِحِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 عِیسَى بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ  عَلِیِّ مَوْلَى ظَرِیفٍ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ نَبْهَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[ بْنِ  إِسْحَاقَ] بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ

: قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْیَمَانِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ[ عَطِیَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَرْیَمَ أَبِی عَنْ الْفَضْلِ بْنُ  سَلَمَةُ حَدَّثَنَا قَالَ امَغَانِیُّالدَّ

 فَقَامَ  الْأَنْصَارِ وَ بِالْمُهَاجِرِینَ الْمَجْلِسُ غَصَّ ]غاض[ قَدْ وَ خُمٍّ غَدِیرَ ابِنَ نَزَلَ قَدْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ یَدَيْ بَیْنَ جَالِساً اللَّهِ وَ كُنْتُ

 لَمْ  إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا فَقَالَ بِأَمْرٍ أَمَرَنِی اللَّهَ  إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا[ قَالَ وَ] فَقَالَ قَدَمَیْهِ عَلَى ص اللَّهِ رَسُولُ

 یَعْصِمُكَ اللَّهُ  وَ فَقَالَ رَبِّی مِنْ الْخَبَرَ فَأَتَى كَذَا وَ كَذَا لِی قَالُوا قُرَیْشاً إِنَّ خَلِیلِی یَا ع جَبْرَئِیلَ لِصَاحِبِی فَقُلْتُ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ

 و] بِأَنْفُسِكُمْ مِنْكُمْ[ بِكُمْ] أَوْلَى أَنِّی تَعْلَمُونَ لَسْتُمْ أَ النَّاسُ أَیُّهَا قَالَ ثُمَّ یَمِینِهِ عَنْ فَأَقَامَهُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ نَادَى ثُمَّ النَّاسِ مِنَ

 هَذَا تَأْوِیلُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا الْمَسْجِدِ عَْرضِ مِنْ لٌ رَجُ فَقَالَ مَوْلَاهُ[ عَلِیٌ فَهَذَا] فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ  كُنْتُ مَنْ قَالَ بَلَى اللَّهُمَّ قَالُوا[ أنفسكم

 فَقَالَ خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ وَ نَصَرَهُ مَنْ انْصُرْ وَ عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَاالهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ أَمِیرُهُ[ عَلِیٌ  فَهَذَا] فَعَلِیٌّ  نَبِیَّهُ كُنْتُ مَنْ[ قَالَ] قَالَ

 عَلَى یَسَارَهُ وَ الْأَشْعَرِيِّ قَیْسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَلَى یَمِینَهُ وَاضِعاً مُغْضَباً خَرَجَ وَ یَتَمَطَّى قَامَ حَتَّى مُعَاوِیَةَ رَأَیْتُ لَقَدْ اللَّهِ فَوَ ذَیْفَةُحُ

 عَلَى[ تَعَالَى] اللَّهُ فَأَنْزَلَ بِوَلَایَتِهِ لِعَلِیٍّ نُقِرُّ لَا وَ مَقَالَتِهِ[ فِی] عَلَى مُحَمَّداً نُصَدِّقُ لَا یَقُولُ هُوَ وَ مُتَمَطِّیاً یَمْشِی قَامَ ثُمَّ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ

 رَسُولُ  بِهِ فََهمَّ فَأَوْلى لَكَ أَوْلى ثُمَّ. لىفَأَوْ لَكَ أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذََهبَ ثُمَّ. تَوَلَّى وَ كَذَّبَ لكِنْ وَ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال كَلَامِهِ أَثَرِ

 [.عَنْهُ ] النَّبِیُّ فَسَكَتَ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال جَبْرَئِیلُ فَقَالَ فَیَقْتُلَهُ یَرُدَّهُ أَنْ ص اللَّهِ



71 

« 588-586ص ،1ع طالب أبی بن علی إمامة فی المسترشد»توجه: این واقعه به طور مختصر و با سندي دیگر از حذیفه در 

 ،3ج ،3ع طالب أبی آل ؛ مناقب397ص ،2ج ،2القمی و همچنین از ابوذر غفاري، عمار یاسر و امام باقر ع و امام كاظم ع )تفسیر

شده  ( نیز روایت314ص ،1ج ،4التقدیم مستحقی إلى المستقیم ؛ الصراط209ص ،1ج المجالس، زینة و المجالس تسلیة ؛39ص

 5خواهد آمد.« فال صدق و ال صلی»شاءاهلل در بحث از شأن نزول آیه است؛ كه روایت ابوذر از این واقعه ان

 حدیث

عانی متعددي م، یك آیه ممكن است «امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»( چنانكه قبال اشاره شد با توجه به قاعده 2

 داشته باشد. 

 این آیه مطرح شده كه در ضمن حكایت زیر قابل مشاهده است: معناي دیگري در روایات در مورد

 

                                                      
 رَسُولُ دَعَانَا: قَالَ الْیَمَانِ، بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ نَجِیحٍ، أَبِي ابْنِ عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ رَوْحِ عَنْ بُرَیْدٍ، بْنِ الْحَرْثِ بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَزَّارِیُّ، رَوَى.  1

 نُقِرُّ  مَا اللَّهِ وَ: یَقُولُ هُوَ  وَ یَتَمَطَّى انْطَلَقَ ثُمَّ شُعْبَةَ بْنُ  الْمُغِیرَةُ عَلَيَّ سَمَّاهُ قَدْ  رَجُلٌ اتَّکَأَ اسُالنَّ بَایَعَ فَلَمَّا خُمٍّ، غَدِیرِ  یَوْمَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بَیْعَةِ إِلَى( ص) اللَّهِ

 تَسْمِیَتَهُ  وَ مِنْهُ  الْبَرَاءَةَ یُرِیدُ هُوَ وَ( ص) اللَّهِ رَسُولُ فَصَعِدَ ،«فَأَوْلى لَكَ أَوْلى ىیَتَمَطَّ أَهْلِهِ إِلى ذَهَبَ ثُمَّ»( ص) نَبِیِّهِ عَلَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ بِوَلَایَةٍ، طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِعَلِيِّ

 .اللَّهِ رَسُولُ فَسَکَتَ ،«بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال» اللَّهُ فَأَنْزَلَ یُبَلِّغْهُ، لَمْ وَقْتٌ لَهُ کَانَ وَ لِلنَّاسِ،

 أَرَادَ  مَا عَلِيٍّ فِي أَخْبَرَهُمْ وَ النَّاسَ بَلَّغَ فَلَمَّا خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمَ  عَلِيٍّ بَیْعَةِ إِلَى دَعَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ -نُزُولِهَا سَبَبَ کَانَ فَإِنَّهُ  صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فاَل وْلُهُقَ.  2

[ بِالْخِلَافَةِ] بِالْوَلَایَةِ لِعَلِيٍّ نُقِرُّ مَا یَقُولُ وَ -أَهْلِهِ نَحْوَ یَتَمَطَّى أَقْبَلَ ثُمَّ  الْأَشْعَرِیِّ مُوسَى أَبِي وَ شُعْبَةَ  بْنِ  الْمُغِیرَةِ عَلَى مُعَاوِیَةُ کَأَ فَاتَّ النَّاسُ، رَجَعُوا یُخْبِرَ، أَنْ اللَّهُ

 الفاسق عبد فَأَوْلى لَكَ أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذَهَبَ ثُمَّ -تَوَلَّى وَ کَذَّبَ لکِنْ وَ -صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ -فِیهِ مَقَالَتَهُ مُحَمَّداً نُصَدِّقُ لَا وَ -أَبَداً

 یُسَمِّه لَمْ  وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَسَکَتَ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال اللَّهُ نْزَلَفَأَ -مِنْهُ الْبَرَاءَةَ یُرِیدُ  هُوَ وَ الْمِنْبَرَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَصَعِدَ[ الْفَاسِقِ وَعِیدُ]

 لَا اللَّهِ وَ یَقُولُ هُوَ  وَ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَلَى یَسَارَهُ وَ الْأَشْعَرِیِّ قَیْسٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَلَى یَمِینَهُ  وَاضِعاً  مُغْضَباً خَرَجَ وَ تَمَطَّى وَ هِنْدٍ ابْنُ قَامَ: قَالَ  ع الْبَاقِرُ.  3

 لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال جَبْرَئِیلُ هُلَ  فَقَالَ فَیَقْتُلَهُ  یَرُدَّهُ أَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ بِهِ فَهَمَّ الْآیَاتِ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال فَنَزَلَ بِوَلَایَتِهِ عَلِیّاً نُقِرُّ  لَا وَ مَقَالَتِهِ عَلَى مُحَمَّداً نُصَدِّقُ

 .ص اللَّهِ رَسُولُ عَنْهُ  فَسَکَتَ بِهِ  لِتَعْجَلَ

 بوالیته لعلي نقر ال و مقالته على محمدا نصدق ال اهلل و قال و مغضبا خرج و تمطى و قام هند ابن أن ع الباقر عن و ع الماضي الحسن أبي عن و.  4

 بِه لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال ع جبرائیل له فقال بقتله ص النبي فهم

 از قبل داشت قرآن اوریجمع به نسبت که حرصي شدت از پیامبر: که شده نقل آیه این نزول شأن در دیگری روایت جبیرابن نیز و عباسابن . از 5

 بوده آنها خود شخصي برداشت این رسدمي نظر به البته. )بازداشت کار این از را او و شد نازل آیه و آورددرمي حرکت به را زبانش شود نازل آیه اینکه

 (است

 چندان را آنها طباطبایي عالمه اما اندکرده نقل آنها از هم البیانمجمع صاحب مانند شیعه بزرگان از برخي و آمده مکرر سنت اهل کتب در مطلب این

 إِنَّ» قوله، کذا و قرأ، ما بعد تعالى آنهقر باتباع األمر و العجل عن النهي من فیها ما إلى نظرا المالءمة تلك اآلیات، سیاق یالئم ال أنه فیه وداند )نمي موجه

 نىمع في ما روی و: گوید: أقولایم( ميوردهآ 1( و بعد از نقل مواردی که در کتاب الدرالمنثور آمده )در تدبر110، ص10المیزان، ج «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا

 ،20ج )المیزان، .خفاء اآلیات على المعنى هذا انطباق في أن تقدم قد و الروایات، من واحد غیر معناه في و جبیر ابن عن المجمع، في الحدیث صدر

 (116ص
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اند از سفري كه با پدرشان به حج داشتند و در آنجا برخوردي بین امام باقر ع و امام صادق ع حكایتی طوالنی نقل كرده

ه كه به امام باقر اصرار اي بودكند و مجلس تیراندازيدهد و بعدا هشام آن دو را به شام احضار میهشام بن عبدالملك رخ می

دارد و كند اما به اصرار هشام تیر و كمان برمیكهولت سن را بهانه میكند كه شما هم در این مسابقه وارد شو. امام ع ابتدا می

 نشیند. اما ادامه ماجرا:خورد و نُه تیر بعدي هریك روي تیر قبلی میتیر اول به وسط هدف می

ین تیراندازي اي ندیده بودم و خیال هم نمی كردم كه روي زمین كسی بتواند چنتیراندازيهشام گفت: من تا كنون چنین 

 كند. تیراندازي پسرت جعفر چطور است؟

شما را كامل  امروز دین»پدرم فرمود: ما وارث همان كمال و تمامی هستیم كه خداوند بر پیامبرش نازل كرد و فرمود: 

ماند از كسی لی نمی( و زمین هیچگاه خا3)مائده/« اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم.كردم و نعمت را بر شما تمام كردم و 

 كه اینها را كامل دارد در حالی كه دیگران نسبت به او نقص دارند.

بود( و  وقتی هشام این مطلب را از پدرم شنید چشم راستش را چپ كرد و صورتش قرمز شد )كه این نشانه عصبانیتش

سَب واحدي ش را پایین انداخت و گفت: مگر ما و شما فرزندان عبدمناف ]جد اعالي پیامبرص[ نیستیم و نَچند دقیقه سر

 نداریم؟

اي به ما داده كه به پدرم فرمود: بله، نَسَب ما یكی است اما خداوند جل جالله از سرّ مخفی و علم خالص خویش بهره

 هیچكس دیگري نداده است.

سیاه  وكه خداوند ]حضرت[ محمد ص را از نَسَبِ عبدمناف به جانب همه مردم، سفید  هشام گفت: مگر نه این است

عوث برانگیخت؟ پس شما چگونه وارث چیزي شدید كه دیگران ندارند؟ در حالی كه رسول خدا ص به سوي همه مردم مب

ه پس شما چگون ر آیه را خواند(.)تا آخ« میراث آسمانها و زمین از آنِ خداست ...؛»شده بود؛ و این سخن خداوند است كه 

 وارث این علم شدید در حالی كه بعد از ]حضرت[ محمد ص پیامبري نیست و شما هم پیامبر نیستید؟

( 16)قیامت/« زبانت را به آن به حركت درنیاور براي اینكه بدان بشتابی.»پدرم فرمود: از این كالم خداوند به پیامبرش كه: 

راي همه مردم است؛ و آنچه زبانش را بدان حركت نداد، خداوند متعال دستور داد كه ما را، و نه پس آنچه آشكارا بیان كرد ب

غیر ما را، بدان اختصاص دهد. و به همین جهت بود كه تنها با برادرش علی ع، و نه با اصحابش، نجوا می كرد، و خداوند در 

( و خداوند در مقابل اصحابش به علی ع فرمود: از خداوند 12ه/)حاق« و گوشی شنوا آن را حفظ كند»این زمینه آیه فرستاد كه 

 متعال خواستم كه آن را گوش تو قرار دهد؛ 

و به همین جهت بود كه حضرت علی ع در مسجد كوفه گفت: رسول خدا ص هزار باب از علم به من تعلیم داد كه از 

اي كه خداوند به وي اختصاص داده بود، به او لم مخفیشود؛ رسول خدا ص این را از آن عهر بابی، هزار باب دیگر باز می

 بریم.مان، پشت سر هم آن را به ارث میداد، پس این به ما رسیده و ما، نه قوم

كرد در حالی كه خداوند هیچكس را بر غیب خویش آگاه نكرده است هشام گفت: همانا علی ع ادعاي علم غیب می

 كرد؟(. این را از كجا ادعا می26)جن/
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یان شده است، فرمود: خداوند جل جالله بر پیامبرش كتابی فرستاد كه در آن آنچه بوده و تا روز قیامت خواهد بود، ب

شدگان[ انان ]= تسلیمو كتابی را بر تو نازل كردیم كه در آن بیان هر چیز و هدایت و رحمت و بشارت براي مسلم»چنانكه فرمود: 

ن كتاب فروگذار ( و فرمود: هیچ چیزي را در ای12)یس/« را در امامی آشكار گرد آوردیمهر چیزي »( و فرمود: 89)نحل/« است

 (75نمل/« )اي در آسمان و زمین نیست مگر اینكه در كتابی آشكار استهیچ امر غیبی»( و فرمود: 38)انعام/« نكردیم

را  با علی  ا نگذارد مگر اینكه آنو خداوند به پیامبرش وحی كرد كه هیچ مطلبی از غیب و سرّ و علم مخفی خویش ر 

نهایی و بدون ع نجوا كند؛ پس به او دستور داد كه بعد از وي قرآن را گرد آورد و مسئولیت غسل و كفن و حنوط وي را بت

گاه كنند نام حرام است كه بر بدن برهنه من هیچكس دیگري برعهده گیرد و به اصحابش فرمود: بر همه اصحاب و خانواده

لیه من است؛ و اوست عبرادرم علی ع، كه او از من است و من از اویم؛ آنكه لهِ اوست، لهِ من است؛ و آنكه علیه اوست، غیر از 

جنگد همان رآن میقطالب بر تاویل هایم را اجرا می نماید. سپس به اصحابش فرمود: علی بن ابیكند و وعدهكه دَین مرا ادا می

هت بود كه جم؛ و نزد هیچكس تاویل قرآن به تمام و كمال نبود مگر علی ع؛ و به همین جمگیدطور كه من بر تنزیل آن می

تاب خدا[ یعنی او در قضاوت بهتر از همه ]دقیقا بر اساس ك« شما علی ع است ترینقاضی»پیامبر ص به اصحابش فرمود: 

ر اگر علی ع نبود، عم»گفت: [ میآمداي در خصوص قضاوت پیش میكند؛ و عمربن خطاب هم ]بارها كه مسالهحكم می

 كند؟!دهد و دیگري انكار میعمر شهادت می« هالك شده بود!

 هشام سر به زیر انداخت و ...

 ،السالم )ابن جریر طبري( علیهم الهداة األئمة مناقب فی المعجزات وادرن ؛235ص ،1)ابن جریر طبري( اإلمامة دالئل
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عن جعفر بن محمد  2الْوَاقِدِيِّ، زَیْدٍ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْأَزْدِيُّ، یَحْیَى بْنُ لُوطُ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّضَوِيُّ، مُعَاذٍ بْنُ الْحَسَنُ رَوَى وَ

 الصادق ع:

                                                      
 ،(طاووس ابن) اناألزم و األسفار أخطار من األمان. این حدیث از قول وی در قرنهای بعدی در آثار علمای بعدی هم مکرر آمده است از جمله:  1

 ؛69ص ،5ج ،)بحراني( عشر اإلثني األئمة معاجز مدینة ؛775-774ص ،3ج الوافي، ؛606-605ص ،(شامي) اللهامیم األئمة مناقب في النظیم الدر ؛68ص

 308ص ،46ج ،(مجلسي) األنوار بحار

 237-233ص اإلمامة، دالئلست: . عبارات ابتدا و انتهای حدیث را برای رعایت اختصار حذف کردم که بدین شرح ا 2

 جَعْفَرٌ  ابْنُهُ وَ الْبَاقِرُ يٍّعَلِ بْنُ مُحَمَّدُ السَّنَةِ تِلْكَ فِي حَجَّ قَدْ کَانَ وَ السِّنِینَ، نَمِ سَنَةً مَرْوَانَ بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنُ هِشَامُ حَجَّ: قَالَالْوَاقِدِیِّ  زَیْدٍ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ

 : کَلَامِهِ بَعْضِ فِي جَعْفَرٌ فَقَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمْ)

 خَالَفَنَا، وَ  عَادَانَا مَنْ  الشَّقِيُّ  وَ ،اتَّبَعَنَا مَنِ  فَالسَّعِیدُ عِبَادِهِ، مِنْ خِیَرَتُهُ وَ خَلْقِهِ، عَلَى هِ اللَّ صَفْوَةُ فَنَحْنُ  بِهِ، أَکْرَمَنَا وَ نَبِیّاً، بِالْحَقِّ مُحَمَّداً بَعَثَ  الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ

 .بِهِ یَعْمَلْ لَمْ وَ رَبِّنَا کَلَامَ یَسْمَعْ لَمْ فَهُوَ أَصْحَابِهِمْ، وَ ائِهِمْجُلَسَ مِنْ یَلِیهِمْ مَنْ وَ أَعْدَاءَنَا یُوَالِي هُوَ وَ یَتَوَلَّانَا إِنَّهُ یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ

 فَأَنْفَذَ الْمَدِینَةِ، إِلَى نَاانْصَرَفْ وَ دِمَشْقَ، إِلَى انْصَرَفَ حَتَّى لَنَا یَعْرِضْ فَلَمْ ، سَمِعَ مَابِ أَخَاهُ مُسَیْلَمَةُ فَأَخْبَرَ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 قَعَدَ  قَدْ هُوَ إِذَا وَ فَدَخَلْنَا بِعِ،الرَّا الْیَوْمِ فِي لَنَا أَذِنَ ثُمَّ أَیَّامٍ، ثَلَاثَةَ حَجَبَنَا مَشْقَدِ وَرَدْنَا فَلَمَّا فَأُشْخِصْنَا، مَعَهُ، شْخَاصِيإِ وَ أَبِي بِإِشْخَاصِ الْمَدِینَةِ عَامِلِ إِلَى بَرِیداً

 .یَرْمُونَ قَوْمِهِ  أَشْیَاخُ وَ حِذَاءَهُ،  الْبِرْجَاسَ  نَصَبَ دْقَ وَ مُتَسَلِّحِینَ، اطَیْنِسِمَ أَرْجُلِهِمْ عَلَى وُقُوفٌ خَاصَّتُهُ وَ جُنْدُهُ وَ الْمُلْكِ، سَرِیرِ عَلَى
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 مِنْ جَعْفَرٍ رَمْیُ أَیْنَ الرَّمْیِ، هَذَا مِثْلَ یأَحَداً یَرْمِ الْأَرْضِ یفِ أَنَّ ظَنَنْتُ مَا وَ عَقَلْتُ، مُذْ قَطُّ الرَّمْیِ هَذَا مِثْلَ رَأَیْتُ مَا: لَهُ فَقَالَ

 رَمْیِكَ؟

 وَ دِینَكُمْ لَكُمْ لْتُأَكْمَ الْیَوْمَ»: قَوْلِهِ فِی( السَّلَامُ عَلَیْهِ) نَبِیِّهِ لَىعَ اللَّهُ أَنْزَلَهُمَا اللَّذَیْنِ التَّمَامَ وَ الْكَمَالَ نَتَوَارَثُ نَحْنُ إِنَّا: فَقَالَ

 .نَاغَیْرُ  عَنْهَا یُقَصِّرُ الَّتِی الْأُمُورَ هَذِهِ   یَكْمُلُ  مَّنْمِ تَخْلُو لَا الْأَرْضُ وَ «دِیناً الْإِسْالمَ لَكُمُ رَضِیتُ وَ نِعْمَتِی عَلَیْكُمْ مَمْتُأَتْ

 أَطْرَقَ مَّثُ غَضِبَ، إِذَا غَضَبِهِ عَلَامَةُ ذَلِكَ  كَانَ وَ وَجْهُهُ، رَّمَاحْ وَ فَاحْوَلَّتْ الْیُمْنَى عَیْنُهُ انْقَلَبَتْ أَبِی مِنْ ذَلِكَ سَمِعَ فَلَمَّا: قَالَ

  وَاحِدٌ؟ سَبُكُمْنَ وَ  نَسَبُنَا مَنَافٍ عَبْدِ بَنُو لَسْنَا أَ: لِأَبِی فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ هُنَیْئَةً،

 .یْرَنَاغَ بِهِ أَحَداً یَخْتَصَّ لَمْ بِمَا عِلْمِهِ، خَالِصِ وَ سِرِّهِ مَكْنُونِ مِنْ اخْتَصَّنَا( ثَنَاؤُهُ جَلَّ) اللَّهَ لَكِنَّ وَ كَذَلِكَ، نَحْنُ: أَبِی فَقَالَ

 وَ أَسْوَدِهَا وَ هَاأَبْیَضِ افَّةً،كَ النَّاسِ إَِلى مَنَافٍ عَبْدِ شَجَرَةِ مِنْ( هِآلِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) مُحَمَّداً َبعَثَ( ثَنَاؤُهُ جَلَّ ) اللَّهُ لَیْسَ أَ: فَقَالَ

 یراثُمِ لِلَّهِ وَ» (:تَعَالَى وَ تَبَارَكَ) اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ  وَ كَافَّةً، لنَّاسِا إِلَى مَبْعُوثٌ اللَّهِ رَسُولُ وَ لِغَیْرِكُمْ؟ لَیْسَ مَا وَرِثْتُمْ  أَیْنَ مِنْ أَحْمَرِهَا،

 أَنْبِیَاءُ؟ أَنْتُمْ لَا وَ نَبِیٌّ مُحَمَّدٍ بَعْدَ سَلَیْ وَ الْعِلْمَ هَذَا وَرِثْتُمْ أَیْنَ فَمَنْ الْآیَةِ، آخِرِ إِلَى  «الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ

 یُحَرِّكُ  مْلَ الَّذِي وَ كَافَّةً، لِلنَّاسِ فَهُوَ أَبْدَاهُ فَالَّذِي  «بِهِ  لِتَعْجَلَ كَلِسانَ بِهِ تُحَرِّكْ ال»(: السَّلَامُ عَلَیْهِ) لِنَبِیِّهِ( تَعَالَى) قَوْلِهِ مِنْ: فَقَالَ

 فِی قُرْآناً بِذَلِكَ للَّهُا أَنْزَلَ وَ أَصْحَابِهِ، دُونِ مِنْ عَلِیّاً أَخَاهُ یُنَاجِی انَكَ غَیْرِنَا؛ فَلِذَلِكَ دُونِ مِنْ بِهِ یَخُصَّنَا أَنْ( تَعَالَى) اللَّهُ أَمَرَ لِسَانَهُ، بِهِ

 بْنُ  عَلِیُّ قَالَ  لِكَ فَلِذَ عَلِیُّ، یَا أُذُنَكَ  یَجْعَلَهَا أَنْ( تَعَالَى) اللَّهَ تُسَأَلْ: لِأَصْحَابِهِ اللَّهِ رَسُولُ  فَقَالَ   «واعِیَةٌ أُذُنٌ تَعِیَها وَ»(: تَعَالَى) قَوْلِهِ

 بَابٍ، أَلْفَ بَابٍ لِّكُ مِنْ یَفْتَحُ الْعِلْمِ مِنَ بَابٍ أَلْفَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ هُاللَّ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ عَلَّمَنِی: بِالْكُوفَةِ( عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ) طَالِبٍ أَبِی

 .وْمِنَاقَ دُونِ مِنْ نَاهُتَوَارَثْ وَ إِلَیْنَا فَصَارَ بِهِ، اللَّهُ هُخَصَّ مَا عِلْمِهِ مَكْنُونِ مِنْ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ  بِهِ خَصَّهُ

 ذَلِكَ؟ ادَّعَى أَیْنَ فَمِنْ أَحَداً غَیْبِهِ عَلَى یُطْلِعْ لَمْ اللَّهُ وَ الْغَیْبِ، عِلْمَ یَدَّعِی كَانَ عَلِیّاً إِنَّ: هِشَامٌ لَهُ فَقَالَ

 الِْكتابَ  عَلَیْكَ نَزَّلْنا وَ»: قَوْلِهِ فِی الْقِیَامَةِ، یَوْمِ إَِلى یَكُونُ مَا وَ كَانَ مَا فِیهِ بَیَّنَ كِتَاباً نَبِیِّهِ عَلَى أَنْزَلَ( ذِكْرُهُ َجلَّ) اللَّهَ إِنَّ: أَبِی فَقَالَ

 فِی فَرَّطْنا ما»: قَوْلِهِ فِی وَ «مُبِینٍ  إِمامٍ فِی أَحْصَیْناهُ ءٍشَیْ كُلَّ»: قَوْلِهِ فِی وَ «لِلْمُسْلِمِینَ بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍشَیْ  لِكُلِّ تِبْیاناً

( السَّلَامُ عَلَیْهِ) نَبِیِّهِ إِلَى( تَعَالَى) اللَّهُ أَوْحَى وَ «مُبِینٍ  كِتابٍ فِی إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّماءِ فِی غائِبَةٍ مِنْ ما وَ»: قَوْلِهِ فِی وَ «ءٍشَیْ  مِنْ الْكِتابِ

                                                      
 أَرَادَ إِنَّمَا وَ . الْغَرَضَ وْمِكَ قَ أَشْیَاخِ  مَعَ  مَیْتَرَ لَوْ  جَعْفَرٍ، أَبَا یَا: لِأَبِي فَقَالَ  لِیلًا،قَ جَلَسْنَا وَ حَاذَیْنَاهُ  حَتَّى مِنْهُ یَسْتَدْنِینَا زَالَ  مَا خَلْفَهُ  أَنَا وَ أَبِي دَخَلَ فَلَمَّا

 .تُعْفِیَنِي أَنْ تَرَأَیْ فَإِنْ الرَّمْيِ، عَنِ کَبِرْتُ  قَدْ إِنِّي: لَهُ فَقَالَ بِذَلِكَ، هُمِنْ فَیَشْتَفِي رَمَى، إِذَا یُصِیبُ لَا وَ یُخْطِئُ وَ  یُقَصِّرُ أَنَّهُ  مِنْهُ ظَنّاً بِأَبِي  یَهْتِكَ أَنْ

 .كَقَوْسَ أَعْطِهِ أَنْ أُمَیَّةَ بَنِي مِنْ شَیْخٍ إِلَى أَوْمَأَ ثُمَّ. عْفِیكَأُ لَا( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) مُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ وَ بِدِینِهِ أَعَزَّنَا  مَنْ  حَقِّ وَ: فَقَالَ

 فَوْقَ  فَشَقَّ الثَّانِیَةَ فِیهِ ىرَمَ ثُمَّ فِیهِ، فَنَصَبَهُ الْغَرَضِ  وَسَطَ رَمَى وَ انْتَزَعَ ثُمَّ قَوْسِالْ  کَبِدِ فِي  فَوَضَعَهُ  سَهْماً مِنْهُ تَنَاوَلَ ُثمَّ یْخِ،الشَّ قَوْسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي فَتَنَاوَلَ

 أَنْتَ وَ جَعْفَرٍ، أَبَا ایَ أَجَدْتَ: قَالَ أَنْ یَتَمَالَكْ فَلَمْ مَجْلِسِهِ، فِي یَضْطَرِبُ هِشَامٌ وَ بَعْضٍ، جَوْفِ فِي بَعْضُهَا  مٍأَسْهُ تِسْعَةَ  شَقَّ حَتَّى الرَّمْيَ تَابَعَ ثُمَّ نَصْلِهِ، إِلَى سَهْمِهِ

 .قَالَ مَا عَلَى ةٌنَدَامَ أَدْرَکَتْهُ ثُمَّ. الرَّمْيِ عَنِ کَبِرْتَ قَدْ أَنَّكَ زَعَمْتَ کَلَّا الْعَجَمِ، وَ الْعَرَبِ أَرْمَى

 .أَبِي وَرَاءَ أَنَا وَ لَهُ، اًمُوَاجِه بِحِذَائِهِ وَاِقفٌ أَبِي وَ رَأْیاً، فِیهِ یَرْتَئِيُ إِطْرَاقَةً أَطْرَقَ وَ بِهِ فَهَمَّ خِلَافَتِهِ، فِي بَعْدَهُ لَا وَ أَبِي قَبْلَ أَحَداً یُکَنِّي لَا هِشَامِ کَانَ وَ

 ذَلِكَ هِشَامٌ  نَظَرَ فَلَمَّا ،وَجْهِهِ فِي الْغَضَبُ لِلنَّاظِرِ یَتَبَیَّنَ غَضْبَانٍ نَظَرَ السَّمَاءِ ىإِلَ نَظَرَ غَضِبَ إِذَا أَِبي کَانَ  وَ بِهِ، فَهَمَّ أَِبي غَضِبَ یَدَیْهِ بَیْنَ نَاوُقُوفُ طَالَ فَلَمَّا

 أَبِي، یَمِینِ  عَنْ أَقْعَدَنِي وَ اعْتَنَقَنِي ثُمَّ یَمِینِهِ، عَنْ أَقْعَدَهُ وَ فَاعْتَنَقَهُ  إِلَیْهِ  قَامَ  هِشَامٍ مِنْ  ادَنَ فَلَمَّا أَتْبَعُهُ، أَنَا وَ سَرِیرِهِ إِلَى يأَبِ فَصَعِدَ اصْعَدْ، مُحَمَّدُ، یَا: لَهُ قَالَ  أَبِي مِنْ

 تَعَلَّمْتَهُ؟ کَمْ فِي وَ لرَّمْيَ؟ا هَذَا عَلَّمَكَ مَنْ دَرُّكَ، لِلَّهِ وَ مِثْلُكَ، فِیهِمْ دَامَ مَا قُرَیْشٌ اتَسُودُهَ الْعَجَمُ وَ الْعَرَبُ لُتَزَا لَا مُحَمَّدُ، یَا: لَهُ فَقَالَ بِوَجْهِهِ أَِبي عَلَى أَقْبَلَ ثُمَّ

 . إِلَیْهِ  دْتُعُ ذَلِكَ مِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَرَادَ فَلَمَّا تَرَکْتُهُ، ثُمَّ ثَتِي،دَاحَ أَیَّامَ فَتَعَاطَیْتُهُ یَتَعَاطَوْنَهُ، الْمَدِینَةِ أَهْلَ أَنَّ عَلِمْتُ قَدْ: أَبِي لَهُ فَقَالَ
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 وَ  تَكْفِینَهُ وَ غُسْلَهُ یَتَوَلَّى وَ بَعْدِهِ، مِنْ الْقُرْآنَ یُؤَلِّفَ أَنْ فَأَمَرَهُ عَلِیّاً، بِهِ یُنَاجِی إِلَّا شَیْئاً عِلْمِهِ مَكْنُونِ وَ هِسِرِّ وَ غَیْبِهِ فِی یُبْقِیَ لَا أَنْ

 لَهُ  مِنْهُ، أَنَا وَ  مِنِّی فَإِنَّهُ عَلِیٍّ، أَخِی غَیْرَ عَوْرَِتی إِلَى یَنْظُرُوا أَنْ أَهْلِی وَ أَصْحَابِی عَلَى حَرَامٌ: لِأَصْحَابِهِ قَالَ وَ قَوْمِهِ، دُونِ مِنْ تَحْنِیطَهُ

  قَاتَلْتُ  كَمَا نِالْقُرْآ تَأْوِیلِ عَلَى یُقَاتِلُ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ: لِأَصْحَابِهِ قَالَ ثُمَّ  .مَوْعِدِي مُنْجِزٌ وَ دَیْنِی قَاضِی هُوَ وَ عَلَیَّ، مَا عَلَیْهِ وَ لِی مَا

: لِأَصْحَابِهِ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ لِذَلِكَ وَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) عَلِیٍّ عِنْدَ إِلَّا َتمَامِهِ وَ بِكَمَالِهِ الْقُرْآنِ تَأْوِیلُ َأحَدٍ عِنْدَ یَكُنْ لَمْ وَ .تَنْزِیلِهِ عَلَى

 1!غَیْرُهُ؟ یَجْحَدُ وَ عُمَرُ لَهُ  فَیَشْهَدُ أَ. عُمَرُ لَهَلَكَ عَلِیٌّ لَا لَوْ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ الَقَ وَ .قَاضِیكُمْ هُوَ أَيْ عَلِیٌّ، أَقْضَاكُمْ

 .حَاجَتَكَ سَلْ: فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ طَوِیلًا هِشَامٌ فَأَطْرَقَ 

 .لِخُرُوجِی مُسْتَوْحِشِینَ عِیَالِی وَ أَهْلِی خَلَّفْتُ: فَقَالَ

 أَبِی، كَفِعْلِ أَنَا تُفَعَلْ وَ وَدَّعَهُ، وَ لَهُ دَعَا وَ أَبِی فَاعْتَنَقَهُ. وْمِكَیَ مِنْ أَكْثَرَ تُقِمْ لَا وَ إِلَیْهِمْ بِرُجُوعِكَ وَحْشَتَهُمْ اللَّهُ آمَنَ قَدْ: فَقَالَ

 مَعه. نَهَضْتُ وَ نَهَضَ ثُمَّ

 2تدبر

 «بِهِ تَعْجَلَلِ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال( »1

هاي مختلفی بیان شده است؛ بشتابی(، دیدگاه بدان اینكه براي درنیاور حركت به آن به را درباره مراد از این آیه )زبانت

ست باشند و بر هریك از این معانی )به شرطی كه به خودي خود در« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»كه با توجه به 

 توانند مد نظر بوده باشند:د( میآیه قابل تطبیق باشن

                                                      
 :است توجه قابل راستا همین در کرده نقل 38ص ،89ج األنوار، بحار در مجلسي مرحوم که هم حدیث . این 1

 عَنْ  مْدَانَحَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَصْحَابِنَا مُؤَلَّفَاتِ بَعْضِ فِي رُوِیَ: 1ص ،53ج األنوار، بحار]=  الْغَیْبَةِ  کِتَابِ فِي بِطُولِهِ  مَضَى الَّذِی عُمَرَ  بْنِ الْمُفَضَّلِ خَبَرِ فِي

 قَالَ أَنَّهُ[ عُمَر بْنِ مُفَضَّلِالْ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْفُرَاتِ بْنِ عَمْرِو عَنْ صَیْرٍنُ بْنِ مُحَمَّدِ  وَ شُعَیْبٍ أَبِي عَنْ الْحَسَنِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ

 مُنْذِرِینَ  کُنَّا إِنَّا مُبارَکَةٍ  یْلَةٍلَ  فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» قَالَ وَ «الْقُرْآنُ فِیهِ  أُنْزِلَ  الَّذِی مَضانَرَ شَهْرُ» یَقُولُ اللَّهُ  وَ سَنَةً  عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ مُفَضَّلُ یَا ع الصَّادِقُ

 فَهَذَا مَوْلَایَ یَا لْمُفَضَّلُا قَالَ «ؤادَكَفُ بِهِ لِنُثَبِّتَ کَذلِكَ واحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ لَیْهِعَ نُزِّلَ ال لَوْ» قَالَ وَ «مُرْسِلِینَ کُنَّا إِنَّا عِنْدِنا مِنْ أَمْراً حَکِیمٍ أَمْرٍ کُلُّ یُفْرَقُ فِیها

 وَْقتِ  فِي إِلَّا غُهُ یُبَلِّ لَا کَانَ  وَ رَمَضَانَ َشهْرِ فِي الْقُرْآنَ اللَّهُ أَعْطَاهُ مُفَضَّلُ یَا نَعَمْ الَقَ سَنَةً عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي الْوَحْيُ ظَهَرَ کَیْفَ وَ کِتَابِهِ فِي اللَّهُ ذَکَرَهُ الَّذِی تَنْزِیلُهُ

 الْمُفَضَّلُ  فَقَالَ «بِه لِتَعْجَلَ سانَكَلِ بِهِ تُحَرِّكْ ال» قَوْلُهُ وَ بِهِ یُؤْمَرُ مَا فَبَلَّغَ بِالْوَحْيِ لَامُالسَّ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ َفهَبَطَ نَهَى وَ أَمَرَ وَقْتٍ فِي إِلَّا یُؤَدِّیهِ لَا وَ الْخِطَابِ اسْتِحْقَاقِ

 .تَعْمَلُونَ رِهِبِأَمْ وَ نَطَقْتُمْ  بِحُکْمِهِ وَ قَدَرْتُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ عَلِمْتُمْ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ أَنَّکُمْ أَشْهَدُ

 سوره قیامت 19تا  16ای برای تدبر در آیات مقدمه.  2

رسد که این آیات، ارتباط ید این معنا هستند، به نظر مي( و روایات نیز مو109، ص20اند )مثال المیزان، جچنانکه عموم مفسران توضیح داده

 باشد.ای در میان بقیه آیات این سوره ميمستقیمي با آیات قبل و بعد ندارد و مانند جمله معترضه

مان عثمان سازی مصاحف در زبه لحاظ تاریخي، تردیدی نیست که جای اغلب آیات در هر سوره توسط خود پیامبر ص معین شده و هنگام یکسان

ی آنها در یك سوره بر اساس هم همان ترتیب رعایت شده است؛ اما اینکه آیا این نکته در مورد تمامي آیات رعایت شده، یا در مورد اندکي از آیات، جا

اند وجهي برای قرار شیدهنظر خود صحابه انجام شده، بین مفسران اختالف نظر است. ممکن است این آیات از این باب باشند، و البته برخي مفسران کو

 گرفتن این آیات در اینجا ارائه دهند؛ که در نکات تدبری، به برخي از این آراء اشاره خواهد شد.
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ان آن عجله نكند. خواهد مطلبی را بنا به مصالحی فعال با مردم در میان نگذارد، و در بیالف. این آیات از پیامبر ص می

 ]= شأن نزول[( 1)حدیث

ینه شتاب نكند. خواهد مطلبی را به طور علنی با عموم مردم در میان نگذارد و در این زمب. این آیه از پیامبر ص می

 1(2)حدیث

ج. پیامبر بسیار نسبت به حفظ و رساندن كلمات وحی حساس و دلنگران بوده، كه مبادا كلمات وحی را فراموش كند، 

كرده، و خداوند شنیده بالفاصله و قبل از اینكه جمالت تمام شوند، شروع به گفتن آنها میلذا تا جمله را از فرشته وحی می

عباس و سعید گذاریم فراموش كنی. )ابنكنیم و نمیدهد كه عجله نكن، ما قرآن را حفظ میایشان دلداري میدر این زمینه به 

عباس در كه ابن (289ص ،6ج ،3المنثور الدر؛ و نیز قتاده و مجاهد، به نقل از 600ص ،10ج ،2البیان مجمعجبیر، به نقل از بن

                                                      
در اینجا چه معني دارد. )زیرا شتاب « شتاب نکردن»که علم اینها را به اهل بیت واگذار کرده، اشکال کند که پس  2. شاید کسي با توجه به حدیث 1

های گویند که قرار است کار بعدا انجام شود در حالي که ظاهرا اینکه همه حقایق از دل قرآن کریم فهمیده شود، از ویژگيالبا در جایي ميکردن را غ

 اختصاصي اهل بیت ع است .(

هلل در زمان ظهور همه اینها در شاءاای نیست که از مردم برای همیشه منع شود؛ بلکه انشاید بتوان چنین پاسخ داد که این ویژگي اهل بیت، ویژگي

کار شده و بقیه آن بعد حرف باشد تا زمان ظهور تنها دو حرف آن آش 28اختیار همگان قرار خواهد گرفت؛ چنانکه در برخي روایات آمده که اگر علم 

 از ظهور آشکار خواهد شد.

 ذلك عن اهلل فنهاه ینساه أن مخافة ضبطه و أخذه على حرصه و إیاه لحبه لسانه بتحریك عجل القرآن علیه نزل إذا ص النبي کان عباس ابن قال.  2

 الوحي قراءة من جبریل فراغ قبل شفتیه و لسانه یحرك فکان حفظه علیه یشتد کان و شدة التنزیل من یعاجل کان ص أنه عنه جبیر بن سعید روایة في و

 وحیه إلیك یقضي أن قبل من بالقرآن تعجل ال و قال کما لتأخذه أی به لتعجل بالقراءة عنيی لسانك بالقرآن أو بالوحي أی «بِهِ تُحَرِّكْ ال» سبحانه فقال

 في األنباری ابن و حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و النسائي و الترمذی و مسلم و البخاری و حمید بن عبد و أحمد و الطیالسي . أخرج 3

 و شدة التنزیل من یعالج سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول کان قال عباس ابن عن الدالئل في معا البیهقي و یمنع أبو و مردویه ابن و الطبراني و المصاحف

 ان علینا ان قولی قال قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ  عَلَیْنا إِنَّ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال اهلل فانزل یحفظه ان یرید منه یتفلت ان مخافة شفتیه و لسانه به یحرك کان

 فکان نقرأه ان علینا لفظ في و بلسانك بینه بَیانَهُ َعلَیْنا إِنَّ ثُمَّ أنصت و له فاستمع قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ علیك أنزلناه إذا یقول قَرَأْناهُ فَإِذا تقرؤه ثم صدرك في نجمعه

 جل و عز اهلل وعده کما قرأ ذهب فإذا ستمعا لفظ في و أطرق جبریل أتاه إذا ذلك بعد سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول

 ال اآلیة هذه فنزلت لیحفظه تهبقراء تعجل القرآن علیه نزل إذا سلم و علیه اهلل صلى النبي کان قال عباس ابن عن مردویه ابن و المنذر ابن أخرج و

 الرَّحِیمِ  حْمنِالرَّ اللَّهِ بِسْمِ علیه ینزل ىحت سورة ختم یعلم ال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول کان و لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ

 بِهِ تُحَرِّكْ ال اهلل فقال نساهی أن مخافة القرآن عن یفتر ال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول کان قال عباس ابن عن مردویه ابن و جریر ابن أخرج و

 .فیه ما فاتبع علیك یتلى إذا یقول قُرْآنَهُ عْفَاتَّبِ علیك قَرَأْناهُ فَإِذا تنسى فال رأهتق ان قُرْآنَهُ وَ لك نجمعه ان جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ...  لِسانَكَ

 یا کفیناکه له فقیل النسیان مخافة نالقرآ یستذکر کان قال لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال قوله في مجاهد عن المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 محمد

 النسیان مخافة بالقرآن لسانه یحرك سلم و علیه اهلل صلى اهلل نبى کان قال بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال قتادة عن المنذر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 تسمع ما اهلل فانزل



77 

عی داد كه بعد از تو حضرت علی ع قرآن را جمع خواهد كرد و تو نگران از گوید كه خداوند به پیامبر خاطرجمروایتی می

 شاءاهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.(دست رفتن آیات نباش. )این روایت ان

اندن[ قرآن شتاب نكن َوحْیُهُ: در ]خو إِلَیْكَ یُقْضى أَنْ  قَبْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ ال وَ»، مضمونش شبیه آیه 19د. این آیه تا آیه 

مده، مانند یك هاي مربوط به قیامت آباشد؛ و اینكه بناگاه در میان بحث( می114)طه/ «پیش از آنكه وحی آن به اتمام رسد

الت این مانند ح آموزد كه آنچه هنوز قرائت نشده را قرائت نكند.جمله معترضه است، كه خداوند ادب بندگی را به پیامبر می

كند؛ و به او اطبی است كه در حین سخن گفتن گوینده، مرتب سخن وي را قطع و جمالت وي را كامل میهشدار به مخ

 (109، ص20گویند كه در كالم من عجله نكن و دقت كن تا خوب مطلب را متوجه شوي. )المیزان، جمی

 1ه. ...

 

 «بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال( »2

ر زبانش سعجله كرد. در روایات آمده كه زبان عاقل، پشت سر قلبش است؛ و قلب عاقل، پشت در بیان مطالب، نباید 

 (40البالغه، حكمت؛ نهجلِسَانِه وَرَاءَ الْأَحْمَقِ قَلْبُ وَ قَلْبِهِ  وَرَاءَ الْعَاقِلِ لِسَانُاست. )

 نکته تفسيری )چگونگي استنباط مطلب فوق از آیه(

ق آیات اي اگرچه در سیادهد كه هر آیهكه مفسران اصلی قرآن كریم هستند نشان می الف. رجوع به كلمات معصومین

ق، منافاتی با وجود تواند مستقال هم معنایی داشته باشد؛ و وجود آن معناي مبتنی بر سیاقبل و بعد، یك معنایی دارد، اما می

 معنایی دیگر كه مستقال از آیه برداشت شود، ندارد. 

 شده است كه در خواندن قرآن خودتان را مخاطب آیات بدانید. ب. به ما توصیه 

 

 

 16/1/1396                                 2قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ   17( آیه 75( سوره قیامت )375

 ترجمه

 كه برعهده ماست جمع كردن آن و خواندنش؛

                                                      
اوند در آن روز انسان را بدانچه از . شاید بتوان این آیه را مرتبط با آیات قبل و بعد هم در نظر گرفت بدین معنا که در آیات قبل فرمود که خد 1

 داني عجله نکن و فعال منافقان را افشا مکن.سازد و این آیه به پیامبر ص بفرماید اما تو در بیان این مطالب که از آنها ميقبل و بعد فرستاده آگاه مي

مسعود . این قرائت ابناست شده قرائت «قِرَاءَتَه فَاتَّبِعُوا قَرَأَهُ فَإِذَا بِهِ  رَأَقَ  وَ جَمَعَهُ عَلِیّاً إنَّ» صورت بهو آیات بعد  آیه این «مسعودابن» قرائت در . 2

 اند:شاذان قمي روایت کردهشهر آشوب و هم ابنرا هم ابن

 چنین است: 41ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل توضیح مطلب به نقل از مناقب
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 نکات ترجمه

جمع »متداول شده است، اما اصل آن هم در معناي « خواندن»چه این كلمه در معناي است كه اگر« قرء»از ماده « قُرْآن»

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-1توضیح داده شد.  350بوده است و در این زمینه در جلسه « كردن

 شأن نزول

وحی لبهایش را  ( نقل شده است كه پیامبر هنگام16)قیامت/« درنیاور حركت به نآ به را زبانت»عباس درباره آیه از ابن

« بشتابی بدان اینكه درنیاور براي حركت به» یعنی به قرآن« آن به را زبانت» حركت می داد تا آن را حفظ كند و به او گفته شد:

 «ن آن و خواندنشچرا كه برعهده ماست جمع كرد»یعنی قبل از اینكه قرائتش بر تو تمام شود 

 طالب بعد از رسول خدا قرآن را جمع كندو خداوند براي حضرت محمد ص ضمانت كرد كه علی بن ابی

اه عباس گفت: و خداوند قرآن را در قلب علی ع جمع كرد و حضرت علی ع بعد از رسول خدا ص در مدت شش مابن

 آن را جمع كرد.

                                                      
 لِیَحْفَظَهُ  الْوَحْيِ عِنْدَ  یْهِ شَفَتَ یُحَرِّكُ النَّبِيُّ کَانَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ  ال قَوْلِهِ  فِي عَبَّاسٍ ابْنِ  عَنِ تَفْسِیرِهِ  فِي یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو وَ  الْقُرْآنِ زُولِنُ  فِي الشِّیرَازِیُّ  ذَکَرَ

 الْقُرْآنَ  یَجْمَعَ أَنْ مُحَمَّداً اللَّهُ ضَمِنَ قَالَ قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ َعلَیْنا إِنَّ عَلَیْكَ قِرَاءَتِهِ نْمِ بِهِ یُفْرَغَ أَنْ قَبْلِ مِنْ بِهِ جَلَلِتَعْ بِالْقُرْآنِ یَعْنِي لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال لَهُ قِیلَ وَ

 .رٍأَشْهُ بِسِتَّةِ اللَّهِ رَسُولِ مَوْتِ بَعْدَ عَلِيٌّ جَمَعَهُ وَ عَلِيٍّ قَلْبِ فِي آنَالْقُرْ اللَّهُ فَجَمَعَ عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ

 قُبِضَ فَلَمَّا مَنْزِلِهِ إِلَى ضَىفَمَ ثَوْبٍ فِي عَلِيٌّ فَجَمَعَهُ إِلَیْكَ خُذْهُ اللَّهِ کِتَابُ هَذَا لِيُّعَ یَا لِعَلِيٍّ فِیهِ تُوُفِّيَ الَّذِی مَرَضِهِ فِي قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ رَافِعٍ أَبِي أَخْبَارِ فِي وَ

 .عَالِماً بِهِ کَانَ وَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ کَمَا فَأَلَّفَهُ عَلِيٌّ جَلَسَ ع النَّبِيُّ

 .کَتَبَهُ وَ فَأَلَّفَهُ لْقُرْآنِا بِتَأْلِیفِ عَلِیّاً  أَمَرَ النَّبِيَّ أَنَّ رَبَاحٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ نَادِ بِالْإِسْ کِتَابَیْهِمَا فِي خُوَارَزْمَ خَطِیبُ الْمُوَفَّقُ وَ الْعَطَّارُ الْعَلَاءِ أَبُو حَدَّثَنِي وَ

 .اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ أَمْلَاهُ وَ کَتَبْتُهُ مُصْحَفاً مْلَهُ لَأَخْرْجُتْ حَقِّي لِي رِفَعُ  وَ الْوِسَادَةُ لِيَ ثُنِّیَتْ لَوْ: قَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُحَیْمٍ بْنُ جَبَلَةُ

 .الْقُرْآنِ لِتَأْلِیفِ بَکْرٍ أَبِي بَیْعَةِ عَنْ ع َعلِيٌّ أَبْطَأَ إِنَّمَا أَنَّهُ -أَیْضاً رُوِّیتُمْ وَ

 رِدَایَ أَضَعَ لَا أَنْ لَفْتُحَ لَوْ أَقْسَمْتُ اللَّهِ  رَسُولُ قُبِضَ  لَمَّا: قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ  خَیْرٍ عَبْدِ  عَنْ السُّدِّیِّ  عَنِ بِالْإِسْنَادِ  الْأَرْبَعِینَ فِي الْخَطِیبُ وَ الْحِلْیَةِ  فِي نُعَیْمٍ أَبُو

 .الْقُرْآنَ جَمَعْتُ حَتَّى رِدَایَ وَضَعْتُ فَمَا اللَّوْحَیْنِ بَیْنَ مَا أَجْمَعَ حَتَّى ظَهْرِی عَنْ

 بِهِ  إِلَیْهِمْ خَرَجَ  ثُمَّ  جَمَعَهُ أَنْ ىإِلَ مُدَّةً عَنْهُمْ فَانْقَطَعَ یَجْمَعَهُ وَ الْقُرْآنَ یُؤَلِّفَ  حَتَّى ةِلِلصَّلَا إِلَّا عَاتِقِهِ  عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعَ لَا أَنْ آلَى أَنَّهُ ع الْبَیْتِ  هْلِ أَ أَخْبَارِ فِي وَ

 الْکِتَابَ  وَضَعَ تَوَسَّطَهُمْ مَّافَلَ الْحَسَنِ أَبُو بِهِ جَاءَ مَا الْأَمْرُ فَقَالُوا( الْأَلِبَّةِ)« 2» تهالب مَعَ انْقِطَاعٍ بَعْدَ مَصِیرَهُ فَأَنْکَرُوا -الْمَسْجِدِ فِي مُجْتَمِعُونَ هُمْ وَ یَحْمِلُهُ إِزَارٍ فِي

 لَهُ فَقَالَ الثَّانِي إِلَیْهِ فَقَامَ الْعِتْرَةُ أَنَا وَ  الْکِتَابُ هَذَا وَ بَیْتِي أَهْلَ عِتْرَتِي وَ اللَّهِ  کِتَابَ ضِلُّواتَ  لَنْ  بِهِ تَمَسَّکْتُمْ  إِنْ مَا فِیکُمْ  مُخَلِّفٌ إِنِّي قَالَ اللَّهِ  رَسُولَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ بَیْنَهُمْ

 .الْحُجَّةَ أَلْزَمَهُمْ أَنْ بَعْدَ هِبِ عَادَ وَ الْکِتَابَ ع فَحَمَلَ فِیکُمَا لَنَا حَاجَةَ  فَلَا مِثْلُهُ فَعِنْدَنَا قُرْآنٌ عِنْدَكَ یَکُنْ إِنْ

 لِهَذَا وَ شْتَرُونَیَ ما ئْسَفَبِ قَلِیلًا ثَمَناً بِهِ اْشتَرَوْا وَ ظُهُورِهِمْ وَراءَ فَنَبَذُوهُ -لُیَقُو هُوَ وَ حُجْرَتِهِ نَحْوَ رَاجِعاً وَلَّى وَ حَمَلَهُ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ طَوِیلٍ خَبَرٍ فِي وَ

 .قِرَاءَتَه فَاتَّبِعُوا قَرَأَهُ فَإِذَا بِهِ قَرَأَ وَ جَمَعَهُ عَلِیّاً أَنَّ مَسْعُودٍ ابْنُ قَرَأَ

 چنین است: 231ص السالم، علیهما طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر فضائل في شاذان در الروضةروایت ابن

 رَوَوْهُ  مَا الْقُرْآنِ، فِي اسْمٍ اثُمِائَةِثَلَ فَلَهُ السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ نَّبِأَ أَوْضَحُوا أَنَّهُمْ: الْأَخْبَارَ کَتَبُوا الَّذِینَ الثِّقَاتِ، ىإِلَ -یَرْفَعُهُ -بِالْإِسْنَادِ وَ

 لِسانَ  لِي اجْعَلْ وَ»: وْلُهُقَ وَ.«عَلِیًّا صِدْقٍ لِسانَ لَهُمْ جَعَلْنا وَ»: قَوْلُهُ وَ.«حَکِیمٌ  عَلِيٌّلَ لَدَیْنا الْکِتابِ أُمِّ فِي إِنَّهُ وَ»: تَعَالَى قَوْلُهُ: مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ، بِالْإِسْنَادِ

 و ... «به قرأ وَ جَمعَهُ عََلیا إِنَّ»: قَوْلُهُ وَ.«الْآخِرِینَ فِي صِدْقٍ

http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
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اند كه در ادامه برخی از اند مدت این جمع كردن را سه روز ویا یك هفته گفته)توجه: البته در روایاتی كه شیعه نقل كرده

 این روایات خواهد آمد(

 40ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل مناقب

 لنَّبِیُّ ا كَانَ «لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال» قَوِْلهِ فِی عَبَّاسٍ بْنِا عَنِ َتفْسِیرِهِ فِی یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو وَ الْقُرْآنِ نُزُولِ فِی الشِّیرَازِيُّ ذَكَرَ

 عَلَیْكَ  قِرَاءَتِهِ مِنْ بِهِ یُفْرَغَ أَنْ قَبْلِ مِنْ «بِهِ لِتَعْجَلَ» بِالْقُرْآنِ نِییَعْ «لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال» لَهُ قِیلَ وَ لِیَحْفَظَهُ الْوَحْیِ عِنْدَ شَفَتَیْهِ یُحَرِّكُ

 طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ اللَّهِ رَسُولِ عْدَبَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ أَنْ مُحَمَّداً اللَّهُ ضَمِنَ قَالَ «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ»

 1.أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ هِاللَّ  رَسُولِ مَوْتِ بَعْدَ عَلِیٌّ جَمَعَهُ وَ عَلِیٍّ قَلْبِ فِی الْقُرْآنَ اللَّهُ فَجَمَعَ عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ

 حدیث

 آمده است: «خواهم مگر دوستی با نزدیكانمبگو از شما اجري نمی»( در روایتی از امام باقر ع در ضمن تفسیر آیه 2

ساندي و زمانت سپس جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ]خداوند می فرماید[ محمد! تو نوبت ]یا: نبوت[ خود را به انجام ر

كنم مگر را رها نمی اسم اكبر ]= اسم اعظم[ و میراث علم و آثار علم نبوت را نزد علی ع قرار بده و من زمین به سر آمده؛ پس

هایی باشد در زمان اینكه در آن عالمی باشد كه طاعت من به او شناخته شود و والیت من با ]تبعیت از[ او معلوم گردد و حجتی

 كه پیامبري نبوده است؛ 

بابی هزار باب  راث علم و آثار علم نبوت را به او وصیت كرد و به او هزار باب وصیت نمود كه از هرپس اسم اكبر و می

 اي هزار كلمه؛ شود و از هر كلمهباز می

بیرون  و روز دوشنبه بود كه مریضی ایشان شدت گرفت و به حضرت علی ع فرمود: علی! ]بعد از شهادت من[ سه روز

مقابل وضعیت  گردآوري تا شیطان در آن چیزي نیفزاید و از آن چیزي كم نكند؛ كه تو در نقطهنرو تا كتاب خدا را كامال 

 جانشین سلیمان هستی؛

ید یا چیزي پس حضرت علی ع ردا را بر دوش نگذاشت تا اینكه قرآن را جمع كرد و شیطان نتوانست چیزي بر آن بیافزا

 از آن بكاهد.

 399-398ص الكوفی، فرات تفسیر

 عَبْدِ مِّهِعَ عَنْ حَسَّانَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ الْحَنَّاطُ رْجَبُزُ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ یُوسُفَ بْنِ َأحْمَدَ بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 «:الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً هِعَلَیْ  أَْسئَلُكُمْ ال قُلْ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِی ع جَعَْفرٍ أَبِی عَنْ كَثِیرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ

 وَ  الْعِلْمِ مِیرَاثَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ فَاجْعَلِ أَیَّامُكَ أَسْلَبَتْكَ وَ[ نُبُوَّتَكَ] نَوْبَتَكَ قَضَیْتَ قَدْ إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أَتَاهُ ع جَبْرَئِیلَ إِنَّ ثُمَّ

 فِیمَا وُلِدَ لِمَنْ حُجَّةً یَكُونُ وَ وَلَایَتِی بِهِ یُعْرَفُ وَ طَاعَتِی بِهِ یُعْرَفُ عَالِمٌ فِیهَا وَ إِلَّا الْأَرْضَ أَتْرُكُ لَا إِنِّی وَ عَلِیٍّ عِنْدَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارَ

 یُفْتَحُ  َبابٍ بِأَلْفِ إِلَیْهِ أَوْصَى وَ النُّبُوَّةِ ِعلْمِ آثَارُ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثُ هُوَ  وَ الْأَكْبَرِ االسْمِبِ إِلَیْهِ فَأَوْصَى الْآخَرِ النَّبِیِّ  خُرُوجِ إِلَى النَّبِیَّ یَتَرَبَّصُ

 اللَّهِ كِتَابَ[ یؤلف] تُؤَلِّفَ حَتَّى أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ تَخْرُجْ لَا عَلِیُّ یَا قَالَ وَ اْلإِثْنَیْنِ یَوْمَ مَرِضَ وَ كَلِمَةٍ أَلْفُ كَلِمَةٍ كُلِّ  وَ بَابٍ أَلْفُ  بَابٍ لِكُلِّ

                                                      
 شهر آشوب در کتاب خود روایت کرده بود.ل روایات دیگری از اهل سنت در همین زمینه بیان شد که ابن. در پاورقي قب 1
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 جَمَعَ حَتَّى ظَهْرِهِ  عَلَى رِدَاءَهُ عَلِیٌّ یَضَعْ فَلَمْ ع سُلَیْمَانَ وَصِیِّ سُنَّةِ ضِدِّ فِی فَإِنَّكَ شَیْئاً مِنْهُ یَنْقُصَ لَا وَ شَیْئاً الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِیدَ لَا كَیْ

 1.شَیْئاً مِنْهُ یَنْقُصْ لَمْ وَ شَیْئاً الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِدْ فَلَمْ الْقُرْآنَ

 

. این هم آوري قرآن بعد از رحلت پیامبر ص توسط امیرالمومنین ع از مسائل متواتر در شیعه و سنی استمساله جمع

 روایتی از اهل سنت در این باب:

اش ماند. عمر او را دید از بیعت سرپیچی كرد و در خانه گوید: هنگامی كه با ابوبكر بیعت شد، حضرت علی ععكرمه می

 كنی؟و گفت: آیا از بیعت با ابوبكر سرپیچی می

زهاي واجب فرمود: من زمانی كه رسول خدا ص از دنیا رفت سوگند یاد كردم كه ردایی بر دوش نیندازم مگر براي نما

 رد نزاع واقع شود.ترسم كه مبادا قرآن موتا اینكه قرآن را جمع كنم چرا كه می

 450ص ،5ج صنعانی، عبدالرزاق مصنف

 بَكْرٍ؟ أَبِی بَیْعَةِ عَنْ تَخَلَّفْتَ: فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِیَهُ بَیْتِهِ فِی عَلِیٌّ تَخَلَّفَ بَكْرٍ لِأَبِی بُویِعَ لَمَّا: قَالَ عِكْرِمَةَ عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

 أَجْمَعَ  حَتَّى الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةِ إِلَى إِلَّا بِرِدَاءٍ أَرْتَدِيَ أَلَّا وَ ]آله و[ سَلَّمَ، عَلَیْهِ اهللُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ  قُبِضَ حِینَ بِیَمِینٍ آلَیْتُ إِنِّی»: فَقَالَ

 2«الْقُرْآنُ یَتَفَلَّتَ  أَنْ خَشِیتُ فَإِنِّی الْقُرْآنَ

                                                      
 :فرمود ع علي حضرت به ص خدا رسول که است شده روایت ع صادق امام . از 1

 ضایع را تورات یهود که هگون آن نکنید شایع را آن و کن جمع و بردار را آنها. است صفحاتي و هاپارچه و کاغذها در من بستر سوی آن قرآن! علي

 کنم؛ جمع را آن که نيزما تا اندازمنمي دوش بر ردا: فرمود و برد اشخانه در و کرد جمع زردی پارچه در را آنها همه و رفت ع علي حضرت پس. کرد

 که گونه آن را قرآن ممرد اگر: فرمود ص خدا رسول و کرد؛ جمع را آن اینکه تا آمدمي بیرون او نزد به رداء بدون آمدمي سراغش شخصي که جایي تا

 .کردندنمي اختالف آن در هم نفر دو حتي خواندند مي بود، کرده نازل خداوند

 451ص ،2ج القمي، تفسیر

 :لِعَلِيٍّ قَالَ ص اللَّهِ لَرَسُو إِنَّ قَالَ ع اللَّهِ َعبْدِ أَبِي عَنْ الْحَضْرَمِيِّ بَکْرٍ يأَبِ نْعَ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ وَ

 فِي فََجمَعَهُ ع عَلِيٌّ قَفَانْطَلَ التَّوْرَاةَ الْیَهُودُ ضَیَّعَتِ کَمَا تُضَیِّعُوهُ لَا وَ -اجْمَعُوهُ وَ فَخُذُوهُ  الْقَرَاطِیسِ وَ الْحَرِیرِ وَ -الصُّحُفِ فِي فِرَاشِي خَلْفَ الْقُرْآنُ عَلِيُّ یَا

 أَنَّ لَوْ: اللَّهِ ولُ رَسُ قَالَ وَ قَالَ جَمَعَهُ، حَتَّى رِدَاءٍ بِغَیْرِ إِلَیْهِ فَیَخْرُجُ لَیَأْتِیهِ لرَّجُلُا کَانَ فَإِنَّهُ  -أَجْمَعَهُ حَتَّى أَرْتَدِی لَا: قَالَ وَ بَیْتِهِ فِي عَلَیْهِ خَتَمَ ثُمَّ -أَصْفَرَ ثَوْبٍ

 .اثْنَانِ اخْتَلَفَ مَا اللَّهُ أَنْزَلَ کَمَا الْقُرْآنَ قَرَءُوا النَّاسَ

 . این روایت را حاکم حسکاني نیز در کتابش آورده است به عالوه روایاتي دیگر از جمله: 2

 بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حُرَیْثٌ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُقْرِئُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ مُقْرِیالْ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِي، أَخْبَرَنَا: قَالَ  الطَّبَرِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 رِدَاءً ظَهْرِهِ عَلَى ضَعَیَ لَا أَنْ فَأَقْسَمَ ص اللَّهِ  رَسُولِ وَفَاةِ عِنْدَ  طِیَرَةً النَّاسِ مِنَ ىرَأَ هُأَنَّ ع عَلِيٍّ عَنْ خَیْرٍ، عَبْدِ  عَنْ : السُّدِّیِّ عَنِ  ظُهَیْرٍ، بْنِ  الْحَکَمِ  عَنِ حَمَّادٍ، أَبِي

 التفضیل، لقواعد لتنزیلا شواهد. )جَعْفَرٍ آلِ عِنْدَ کَانَ وَ لْبِهِ،قَ مِنْ جَمَعَهُ الْقُرْآنُ، فِیهِ جُمِعَ مُصْحَفٍ أَوَّلُ فَهُوَ الْقُرْآنَ، جَمَعَ حَتَّى بَیْتِهِ فِي فَجَلَسَ الْقُرْآنَ، یَجْمَعَ حَتَّى

 ( 36ص ،1ج

 إِبْرَاهِیمُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الْکُوفِيُّ، مَنْصُورٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمَعْقِلِيُّ یَعْقُوبَ بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا: قَالَ أُصْغِي أَنَا وَ أَرْبَعِمِائَةٍ سَنَةَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي الْحَاکِمِ عَلَى قُرِئَ

 عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعَ لَا نْأَ -حَلَفَ أَوْ عَلِيٌّ أَقْسَمَ ص النَّبِيُّ قُبِضَ لَمَّا: قَالَ یَمَانٍ نْ عَ: خَیْرٍ عَبْدِ عَنْ  السُّدِّیِّ عَنِ  ظُهَیْرٍ، بْنُ الْحَکَمُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَیْمُونٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ

 (37ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد) الْقُرْآن جَمَعَ حَتَّى ظَهْرِهِ عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعْ فَلَمْ اللَّوْحَیْنِ، بَیْنَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ حَتَّى -ظَهْرِهِ
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 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

نه كه خداوند هیچ یك از مردم ادعا نكرده كه قرآن را بتمامه جمع كرده باشد مگر اینكه دروغگو است؛ و آن را آن گو

 طالب ع و امامان پس از ایشان.نازل كرده بود كسی جمع و حفظ نكرد مگر علی بن ابی

 193ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر228ص ،1ج الكافی،

 یَقُولُ: ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ یأَبِ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حْمَدَأَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أَبِی بْنُ عَلِیُّ إِلَّا تَعَالَى اللَّهُ نَزَّلَهُ كَمَا ظَهُحَفِ وَ جَمَعَهُ مَا وَ كَذَّابٌ إِلَّا أُنْزِلَ كَمَا كُلَّهُ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَنَّهُ النَّاسِ مِنَ أَحَدٌ ادَّعَى مَا

 1.ع بَعْدِهِ مِنْ الْأَئِمَّةُ وَ ع طَالِبٍ

 

ست مگر جانشینان تواند ادعا كند كه قرآن بتمامه، ظاهر و باظنش، نزد او( از امام باقر ع روایت شده است: هیچكس نمی4

 ]واقعی پیامبر ص[.

 193ص ،1ج الدرجات، بصائر؛ 228ص ،1ج الكافی،

 جَعْفَرٍ  بِیأَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمُنَخَّلِ عَنِ مَرْوَانَ بْنِ مَّارِعَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ -2

 : قَالَ أَنَّهُ ع

 2الْأَوْصِیَاء. غَیْرُ بَاطِنِهِ وَ ظَاهِرِهِ  كُلِّهِ الْقُرْآنِ جَمِیعَ نْدَهُعِ أَنَّ یَدَّعِیَ أَنْ أَحَدٌ یَسْتَطِیعُ مَا

                                                      
 شود استناد کرد:. همچنین در همین معنا به روایات زیر هم مي 1

 أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ بِيأَ عَنْ الْفُضَیْلِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقُرَشِيُّ  عَلِيٍّ بْنُ  مُحَمَّدُ نَاحَدَّثَ: قَالَ الرَّحِیمِ  عَبْدِ  بْنُ الْکَرِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ  فَرُ جَعْ حَدَّثَنَا

 (451ص ،2ج القمي، تفسیر) ص مُحَمَّدٍ وَصِيُّ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ ةِالْأُمَّ  هَذِهِ مِنْ أَحَدٌ مَا قَالَ ع جَعْفَرٍ

 آنجا در که «ص اهلل رسول على أنزل الذی القرآن بجمیع عندهم أن األئمة في باب» عنوان با است بابي 194-193ص ،1ج الدرجات، بصائر . در 2

 :شودمي تقدیم آنها از برخي که است آمده مضمون همین در گریدی متعدد روایات گذشت، متن در که فوق روایت دو از غیر

 سْمَعُ أَ أَنَا وَ ع لَّهِال عَبْدِ أَبِي عَلَى رَجُلٌ قَرَأَ: قَالَ[ سَلَمَةَ] سملة أَبِي بْنِ لِمِسَا عَنْ هَاشِمٍ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -3

 اللَّهِ  کِتَابَ فَقَرَأَ قَامَ فَإِذَا ئِمُالْقَا یَقُومَ حَتَّى النَّاسُ یَقْرَأُ َکمَا اقْرَأْ الْقِرَاءَةِ هَذِهِ نْعَ کُفَّ مَهْ مَهْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ النَّاسُ یَقْرَؤُهَا مَا عَلَى لَیْسَ الْقُرْآنِ مِنَ حُرُوفاً

 وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ نْزَلَأَ کَمَا اللَّهِ  کِتَابُ هَذَا لَهُمْ  فَقَالَ کَتَبَهُ وَ مِنْهُ  فَرَغَ یْثُ حَ النَّاسِ  إِلَى ع عَلِيٌّ أَخْرَجَهُ قَالَ  وَ  ع عَلِيٌّ کَتَبَهُ الَّذِی الْمُصْحَفَ  أَخْرَجَ  وَ حَدِّهِ عَلَى

 بِهِ  أُخْبِرَکُمْ أَنْ عَلَيَّ کَانَ إِنَّمَا اًأَبَد هَذَا یَوْمِکُمْ بَعْدَ تَرَوْنَهُ لَا اللَّهِ  وَ أَمَا قَالَ فِیهِ  نَالَ حَاجَةَ لَا الْقُرْآنُ فِیهِ  جَامِعٌ مُصْحَفٌ  عِنْدَنَا ذَا هُوَ  قَالُوا اللَّوْحَیْنِ  بَیْنَ  جَمَعْتُهُ  قَدْ

 .لِتَقْرَءُوهُ جَمَعْتُهُ حِینَ

 کُلَّهُ  الْقُرْآنَ جَمَعَ لَیَقُو أَحَدٌ  یَسْتَطِیعُ مَا جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ الْغَفَّارِ  عَبْدِ عَنْ  شُعَیْبٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ یْنِ الْحُسَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -4

 .الْأَوْصِیَاءِ غَیْرُ

 أَبُو قَالَ قَالَ  ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ  حَمْزَةَ أَبِي عَنْ  فُضَیْلٍ  بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ انَعُثْمَ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  الْبَرْقِيِّ اللَّهِ  دِعَبْ أَبِي عَنْ عَامِرٍ  بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا -5

 .الْأَوْصِیَاءُ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ مَنْ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَجِدُ مَا ع جَعْفَرٍ
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 تدبر

 ...« جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ( »1

 گیرد.می آوري آن را برعهدهپیامبر وظیفه رساندن وحی به مردم را دارد، با این حال، خداوند خودش مسئولیت جمع

 اجتماعي -ثمره اخالقي

ی از كارها را وظایفی كه برعهده ماست، معلوم نیست كه هر كاري را ما خودمان بتوانیم انجام دهیم؛ خیلحتی در حوزه 

 گیرد.خدا خودش برعهده می

 

 ...« جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ( »2

 دهد. خدا كارش را توسط برخی انسانهاي برگزیده انجام می

 دهد. حضرت علی ع انجام می گیرد و همان را توسطمسئولیت كاري را از پیامبر می

تمامی ظاهر )( و اهل بیت هستند كه تمام قرآن را 1آوري كامل قرآن تنها توسط امیرالمومنین ع انجام شد )حدیث)جمع

 (4و  3و باطن آن را( در سینه دارند. )احادیث 

 

 «قُرْآنَهُ  ... عَلَیْنا إِنَّ( »3

خواندش هم تنها »ر تمام محتواي قرآن آگاهی داشت؛ اما خداوند فرمود ( ب1پیامبر با نزول دفعی قرآن در شب قدر )قدر/

 ایم تو سخن مگو.یعنی تا ما خواندنش را تمام نكرده« برعهده ماست

 پس،

 الفاظ قرآن هم توسط خود خداوند تعیین شده است.

 نکته تخصصي فلسفه دین

ده، معرفی كه توسط پیامبر ص انجام ش« ربه دینیتج»كوشند وحی را یك امروزه برخی، به تأسی از الهیات مسیحی، می

ن و ابدي آن را كنند كه تبدیل آن به الفاظ توسط خود ایشان و تحت فرهنگ زمانه رخ داده است؛ و در نتیجه، جهانشمول بود

 برند.زیر سوال می

كه خود خداست كه در زمین این تلقی از وحی، مبتنی بر تلقی مسیحیت كنونی است كه از نظر آنها، مسیح، نه پیامبر، بل

ظاهر شده، و لذا، وحی، نه كلماتی كه خدا بر پیامبرش فرو فرستاده، بلكه حضور خود مسیح و مواجهه افراد )حواریون( با 

                                                      
 یَعْلَمُ مَنْ  فِینَا یَبْعَثُ للَّهُا یَزَلِ  لَمْ الْبَیْتِ أَهْلَ إِنَّا یَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا نَاسَمِعْ قَاال بُکَیْرٍ بْنِ مُوسَى وَ مُرَازِمٍ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ ثَنَاحَدَّ -6

 .آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ مِنْ  کِتَابَهُ

 مِنْ  اللَّهِ کِتَابَ أَعْلَمُلَ إِنِّي اللَّهِ وَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سَامٍ آلِ مَوْلَى الْأَعْلَى عَبْدِ  عَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِیسَى بْنُ  مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ -7

 .ءشَيْ کُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ  اللَّهُ قَالَ کَائِنٌ هُوَ مَا خَبَرُ وَ یَکُونُ مَا خَبَرُ وَ الْأَرْضِ خَبَرُ وَ السَّمَاءِ خَبَرُ فِیهِ کَفِّي فِي کَأَنَّهُ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ



83 

مسیح )خدا!( در یك مقطع زمانی خاص است كه گزارش این حضور توسط حواریون به لفظ درآمده است؛ چنانكه مسیحیان 

هاي كتاب مقدس، متعدد و به نام حواریونی كه آن انجیل را گزارش «انجیل»سر و كار ندارند، بلكه امروزي، با یك انجیل 

 باشد.اند، میكرده

رآن قاین تلقی، صرف نظر از اشكاالت درونی خودش، به هیچ عنوان با وحی قرآنی سازگار نیست؛ خصوصا كه خود 

 باشد، اصرار دارد.خداوند میكریم، بر اینكه خواندن و الفاظ این وحی برعهده خود 

 شبهه

 توان با استناد به آیات قرآن، آن را تبیین كرد.دینی است و نمیبحث از حقیقت وحی، بحثی برون

 پاسخ

اي از آن نداریم، و دینی است؟ بحث اتفاقا درباره وضعیتی است كه ما هیچ تجربهاوال به چه دلیل، این بحث لزوما برون

 و پیش از هر چیزي باید به خود كسی كه آن تجربه را آورده مراجعه كنیم. اتفاقا در اینجا بیش

شناسی، هاي مورد تحلیل را جدي بگیریم؛ به لحاظ روشدینی ارائه دهیم، باید واقعیتثانیا حتی اگر بخواهیم تحلیل برون

گردد می« یك شخص»محوریت موجه نیست كه وضعیت وحی در دینی را كه هیچ اهمیتی براي لفظ قائل نیست و بر مدار 

)مسیحیت تحریف شده كنونی( بر وحی در دینی منطبق سازیم كه بشدت بر اینكه این لفظ از جانب خداوند است اصرار دارد 

خواهد كه او هم در برابر این وحی تابع باشد. درواقع، اقتضاي مواجهه موجه با پدیده وحی در یك دین، و از شخص نبی می

هایی كه در هاي ذهنی خود تحلیل نكنیم بلكه بر اساس واقعیتها و بافتهلیل خود، صرفا بر اساس حدسآن است كه در تح

 آن دین گزارش شده، تحلیلی از آن واقعیت محل بحث ارائه دهیم.

 در اسالم:

اي او آورده )كه خواند كه فرشته وحی براي كه نازل شده، اصرار بوده كه پیامبر چیزي را میتنها از همان اولین آیهنه

 (، 350، جلسه1تفاوت خواندن با شهود و مكاشفه بر همگان واضح است( )علق/

 گذاشتند،اي كه حاصل مواجهه معصوم با خدا بوده( و الفاظ قرآن تفاوت میبلكه از ابتدا بین حدیث قدسی )مكاشفه

 شده و در مورد خود متن تحدي شده است.اي است كه خود متن معجره معرفی به عالوه كه قرآن كریم تنها متن آسمانی

 دینی بودن، آنها را نادیده بگیرد.ها را تبیین كند؛ نه اینكه به بهانه برونهر تحلیلی از وحی، باید بتواند این تفاوت

 

 «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ( »4

خود خداوند مسئولیت آن را برعهده گرفته است؛  دارش شود؛اي نبوده كه هر بشري بتواند عهدهآوري قرآن كار سادهجمع

 (3و 2و این كار را از طریق افرادي معصوم انجام داده است. )نگاه كنید به حدیث
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 بحث تخصصي تاریخي

طبق روایات متواتر شیعه و سنی، حضرت علی ع بعد از شهادت پیامبر اكرم ص و اعراض مردم از ایشان، در خانه نشست 

(. سپس ایشان آن قرآن را به مسجد آوردند اما 2قرآن تمام نشد، ردا بر دوش ننهاد. )شأن نزول و حدیث آوريو تا كار جمع

كسانی كه خالفت را به دست گرفته بودند، آن قرآن را قبول نكردند؛ و حضرت ع آن را به منزل برگرداند و فرمود: دیگر تا 

 اند كه آن قرآن نزد ایشان موجود است. ر ع همواره تاكید داشتهظهور قائم ما )عج( كسی آن را نخواهد دید؛ و ائمه اطها

آوري اي از صحابه كار جمعبعدا یكبار زمان ابوبكر و یكبار دیگر زمان عثمان، به دستور خلیفه، زید بن ثابت به همراه عده

چنانكه علماي اهل سنت نیز  (؛1سازي مصاحف )و كنار گذاشتن برخی از قرائاتِ برخی آیات( را برعهده گرفتند )و یكسان

ي كه قرآن بر آن اساس نازل شد، در مصحفی كه عثمان «سبعه احرف»اند كه تمامی در طول تاریخ همواره اذعان داشته

 (2سازي كرد، وجود ندارد. )یكسان

مبر اكرم ص تنها واجد تمام قرائاتی بود كه پیاآوري كرد، نهبر طبق احادیث مختلف، آن قرآنی كه حضرت علی ع گرد

بن كعب،  مسعود، ابیتوسط فرشته وحی بر مردم قرائت كرده بود، و فقراتی از آن در مصحف برخی دیگر از صحابه )مانند ابن

ها كه در مصحف عثمانی وجود ندارد، هایی از این قرائتو ...( نیز ثبت شده بود كه در مصحف عثمانی نادیده گرفته شد )نقل

شیعه و سنی آمده است(، بلكه حاوي شأن نزول آیات، تفسیر ظاهر و باطن آنها و ... بوده است؛ چنانكه  به وفور در كتب روایی

خواهید از ما اند ما با مراجعه به قرآن به همه حقایق عالم علم داریم و هرچه میائمه اطهار در روایات متعددي تاكید كرده

 دانند كه در اختیار دیگران قرار نگرفته است.اشی از علم خاصی به قرآن میبپرسید تا با قرآن به شما پاسخ گوییم؛ و این را ن

 نوشت:پی

البیان فی تفسیر القران( معتقدند كه فقط یك حرف از آن سبعة احرف در مصحف عثمانی ( برخی مانند طبري )جامع1)

نگارش آن مصحف، با نگذاشتن نقطه و اعراب جزري )النشر فی القرائات العشر( بر این باورند كه در آمده؛ و برخی مانند ابن

اي كه امروزه مشهور و اقداماتی دیگر، كاري شد كه برخی از آن سبعة احرف حفظ شود. و الزم به ذكر است كه قرائات سبعه

 ندارد.« سبعة احرف»است، از قرن چهارم مشهور شده و ربطی به نزول قرآن بر 

اي( در متن قرآن ، بدان معنا نیست كه اندك تحریفی )كم و زیاد كردن بشري( كنار گذاشتن برخی از قرائات یك آیه2)

اند اگر كسی بخواهد هدایت شود، با همین قرآنی كه در دست ماست، السالم تاكید كردهكنونی رخ داده باشد؛ و خود ائمه علیه

 تواند مسیر هدایت را بیابد.می

 

 «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ( »5

شاید بتوان این آیات را مرتبط با آیات قبل و بعد )كه درباره قیامت است( نیز در نظر گرفت بدین معنا كه در آیات قبل 

سازد؛ و در آیه قبل به پیامبر ص بفرماید اما تو در فرمود كه خداوند در آن روز انسان را بدانچه از قبل و بعد فرستاده آگاه می

شود (؛ و آنگاه معناي این آیه می1دانی عجله نكن و فعال منافقان را افشا مكن. )جلسه قبل، حدیثمیبیان این مطالب كه از آنها 

 (132، ص7)حجه التفاسیر، ج« آن خواندن ماست بر و اعمال، نامه اوراق آوردن گرد ماست بر البته،»
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 17/1/1396                                  قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ  فَإِذا   18( آیه 75( سوره قیامت )376

 ترجمه

 پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندنش را دنبال كن.

 حدیث

 فرمایند:اي از امیرالمومنین ع روایت شده است كه در فرازي از آن، درباره قرآن كریم می( خطبه1

لمش نازل عبر تو نازل كرده است، آن را به دهد بدانچه لكن خداوند شهادت می»فرمود:  –جل وجهه  –... و خداوند 

بدانچه  ( پس قرآن را نوري قرار داد كه166)نساء/« دهند؛ و شاهد بودن خداوند كافی استكرد؛ و فرشتگان شهادت می

وي پیر»و فرمود:  (18)قیامت/« پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندنش را دنبال كن.»كند؛ و فرمود: استوارتر است هدایت می

« شوندی كه متذكر میكنید از آنچه از جانب پروردگارتان نازل شده است و از غیر آن از ولیّ دیگري پیروي نكنید؛ اندكند كسان

اند؛ و طغیان نكنید كه او پس استقامت كن آن گونه كه به تو دستور داده شده؛ و نیز كسانی كه همراهت»( و فرمود: 3)اعراف/

است؛ و در  ( پس در پیروي از آنچه از جانب خداوند به نزد شما آمده، رستگاري عظیم112)هود/« كنید بیناستبدانچه می

د نه گمراه شود پس اگر از جانب من هدایتی به شما رسید، پس هر كه از هدایتم پیروي كن»ترك آن خطایی آشكار؛ كه فرمود: 

 رود، قرار داد ...ا و آخرت امید می( پس در پیروي آن، هر خیري را كه در دنی123)طه/« و نه شقاوتمند

 7ص ،1ج العیاشی، تفسیر

 : فیها فقال خطبة ع المؤمنین أمیر خطبنا قال ع جده عن أبیه عن ع اهلل عبد أبی عن صدقة بن مسعدة عن

 نورا اهلل فجعله «شَهِیداً  بِاللَّهِ كَفى وَ  یَشْهَدُونَ كَةُالْمَالئِ وَ  بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ  إِلَیْكَ أَنْزَلَ بِما یَشْهَدُ اللَّهُ لكِنِ» وجهه جل اهلل قال 1...

 ما قَلِیلًا أَوْلِیاءَ دُونِهِ مِنْ تَتَّبِعُوا ال وَ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ ما اتَّبِعُوا»: قال و «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا»: قال و أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی یَهْدِي

 العظیم، الفوز اهلل من جاءكم ما اتباع ففی «بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِما إِنَّهُ َتطْغَوْا ال وَ  مَعَكَ تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ كَما فَاسْتَقِمْ»: قال و «كَّرُونَتَذَ

 یرجى خیر كل اتباعه فی فجعل -«یَشْقى ال وَ لُّیَضِ فَال هُدايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدىً مِنِّی یَأْتِیَنَّكُمْ فَإِمَّا»: قال المبین، الخطاء تركه فی و

 2... اآلخرة و الدنیا فی

                                                      
 و نوره،ب أحکمه و -بعلمه حفظه و أعزه و أحکمه و فصله بکتاب أرسله رسوله، و عبده محمدا أن و له، شریك ال وحده اهلل إال إله ال أن نشهد.  1

 ال و الرد طول یخلقه ال و حَمِیدٍ، حَکِیمٍ مِنْ  تَنْزِیلٌ -خَلْفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ الْباطِلُ یأتیه أو -شهوة به یمیل أو هوى یتنزه لم من کأله و بسلطانه، أیده

 و قبلکم کان من نبأ فیه مُسْتَقِیمٍ، صِراطٍ إِلى هُدِیَ به قام من و ،نصر به قاتل من و فلح به خاصم من و أجر به عمل من و صدق، به قال من عجائبه یفنى

 بتصدیقه المالئکة أشهد و بعلمه أنزله معادکم خیرة و بینکم، فیما الحکم

 ذلك على أخذ ،خلقه على حجة و نفسه من إعذارا الدین فیه شرع و األمثال، فیه ضرب و السنن، فیه سن و الحدود، فیه حد زاجر و آمر فالقرآن.  2

 عَلِیم لَسَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ وَ بَیِّنَةٍ عَنْ حَيَّ مَنْ یَحْیى وَ بَیِّنَةٍ، عَنْ هَلَكَ مَنْ  لِیَهْلِكَ یتقون، ما و یأتون ما لهم لیبین أنفسهم علیه ارتهن و میثاقهم،
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 ( از امام صادق ع از پدرانشان روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:2

شفیعی  كه همانا آن هاي شب تار امر را بر شما مشتبه كردند، پس بر شما باد به قرآن،ها هچون پاره... پس هنگامی كه فتنه

شود؛ كند[ است كه سخنش تصدیق میها را علیه شخص بازگو میگري ]كسی كه عیبكه شفاعتش قبول است و سعایت است

ه سوي جهنم بكند؛ و كسی كه آن را پشت سر قرار داد، او را كسی كه آن را پیش روي خود گذاشت او را به بهشت رهبري می

 راند ...می

 599ص ،2ج الكافی، 

  ... ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ رَاهِیمَإِبْ بْنُ عَلِیُّ

 إِلَى قَادَهُ أَمَامَهُ جَعَلَهُ  مَنْ وَ مُصَدَّقٌ مَاحِلٌ وَ  شَفَّعٌمُ  شَافِعٌ فَإِنَّهُ آنِبِالْقُرْ  فَعَلَیْكُمْ الْمُظْلِمِ اللَّیْلِ كَقِطَعِ الْفِتَنُ عَلَیْكُمُ  الْتَبَسَتْ فَإِذَا

 النَّارِ ... إِلَى سَاقَهُ خَلْفَهُ جَعَلَهُ مَنْ وَ الْجَنَّةِ

 

 ( رسول خدا ص فرمودند:3

بازگشتگاه  كند وبدرستی كه این قرآن نوري آشكار است ... كسی كه او را همچون امام خود قرار دهد كه به او اقتدا می

 رساند.ت مییابد، خداوند او را به بهشتِ سراسر نعمت و زندگیِ تنیده در سالمخود قرار دهد كه كارش به او پایان می

 450: ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 إِلَى اللَّهُ أَدَّاهُ یْهِ،إِلَ یَنْتَهِی الَّذِي مُعَوَّلَهُ وَ بِهِ یَقْتَدِي الَّذِي امَهُإِمَ  َجعَلَهُ مَنْ الْمُبِینُ ... النُّورُ هُوَ الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .السَّلِیمِ  الْعَیْشِ وَ النَّعِیمِ، جَنَّاتِ

 تدبر

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »1

 .كن دنبال را خواندنش آنگاه خواندیم، را آن چون پس

 ما باید از قرآن تبعیت كنیم، نه قرآن از ما.

 تفاوت تدبر درست و تفسیر به راي همین است.

 

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »2

 هاي زیر مطرح شده است:درباره اینكه مقصود از این آیه چیست، دیدگاه

 البیان، مجمع، به نقل 1عباسگاه شروع به خواندن كن. )ابنالف. وقتی ما )یا جبرئیل( خواندن قرآن بر تو را تمام كردیم، آن

 (110، ص20؛ و نیز المیزان، ج600ص ،10ج

                                                      
 .قرأ ذهب فإذا أطرق( ع) جبریل یهعل نزل إذا هذا بعد ص النبي فکان قال عباس ابن عن «قَرَأْناهُ فَإِذا».  1
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 القرآن، ألفاظ ، به نقل مفردات1عباسب. وقتی آن را جمع كردیم و در سینه تو ثابت نمودیم، آنگاه بدان عمل كن. )ابن

 باشد(در لغت، جمع كردن می« قرأ»( )یكی از معانی 668ص

 مجمعقل ( و به احكام آن عمل كن )قتاده و ضحاك، به ن1وقتی قرآن خوانده شد، به هدایت آن اقتدا كن )حدیث ج.

 (600ص ،10ج البیان،

(؛ و ناظر است به خواندن نامه عمل، بدین 5د. این هماهنگ با آیات قبل و بعد، و مربوط به قیامت است )جلسه قبل، تدبر

نكن كه سریع  شود عجلهداند چه گناهانی انجام داده، از باب توبیخ گفته میخود بیناست و می اي كه بر وضعمعنا كه به بنده

ایم و وقتی جمع كردن ما را دیدي دیگر مجبوري بپذیري از حسابرسی اعمالت فرار كنی و ببین ما همه اعمالت را جمع كرده

 ،10ج البیان، مجمع، به نقل 2این زمینه برعهده ماست )بلخی توانی انكار كنی؛ و آیه بعدي هم یعنی سپس حكم راندن درو نمی

 (266، ص5، ج3؛ و نیز: انوار التنزیل )بیضاوي(060ص

 4ه. ...

 

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »3

انی این آیه به ز معارا به همان معناي مصطلح قرآن بگیریم، آنگاه شاید یكی « قرآن»و « جمع كردن»را به معناي « قرأ»اگر 

یم، آنگاه از قرآن رسمیت شناختن و تاكید بر تفسیر قرآن با قرآن باشد، یعنی وقتی ما آن را جمع كردیم و در كنار هم گذاشت

 ( 49( ویا برخی از آیاتش كنار گذاشته شده است )مائده/91تكه شده )حجر/پیروي كن؛ نه از قرآنی كه تكه

 

 «قُرْآنَهُ  عْفَاتَّبِ قَرَأْناهُ فَإِذا( »4

 ( 3این آیه از آیاتی است كه صراحت دارد، لفظ قرآن هم از جانب خداست. )جلسه قبل، تدبر

                                                      
 .بِهِ فَاعْمَلْ صَدْرِكَ فِي أَثْبَتْنَاهُ وَ جَمَعْنَاهُ إِذَا: عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ.  1

 على یدل ءشي فیه لیس و بعده ما و قبله ما ذلك على یدل القیامة یوم لکتبهم العباد قراءة أراد إنما و القرآن یرد لم أنه اختاره الذی البلخي . قال 2

 فیها التي صحیفتك من تقرأه بما لسانك تحرك ال یقول العجلة تنفعه ال حین له توبیخ و للعبد تقریع ذلك في و الدنیا أحکام من ءشي ال و القرآن أنه

 الحجة لتعلم تثبت و تعجل ال توبیخا له فیقال استعجل و ضجر سیئاته رأى إذا نفسه بصیرة على هو الذی هذا فإن تعجل ال و کتابك اقرأ یعني أعمالك

 و أنکرت لو «بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ» إنکاره یمکنك ال فإنه فیه للتبعة االستسالم و لحکمه باالنقیاد علیك جمع ما فاتبع جمعناه فإذا لك نجمعها فإنا علیك

 اآلخرة. في فاعلون أنا أنبأناك ما بیان علینا إن ثم معناه الحسن قال

 علینا فإن به لتعجل لسانك به تحرك ال له فیقال خوفا، قراءته سرعة من لسانه فیتلجلج کتابه یؤتى أنه المعنى و المذکور اإلنسان مع ابالخط قیل.  3

 ه.علی بالجزاء أمره بیان علینا إن ثم فیه، التأمل أو باإلقرار قراءته فاتبع قرأناه فإذا قراءته، و أعمالك من فیه ما جمع الوعد بمقتضى

. شمرندمي بعید خیلي را آنها اما کنندمي مطرح «شده گفته: قیل» عبارت با هم را دیگر معنای دو 110ص ،20ج المیزان، در طباطبایي . عالمه 4

 :از عبارتند معنا دو آن

 .به بأس ال معنى هو و إلیه التام التوجه و باإلنصات ذهنا اتباعه قرآنه باتباع المراد: قیل و

 .بعیدان معنیان هما و الذهن في یرسخ حتى بالتکرار قراءته اتباع المراد: قیل و قرآنه، النواهي و األوامر في فاتبع المراد: قیل و
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وقتی »نفرمود:  جالب اینجاست كه تاكید بر اینكه این الفاظ عیناً از جانب خداست بقدري در این آیه شدید است كه حتی

 «.قُرْآنَهُ: از خواندنش پیروي كن عْفَاتَّبِ »، بلكه فرمود: «ما خواندیم تو هم آن را بخوان

 

 

 18/1/1396                                        1بَیانَهُ  عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ    19( آیه 75( سوره قیامت )377

 ترجمه

 شك برعهده ماست بیانش.وانگهی بی

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه:1

نچه بندگان بیان و توضیحی براي هر چیزي فروفرستاده است و خداوند هیچ چیزي از آخداوند تبارك و تعالی در قرآن 

شود؛ چرا كه خداوند آن را هم اي نتواند بگوید كه اگر چنین بود در قرآن نازل میبدان نیاز دارند رها نكرده است تا هیچ بنده

 در قرآن نازل كرده است.

 59ص ،1ج الكافی،

 وَ  بَارَكَتَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبی عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ حَدِیدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أُنْزِلَ هَذَا كَانَ لَوْ ولُیَقُ عَبْدٌ یَسْتَطِیعَ لَا حَتَّى الْعِبَادُ  إِلَیْهِ یَحْتَاجُ  ئاً شَیْ اللَّهُ تَرَكَ  مَا اللَّهِ وَ حَتَّى ءٍشَیْ  كُلِّ تِبْیَانَ الْقُرْآنِ فِی أَنْزَلَ تَعَالَى

 .فِیهِ اللَّهُ  أَنْزَلَهُ قَدْ وَ إِلَّا -الْقُرْآنِ فِی

 

 ( روایت شده كه امام صادق ع به عمرو بن قیس فرمودند:2

ده و كتابی بر او نازل كرده و در آن كتاب هر كردي كه خداوند عز و جل پیامبري فرستاعمرو بن قیس! آیا احساس می

چه بدان نیاز است ]در نقل دیگر: هرچه بشر تا روز قیامت بدان نیازمند است[ فرو فرستاده و براي آن دلیل و راهنمایی قرار 

                                                      
 شده است:تالوت مي« ان علیا بیانه»مسعود این آیه به صورت ، روایت کرده است که در مصحف ابن174ص الفضائل،در القمي  شاذان ابن.  1

 رَوَاهُ  مَا مِنْهَا الْقُرْآنِ فِي اسْمٍ  ةِثَلَاثُمِائَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ بَانَ وَ وَجَدُوا افِیمَ لَهُمْ وَضَحَ أَنَّهُمْ الْأَخْبَارَ کَتَبُوا الَّذِینَ  الثِّقَاتِ إِلَى عُهُیَرْفَ بِالْإِسْنَادِ وَ

 اجْعَلْ وَ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «عَلِیًّا صِدْقٍ لِسانَ لَهُمْ جَعَلْنا وَ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «حَکِیمٌ يٌّلَعَلِ لَدَیْنا الْکِتابِ أُمِّ فِي إِنَّهُ وَ» تَعَالَى وْلَهُقَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ

 و ...« هبَیانُ اًعَلِی إِنَّ ثُمَّ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ]قرأه[  قَرَأْناهُ إِذافَ]قرأ به[  قُرْآنَهُ وَ هُعَ]علیا[ جَم عَلَیْنا إِنَّ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «الْآخِرِینَ  فِي صِدْقٍ لِسانَ لِي

 نیز آمده است: 92ص الکبرى، الهدایةو این مطلب در 

 الْقُرْآنَ یَسْمَعَ أَنْ أَرَادَ نْمَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيُّ قَالَ الذَّیِ  - (عَنْهُ هُاللَّ يَرَضِ)مَسْعُودٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ قِرَاءَةِ فِي وُجِدَتْ وَ الصَّحِیحَةُ الْأَسَانِیدُ رُوِیَتِ وَ

 جَمْعَهُ  عَلَیْنا إِنَّ: قِرَاءَتِهِ فَفِي ، -لِأَبِیهِ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) اللَّهِ سُولُرَ یَدْعُوهُ کَانَ هَذَابِ وَ مَسْعُودٍ، بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ فَمِ  مِنْ فَلْیَسْمَعْهُ تَعَالَى اللَّهُ  أَنْزَلَهُ  کَمَا طَرِیّاً غَضّاً

 بَیَانُه عَلِیّاً إِنَّ ثُمَّ قُرْآنَهُ، فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا قُرْآنَهُ، وَ
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حدي قرار  اي قرار داده و براي هركس كه از آن حد تجاوز كند همداده كه بدان هدایت كند و براي هر چیزي حد و اندازه

 داده است؟

مده؟ و بر آن آگوید: گفتم: رسولی فرستاد و كتابی بر او نازل كرد كه هر چه بدان احتیاج است در آن عمرو بن قیس می

 اي قرار داد؟دلیل و راهنمایی قرار داد و براي هر چیزي حد و اندازه

 فرمود: بله.

 6ص ،1ج العیاشی، تفسیر؛ 6ص ،1ج ،2الدرجات بصائر ؛591ص ،1؛ و ج175ص ،7ج الكافی،

  قَالَ یْسٍقَ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْكُوفِیِّ دُبَیْسٍ  ابْنِ عَنِ جَمِیلَةَ یأَبِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ أَبُو

 مَا ُكلَّ كِتَابِالْ فِی أَنْزَلَ وَ كِتَاباً َعلَیْهِ أَنْزَلَ وَ رَسُولًا رْسَلَأَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ شَعَرْتَ أَ قَیْسٍ بْنَ عَمْرَو یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 حَدّاً. الْحَدَّ جَاوَزَ مَنْلِ وَ َحدّاً ءٍشَیْ  لِكُلِّ جَعَلَ وَ عَلَیْهِ یَدُلُّ دَلِیلًا لَهُ جَعَلَ وَ إِلَیْهِ یُحْتَاجُ

 َحدّاً. ءٍشَیْ لِكُلِّ جَعَلَ وَ دَلِیلًا عَلَیْهِ جَعَلَ وَ إِلَیْهِ یُحْتَاجُ امَ كُلَّ الْكِتَابِ  فِی أَنْزَلَ وَ كِتَاباً عَلَیْهِ أَنْزَلَ  وَ رَسُولًا أَرْسَلَ قُلْتُ قَالَ

 ع نَعَمْ. قَالَ

 

ف خانه خدا بودیم پدرم ]امام باقر ع[ مشغول طوا( از امام جواد ع روایت شده است كه امام صادق ع فرمودند: یكبار با 3

ت و ضرورت وجود اي كشید و مطالبی درباره اثبات امامكه مردي كه صورتش را پوشانده بود سراغ ایشان آمد و ما را به گوشه

ن گفتگوها ه آحجتی در هر زمان كه پاسخگوي تمام نیازها و مشكالت بشر باشد، بین آن دو رد و بدل شد. ]امام صادق ع هم

 رسند به اینجا كه: [كنند تا میرا نقل می

ان[ گفتند كه حجت خدا، اي وجود دارد. اگر آنها ]مخالفاللَّه! اما اینجا یك مساله دشوار و پیچیده رسول ابْنَ یَااو گفت: 

 قرآن است ]چطور[؟

د كه امر و نهی لكه این قرآن اهلی دارپدرم فرمود: آنگاه به آنها خواهم گفت: قرآن سخنگو نیست كه امر و نهی كند، ب

ی نیست، هیچ آید كه در سنت و احكامی كه در آنها اختالفگویم: گاه براي اهل زمین مشكلی پیش میكنند؛ و به آنها میمی

ر زمین ظاهر پاسخی براي آن وجود ندارد؟ و در قرآن پاسخش نیست؟ خداوند ابا كرده است كه در مورد آن فتنه علمش را د

 ند؟! و در حكم خدا هیچ جواب و راه گشایشی براي اهل آن وجود ندارد؟!ك

                                                      
 اند.:های بصائر الدرجات و عیاشي، همگي این را از امام باقر ع دانستهنقل . سند و عبارت در اینجا اندکي تفاوت دارد؛ و هم در این نقل و هم در 1

 لَمْ  تَعَالَى وَ بَارَكَتَ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .اًحَدّ الْحَدَّ ذَلِكَ  تَعَدَّى مَنْ ىعَلَ جَعَلَ وَ عَلَیْهِ یَدُلُّ دَلِیلًا عَلَیْهِ جَعَلَ وَ حَدّاً ءٍشَيْ لِکُلِّ لَجَعَ وَ ص لِرَسُولِهِ بَیَّنَهُ وَ کِتَابِهِ فِي أَنْزَلَهُ إِلَّا الْأُمَّةُ إِلَیْهِ یَحْتَاجُ شَیْئاً یَدَعْ

 یَدَعْ لَمْ  اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْمَاصِرِ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا.  2

 .عَلَیْهِ یَدُلُّ  دَلِیلًا عَلَیْهِ جَعَلَ وَ حَدّاً ءٍشَيْ  لِکُلِّ جَعَلَ وَ  لِرَسُولِهِ بَیَّنَهُ وَ کِتَابِهِ فِي أَنْزَلَهُ  إِلَّا الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى الْأُمَّةُ  إِلَیْهِ  یَحْتَاجُ شَیْئاً

 وی با سند دیگری هم روایت کرده است:

 .ذَلِكَ مِثْلَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ ذِرٍ مُنْ بْنَ الْحُسَیْنِ عَنِ یُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بْنِ یَحْیَى عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ رَوَى وَ
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ارد به هر مصیبت دعلم  –عزّ ذكره  –دهم كه خداوند مانند. شهادت میاللَّه! اینجاست كه آنها درمی رسول ابْنَ یَاگفت: 

آن قرار داده  ن را دلیل و راهنمايرسد، در زمین یا در جانشان، مشكل دینی یا غیر آن؛ و قرآو مشكلی كه به مخلوقات می

 دانی كه آن دلیل و راهنما چگونه است؟اللَّه! آیا می رسول ابْنَ یَااست. و آنگاه گفت: 

اي ارد از اینكه بندهدامام باقر ع فرمود: بله! او همه حدود و تفسیرشان هنگام حكم كردن را دارد. سپس فرمود: خداوند ابا 

ر آن مصیبت را ان و مالش مبتال كند كه در زمین كسی نباشد كه حكم آن را بداند و راه صواب درا به مصیبتی در دین یا ج

 نشان دهد.

و بگوید خداوند  آن مرد گفت: اما در این باب، حجت آنها را در هم كوبیدي؛ مگر اینكه خصم شما بر خداوند افترا ببندد

 حجتی ندارد! –جل ذكره  –

 246ص ،1ج الكافی،

 الْحَسَنِ  عَنِ  جَمِیعاً مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ  وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ  عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ

 لَهُ  قُیِّضَ َقدْ  مُعْتَجِرٌ رَجُلٌ إِذَا بِالْكَعْبَةِ یَطُوفُ ع أَبِی بَیْنَا ع هِاللَّ عَبْدِ أَُبو قَالَ قَالَ ع الثَّانِی جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  الْحَرِیشِ  بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

...1 

                                                      
 شود، چنین است:شروع مي 243ص. متن کامل حدیث که از  1

 اللَّهُ بَارَكَ قَالَ وَ رَأْسِي عَلَى یَدَهُ وَضَعَ ثُمَّ اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ یَا مَرْحَباً فَقَالَ  ثَلَاثَةً فَکُنَّا إِلَيَّ فَأَرْسَلَ الصَّفَا جَنْبَ دَارٍ إِلَى أَدْخَلَهُ حَتَّى  أُسْبُوعَهُ  عَلَیْهِ فَقَطَعَ

 شِئْتَ إِنْ وَ فَاصْدُقْنِي شِئْتَ إِنْ وَ سَأَلْتُكَ شِئْتَ ِإنْ وَ سَلْنِي شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبَرْتُكَ شِئْتَ  إِنْ وَ فَأَخْبِرْنِي شِئْتَ إِنْ  جَعْفَرٍ أَبَا یَا آبَائِهِ بَعْدَ  اللَّهِ أَمِینَ یَا فِیكَ

 صَاحِبَهُ  أَحَدُهُمَا یُخَالِفُ عِلْمَانِ لْبِهِ قَ فِي مَنْ  ذَلِكَ یَفْعَلُ  إِنَّمَا قَالَ   غَیْرَهُ  لِي تُضْمِرُ  بِأَمْرٍ مَسْأَلَتِي عِنْدَ  لِسَانُكَ یَنْطِقَ أَنْ فَإِیَّاكَ قَالَ  أَشَاءُ ذَلِكَ کُلَّ قَالَ  صَدَقْتُكَ

 قَالَ یَعْلَمُهُ نْ مَ اخْتِلَافٌ فِیهِ لَیْسَ الَّذِی الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي مِنْهَا طَرَفاً فَسَّرْتَ قَدْ وَ مَسْأَلَتِي هَذِهِ قَالَ اخْتِلَافٌ فِیهِ عِلْمٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ

 هَالَ وَ  أَرَدْتُ هَذِهِ قَالَ وَ وَجْهُهُ تَهَلَّلَ وَ جَالِساً اسْتََوى وَ  عَجِیرَتَهُ  الرَّجُلُ فَفَتَحَ قَالَ الْأَوْصِیَاءِ فَعِنْدَ مِنْهُ لِلْعِبَادِ بُدَّ لَا مَا أَمَّا وَ ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ جُمْلَةُ أَمَّا

 یَرَى ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ مَا یَرَوْنَ لَا أَنَّهُمْ إِلَّا یَعْلَمُهُ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ کَمَا قَالَ یَعْلَمُونَهُ فَکَیْفَ الْأَوْصِیَاءِ عِنْدَ الْعِلْمِ مِنَ  فِیهِ اخْتِلَافَ لَا مَا ِعلْمَ أَنَّ زَعَمْتَ أَتَیْتُ

 أَخْبِرْنِي صَعْبَةٍ بِمَسْأَلَةٍ   سَآتِیكَ  اللَّهِ  رَسُولِ  ابْنَ یَا صَدَقْتَ فَقَالَ  یَسْمَعُونَ لَا هُمْ  وَ الْوَحْيَ فَیَسْمَعُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  إِلَى یَفِدُ کَانَ أَنَّهُ وَ مُحَدَّثُونَ هُمْ  وَ نَبِیّاً  کَانَ لِأَنَّهُ

 کَمَا بِهِ لِلْإِیمَانِ مُمْتَحَناً إِلَّا عِلْمِهِ عََلى یُطْلِعَ  أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أََبى قَالَ وَ -ع  أَبِي فَضَحِكَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ یَظْهَرُ کَانَ کَمَا یَظْهَرُ لَا لَهُ مَا الْعِلْمِ هَذَا عَنْ

 الْمُشْرِکِینَ  َعنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ لَهُ  قِیلَ حَتَّى بِهِ اکْتَتَمَ قَدِ اکْتِتَامٍ مِنِ فَکَمْ بِأَمْرِهِ إِلَّا هُمْیُجَاهِدَ لَا وَ قَوْمِهِ أَذَى عَلَى َیصْبِرَ أَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عََلى قَضَى

 الْمَلَائِکَةُ  وَ الْأُمَّةِ  هَذِهِ مَهْدِیِّ مَعَ تَکُونُ عَیْنَكَ أَنَّ فَوَدِدْتُ کَفَّ  فَلِذَلِكَ الْخِلَافَ خَافَ وَ الطَّاعَةِ  فِي نَظَرَ  إِنَّمَا لَکِنَّهُ وَ آمِناً لَکَانَ ذَلِكَ قَبْلَ صَدَعَ لَوْ أَنْ اللَّهِ ایْمُ وَ

 قَالَ  مِنْهَا هَذَا إِنَّ هَا قَالَ  ثُمَّ  سَیْفاً أَخْرَجَ ثُمَّ   الْأَحْیَاءِ مِنَ هِمْأَشْبَاهِ أَرْوَاحَ بِهِمْ تُلْحِقُ وَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْکَفَرَةِ أَرْوَاحَ تُعَذِّبُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ دَاوُدَ آلِ بِسُیُوفِ

 یَکُونَ أَنْ أَحْبَبْتُ أَنِّي غَیْرَ جَهَالَةٌ  هُمِنْ  بِي وَ أَمْرِكَ عَنْ  سَأَلْتُكَ مَا إِلْیَاسُ  أَنَا قَالَ  وَ اعْتِجَارَهُ الرَّجُلُ فَرَدَّ  قَالَ الْبَشَرِ عَلَى مُحَمَّداً  اصْطَفَى الَّذِی وَ إِی أَبِي فَقَالَ

 قَالُوا إِنْ نَاشِیعَتَ إِنَّ قَالَ شِئْتُ قَدْ قَالَ بِهَا َأخْبَرْتُكَ شِئْتَ إِنْ أَبِي لَهُ فَقَالَ قَالَ فَلَجُوا بَِها خَاصَمُوا ِإنْ تَعْرِفُهَا أَنْتَ بِآیَةٍ سَأُخْبِرُكَ وَ لِأَصْحَابِكَ قُوَّةً الْحَدِیثُ هَذَا

 تِلْكَ فِي یَعْلَمُهُ لَا شَیْئاً الْعِلْمِ مِنَ یَعْلَمُ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ  فَهَلْ آخِرِهَا إِلَى  الْقَدْرِ لَیَْلةِ فِي أَنْزَلْناهُ ِإنَّا -ص لِرَسُولِهِ یَقُولُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لَنَا الْخِلَافِ لِأَهْلِ

 مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ َأظْهَرَ فِیمَا کَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ لَا فَیَقُولُونَ یُظْهِرَ أَنْ مِنْ بُدٌّ عَلِمَ لِمَا کَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ لَا سَیَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ غَیْرِهَا فِي ع جَبْرَئِیلُ بِهِ یَأْتِیهِ وْأَ اللَّیْلَةِ

 کَلَامِهِمْ  أَوَّلَ نَقَضُوا فَقَدْ  لَا قَالُوا فَإِنْ نَعَمْ  فَیَقُولُونَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  خَالَفَ  فَهَلْ اخْتِلَافٌ فِیهِ  اللَّهِ  بِحُکْمِ  حَکَمَ  فَمَنْ لَهُمْ  فَقُلْ لَا قَالُوا فَإِنْ تِلَافٌاخْ  ذِکْرُهُ عَزَّ  اللَّهِ عِلْمِ

 رَسُولُ  کَانَ فَقُلْ ذَاكَ هُوَ  فَمَنْ  قَالُوا فَإِنْ عِلْمِهِ فِي یَخْتَلِفُ لَا مَنْ فَقُلْ الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ مَنِ قَالُوا فَإِنْ الْعِلْمِ  فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ  إِلَّا تَأْوِیلَهُ  یَعْلَمُ ما لَهُمْ  فَقُلْ

 رَسُولِ خَلِیفَةَ إِنَّ  فَقُلْ لَا قَالُوا فَإِنْ اخْتِلَافٌ فِیهِ لَیْسَ عِلْماً یَعْلَمُ بَعْدِهِ مِنْ الْخَلِیفَةُ وَ ص مَاتَ هَلْفَ فَقُلْ َبلَّغَ قَدْ قَالُوا فَإِنْ لَا أَوْ بَلَّغَ فَهَلْ ذَلِكَ صَاحِبَ ص اللَّهِ



91 

 وَ  یَأْمُرُ نَاطِقٍبِ سَلَیْ الْقُرْآنَ إِنَّ لَهُمْ أَقُولَ إِذَنْ قَالَ الْقُرْآنُ هِاللَّ  حُجَّةُ قَالُوا إِنْ رَأَیْتَ أَ غَامِضٌ بَابٌ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا هَاهُنَا فَقَالَ

 لَیْسَ  لَّذِيا الْحُكْمِ وَ السُّنَّةِ فِی هِیَ مَا  مُصِیبَةٌ  الْأَرْضِ هْلِأَ لِبَعْضِ عَرَضَتْ قَدْ أَقُولَ وَ یَنْهَوْنَ وَ یَأْمُرُونَ أَهْلٌ لِلْقُرْآنِ لَكِنْ وَ یَنْهَى

  أَهْلِهَا عَنْ جٌمُفَرِّ وَ لَهَا رَادٌّ حُْكمِهِ فِی لَیْسَ  وَ الْأَرْضِ فِی ظْهَرَتَ أَنْ الْفِتْنَةِ بِتِلْكَ لِعِلْمِهِ اللَّهُ أَبَى الُْقرْآنِ فِی لَیْسَتْ وَ -اخْتِلَافٌ  فِیهِ

 أَنْفُسِهِمْ  فِی أَوْ  الْأَرْضِ  فِی مُصِیبَةٍ نْ مِ الْخَلْقَ یُصِیبُ بِمَا عَلِمَ قَدْ ذِكْرُهُ  عَزَّ اللَّهَ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا تَفْلُجُونَ هَاهُنَا فَقَالَ

 جُمَلُ  فِیهِ نَعَمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ هُوَ مَا دَلِیلَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَدْرِي َهلْ الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ -دَلِیلًا الْقُرْآنَ فَوَضَعَ غَیْرِهِ أَوْ الدِّینِ مِنَ

 حُكْمِهِ  مِنْ أَرْضِهِ فِی لَیْسَ  مَالِهِ فِی أَوْ نَفْسِهِ فِی أَوْ دِینِهِ فِی بِمُصِیبَةٍ عَبْداً یُصِیبَ أَنْ اللَّهُ أَبَى فَقَالَ الْحُكْمِ عِنْدَ هَاتَفْسِیرُ وَ  الْحُدُودِ

 فَیَقُولَ  اللَّهِ عَلَى خَصْمُكُمْ یَفْتَرِيَ أَنْ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَلَجْتَهُمْ فَقَدْ الْبَابِ هَذَا فِی أَمَّا الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ الُْمصِیبَةِ تِلْكَ فِی بِالصَّوَابِ قَاضٍ

 1... حُجَّةٌ ذِكْرُهُ جَلَّ لِلَّهِ لَیْسَ

 تدبر

 «بَیانَهُ  عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ( »1

 عهده ماست. بر« تنها»كند؛ یعنی: بیانش می« حصر»است كه مقدم آمده، و این داللت بر « خبر»به لحاظ نحوي « علینا»

 نتیجه: همان طور كه اصل قرآن از جانب خدا آمده، بیان و شرح آن هم باید به نحوي از جانب خدا باشد.

 شناسيثمره دین

( اما بیان آن 2و1؛ و نیز احادیث59و  38؛ انعام/89آیات متعدد داللت دارد كه همه چیز در قرآن كریم آمده است )نحل/

اختالف واقع  نیست. قرآن آمده است كه تا اختالفات و ابهامات بشر را حل كند، اما خودش موردو استخراج آن كار هركسی 

كند. یشده است. اینجاست كه امامت و حجتی كه مطلب را به طور قطعی بتواند از قرآن استخراج كند، ضرورت پیدا م

 (3)حدیث

 

                                                      
 فَقَدْ أَحَداً عِلْمِهِ فِي یَسْتَخْلِفْ لَمْ ص اللَّهِ  رَسُولُ کَانَ إِنْ وَ  -النُّبُوَّةَ إِلَّا مِثْلَهُ  یَکُونُ  مَنْ إِلَّا وَ بِحُکْمِهِ  یَحْکُمُ مَنْ  إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ  یَسْتَخْلِفُ لَا وَ مُؤَیَّدٌ ص اللَّهِ

 مُبارَکَةٍ  لَیْلَةٍ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا. الْمُبِینِ لْکِتابِا وَ. حم -فَقُلْ  الْقُرْآنِ مِنَ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِلْمَ فَإِنَّ لَكَ  قَالُوا فَإِنْ بَعْدَهُ یَکُونُ مِمَّنْ الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِي مَنْ  ضَیَّعَ

 وَ الْمَلَائِکَةِ  مِنَ  هُوَ فِیهِ یُفْرَقُ ذِیالَّ الْحَکِیمُ الْأَمْرُ هَذَا فَقُلْ نَبِيٍّ إِلَى إِلَّا جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ یُرْسِلُ لَا لَكَ  قَالُوا فَإِنْ  مُرْسِلِینَ  کُنَّا إِنَّا -قَوْلِهِ إِلَى فِیها مُنْذِرِینَ  کُنَّا إِنَّا

 مِنْ  اقَالُو فَإِنْ مَعْصِیَةٍ إِلَى طَاعَةٍ مِنْ یَرْجِعُ أَحَدٌ السَّمَاءِ فِي فَلَیْسَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ أَْرضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ أَوْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ تَنْزِلُ الَّتِي الرُّوحِ

 آمَنُوا الَّذِینَ وَلِيُّ اللَّهُ فَقُلْ  حَکَمُهُمْ هُوَ  الْخَلِیفَةَ فَإِنَّ قَالُوا فَإِنْ إِلَیْهِ یَتَحَاکَمُونَ سَیِّدٍ مِنْ بُدٌّ  لَهُمْ فَهَلْ فَقُلْ ذَلِكَ إِلَى الْخَلْقِ أَحْوَجُ الْأَرْضِ أَهْلُ وَ أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ

 الْأَرْضِ فِي مَا وَ یُخْطِ لَمْ أُیِّدَ مَنْ وَ مُؤَیَّدٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِکْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ وَلِيٌّ السَّمَاءِ فِي لَا وَ الْأَرْضِ فِي مَا لَعَمْرِی  خالِدُونَ قَوْلِهِ  إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ

 نَعْرِفُ  لَا قَالُوا فَإِنْ وَالٍ  مِنْ بُدَّ لَا کَذَلِكَ الْأَرْضِ أَهْلُ بِهِ  یَحْکُمُ السَّمَاءِ مِنَ تَنْزِیلِهِ  مِنْ  بُدَّ لَا الْأَمْرَ  أَنَّ کَمَا یُصِبْ لَمْ خُذِلَ مَنْ وَ  مَخْذُولٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِکْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ عَدُوٌّ

 وَقَفَ ثُمَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ عَلَیْهِمْ حُجَّةَ  لَا وَ الْعِبَادَ یَتْرُكَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى أَحْبَبْتُمْ مَا قُولُوا لَهُمْ فَقُلْ هَذَا

 ادامه حدیث چنین است:  1

 وَاحِدَةٌ  وَ مُقَدِّمَةٌ  ةٌوَاحِدَ أَصْحَابِهِ  وَ فُلَانٍ أَبِي فِي قَالَ  آتاکُمْ  بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ  خُصَّ مِمَّا فاتَکُمْ  ما عَلى تَأْسَوْا لِکَیْال -تَفْسِیرِ عَنْ أَخْبِرْنِيلَکِنْ  وَ

 أَنَّکُمْ أَشْهَدُ الرَّجُلُ  فَقَالَ  -ص اللَّهِ رَسُولِ  دَبَعْ لَکُمْ عَرَضَتْ الَّتِي الْفِتْنَةِ  مِنَ آتاکُمْ  بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ  مِمَّا فاتَکُمْ  ما عَلى تَأْسَوْا لِکَیْال -مُؤَخِّرَةٌ

 .أَرَهُ فَلَمْ ذَهَبَ وَ الرَّجُلُ قَامَ ثُمَّ فِیهِ  اخْتِلَافَ لَا الَّذِی الْحُکْمِ  أَصْحَابُ
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اند اي كه درباره این آیه گفتهتواند در معانی مختلفی به كار رفته باشد. برخی از معانیقبل، میاین آیه نیز مانند آیات 

 عبارت است از:

 ،10ج البیان، عمجمكنیم. )قتاده، به نقل الف. بعد از اینكه آن را حفظ كردي و خواندي، براي تو حقایق آن را بیان می

 (110، ص20لبش را براي تو تبیین كنیم )المیزان، ج( به عبارت دیگر، بعد از قرائتش، مطا601ص

 (601ص ،10ج البیان، مجمعب. برعهده ماست بیان آن مطالبی كه به تو درباره آخرت خبر دادیم )حسن بصري، به نقل 

)به نقل دم بیان كنی ج. بر عهده ماست كه مطالب قرآن را براي تو حفظ كنیم تا با تالوت آن بر مردم بتوانی آن را براي مر

 (601ص ،10ج البیان، مجمع

هامی در آن نماند. د برعهده ماست كه قرآن را به زبان عربی واضحی فروفرستیم كه براي مردم كامال بیان شود و گنگی و اب

 (601ص ،10ج البیان، مجمع)زجاج، به نقل 

عمال تو ]= انسانی یه قبل فرمود كه ما ا.د( در آ2ه. در فرضی كه معناي این آیات مربوط به قیامت باشد )جلسه قبل، تدبر

ه در صورتی كه انكار ایم تا تو آن را بخوانی؛ آنگاه این آیه ناظر به این است ككه در آیات قبل مورد مذمت بود[ را جمع كرده

 (601ص ،10ج البیان، مجمعكردي، بیان آن برعهده خود ماست. )به نقل 

 1و. ...

 

 «انَهُ بَی عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ( »3

 بیان قرآن فقط بر عهده ماست.

خودش را هیچ  خواهد به شرح و بیان آیات قرآن براي مردم بپردازد، واقعا بایدشاید بتوان نتیجه گرفت كه كسی كه می

 نبیند و فقط از خدا بخواهد كه مطالب صحیح را بر زبان و قلم وي جاري كند.

 اجتماعي -ثمره اخالقي

همیده و بیان فایم، در صورتی كه مطلبی درستی را از قرآن اصل برعهده خداست و ما هیچ كارهاگر بیان مطالب قرآن در 

ازه و استناد به آن شویم به طوري كه كسی بدون اج« مالكیت معنوي»اند، آیا حق داریم مدعی كردیم كه دیگران تاكنون نگفته

 ما، حق گفتن، نوشتن ویا منتشر كردن آن را نداشته باشد؟!

 

                                                      
 أن بعضهم عن و»اند توضیح داده آورد که برخي این آیات را خطاب به پیامبر درباره قیامت دانسته و این طور. عالمه طباطبایي نقل قولي مي 1

 وقت عن بالسؤال تتفوه ال المعنى و القیامة، لیوم «بِهِ » ضمیر و ص، للنبي «تُحَرِّكْ ال» خطاب و القیامة، یوم حدیث من تقدم بما متصلة األربع اآلیات

 و فیه نجمعه من نجمع أن الحکمة في الواجب من أی «قُرْآنَهُ  وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ» به بالعلم أی «بِهِ  لِتَعْجَلَ» مستهزئ ال و مکذب غیر کنت لو و أصال القیامة

 «بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ» له االستعداد من یقتضیه بما بالعمل ذلك فاتبع به یتعلق ما قرأنا إذا أی «قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا» القرآن في إلیك وصفه شرح نوحي

 (111، ص20دارند. )المیزان، جنارضایتي خود از این برداشت را اعالم مي« ترى کما هو و» و با گفتن« ملخصا انتهى الصور في بالنفخ ذلك ظهارإ أی
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 مطلب دریافتی از یكی از اعضاي محترم كانال

توان امام زمان را می« تَرْجُمَانَه وَ هِ اللَّ كِتَابِ تَالِیَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ» گوییمیس كه درباره امام زمان میبا توجه به زیارت آل

 كند.اوست كه قرآن را بیان می مصداق بارز این آیه دانست كه خداوند به وسیله

 

 19/1/1396                                  الْعاجِلَةَ تُحِبُّونَ بَلْ کَالَّ   20( آیه 75( سوره قیامت )378

 ترجمه

 اما نه، بلكه این ]دنیاي[ زودرس را دوست دارید؛

 نکات ترجمه

باشد می« یابی به آن عجله و شتاب داشته باشدو انسان در دست چیزي كه زود برسد»به معناي « عجل»از ماده « الْعاجِلَةَ »

  /isra-http://yekaye.ir/al-017-018توضیح داده شد.  162كه درباره این ماده در جلسه 

 « تحبون»

كوفه ]یعنی قرائت نافع و عاصم و حمزه و كسائی[ به در آیه بعد، در قرائت اهل مدینه و « تذرون»این كلمه و كلمه 

كثیر( و بصره )ابوعمرو( و شام صورت مخاطب )تحبون، تذرون( قرائت شده؛ و در بقیه قرائات ]یعنی قرائت مكه )ابن

ئات محیصن و یزیدي و حسن بصري )الكامل المفصل فی القرا( و نیز در قرائت ابن599، ص10البیان، جعامر([ )مجمع)ابن

( به صورت غایب )یحبون، یذرون( 350، ص10)البحر المحیط، ج جحدري و قتادة و مجاهد( و نیز 578االربعة عشر، ص

 قرائت شده است. 

 ميالد جواد االئمه مبارک باد

 حدیث

 اي فرمودند:( امیرالمومنین ع در خطبه1

 . قرار جایگاه نه و ماندن يانهخ نه ناپایدار، است منزلگاهى كه دارم،برحذر می دنیا این از را شما

 . فریفته خویشتن زینت به را دیگران و به فریب آراسته، را خود

به مرگش،  اشزندگانى و اش،بدى به اشخوبى و آمیخته، حرامش به حاللش خوار است، كه پروردگارش كه نزد اىخانه

  اش.اش به تلخیو شیرینی

 . نورزید بخل دشمنانش به آن دادن در و ،نگزید دوستانش براى را آن تعالى خداوند

 . نهاده ویرانى به رو آن آبادان و از دست رفته؛ آن مُلك و پریشان، آن فراهمِ آماده؛ آن شرّ و است، اندك آن خیر

 پیمودن چون كه روزگارى و پذیرد، پایان توشه چون كه عمرى و گردد، ویران اي كهپس، خوب و مطلوب نیست خانه

 . آید سر به راه

http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
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 دارید؛ چشم وا از هم خواسته، شما از كه را حقّى گزاردن توفیق و شمارید؛ خود مطلوب كرده واجب شما بر خدا را آنچه

 .بدارید دعوتش به گوش خواند، فرا را شما مرگ آنكه از پیش و

 و گردند؛ مانشاد چند ره است، فراوان اندوهشان و بخندند؛ هرچند است، گریان دلهاشان نیستند، دنیا خواهان كه آنان

  .خورند غبطه شده، آنان نصیب بدانچه دیگران چند هر را دائما فروكوبند، خود نفس

آنچه زودرس  و گردیده مالكتان آخرت از بیش دنیا. گرفته را آن جاى فریبنده آرزوهاى و رفته؛ شما دلهاى از مرگ یاد

 جز نكرده، داج هم از را شما چیزى دین خدا برادرانید؛ بر شما هدر حالی ك برده؛ یادتان از را كه در پیش است، آن است،

 هم با نه و بخشید،مى چیزى یكدیگر به نه خیرخواه همید؛ نه كشید،به دوش می را بار هم نه. پلید باطنی خبیث و ضمیري

 .ورزیدمى دوستى

 رود،ىم دستتان از كه آخرت، بسیار زا و شوید؛مى شاد آورید،مى دست به كه دنیا، اندك به كه شودمى چه را شما

 آشكار هاتانهرهچ در ناآرامى این كه چندان گرداند،مى ناآرامتان دهید،مى دست از كه را دنیا اندك و گردید؟نمى اندوهناك

 . پدیدار از دستتان رفته، آنچه از بودن ناشكیبا و شود،مى

 . پایدار شما براى همیشه آن آن متاع و است، قرار و اقامت خانه را شما دنیا كه گویى

 نیز او ترسیدمى كهآن جز بگویید، او رویاروى -دارد بیم آن از كه -را خود برادر عیب آنكه از دارد،نمى باز را شما چیزى

 . آرد رُخِتان به -شماست در كه -را چنان عیبی

عاملی  همچون الدارید؛ با این ح زبان سر بر ار دین شما از یك هر و اید،دلیك هم با دنیا دوستى و آخرت واگذاشتن در

  كرده! حاصل را خویش سرور رضایت و آورده، پایان به را نُمایید كه عملشمی

 (111-110)اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 113البالغه، خطبهنهج

 ع له خطبة من و

 حَلَالَهَا فَخَلَطَ رَبِّهَا عَلَى هَانَتْ دَارٌ بِزِینَتِهَا غَرَّتْ وَ  بِغُرُورِهَا تَزَیَّنَتْ قَدْ  نُجْعَةٍ دَارِبِ  لَیْسَتْ وَ قُلْعَةٍ  مَنْزِلُ فَإِنَّهَا الدُّنْیَا أُحَذِّرُكُمُ وَ

 خَیْرُهَا أَعْدَائِهِ عَلَى[ عَنْ ] بِهَا یَضِنَّ لَمْ وَ  لِأَوْلِیَائِهِ تَعَالَى اللَّهُ یُصْفِهَا لَمْ بِمُرِّهَا حُلْوَهَا وَ بِمَوْتِهَا حَیَاتَهَا وَ بِشَرِّهَا خَیْرَهَا وَ  بِحَرَامِهَا

 وَ  الزَّادِ َفنَاءَ فِیهَا یَفْنَى عُمُرٍ وَ الْبِنَاءِ َنقْضَ تُنْقَضُ دَارٍ خَیْرُ فَمَا یَخْرَبُ عَامِرُهَا وَ یُسْلَبُ مُلْكُهَا وَ یَنْفَدُ جَمْعُهَا وَ عَتِیدٌ شَرُّهَا وَ زَهِیدٌ

 دَعْوَةَ  أَسْمِعُوا وَ سَأَلَكُمْ مَا[ كَمَا] حَقِّهِ أَدَاءِ مِنْ اسْأَلُوهُ وَ طَلَبِكُمْ[ طَلِبَتِكُمْ ] مِنْ عَلَیْكُمْ اللَّهُ افْتَرَضَ مَا اجْعَلُوا السَّیْرِ انْقِطَاعَ طِعُ تَنْقَ مُدَّةٍ

 مَقْتُهُمْ  یَكْثُرُ وَ فَرِحُوا إِنْ وَ حُزْنُهُمْ یَشْتَدُّ وَ ضَحِكُوا إِنْ  وَ قُلُوبُهُمْ تَبْكِی دُّنْیَاال فِی الزَّاهِدِینَ إِنَّ بِكُمْ یُدْعَى أَنْ قَبْلَ آذَانَكُمْ الْمَوْتِ

 اآلْخِرَةِ مِنَ بِكُمْ أَمْلَكَ یَاالدُّنْ اآْلمَالِ فَصَارَتِ كَوَاذِبُ حَضَرَتْكُمْ وَ اآلْجَالِ ذِكْرُ قُلُوبِكُمْ عَنْ غَابَ قَدْ رُزِقُوا بِمَا اغْتَبَطُوا إِنِ وَ أَنْفُسَهُمْ

 وَ  تَوَازَرُونَ فََلا الضَّمَائِرِ سُوءُ وَ السَّرَائِرِ خُْبثُ إِلَّا بَیْنَكُمْ فَرَّقَ مَا اللَّهِ دِینِ عَلَى إِخْوَانٌ أَنْتُمْ إِنَّمَا وَ اآلْجِلَةِ مِنَ  بِكُمْ أَذْهَبَ الْعَاجِلَةُ وَ

 وَ  تُحْرَمُونَهُ اآلْخِرَةِ مِنَ الْكَثِیرُ یَحْزُنُكُمُ  لَا وَ تُدْرِكُونَهُ  الدُّنْیَا مِنَ بِالْیَسِیرِ تَفْرَحُونَ بَالُكُمْ مَا تَوَادُّونَ لَا وَ اذَلُونَتَبَ  لَا وَ تَنَاصَحُونَ لَا

 مَتَاعَهَا كَأَنَّ وَ مُقَامِكُمْ دَارُ كَأَنَّهَا عَنْكُمْ مِنْهَا زُوِيَ عَمَّا صَبْرِكُمْ قِلَّةِ وَ وُجُوِهكُمْ فِی ذَلِكَ یَتَبَیَّنَ  حَتَّى یَفُوتُكُمْ الدُّنْیَا مِنَ الْیَسِیرُ یُقْلِقُكُمُ
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 وَ  اآلْجِلِ رَفْضِ  عَلَى تَصَافَیْتُمْ قَدْ بِمِثْلِهِ یَسْتَقْبِلَهُ أَنْ مَخَافَةُ  إِلَّا عَیْبِهِ  مِنْ یَخَافُ  بِمَا أَخَاهُ یَسْتَقْبِلَ أَنْ أَحَدَكُمْ  یَمْنَعُ مَا وَ عَلَیْكُمْ بَاقٍ

 1.سَیِّدِهِ رِضَى[ رِضَا] أَحْرَزَ وَ عَمَلِهِ مِنْ فَرَغَ مَنْ  صَنِیعَ لِسَانِهِ عَلَى لُعْقَةً أَحَدِكُمْ دِینُ صَارَ وَ الْعَاجِلِ حُبِّ

 اي فرمودند:( امیرالمومنین ع در خطبه2

 . شدند قمشتا كردى تشویقشان بدانچه نه و پذیرفتند، كردى ترغیب را چهآن نه و گفتند، پاسخ را ايكنندهدعوت نه

 :گراییدند سازش به هم با آن دوستى در و خریدند، خود به رسوایى آن خوردن روي آوردند كه با مردارىبه 

 .مریض كند را شقلب و سازد كور را اشدیده شود، چیزى عاشق كه هر

 . یند و با گوشی گوش دهد كه ناشنواستبكه صحیح نمی بنگرد ايبا دیده پس

 چیزى كه هر وىس به و است، آن بنده او و دنیاست شیفته او جان ؛میرانیده را دلش دنیاو  ؛دریده را شعقل پرده شهوات،

 زدارندهاب گفته به نه .كند بدانجا روى آرد، روى جا هر و رود، آن پى در ،رود دنیا كه جا هر. است نگران دارد، دست در دنیا از

 ...آرد گوش در دهد پند او سوى از كه را كس آن پند نه و بازدارد، را خود خدا سوى از

 109البالغه، خطبهنهج

 اصْطَلَحُوا وَ هَابِأَكْلِ حُواافْتَضَ قَدِ جِیفَةٍ عَلَى أَقْبَلُوا اشْتَاقُوا یْهِإِلَ شَوَّْقتَ مَا إِلَى لَا وَ رَغِبُوا رَغَّبْتَ فِیمَا لَا وَ أَجَابُوا الدَّاعِیَ فَلَا...

 الشَّهَوَاتُ  رَقَتِخَ قَدْ سَمِیعَةٍ غَیْرِ بِأُذُنٍ یَسْمَعُ وَ صَحِیحَةٍ غَیْرِ نٍبِعَیْ یَنْظُرُ فَهُوَ قَلْبَهُ أَمْرَضَ وَ بَصَرَهُ أَعْشَى شَیْئاً عَشِقَ مَنْ وَ حُبِّهَا عَلَى

 أَقْبَلَ  أَْقبَلَتْ حَیْثُمَا وَ إِلَیْهَا زَالَ  زَالَتْ حَیْثُمَا مِنْهَا ءٌشَیْ یَدَیْهِ فِی مَنْ لِ وَ لَهَا عَبْدٌ فَهُوَ نَفْسُهُ عَلَیْهَا وَلِهَتْ وَ هُقَلْبَ الدُّنْیَا أَمَاتَتِ وَ عَقْلَهُ

 بِوَاعِظٍ... مِنْهُ یَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ مِنَ یَنْزَجِرُ لَا عَلَیْهَا

 تدبر

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ الَّكَ( »1

اند )مثال تر قلمداد كردهو این آیه را در ادامه آیات قبل بسیاري از مفسران، چهار آیه قبل را همانند جمله معترضه دانسته

 افكندیم( در واقع بحث در مورد انسانی است كه در مورد آخرت تردید 111، ص20؛ المیزان، ج256ص،5تفسیر الصافی، ج

اله این است كه به دنیا تان اینها نیست؛ بلكه مسفرماید: مسالهكند؛ این آیه میتراشی میویا با اینكه بر خویشتن آگاه است بهانه

 بینید!تان را میاید و به تعبیر عامیانه، فقط تا نوك بینیو متاع زودرس آن دل بسته

 شناسيثمره تخصصي معرفت

 د چشم عقل را بندد و انسان را در تشخیص دچار خطا كند.توانمحبت و عالقه به چیزي می

                                                      
 باشد:. این احادیث هم متناسب با این آیه مي 1

 عُصِيَ  مَا أَوَّلَ إِنَّ ص هِاللَّ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ دِعَبْ عَنْ الدِّهْقَانِ هِاللَّ عَبْدِ بْنِ عُبَیْدِ عَنْ النَّیْسَابُورِیِّ شُعَیْبٍ بْنِ نُوحِ عَنْ عَنْهُ

 (295ص ،1ج المحاسن،) الرَّاحَة حُبُّ وَ وْمِالنَّ حُبُّ وَ النِّسَاءِ حُبُّ وَ الطَّعَامِ حُبُّ وَ الرِّئَاسَةِ حُبُّ وَ الدُّنْیَا حُبُّ سِتٌّ بِهِ اللَّهُ

( آمده  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-19) 239در جلسه 1که هم در ضمن حدیث« خَطِیئَة کُلِّ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبُّ»همچنین است حدیث معروف 

( آمده  /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-64) 161جلسه 3ستقال با سندی دیگر به عنوان حدیثو نشان داده چگونه جامع همه خطایاست و هم م

 است.

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-64/
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 ثمره اخالقي

م هاي خود را هكند. باید حب و بغضبراي اینكه به شناخت درست برسیم، صرف مطالعه و اندیشیدن كفایت نمی

 (2مدیریت كنیم. )حدیث

 

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ» (2

اقع مانع ودرس است، از مهمترین عواملی است كه مانع جدي گرفتن آخرت، و در ودستی و زمحبت و عالقه به آنچه دم

 شود، تا جایی كه امیرالمومنین ع فرمودند:اندیشی میعاقبت

 الْآجِلَةِ  سُوءِ إِلَى صَارَ مَنْ صَارَ الْعَاجِلَةِ حُبِّ بِإِیثَارِ

 ،(للیثی) المواعظ و الحكم عیون)چنین شد.  بد شد،به خاطر ترجیح دادن عالقه به وضعیت زودرس است كه آنكه عاقبتش 

 1(188ص

 

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ( »3

 دوست داشتن آنچه نقد و حاضر ودر دسترس است، مبناي بسیاري از خطاهاي انسان است.

 شبهه

 « سركه نقد به از حلواي نسیه؟»اند پس چرا گفته

 پاسخ

لواي نسیه، حكند این نیست كه چرا به خاطر محلش اینجا نیست. آنچه خداوند مذمت می المثل ناروا نیست؛ امااین ضرب

اي را كه ومان نسیهمیلیارد ت 200تومان نقد،  200اید؛ بلكه مانند این است كه بگویند چرا مثال براي سركه نقد را رها كرده

 اید!ضامنش هم خداست، رها كرده

است كه صرف  كند؛ اما مشكل اینتفاوت سركه و حلوا باشد، انسان نقد را رها نمیبله، اگر تفاوت نقد و نسیه در حد 

 سنجی انسان باشد.نقد و دم دست حاضر بودن نباید معیار اولویت

 ثمره اجتماعي

غول منفعت بینی عامل رشد است و دلمشاگر دقت كنیم نه فقط در مقایسه دنیا و آخرت، بلكه در همین دنیا هم عاقبت

نتخاب شغل اهاي متعدد این را در تحصیل، ازدواج و روابط با جنس مخالف، توانید مثالدن، عامل بدبختی است. میفوري ش

یح و لذت عمیق هاي عادي هم، بسیاري از اوقات، براي تفربردنو برنامه كسب و كار، و ... ببینید. حتی در تفریحات و لذت

كه بیشتر لذت  دست بودن )مثال براي یك مسافرت تفریحی چگونه اقدام كنیمدمبردن، باید با دوراندیشی وارد شد، نه صرفا 

 اندیشانه، یا ... ؟(ببریم؛ حساب شده و عاقبت

                                                      
  /anam-lhttp://yekaye.ir/a-006-162 129جلسه 1حدیث :عاجله نقطه مقابل عاقبه است.  1

http://yekaye.ir/al-anam-006-162/
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 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ( »4

متن خلقت انسان كردن در « عجله»كسی بگوید اصل  1(،37؛ انبیاء/عَجَل مِنْ الْإِنْسانُ خُلِقَشاید با توجه به برخی آیات )

توان گفت عجله كردن و شتافتن، اگر به سوي هدف و مقصود صحیح باشد، چیز بدي نیست؛ تعبیه شده است. دست كم می

این آیه هم در مقام مذمت كردن چنین وضعیتی نیست؛ بلكه آنچه در این آیه مذمت شده، این است كه انسان دلش را در گروي 

، 162تر است رها كند. )توضیح بیشتر در جلسهرسد و  چیزي كه مهمتر و اساسیبه انسان میچیزي بگذارد كه شتابان و سریع 

  /isra-http://yekaye.ir/al-017-018( 1تدبر

 

 

 20/1/1396                                        الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ   21( آیه 75( سوره قیامت )379

 ترجمه

 گذارید.و آخرت را وامی

 نکات ترجمه

به معناي « آخِر»و  است انداختن عقب معناي به و( گرفتن پیشی)=  «تقدم» مقابل نقطه كه است «أخر» ماده از «الْآخِرَة»

  /isra-http://yekaye.ir/al-017-019گذشت  163باشد. توضیح بیشتر درباره این واژه در جلسه می« دیگر»

 حدیث

 ( از امام علی ع روایت شده است:1

و امور دنیا  ،همانا كسی كه آنچه زودرس است ]= دنیا[ بیشتر عنان او را به دست گرفته باشد تا آنچه كه در پیش است

دنی عوض كرده و ه فانی فروخته و ]امر[ جاودان را با ]چیزي[ نابودشنزد او بر امور آخرت ارحجیت داشته باشد، باقی را ب

یش گرفتن[ راه آشكار شدنیِ اندك راضی كرده وبا ]دل بستن به[ آن، از ]در پخود را به هالكت انداخته و خود را به مانعِ زایل

 گیري كرده است.كناره

 140ص الكلم، ررد و الحكم غرر ؛ تصنیف153ص ،(للیثی) المواعظ و الحكم عیون

 الْبَائِدَ  تَعَوَّضَ وَ یبِالْفَانِ الْبَاقِیَ بَاعَ فَقَدْ  الْآخِرَةِ أُمُورِ مِنْ لَیْهِعَ أَغْلَبُ الدُّنْیَا أُمُورُ وَ الْآجِلَةِ مِنَ بِهِ أَمْلَكُ الْعَاجِلَةُ كَانَتِ مَنْ إِنَّ

 .السَّبِیلِ نَهْجِ عَنْ بِهَا نَكَبَ وَ الْقَلِیلِ الزَّائِلِ الْحَائِلِبِ لَهَا رَضِیَ وَ نَفْسَهُ أَهْلَكَ وَ الْخَالِدِ عَنِ

 

 اند كه سزاوار سرزنش است:( امیرالمومنین ع در سخنانی اوصاف كسی را بیان كرده2

                                                      
، 14اند )المیزان، جچون با توجه به سیاق، برخي از مفسران این آیه را نوعي طعنه و کنایه به انسان عجول دانسته« شاید». از این جهت گفته شده  1

 (، نه لزوما بیان نحوه آفرینش انسان توسط خداوند. 289ص

http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-isra-017-019/
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د كند، و وقتی كه سالم است، مغرور است و عمل را به بعدهد ابراز ندامت میاگر بیمار شود از اینكه عملی انجام نمی

 گذارد؛وامی

 كند؛اگر به كشتزار دنیا دعوا شود، اهل عمل است، و اگر به كشتزار آخرت دعوت شود، تنبلی می

 گردد و سست؛افتد، و وقتی نیازمند است ناامید میشود و به فتنه میشود سرمست مینیاز میوقتی بی

 گذارد؛كند و منت میظهار فضل میكند، و اگر در حق كسی نیكی كند، ااگر در حقش نیكی كنند انكار می

یازد؛ و اگر عزم بر توبه كند با فردا فردا كردن كند بدان دست میاگر معصیتی برایش پیش آید به اعتماد بر اینكه توبه می

 ورزد؛اندازد و بر گناه پافشاري میبه عقب می

افتد و ]در خدا و پیامبر[ الیش اندازند، به شك میكند كه خودش بوده كه توبه كرده؛ و اگر به باگر او را ببخشند گمان می

 كند؛تردید می

كند و كند و دوباره كارش را تكرار میكند، همین كه خوب شد فراموش میشود و زاري میاگر مریض شود مخلص می

 گردد؛تر میپروابر ظلم به بندگان بی

كند و از افتد و آخرت را فراموش میدنیا[، به فتنه می اگر در ایمنی بسر برد، با خوشگذرانی در آنچه زودرس است ]در

 گردد.معاد غافل می

 148ص الكلم، درر و الحكم غرر ؛ تصنیف163ص ،(للیثی) المواعظ و الحكم عیون

 : ذَمَّهُ مَنْ حَقِّ فِی السَّلَامُ عَلَیْهِ قَالَ وَ

 حَرْثِ إِلَى دُعِیَ إِنْ وَ عَمِلَ الدُّنْیَا حَرْثِ إِلَى دُعِیَ إِنْ الْعَمَلَ، أَخَّرَ وَ مُغْتَرّاً أَمِنَ حَّصَ إِنْ وَ الْعَمَلِ تَرْكِ عَلَى نَادِمٌ فَهُوَ سَقِمَ إِنْ

 مَعْصِیَةٌ  لَهُ عَرَضَتْ إِنْ امْتَنَّ، وَ تَطَاوَلَ أَحَْسنَ إِنْ  وَ جَحَدَ إِلَیْهِ أُحْسِنَ ِإنْ وَهَنَ، وَ  قَنِطَ افْتَقَرَ إِنِ فُتِنَ، وَ بَطِرَ اسْتَغْنَى إِنِ كَسِلَ، الْآخِرَةِ

 إِنْ  ارْتَابَ، وَ ظَنَّ ابْتُلِیَ إِنِ تَابَ، قَدْ أَنَّهُ ظَنَّ عُوفِیَ إِنْ الْحَوْبَةِ، عَلَى أَصَرَّ وَ سَوَّفَهَا التَّوْبَةِ عَلَى عَزَمَ إِنْ وَ التَّوْبَةِ عَلَى بِالْإِتِّكَالِ وَاقَعَهَا

 عَنِ غَفَلَ وَ  الْآخِرَةَ نَسِیَ وَ بِالْعَاجِلَةِ لَاهِیاً افْتُتِنَ أَمِنَ إِنْ الْعِبَادِ، مَظَالِمِ عَلَى اجْتَرَأَ  وَ عَادَ وَ نَسِیَ َصحَّ إِنْ أَنَابَ، وَ أَخْلَصَ مَرِضَ

 .الْمَعَادِ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:3

را بخرد؛ و زیانكارترین مردم كسی است كه به جاي آخرت، به دنیا،  ترین مردم كسی است كه با دنیا، آخرتسودبُرده

 راضی شود.

 140ص الكلم، درر و الحكم غرر ؛ تصنیف120ص ،(للیثی) المواعظ و الحكم عیون

 الْآخِرَةِ. عَنِ عِوَضاً بِالدُّنْیَا رَضِیَ مَنْ النَّاسِ و أَخْسَرُ الْآخِرَةَ بِالدُّنْیَا اشْتَرَى مَنِ النَّاسِ أَرْبَحُ

 تدبر

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ( »1
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دستی دارند، و یك وضعیت یعنی دیگر، و آخرت یعنی جایی كه اساسا به نحو دیگري است. انسانها یك وضعیت دم« آخِر»

 كنند.دستی )العاجله( آن وضع دیگر را رها میاي به خاطر این وضع دمدیگر. عده

 گذاشتند.« آخرت: دیگري»سان در آن بقدري متفاوت است كه نامش را جالب است كه آن عالم و زندگی ان

 شناسينکته تخصصي انسان

اي؛ شهوت و غضبی دارد و عقلی؛ هر انسانی یك ظاهري دارد و یك باطنی؛ جسمی دارد و روحی؛ حسی دارد و اندیشه

و حس و شهوت و دنیاست؛ و آنچه اصیل دست است همین ظاهر و جسم آید و دماي دارد و آخرتی؛ آنچه به چشم میعاجله

است كه به  ايكاره بدن است، اندیشهشود، روحی است كه همهو باقی است، آن دیگري است، همان باطنی است كه دیده نمی

گیرد؛ و نهایتا آخرتی است كه ثمره آنچه در دنیا كاشته دهد؛ عقلی است كه تدبیر شهوت و غضب را برعهده میحس فرمان می

 درَوَد.می را

دستی دارد؛ و یك وضعیت عمیق و اصیل، و تمام آزمون زندگی این در واقع، هر انسانی یك وضعیت محسوس و دم

 گیرد.تر میاست كه كدام را جدي

عالی؛ بلكه یك من كاذب دارد و یك من حقیقی؛ اگر آن ابعاد « منِ »دانی دارد و یك « منِ»توان گفت هركسی یك می

حقیقی « من»و حسی و شهوانی و دنیوي، تحت ابعاد باطنی و روحی و عقلی و اخروي انسان قرار بگیرد، ظاهري و جسمی 

اي شاد و خرم خواهد داشت )آیه بعد(؛ و اگر وضعیت بالعكس گردد چهرهشود و در آنجا كه حقایق آشكار میاو شكوفا می

روي و اش درهم و سیهها شد، چهره حقیقیار شدن باطنگیرد و وقتی محل آشكدروغینی جاي من حقیقی را می« من»شود، 

 ( 42-40؛ عبس/25-24شود )قیامت/خوار و ذلیل می

دست و زودرس كنیم؟ یا آنچه دمگیریم و آن دیگري را رها میتمام زندگی ما این است كه آیا عاجله و زودرس را می

 بندیم؟است را در راستاي آن دیگري به كار می

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ ؛الْعاجِلَةَ  حِبُّونَتُ بَلْ ( »2

 (311، ص10)تفسیر نور، ج« عالقه به دنیا زمانی بد و قابل سرزنش است كه مالزم رها كردن قیامت باشد.»ظاهرا 

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ الْعاجِلَةَ؛ تُحِبُّونَ بَلْ ( »3

رار گیرند. اگر كسی محبت دنیا را در دل پرورش داد، آخرت را رها توانند با هم محبوب نهایی انسان قدنیا و آخرت نمی

 كند.می

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ» (4

(، كسی است كه آخرت را 15و  6-3افكند )قیامت/كسی كه در مورد قیامت مرتب ]براي خودش یا دیگران[ تردید می

 جدي نگرفته است.
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 اش دگرگون خواهد شد.زندگی اگر كسی حتی احتمال وجود آخرت را هم بدهد،

 نکته تخصصي فلسفه دین.

ست، كه بر امعروف شده « بندي پاسكالشرط»)ریاضیدان معروف( نقل، و به « پاسكال»در كتب فلسفه دین، استداللی از 

 ساسااش را بر آن دهد كه انسان فقط احتمال وجود خدا و آخرت را هم بدهد، زندگیاساس حساب احتماالت، نشان می

 هاي غزالی، و او نیز از امام صادق ع گرفته است.تنظیم خواهد كرد. ظاهرا وي این استدالل را از كتاب

 آوریم:در اینجا به جاي بیان پاسكال، اصل حكایت امام صادق ع را می

 حکایت

آمد  با ایشان بحث می العوجاء یكی از افرادي بود كه اعتقادي به خدا و معاد نداشت و بارها سراغ امام صادق عابن البی

عمال حج مسخره ماند. یكبار در ایام حج آمده بود و مسلمانان را به خاطر اداد كه او درمیكرد و امام هربار پاسخی میمی

دم كه توان اي به او گفت كه چنان درمانده شد كه گفت: در قلبم دردي احساس كركرد. امام صادق ع او را دید و جملهمی

ه بود كه[ اندكی بعد از م. همراهانش او را به منزلش منتقل كردند و ]ظاهرا این سخن امام، چنان او را درمانده كردایستادن ندار

 دنیا رفت.

 معروف شده چنین است:« بندي پاسكالشرط»جمله حضرت كه امروزه در مباحث فلسفه دین به اسم 

 «هَلَكْتَ وَ نَجَوْنَا نَقُولُ كَمَا هُوَ  وَ نَقُولُ كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ  وَ نَجَوْتَ وَ نَجَوْنَا تَقُولُ كَمَا لَْیسَ  وَ تَقُولُ كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ»

 1.(78-74ص ،1ج الكافی،)

                                                      
 . متن کامل حدیث بدین صورت است: 1

 کُنْتُ : قَالَ الْمِیثَمِيِّ مُحَسِّنٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَاشِمٍ  أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ   عَلِيٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ حَابِنَاأَصْ  مِنْ عِدَّةٌ

 هَذَا تَرَوْنَ الْمُقَفَّعِ ابْنُ فَقَالَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ  فِي الْمُقَفَّعِ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ وَ أَنَا کُنْتُ  قَالَ أَصْحَابِي مِنْ  جُلٌرَ أَخْبَرَنِي فَقَالَ الْمُتَطَبِّبِ مَنْصُورٍ أَبِي عِنْدَ

 فَرَعَاعٌ  الْبَاقُونَ فَأَمَّا ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَعْنِي الْجَالِسُ  الشَّیْخُ ذَلِكَ إِلَّا الْإِنْسَانِیَّةِ اسْمَ  لَهُ أُوجِبُ أَحَدٌ  مِنْهُمْ مَا الطَّوَافِ مَوْضِعِ إِلَى بِیَدِهِ أَوْمَأَ وَ الْخَلْقَ

 مِنِ  بُدَّ لَا الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ لَهُ  فَقَالَ  عِنْدَهُمْ أَرَهُ لَمْ مَا عِنْدَهُ  رَأَیْتُ لِأَنِّي قَالَ  هَؤُلَاءِ دُونَ خِالشَّیْ لِهَذَا الِاسْمَ هَذَا أَوْجَبْتَ کَیْفَ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ لَهُ  فَقَالَ  بَهَائِمُ وَ

 عِنْدِی َرأْیُكَ یَضْعُفَ أَنْ تَخَافُ لَکِنْ وَ رَأْیَكَ ذَا لَیْسَ فَقَالَ  یَدِكَ فِي مَا عَلَیْكَ یُْفسِدَ أَنْ أَخَافُ فَإِنِّي تَفْعَلْ لَا الْمُقَفَّعِ ابْنُ لَهُ فَقَالَ قَالَ مِنْهُ فِیهِ قُلْتَ مَا اخْتِبَارِ

  اسْتِرْسَالٍ  إِلَى عِنَانَكَ تَثْنِي لَا وَ الزَّلَلِ مِنَ طَعْتَاسْتَ  مَا تَحَفَّظْ وَ إِلَیْهِ فَقُمْ هَذَا عَلَيَّ تَوَهَّمْتَ  إِذَا أَمَّا الْمُقَفَّعِ ابْنُ  فَقَالَ وَصَفْتَ الَّذِی الْمَحَلَّ إِیَّاهُ  إِحْلَالِكَ فِي

 ابْنَ  یَا وَیْلَكَ قَالَ الْعَوْجَاءِ يأَبِ ابْنُ إِلَیْنَا رَجَعَ فَلَمَّا جَالِسَیْنِ  الْمُقَفَّعِ ابْنُ وَ أَنَا بَقِیتُ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ فَقَامَ قَالَ عَلَیْكَ أَوْ لَكَ مَا سِمْهُ وَ  عِقَالٍ  إِلَى فَیُسَلِّمَكَ

 یَبْقَ لَمْ افَلَمَّ إِلَیْهِ  جَلَسْتُ قَالَ  ذَلِكَ کَیْفَ وَ لَهُ فَقَالَ هَذَا فَهُوَ بَاطِناً شَاءَ إِذَا یَتَرَوَّحُ وَ ظَاهِراً  شَاءَ إِذَا یَتَجَسَّدُ رُوحَانِيٌّ الدُّنْیَا فِي کَانَ إِنْ وَ بِبَشَرٍ هَذَا مَا الْمُقَفَّعِ

 وَ تَقُولُونَ مَا عَلَى الْأَمْرُ یَکُنِ إِنْ  وَ عَطِبْتُمْ وَ سَلِمُوا فَقَدْ الطَّوَافِ أَهْلَ یَعْنِي  یَقُولُونَ مَا عَلَى هُوَ وَ هَؤُلَاءِ یَقُولُ مَا عَلَى الْأَمْرُ یَکُنِ إِنْ فَقَالَ ابْتَدَأَنِي غَیْرِی عِنْدَهُ

 قَوْلُهُمْ وَ قَوْلُكَ یَکُونُ کَیْفَ وَ فَقَالَ وَاحِدٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ وَ قَوْلِي مَا یَقُولُونَ ءٍشَيْ أَیَّ وَ نَقُولُ ءٍشَيْ أَیَّ وَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ لَهُ فَقُلْتُ هُمْ وَ اسْتَوَیْتُمْ فَقَدِ ولُونَتَقُ  کَمَا لَیْسَ

  فَاغْتَنَمْتُهَا قَالَ أَحَدٌ فِیهَا لَیْسَ خَرَابٌ السَّمَاءَ أَنَّ  تَزْعُمُونَ  أَنْتُمْ وَ عُمْرَانٌ  أَنَّهَا وَ  إِلَهاً السَّمَاءِ فِي بِأَنَّ  یَدِینُونَ وَ  عِقَاباً وَ ثَوَاباً وَ اداًمَعَ لَهُمْ ِإنَّ یَقُولُونَ هُمْ وَ وَاحِداً

 لَوْ  وَ الرُّسُلَ إِلَیْهِمُ أَرْسَلَ وَ عَنْهُمْ احْتَجَبَ لِمَ وَ اثْنَانِ مِنْهُمُ یَخْتَلِفَ لَا حَتَّى عِبَادَتِهِ إِلَى یَدْعُوَهُمْ وَ لِخَلْقِهِ  یَظْهَرَ أَنْ ولُونَیَقُ کَمَا الْأَمْرُ کَانَ إِنْ مَنَعَهُ مَا لَهُ  فَقُلْتُ مِنْهُ

 قُوَّتَكَ وَ صِغَرِكَ بَعْدَ کِبَرَكَ وَ تَکُنْ لَمْ وَ نُشُوءَكَ نَفْسِكَ فِي قُدْرَتَهُ أَرَاكَ مَنْ عَنْكَ احْتَجَبَ  کَیْفَ وَ وَیْلَكَ لِي فَقَالَ بِهِ الْإِیمَانِ إِلَى أَقْرَبَ کَانَ بِنَفْسِهِ بَاشَرَهُمْ

 فَرَحَكَ  وَ فَرَحِكَ بَعْدَ حُزْنَكَ  وَ رِضَاكَ بَعْدَ غَضَبَكَ وَ كَغَضَبِ بَعْدَ رِضَاكَ وَ سُقْمِكَ بَعْدَ صِحَّتَكَ وَ صِحَّتِكَ بَعْدَ سُقْمَكَ وَ قُوَّتِكَ بَعْدَ ضَعْفَكَ وَ ضَعْفِكَ بَعْدَ
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ما نجات  هم –كه البته آن گونه نیست  –گویی ]یعنی خدا و آخرتی در كار نباشد[ اگر مطلب آن گونه است كه تو می

ا كرده و تو هالك ما نجات پید –كه البته این گونه است  –گوییم و هم تو؛ و اگر مطلب آن گونه باشد كه ما میایم پیدا كرده

 شوي.می

 توضیح: 

خدا، حرام و حاللی مطرح نیست، خیلی بیش از انسان متدین از شاید اشكال شود كه در حالت اول، چون براي انسان بی

ها و ... خود را دور كه لزوما چنین نیست؛ زیرا اگرچه دیندار واقعی از برخی شهوترانی برد؛ در حالیزندگی در دنیا لذت می

                                                      
 رَغْبَتَكَ وَ شَهْوَتِكَ بَعْدَ کَرَاهَتَكَ  وَ کَرَاهَتِكَ  بَعْدَ شَهْوَتَكَ وَ  عَزْمِكَ بَعْدَ   أَنَاتَكَ وَ أَنَاتِكَ بَعْدَ  عَزْمَكَ وَ  حُبِّكَ بَعْدَ بُغْضَكَ وَ بُغْضِكَ بَعْدَ حُبَّكَ  وَ حُزْنِكَ  بَعْدَ

 وَ  ذِهْنِكَ  عَنْ مُعْتَقِدُهُ  أَنْتَ مَا عُزُوبَ وَ وَهْمِكَ فِي یَکُنْ لَمْ بِمَا  خَاطِرَكَ  وَ رَجَائِكَ بَعْدَ  یَأْسَكَ وَ یَأْسِكَ بَعْدَ رَجَاءَكَ وَ رَغْبَتِكَ بَعْدَ رَهْبَتَكَ وَ رَهْبَتِكَ بَعْدَ

 أَِبي ابْنِ حَدِیثِ فِي زَادَ وَ رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ عَنْهُ  بَیْنَهُ  وَ بَیْنِي فِیمَا سَیَظْهَرُ أَنَّهُ ظَنَنْتُ حَتَّى أَدْفَعُهَا لَا الَّتِي نَفْسِي فِي هِيَ الَّتِي قُدْرَتَهُ لَيَّعَ یُعَدِّدُ زَالَ مَا

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ یَنْطِقُ لَا سَاکِتٌ هُوَ وَ َفجَلَسَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَجْلِسِ إِلَى الثَّانِي الْیَوْمِ فِي الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ عَادَ الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سَأَلَهُ حِینَ الْعَوْجَاءِ

 الْعَادَةُ  فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنُ أَنِّي تَشْهَدُ وَ اللَّهَ تُنْکِرُ هَذَا أَعْجَبَ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ذَلِكَ أَرَدْتُ فَقَالَ فِیهِ کُنَّا مَا بَعْضَ تُعِیدُ جِئْتَ کَأَنَّكَ

 فَمَا الْمُتَکَلِّمِینَ نَاظَرْتُ وَ الْعُلَمَاءَ شَاهَدْتُ فَإِنِّي یَدَیْكَ بَیْنَ لِسَانِي یَنْطَلِقُ مَا بَةًمَهَا وَ لَكَ إِجْلَالًا قَالَ الْکَلَامِ مِنَ یَمْنَعُكَ فَمَا ع الْعَالِمُ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى تَحْمِلُنِي

 الْکَرِیمِ  عَبْدُ فَقَالَ  مَصْنُوعٍ غَیْرُ أَوْ أَنْتَ مَصْنُوعٌ أَ لَهُ فَقَالَ یْهَِعلَ أَقْبَلَ وَ بِسُؤَالٍ عَلَیْكَ أَفْتَحُ لَکِنْ وَ ذَلِكَ یَکُونُ قَالَ هَیْبَتِكَ مِنْ تَدَاخَلَنِي مَا مِثْلُ قَطُّ هَیْبَةٌ تَدَاخَلَنِي

 بَیْنَ  کَانَتْ بِخَشَبَةٍ وَلِعَ وَ  جَوَاباً یُحِیرُ لَا مَلِیّاً الْکَرِیمِ عَبْدُ فَبَقِيَ تَکُونُ کُنْتَ  کَیْفَ مَصْنُوعاً کُنْتَ لَوْ  لِي فَصِفْ ع الْعَالِمُ لَهُ  فَقَالَ مَصْنُوعٍ غَیْرُ  أَنَا بَلْ الْعَوْجَاءِ أَبِي بْنُ

 مَصْنُوعاً  نَفْسَكَ فَاجْعَلْ غَیْرَهَا الصَّنْعَةِ صِفَةَ تَعْلَمْ لَمْ کُنْتَ فَإِنْ الْعَالِمُ  لَهُ فَقَالَ  خَلْقِهِ صِفَةُ ذَلِكَ  کُلُّ سَاکِنٌ  مُتَحَرِّكٌ قَصِیرٌ عَمِیقٌ عَرِیضٌ طَوِیلٌ  یَقُولُ هُوَ وَ  یَدَیْهِ

 أَبُو فَقَالَ مِثْلِهَا عَنْ بَعْدَكَ أَحَدٌ  یَسْأَلُنِي لَا وَ قَبْلَكَ أَحَدٌ عَنْهَا یَسْأَلْنِي لَمْ  مَسْأَلَةٍ  عَنْ سَأَلْتَنِي الْکَرِیمِ  عَبْدُ لَهُ  فَقَالَ الْأُمُورِ  هَذِهِ مِنْ  یَحْدُثُ مِمَّا نَفْسِكَ فِي تَجِدُ لِمَا

 مِنَ الْأَشْیَاءَ أَنَّ تَزْعُمُ لِأَنَّكَ -قَوْلَكَ نَقَضْتَ الْکَرِیمِ عَبْدَ یَا أَنَّكَ عَلَى بَعْدُ فِیمَا تُسْأَلُ لَا أَنَّكَ عَلَّمَكَ فَمَا مَضَى فِیمَا تُسْأَلْ لَمْ أَنَّكَ عَلِمْتَ  هَبْكَ  ع اللَّهِ عَبْدِ

 فَنَفَیْتَ  دِینَارٌ الْکِیسِ فِي هَلْ قَائِلٌ لَكَ فَقَالَ جَوَاهِرُ فِیهِ کِیسٌ مَعَكَ کَانَ لَوْ رَأَیْتَ أَ وُضُوحاً أَزِیدُكَ الْکَرِیمِ عَبْدَ یَا قَالَ ُثمَّ خَّرْتَأَ وَ قَدَّمْتَ فَکَیْفَ سَوَاءٌ الْأَوَّلِ

 عَبْدِ  أَبُو فَقَالَ لَا قَالَ تَعْلَمُ لَا أَنْتَ وَ الْکِیسِ عَنِ الدِّینَارِ کَوْنَ تَنْفِيَ َأنْ لَكَ کَانَ هَلْ بِصِفَتِهِ عَالِمٍ غَیْرَ کُنْتَ وَ الدِّینَارَ لِيَ صِفْ لَكَ فَقَالَ الْکِیسِ فِي الدِّینَارِ کَوْنَ

 الْإِسْلَامِ  إِلَى أَجَابَ وَ الْکَرِیمِ عَبْدُ فَانْقَطَعَ الصَّنْعَةِ غَیْرِ  مِنْ الصَّنْعَةِ صِفَةَ تَعْلَمُ لَا حَیْثُ مِنْ صَنْعَةً الْعَالَمِ فِي فَلَعَلَّ الْکِیسِ مِنَ أَعْرَضُ  وَ أَطْوَلُ وَ أَکْبَرُ فَالْعَالَمُ ع اللَّهِ

 إِنِّي فَقَالَ الْأَجْسَامِ حَدَثِ عَلَى الدَّلِیلُ مَا فَقَالَ شِئْتَ عَمَّا سَلْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ السُّؤَالَ أَقْلِبُ فَقَالَ الثَّالِثِ الْیَوْمِ فِي فَعَادَ بَعْضٌ مَعَهُ بَقِيَ وَ أَصْحَابِهِ بَعْضُ

 یَزُولُ  الَّذِی لِأَنَّ حَالَ لَا وَ زَالَ مَا قَدِیماً کَانَ لَوْ وَ الْأُولَى الْحَالَةِ عَنِ انْتِقَالٌ وَ زَوَالٌ ذَلِكَ فِي وَ أَکْبَرَ صَارَ مِثْلُهُ إِلَیْهِ ضُمَّ إِذَا وَ إِلَّا کَبِیراً لَا وَ صَغِیراً شَیْئاً وَجَدْتُ مَا

 الْحُدُوثِ  وَ عَدَمِ الْ وَ الْأَزَلِ صِفَةُ تَجْتَمِعَ لَنْ وَ الْعَدَمِ فِي دُخُولُهُ الْأَزَلِ  فِي کَوْنِهِ فِي وَ الْحَدَثِ فِي دُخُولٌ عَدَمِهِ  بَعْدَ  بِوُجُودِهِ فَیَکُونُ یُبْطَلَ  وَ یُوجَدَ  أَنْ یَجُوزُ  یَحُولُ  وَ

 عَلَى الْأَشْیَاءُ بَقِیَتِ فَلَوْ حُدُوثِهِا عَلَى بِذَلِكَ اسْتَدْلَلْتَ وَ ذَکَرْتَ مَا عَلَى الزَّمَانَیْنِ  وَ الْحَالَتَیْنِ جَرْیِ  فِي عَلِمْتَ هَبْكَ الْکَرِیمِ عَبْدُ  فَقَالَ وَاحِدٍ ءٍشَيْ  فِي الْقِدَمِ وَ

 عَلَى أَدَلَّ ءَشَيْ  لَا کَانَ آخَرَ  عَالَماً وَضَعْنَا وَ رَفَعْنَاهُ فَلَوْ الْمَوْضُوعِ الْعَالَمِ  هَذَا عَلَى نَتَکَلَّمُ إِنَّمَا ع الْعَالِمُ  فَقَالَ حُدُوثِهِنَّ عَلَى تَسْتَدِلَّ  أَنْ لَكَ کَانَ  نَأَیْ مِنْ  صِغَرِهَا

 ءٌ شَيْ  ضُمَّ مَتَى أَنَّهُ الْوَهْمِ  فِي لَکَانَ صِغَرِهَا عَلَى دَامَتْ  لَوْ الْأَشْیَاءَ إِنَّ فَنَقُولُ  تُلْزِمَنَا أَنْ قَدَّرْتَ حَیْثُ مِنْ أُجِیبُكَ لَکِنْ  وَ یْرَهُغَ وَضْعِنَا وَ إِیَّاهُ رَفْعِنَا مِنْ الْحَدَثِ

 فَلَمَّا خُزِیَ وَ فَانْقَطَعَ الْکَرِیمِ عَبْدَ یَا ءٌشَيْ وَرَاءَهُ لَكَ  لَیْسَ الْحَدَثِ فِي دُخُولَهُ تَغْیِیرِهِ فِي أَنَّ کَمَا الْقِدَمِ مِنَ خُرُوجُهُ عَلَیْهِ التَّغْیِیرِ جَوَازِ فِي وَ أَکْبَرَ کَانَ مِثْلِهِ إِلَى

 قَالَ  بِالْعَالِمِ  بَصُرَ فَلَمَّا یُسْلِمُ لَا ذَلِكَ مِنْ أَعْمَى هُوَ ع الْعَالِمُ فَقَالَ أَسْلَمَ قَدْ عَوْجَاءِالْ أَِبي ابْنَ إِنَّ شِیعَتِهِ بَعْضُ لَهُ فَقَالَ الْحَرَمِ فِي مَعَهُ الْتَقَى الْقَابِلِ الْعَامِ مِنَ کَانَ

 فَقَالَ  الْحِجَارَةِ رَمْيِ وَ الْحَلْقِ وَ الْجُنُونِ مِنَ فِیهِ النَّاسُ مَا لِنَنْظُرَ وَ الْبَلَدِ سُنَّةُ وَ الْجَسَدِ عَادَةُ فَقَالَ الْمَوْضِعِ هَذَا إِلَى بِكَ جَاءَ مَا ع الْعَالِمُ لَهُ فَقَالَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی

 وَ  تَقُولُ  کَمَا الْأَمْرُ یَکُنِ  إِنْ قَالَ  وَ  یَدِهِ نْ مِ رِدَاءَهُ نَفَضَ وَ الْحَجِ فِي جِدالَ  ال ع لَهُ فَقَالَ  یَتَکَلَّمُ فَذَهَبَ الْکَرِیمِ  عَبْدَ  یَا ضَلَالِكَ وَ عُتُوِّكَ عَلَى بَعْدُ  أَنْتَ ع الْعَالِمُ لَهُ

 فَرُدُّوِني  حَزَازَةً لْبِيقَ فِي وَجَدْتُ فَقَالَ مَعَهُ مَنْ عَلَى الْکَرِیمِ عَبْدُ فَأَقْبَلَ هَلَکْتَ وَ نَجَوْنَا نَقُولُ کَمَا هُوَ وَ نَقُولُ کَمَا الْأَمْرُ یَکُنِ إِنْ وَ نَجَوْتَ وَ نَجَوْنَا تَقُولُ کَمَا لَیْسَ 

 .اللَّهُ رَحِمَهُ لَا فَمَاتَ فَرَدُّوهُ
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بسا اگر تیر هم از پایش بكشند متوجه برد كه چههاي معنوي عمیقی در مناجات با خدا و ... میدارد اما از طرفی لذتنگه می

بیند )حضرت زینب س در دربار مصیبتها، فقط زیبایی میترین رسد كه حتی در سختنشود و به دركی از خود و پیرامونش می

ها هاي فوري غالبا عوارضی براي سالمتی و ... دارد و این محرومیتزیاد فرمود: جز زیبایی ندیدم(؛ و از طرف دیگر، آن لذتابن

كه او از آن  –رزي، و ... ومانند استحكام پیوند خانوادگی و رسیدن به تجربه عشق –مزایا و ثمراتی در زندگی دنیوي دارد 

هاي یك متدین واقعی در دنیا، اگر بیش از شود؛ و لذا سرجمع لذتمند میماند و از این مزایا هم بهرهعوارض در امان می

 دین نباشد، كمتر نیست.هاي یك بیلذت

 

 

 21/1/1396                                     ناضِرَةٌ  یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ   22( آیه 75( سوره قیامت )380

 ترجمه

 هایی در آن روز ]از فرط شادي[ برافروخته است.رخساره

 آمد و رخساره برافروخته بود()شاد می

 نکات ترجمه

 « ناضِرَةٌ»

 ،5ج اللغة، سالمقایی معجمكند )است. این ماده در اصل بر حُسن و خلوص و نورانیت داللت می« نضر»اسم فاعل از ماده 

شود و[ داللت اند كه ]از فرط حُسن و زیبایی در چهره كسی نمایان دیده میرخی آن را لمعان و درخششی دانسته(. ب439ص

 (156ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقكند )بر خوش و خرم بودن وي می

 وُُجوهِهِمْ  فی عْرِفُتَ»فته است: این ماده، عالوه بر این مورد، در دو جاي دیگر قرآن كریم به صورت مصدر )نضرة( به كار ر

 (11)انسان/« سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ( »24مطففین/) «النَّعیمِ نَضْرَةَ

 حدیث

 كنمپیشاپیش میالد سراسر نور امیرمومنان را تبریك عرض می

هایی آن روز : رخسارهةٌناضِرَ ئِذٍیَوْمَ وُجُوهٌهدیه به تمامی شیعیان واقعی آن حضرت، روایت زیر كه تناسبی با آیه امروز )

 شود:بشاش و نورانی است( دارد، تقدیم می

 از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند: (1

هایشان از نور و بر منابري از نورند، انبیاء به حال آنان غبطه می خورند در اند كه رخسارهدر سمت راست عرش، گروهی

 یند و نه از شهداء.حالی كه نه از انبیا

 گفتند: پیامبر خدا ! در حالی كه نه از انبیا هستند و نه از شهداء، چه چیزي آنان را چنان مقرب خداوند كرده است؟

 فرمود: آنان شیعیان علی ع هستند و حضرت علی ع امامشان است.
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 182ص ،1ج المحاسن،

  ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ الثَّقَفِیِّ مٍمُسْلِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَنْهُ

 هَدَاءَ شُ  لَا وَ بِأَنْبِیَاءَ لَیْسُوا النَّبِیُّونَ یَغْبِطُهُمُ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى نُورٍ مِنْ  وُجُوهُهُمْ قَوْماً الْعَرْشِ یَمِینِ عَنْ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1إِمَامُهُمْ. عَلِیٌّ وَ عَلِیٍّ شِیعَةُ أُولَئِكَ قَالَ اللَّهِ مِنَ قُرْباً إِلَّا شُهَدَاءَ لَا وَ أَنْبِیَاءَ یَكُونُوا لَمْ إِذَا اللَّهِ مِنَ هَؤُلَاءِ ازْدَادُوا مَا وَ اللَّهِ نَبِیَّ یَا فَقَالُوا

 

ت كرده ند: پدرم كه از من بهتر است، از جدم از رسول خدا ص روایگوید: امام صادق ع فرمود( هاشم صیداوي می2

 اش نیست.[ برعهدهاي كه ناشی از ظلم باشداي ]بدهی«تَبِعَه»است كه فرمودند: هیچ یك از فقراي شیعیان ما نیست مگر اینكه 

 به ایشان گفتم: فدایتان شوم. تبعه چیست؟

نگامی كه روز ي واجب و نوافل یومیه[ و از روزه سه روز در ماه. پس هفرمودند: از پنجاه و یك ركعت نماز ]= نمازها

شود: آنها گفته می هایشان مانند ماه شب چهارده است. به هر یك ازآیند در حالی كه رخسارهقیامت شود از قبرهایشان بیرون می

 صیبم فرماید.خسار حضرت محمد ص را نبخواه تا به تو داده شود. می گوید: از پروردگارم تقاضا دارم كه نگاه كردن به ر

 دهد كه حضرت محمد ص را زیارت كنند. پس خداوند عز و جل به بهشتیان اجازه می

شود ... پس حضرت محمد ص و حضرت پس براي رسول خدا ص منبري بر بساطی از بساطهاي بهشتی گذاشته می

كند و این همان است كه فرمود: كنند و خدا به آنها نگاه میمیروند و شیعیان آل محمد ص دور آن ازدحام علی ع از آن باال می

 2(23-22)قیامت/« نگرندهایی در آن روز ]از فرط شادي[ برافروخته است، به جانب پروردگارشان میرخساره»

 شوند.اب توانند ازدیدن آنها سیرها نمیگردند حوريگیرد به نحوي كه وقتی برمیفرمود: پس نوري آنها را در برمی

 (61)صافات/« براي چنین چیزي اهل عمل باید عمل كنند.»سپس امام صادق ع فرمود: هاشم، 

 717ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 قَالَ: يِّالصَّیْدَاوِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَاقَإِسْ ْبنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَوْذَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا

 رَاءِ فُقَ مِنْ  رَجُلٍ مِنْ مَا قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ يجَدِّ عَنْ مِنِّی خَیْرٌ هُوَ  وَ أَبِی حَدَّثَنِی هَاشِمُ یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ

 عَةٌ.تَبِ عَلَیْهِ لَیْسَ وَ إِلَّا شِیعَتِنَا

 التَّبِعَةُ؟ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ

                                                      
 . مرحوم برقي )صاحب المحاسن( در ادامه گفته است: 1

 جُعِلْتُ قُلْتُ الْمُرْسَلُونَ وَ النَّبِیُّونَ یَغْبِطُهُمُ قَالَ لَفْظِهِ بَعْضُ فِیهِ اخْتَلَفَ وَ وَهُنَحْ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَنَّاطِ  مُثَنًّى عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 .هُمإِمَامُ  هُوَ وَ عَلِيٍّ شِیعَةُ اللَّهِ وَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ مَنْزِلَةً أَعْظَمَ مَا فِدَاكَ

 پیامبر نگاه از آنچه و داشته روا آنها حق در پروردگار که لطفي جانب به اه کردننگ» معنای به را پروردگار جانب بهنگاه کردن  ع امامبسا . چه 2

اند. شاید هم از این باب بوده که چون پیامبر مظهر تجلي اعظم است، نگاه به ایشان نگاه به خداست، شبیه آنچه در دانسته «کرده نصیبشان خواستندمي

 آمده که خدا ناراحت شدن اولیای خود را به خود نسبت داده است.« همفلما آسفونا انتقمنا من»احادیث در تفسیر آیه 
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 مِثْلُ  وُجُوهُهُمْ وَ قُبُورِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الْقِیَامَةِ یَوْمُ كَانَ فَإِذَا الشَّهْرِ مِنَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ صَوْمِ مِنْ وَ رَكْعَةً الْخَمْسِینَ وَ الْإِحْدَى مِنَ قَالَ

 أَنْ الْجَنَّةِ لِأَهْلِ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَیَأْذَنُ قَالَ ص مُحَمَّدٍ َوجْهِ إِلَى النَّظَرَ رَبِّی أَسْأَلُ فَیَقُولُ تُعْطَ سَلْ مِنْهُمْ لِلرَّجُلِ فَیُقَالُ الْبَدْرِ لَیْلَةَ الْقَمَرِ

 رَكْضَةُ  الْمِرْقَاةِ إِلَى الْمِرْقَاةِ بَیْنَ مِرْقَاةٍ أَلْفُ لَهُ  الْجَنَّةِ دَرَانِیكِ  نْمِ دَرَنُوكٍ عَلَى مِنْبَرٌ ص اللَّهِ لِرَسُولِ فَیُنْصَبُ قَالَ ص مُحَمَّداً یَزُورُوا

 یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ» وْلُهُقَ هُوَ وَ إِلَیْهِمْ اللَّهُ فَیَنْظُرُ ع مُحَمَّدٍ آلِ شِیعَةُ الْمِنْبَرَ ذَلِكَ فَیَحُفُّ فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ وَ مُحَمَّدٌ فَیَصْعَدُ الْفَرَسِ

 مِنْه. بَصَرَهَا تَمْلَأَ أَنْ الْحُورُ تَقْدِرِ لَمْ رَجَعَ إِذَا أَحَدَهُمْ إِنَّ حَتَّى النُّورِ مِنَ عَلَیْهِمْ فَیُلْقَى قَالَ «ناظِرَةٌ  رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ

 .«الْعامِلُونَ فَلْیَعْمَلِ ذاه لِمِثْلِ»هَاشِمُ  یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ قَالَ

 

( از امام صادق ع از پدرشان از جدشان روایت شده است كه رسول خدا ص فرمود: هنگامی كه روز قیامت شود گروهی 3

خورند. درخشد كه اولین و آخرین بر آنها غبطه میآورند كه رخسارشان همچون ماه شب چهارده میرا بر منابري از نور می

 بار تكرار كردند.ند. مجددا این كالم را سهسپس سكوت كرد

 عمر بن خطاب گفت: پدرم و مادرم فدایت! آیا آنها شهیدانند؟

 كنید.حضرت ص فرمود: آنها شهیدانند اما نه آن شهیدانی كه شما گمان می

 گفت: آنها اوصیائند؟

 كنید.فرمود: آنها اوصیائند اما نه آن اوصیایی كه شما گمان می

 اند یا از اهل زمین؟آسمان گفت: از اهل

 اند.فرمود: از اهل زمین

 اند؟گفت: به من بگو آنها كی

ش اي به حضرت علی ع كرد و فرمود: این و شیعیانش؛ دشمنی و بُغض آنها را هیچیك از قریپیامبر ص با دست اشاره

ه یهودي باشد؛ و هیچیك از عرب ندارد مگر زناكار[ باشد؛ و هیچیك از انصار ندارد مگر اینك ندارد مگر اینكه خونخوار ]یا:

 اینكه حرامزاده باشد، و هیچیك از سایر مردم ندارد مگر اینكه شقاوتمند باشد.

 پندارد مرا دوست دارد در حالی كه دشمنی و بُغض علی ع را دارد.گوید كسی كه میعمر! دروغ می

 31ص ،)صدوق( الشیعة فضائل

  قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ دَّثَنِیحَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 وَ  الْأَوَّلُونَ الْبَدْرِ یَغْبِطُهُمُ لَیْلَةَ كَالْقَمَرِ مْوُجُوهُهُ تَتَلَأْلَأُ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى بِأَقْوَامٍ یُؤْتَى الْقِیَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 ثَلَاثاً. الْكَلَامَ أَعَادَ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ الْآخِرُونَ

 الشُّهَدَاءُ؟ هُمُ أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ

 تَظُنُّونَ. ذِینَالَّ  الشُّهَدَاءُ هُمُ لَیْسَ وَ الشُّهَدَاءُ هُمُ قَالَ

 الْأَوْصِیَاءُ؟ هُمُ قَالَ

 تَظُنُّونَ. الَّذِینَ الْأَوْصِیَاءُ هُمُ لَیْسَ وَ الْأَوْصِیَاءُ هُمُ قَالَ
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 الْأَرْضِ؟ َأهْلِ مِنْ أَوْ السَّمَاءِ أَهْلِ فَمِنْ قَالَ

 الْأَرْضِ. أَهْلِ مِنْ هُمْ قَالَ

 هُمْ؟ مَنْ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 مِنَ  لَا وَ یَهُودِيٌّ إِلَّا الْأَنْصَارِ ]األنهار[ مِنَ لَا وَ سِفَاحِیٌّ إِلَّا قُرَیْشٍ مِنْ  یُبْغِضُهُ مَا شِیعَتُهُ وَ هَذَا فَقَالَ ع عَلِیٍّ إِلَى بِیَدِهِ وْمَأَفَأَ قَالَ

 1.عَلِیّاً یُبْغِضُ وَ یُحِبُّنِی أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ بَكَذَ عُمَرُ یَا شَقِیٌّ إِلَّا النَّاسِ سَائِرِ مِنْ لَا وَ دَعِیٌّ إِلَّا الْعَرَبِ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:4

سمت راستش  كسانی كه همدیگر را فی اهلل دوست بدارند، روز قیامت بر زمینی از زبرجد سبز در سایه عرش خداوند در

رشیدي كه تر است از خوهایشان سفیدتر و نورانی. رخساره -]پربركت[ است  كه هر دو دستش راست -باشند ]پربركتش[ می

 خورد. اي غبطه میشدهكند؛ به جایگاه آنها هر فرشته مقرب و پیامبر فرستادهطلوع می

 اند؟گویند: اینان چه كسانیمردم می

 اند كه همدیگر را فی اهلل دوست داشتند.شود: اینان كسانیگفته می

 126ص ،2ج الكافی،

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ ودِالْجَارُ أَبِی عَنْ الْأَحْمَسِیِّ جَبَلَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ

 وَ  بَیَاضاً شَدُّأَ وُجُوهُهُمْ یَمِینٌ یَدَیْهِ كِلْتَا وَ یَمِینِهِ عَنْ عَرْشِهِ ظِلِّ ِفی خَضْرَاءَ زَبَرْجَدَةٍ أَرْضِ عَلَى الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهِ فِی الْمُتَحَابُّونَ

 فِی لْمُتَحَابُّونَا اءِهَؤُلَ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ؟ مَنْ النَّاسُ یَقُولُ مُرْسَلٍ. نَبِیٍّ كُلُّ وَ مُقَرَّبٍ مَلَكٍ كُلُّ بِمَنْزِلَتِهِمْ یَغْبِطُهُمْ الطَّالِعَةِ الشَّمْسِ مِنَ أَضْوَأُ

 .اللَّهِ

                                                      
 شود:در این مضمون احادیث فراواني وارد شده است. دو نمونه دیگر هم در اینجا تقدیم مي 1

 ِفي ص اللَّهِ  رَسُولُ نَابَیْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْعَامِرِیِّ شَرِیكٍ بْنِ اللَّهِ بْدِعَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ  بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَنْهُ

 نُورٍ  مِنْ نِعَالٌ عَلَیْهِمْ للَّبَنِا مِنَ بَیَاضاً أَشَدُّ ثِیَابٌ عَلَیْهِمْ الْقَمَرِ مِنَ بَیَاضاً أَشَدُّ مْوُجُوهُهُ قُبُورِهِمْ  مِنْ قَوْمٌ یَخْرُجُ فَقَالَ ع َطالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فِیهِمْ أَصْحَابِهِ مِنْ نَفَرٍ

 النَّاسُ  وَ الْعَرْشِ أَمَامَ  رُواصِییَ حَتَّى عَلَیْهَا فَیَرْکَبُونَ زَبَرْجَدٍ مِنْ  رُکُبُهَا وَ ذَهَبٍ  مِنْ  سَلَاسِلُ أَزِمَّتُهَا نُورٍ مِنْ رَحَائِلُ  عَلَیْهَا نُورٍ مِنْ  بِنَجَائِبَ  فَیُؤْتَوْنَ ذَهَبٍ  مِنْ  شُرُکُهَا

 ( 179ص ،1ج المحاسن،. )إِمَامُهُمْ أَنْتَ وَ شِیعَتُكَ  أُولَئِكَ فَقَالَ اللَّهِ سُولَ رَ یَا هُمْ مَنْ ع عَلِيٌّ فَقَالَ یَشْرَبُونَ وَ یَأْکُلُونَ هُمْ وَ یَحْزَنُونَ وَ یَغْتَمُّونَ وَ یَهْتَمُّونَ

 أَبُو الشَّیْخُ أَخْبَرَنِي: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ رَاراًمِ  عَلَیْهِ بِقِرَاءَتِي الْخَازِنُ شَهْرِیَارَ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الْحُسَیْنِ  بْنُ مُحَمَّدُ الطَّیِّبِ أَبُو يلِأُمِّ جَدِّی أَخْبَرَنَا قَالَ  الْبَزَّازُ الشَّیْبَانِيُّ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّدِمُ  بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ الْقَاسِمِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ يُّالْبُرْسِ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ

 عُلْوَانَ  بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا: الَقَ العرمي الْعَابِدُ  الْحُسَیْنِ بْنُ  الْحَسَنُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الرُّمَّانِيُّ  مُحَمَّدٍ  بْنُ جَعْفَرُ  حَدَّثَنَا: قَالَ جَلِيُّالْبَ الْعَبَّاسِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ التَّیْمُلِيُّ

 وَ  الْعُیُوبِ وَ الذُّنُوبِ  مِنَ مِنْهُمْ کَانَ مَا عَلَى قُبُورِهِمْ مِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ شِیعَتَنَا بْعَثُیَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ للَّهَا إِنَّ: قَالَ ع الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ

 َعلَى یُحْشَرُونَ یَحْزَنُونَ لَا وَ النَّاسُ یَحْزَنُ وَ یَخَافُونَ لَا وَ النَّاسُ یَخَافُ الْأَمَانَ وَ أَمْنَالْ أُعْطُوا قَدْ عَوْرَاتُهُمْ مَسْتُورَةٌ رَوْعَاتُهُمْ مُسَکَّنَةٌ الْبَدْرِ لَیْلَةَ کَالْقَمَرِ وُجُوهُهُمْ

 المرتضى لشیعة المصطفى رةبشا. )تَعَالَى اللَّهِ عَلَى لِکَرَامَتِهِمْ یرِالْحَرِ مِنَ أَلْیَنَ أَحْمَرَ یَاقُوتٍ مِنْ أَعْنَاقُهَا رِیَاضَةٍ غَیْرِ مِنْ ذُلِّلَتْ قَدْ تَتَلَأْلَأُ ذَهَبٍ مِنْ أَجْنِحَةٌ لَهَا نُوقٍ

 (47ص ،(6قرن آملي، طبری)
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 تدبر

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ»( 1

 .است برافروخته شادي فرط از روز آن در هاییرخساره

 فهمد اینكه انسان آن روز چنین باشد، مهم است؛ كسی كه آخرت و تفاوتش با دنیا را بفهمد، می

 شود.یمان آسان میاي براو اگر آن روزمان چنین باشد، امروز تحمل هر سختی

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »2

 .است برافروخته[ شادي فرط از] روز آن در هاییرخساره

 اند؟چرا چنین

هایی دانسته شود ناشی از نعمتاي كه در صورت بهشتیان دیده میدر آیه دیگر این حالت خوش و خرم و برافروختگی

 (24مطففین/) «النَّعیمِ نَضْرَةَ وُجُوهِهِمْ فی رِفُتَعْ»شده كه خداوند بدانها داده است: 

 ها بدانها داده شده؟اما چرا این نعمت

 در آیه دیگر، این ناشی از عمل خودشان دانسته شده؛ البته عملی خالصاً براي خدا:

 مِنْ  نَخافُ شُكُوراً؛ إِنَّا ال وَ جَزاءً مِنْكُمْ نُریدُ ال اللَّهِ لِوَجْهِ مْنُطْعِمُكُ إِنَّما أَسیراً؛ وَ یَتیماً وَ مِسْكیناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ یُطْعِمُونَ وَ

 (11-8انسان/) سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ وَ الْیَوْمِ ذلِكَ شَرَّ اللَّهُ قَمْطَریراً؛ فَوَقاهُمُ عَبُوساً یَوْماً رَبِّنا

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »3

 هایشان چنین نورانی است؟اند كه صورتاینها چه كسانی

 در قرآن كریم این تعبیر تنها دوبار دیگر آمده است: -

نوشند. نیكان[ آمده كه از رحیق مختومی كه از جام مقربان در آن ریخته شده می« ]= ابرار»یكبار در مورد آن گروه از 

 (28-22)مطففین/

شان را به مسكین و یتیم و دادند و سه شب پیاپی افطاري مورد دوم در خصوص انفاقی است كه اهل بیت ع انجام

 (.11-8اسیر انفاق كردند و خداوند كارشان را ستود و آنها را از سرور و چنین نورانیتی لبریز كرد )انسان/

شود كه كسانی كه در اگر توجه كنیم كه مصداق اصلی مقربان همان اهل بیت ع هستند، جمع این دو آیه این می

 اند یا شیعیان خاص آنان. یا خود اهل بیت« دانبرافروخته رخساره و دینآمی شاد»این گونه قیامت 

بینیم این حالت یا صریحا وصف حضرت علی ع و شیعیانش دانسته شده )احادیث اكنون اگر سراغ روایات برویم، می -

به اینكه شیعه واقعی كسی است  (؛ و با توجه4( و یا وصف كسانی كه همدیگر را فی اهلل دوست دارند )حدیث1-3

اي كه در قرآن كریم بارها بر ان اصرار و تصریح كه امیرالمومنین ع و اهل بیت را فی اهلل دوست دارد، و تنها دوستی

كه تنها اجري است كه پیامبر ص از ما خواسته  -شده و مصداق اصلی محبت فی اهلل است، دوستی اهل بیت است 
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( 57كند )فرقان/( و راه شما را به سوي خدا باز می47این اجر به خاطر خودتان است )سبأ/( و فرموده كه 23)شوري/

 اند و یا شیعیان خاص آنها.رسیم كه مصداق اصلی این كسان، یا خود اهل بیتدوباره به همین نتیجه می  -

 از شیعیان خاص ایشان قرار دهد. السالم همه ما را شاءاهلل، به حق این شب مبارك میالد امیرمومنان علیهخداوند ان

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ» (4

 وجوه )رخساره( بهشتیان چگونه خواهد بود؟

 ناضرة: شاد و برافروخته، نورانی( معرفی شد.»در این آیه 

 كند عبارتند از:ي كه رخساره )وجه، وجوه( بهشتیان را توصیف میدیگر آیات

 (106عمران/)آل وُجُوهٌ تَبْیَضُّ یَوْمَ

 (9-8)غاشیه/راضِیَة  لِسَعْیِها ؛ناعِمَة یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

 (39-38)عبس/مُسْتَبْشِرَة  ضاحِكَةٌ؛ مُسْفِرَة یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

در واقعا رویشان سفید است )مبیضة(، آثار نعمت در آن هویداست )ناعمة(، تابناك و درخشان )مسفرة(، خندان )ضاحكة( 

  ارت هم در آن پیداست )مستبشرة(است و آثار بش

 كند.اینها همگی اوج شادي را همراه با معنویت معرفی می

 شناسي )تأملي درباره شادی(نکته تخصصي انسان

اي كه عمق جان انسان را شاد كند، با اسالم اصال با شادي مخالف نیست؛ اما براي رساندن انسان به شادي حقیقی

 ابتذال می كشاند، مخالف است.هاي كاذب كه روح را به شادي

 شود، آنگاه فرق شادي حقیقی و شادي كاذب را خواهیم دانست.اگر باور كنیم كه آخرت است كه حقایق آشكار می

شادي حقیقی امري سراسر معنوي است، كسی واقعا شاد است، كه در ضمیر و باطنش شاد باشد؛ نه اینكه صرفا لحظاتی 

 مشغول باشد. به خندیدن و خنداندن دیگران 

كه آور باشد، اما شاديِ یك دلقك چه اندازه واقعی است؟ و آیا او ممكن است كسی دلقك شود و ظاهرش شاد و شادي

 تواند شادي واقعی را در مخاطبش پدید آورد؟جانش شاد نیست و براي پول، خود را مضحكه دیگران كرده، می

اي كه بسا بعداً، بیش از آن، به حال او و جامعهگر انسان عمیقی باشیم، چهاي كه اخنداند، اما خندهبله، لحظاتی ما را می

 او را بدین كار واداشته، گریه كنیم.

آنكه اش منعكس خواهد شد و در مواجهه با او، حتی بیاما آنكه حقیقتا شاد است، این شادي همچون نوري در چهره

 شود.سخن بگوید جان انسان شاد می

 كند؟اید كه چه آرامش و نشاطی به انسان منتقل مییك ولیّ خدا را از نزدیك دیدهآیا تاكنون چهره 
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ببینید آیا  وتوانید با حضور در حرم اهل بیت ع، محضري ملكوتی را درك كنید اگر این را هم تجربه نكرده باشید، می

ساعات خاصی  نشاند. ویا در ایام وان میشود؟ تا حدي كه گاه ناخودآگاه اشك شوق بر دیدگانتتان لبریز از شادي نمیجان

 شان حاضر كنید.توانید خود را در محضر ایكه با آنها نسبتی دارد، )مانند امشب كه میالد سراسر نور مولود كعبه است( می

مدي، كفروشید؟ آیا تماشاي دهها فیلم دهد به چه قیمتی عوض میاي را كه در محضر ایشان به دست میواقعا شادي

 كند؟اي را به جان شما منتقل میاي از چنین شاديذره

ها در ماند، این شاديرود و فقط حقیقت میها كنار میاي شادي حقیقی است؛ لذا در عرصه قیامت، كه پردهچنین شادي

 زند.ها موج میچهره

 1(3اند )تدبركرده هاي شاد را اهل بیت ع و شیعیان واقعی ایشان معرفیبیهوده نیست كه مصداق اصلی این چهره

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »5

 اگر در دنیا هم گاه درست نباشد، در قیامت قطعا درست است كه: 

 «دهد از سرّ ضمیررنگ رخساره خبر می»

 

 22/1/1396                                          ناظِرَةٌ رَبِّها إِلي   23( آیه 75( سوره قیامت )381

 مهترج

 كنان؛به سمت پروردگار خویش نظاره

 ميالد اميرالمومنين ع مبارک باد.

 نکات ترجمه

( و  /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-13) 76درباره این ماده در جلسه  است كه« نظر»اسم فاعل از ماده « ناظِرَةٌ »

 ( بحث شد. /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14) 234جلسه 

ی نیز گاهی كلمه كاربرد بسیار رایجی است و در زبان فارس« منتظر»در معناي « ناظر»شود كه كاربرد كلمه تنها اضافه می

« منتظر بودن»ا در معناي مشخص« ناظرة»قرآن كریم همین تعبیر  رود؛ چنانكه درنیز به كار می« مانممنتظر می»را به معناي « ببینم»

 بِمَ فَناظِرَةٌ بِهَدِیَّةٍ إِلَیْهِمْ سِلَةٌمُرْ إِنِّی وَ»مانم( ترجمه كرد: )به همین معناي منتظر می« ببینم»توان آن را به به كار رفته است و می

ه فرستادگان را با چه چیزي ي براي آنها می فرستم تا ببینم ]منتظر بمانم[ كا؛ ]ملكه سبأ گفت: [ و من هدیهالْمُرْسَلُون یَرْجِعُ

 (35)نمل/« گرداند.برمی

                                                      
 ام.توان قربة الي اهلل شاد بود، قبال در یادداشت زیر نکاتي نوشتهدرباره اینکه مي.  1

19001note?id=-hamenei.ir/othershttp://farsi.k  

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=19001
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 حدیث

 برافروخته [شادي فرط از] روز آن در هاییرخساره»فرماید ( از امام رضا ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه می1

 ( فرمودند:23-22)قیامت/« كناننظاره خویش پروردگار سمت به .است

 ها[ نورانی است و منتظر ثواب پروردگارش است.یعنی ]آن رخساره

داند ي میدهد و سخن آنها را روایت نبوشهر آشوب این مطلب را به مفسران مهم صحابه و تابعین نسبت می: ابنتوجه

 گوید:و بعد از آن می

 نگریستند.در دنیا مینگرند همان گونه كه و امیرالمومنین ع فرمود: در آخرت به او می

 409ص ،(للصدوق) األمالی

 بْنِ  أَْحمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَِحمَهُ الْقُمِّیُّ  بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ ْبنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَبْدِ  بْنُ الْعَظِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ الرُّؤْیَانِیُّ مُوسَى بْنُ اللَّهِ یْدُعُبَ حَدَّثَنَا قَالَ الصُّوفِیُّ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مُوسَى

 بْنُ  عَلِیُّ قَالَ قَالَ مَحْمُودٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ  الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ اللَّهِ

 .ارَبِّهَ ثَوَابَ تَنْتَظِرُ مُشْرِقَةٌ یَعْنِی قَالَ ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع الرِّضَا مُوسَى

 96ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن متشابه

 و حاكالض و صالح أبی و جریح ابن و األعمش و قتادة و مجاهد و عمرو و الحسن و عباس ابن عن التفسیر فی جاء

 ع النبی عن المروي هو و ربها ثواب ینتظر مشرقة یعنی ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ جبیر ابن و المسیب ابن و الكلبی

 1.الدنیا فی ینظرون كما اآلخرة فی إلیه ینظرون ع المؤمنین أمیر قال و

 

 نظر از كه كندمی بیان را آیاتی و امكرده شك خداوند كتاب در گویدمی و رسدمی ع امیرالمومنین خدمت شخصی( 2 

 ( گذشت. /http://yekaye.ir/fussilat-041-21) 2، حدیث193است. فرازي از این روایت در جلسه  ناسازگار هم با خودش

 .است برافروخته[ شادي فرط از] روز آن در هاییرخساره»اي است كه به نظر او بین پرسد ناسازگاريهایی كه مییكی از سوال

 كند، وجود دارد.( با آیاتی كه دیدن خدا را انكار می23-22)قیامت/« كناننظاره خویش پروردگار سمت به

 فرمایند:امیرالمومنین ع در پاسخ به این سوال می

؛ «كناننظاره خویش پروردگار سمت به .است برافروخته[ شادي فرط از] روز آن در هاییرخساره»اما اینكه فرموده است 

« زندگی»رسند كه ه نهري میپس همانا آن در جایگاهی است كه اولیاي خداوند عز و جل بعد از اینكه از حساب فارغ شدند، ب

و  شود و هر آلودگیهایشان از نورانیت برافروخته مینوشند؛ پس رخسارهكنند و از آن میشود پس در آن غسل مینامیده می

نگرند كه شود؛ پس، از این مقام است كه میشود؛ سپس بدانها دستور ورود به بهشت داده مینامالیمتی از آنها زدوده می

                                                      
 این گونه آمده است: 602ص ،10ج البیان، مطلب در مجمع 1

 (ع) علي عن المروی هو و الضحاك و جبیر بن سعید و الحسن و مجاهد عن ذلك روی و ربها لثواب منتظرة المعنى أن

http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
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شوند؛ همان سخن خداوند عز و جل درباره سالم دهد و از اینجاست كه وارد بهشت میرشان چگونه پاداششان میپروردگا

 (73)زمر/« سالم بر شما، پاك باشید! جاودانه در آن وارد شوید»دادن فرشتگان بر آنها: 

كه این سخن  بدانها وعده داد؛ كنند به ورود در بهشت و نگریستن به آنچه پروردگارشاندر آن هنگام است كه یقین می

 ؛ «كناننظاره خویش پروردگار سمت به»خداوند است كه: 

ملكه سبا »]اي كه است؛ آیا سخن خداوند متعال را نشنیده« منتظر»اش به معناي كنان[ در برخی از معانی]نظاره« ناظر»و 

 (35)نمل/« گردانندیمانم[ كه فرستادگان را با چه چیزي برمنگرم ]= منتظر میگفت: پس می

 243ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج؛ 262ص ،(للصدوق) التوحید

 فَقَالَ  دِینِكُمْ فِی لَدَخَلْتُ التَّنَاقُضِ وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْقُرْآنِ فِی مَا لَا لَوْ لَهُ قَالَ وَ ع عَلِیٍّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى الزَّنَادِقَةِ بَعْضُ جَاءَ

 1هُوَ؟ مَا وَ ع لَهُ

 نَزْلَةً  رَآهُ لَقَدْ وَ» قَوْلُهُ وَ« الْأَبْصارَ  یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال» قَوْلُهُ وَ« ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَِئذٍ وُجُوهٌ» تَعَالَى قَوْلُهُ وَ   ...

 و ...2«الْمُنْتَهى سِدْرَةِ عِنْدَ أُخْرى

 مِنَ  یَفْرُغُ مَا بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَوْلِیَاءُ فِیهِ یَنْتَهِی مَوْضِعٍ فِی ذَلِكَ فَإِنَّ ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى. ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ قَوْلُهُ ع ...فَأَمَّا فَقَالَ

 یُؤْمَرُونَ  ُثمَّ وَعْثٍ وَ قَذًى كُلُّ عَنْهُمْ فَیَذْهَبُ  إِشْرَاقاً وُجُوهُهُمْ فَتَنْضُرُ مِنْهُ بُونَیَشْرَ وَ فِیهِ فَیَغْتَسِلُونَ الْحَیَوَانَ یُسَمَّى نَهَرٍ إِلَى الْحِسَابِ

 الْمَلَائِكَةِ  تَسْلِیمِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ مِنْهُ وَ یُثِیبُهُمْ كَیْفَ رَبِّهِمْ إِلَى یَنْظُرُونَ الْمَقَامِ هَذَا فَمِنْ الْجَنَّةِ بِدُخُولِ

 رَبِّها إِلى قَوْلُهُ فَذَلِكَ -رَبُّهُمْ  وَعَدَهُمْ مَا إِلَى النَّظَرِ وَ الْجَنَّةِ بِدُخُولِ أَیْقَنُوا ذَلِكَ فَعِنْدَ  خالِدِینَ  فَادْخُلُوها طِبْتُمْ عَلَیْكُمْ ساَلمٌ -عَلَیْهِمْ 

 یَرْجِعُ  بِمَ مُنْتَظِرَةٌ  أَيْ الْمُرْسَلُونَ یَرْجِعُ بِمَ  فَناظِرَةٌ -تَعَالَى قَوْلِهِ إِلَى تَسْمَعْ لَمْ أَ الْمُنْتَظِرَةُ هِیَ اللُّغَةِ بَعْضِ فِی النَّاظِرَةُ ]وَ ناظِرَةٌ

 3[الْمُرْسَلُونَ

                                                      
 . شروع روایت در توحید صدوق چنین است: 1

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ رٍمَطَ  بْنِ یَعْقُوبَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  بَکْرِ عَنْ یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ حَسَنِالْ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 رَجُلًا أَنَّ السَّعْدَانِيِّ مَعْمَرٍ بِيأَ عَنْ عُبَیْدٍ  بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ  یَزِیدَ بْنُ طَلْحَةُ حَدَّثَنَا بِخَطِّهِ أَبِي کِتَابِ فِي وَجَدْتُ قَالَ رَ بِنَیْسَابُو الْجُنْدُ  الْأَحْدَبُ الْعَزِیزِ  عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ 

 اللَّهِ کِتَابِ ِفي کَکْتَشَ کَیْفَ وَ أُمُّكَ  ثَکِلَتْكَ ع لَهُ قَالَ الْمُنْزَلِ اللَّهِ کِتَابِ فِي تُشَکَکْ قَدْ إِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَِبي بْنَ عَلِيَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَتَى

 بَعْضاً  بَعْضُهُ یُکَذِّبُ لَا وَ بَعْضاً بَعْضُهُ لَیُصَدِّقُ اللَّهِ کِتَابَ  ِإنَّ ع الِبٍطَ أَبِي بْنُ لِيُّعَ فَقَالَ فِیهِ أَشُكُّ لَا فَکَیْفَ بَعْضاً بَعْضُهُ یُکَذِّبُ الْکِتَابَ وَجَدْتُ لِأَنِّي قَالَ الْمُنْزَلِ

 جَل وَ عَزَّ  اللَّهِ کِتَابِ مِنْ  فِیهِ شَکَکْتَ مَا فَهَاتِ بِهِ تَنْتَفِعُ عَقْلًا تُرْزَقْ لَمْ لَکِنَّكَ وَ

 . این عبارات در توحید صدوق بدین صورت است: 2

 وَ  یَقُولُ وَ «الْخَبِیرُ  اللَّطِیفُ هُوَ وَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال لُیَقُو وَ «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ -یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ أَجِدُ وَ قَالَ

 یُحِیطُونَ  ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ مْأَیْدِیهِ بَیْنَ ما یَعْلَمُ. قَوْلًا لَهُ رَضِيَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا الشَّفاعَةُ تَنْفَعُ ال یَوْمَئِذٍ یَقُولُ وَ «نْتَهىالْمُ سِدْرَةِ عِنْدَ. أُخْرى نَزْلَةً رَآهُ لَقَدْ

 ... ؟تَسْمَع فِیمَا أَشُكُّ لَا کَیْفَ وَ الْمُؤْمِنِینَ  رَأَمِی یَا ذَلِكَ فَأَنَّى[ لْماًعِ] الْعِلْمُ بِهِ  أَحَاطَ فَقَدْ الْأَبْصَارُ أَدْرَکَهُ مَنْ وَ «عِلْماً بِهِ

 . به جای این عبارات داخل کروشه، در توحید صدوق چنین آمده است: 3

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ ثَوَابِهِ  إِلَى النَّظَرَ إِلَیْهِ بِالنَّظَرِ  یَعْنِي إِنَّمَا

 ه درباره دیدن بوده را حضرت چنین توضیح داده اند:ادامه آیاتي ک
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

دل بود جاعدار و بلیغ و شه مردي به نام ذعلب كه شخصی زبانخواند كیكبار امیرالمومنین ع بر منبر كوفه خطبه می

 برخاست و گفت:

 اي؟امیرالمومنین! آیا پروردگارت را دیده

 حضرت فرمود: واي بر تو اي ذعلب! من كسی نیستم كه خدایی را كه نبینم بپرستم!

 گفت: یا امیرالمومنین! چگونه او را دیدي؟

 .مشاهده بصري او را نبینند، ولی دلها با حقایق ایمان او را بینند ها بافرمود: واي بر تو ذعلب! چشم

ست پس اشود؛ عظیمِ عظمت واي بر تو ذعلب! همانا پروردگارم لطیفِ لطافت است به نحوي كه با لطیف هم وصف نمی

تی هم با درش توان توصیفش كرد؛ كبیرِ كبریاست، با كبر و بزرگی هم وضف نشود؛ جلیلِ جاللت است،با عظمت هم نمی

 وصف نشود؛ 

 ارد؛ شود گفت چیزي قبل از اوست؛ و بعد از هر چیزي است و گفته نشود كه بعدي دقبل از هر چیزي است كه نمی

 ه شده، و نه از او جداست؛ اي در اشیاء؛ همه آنها نه به او ممزوج و آمیخترا شیئیت داد، نه با همتی درّاك و نه با حیله اشیاء

كرد؛ دور است  ر است، اما نه به تاویلِ مباشرت؛ تجلی كرده است، اما نه آن گونه كه با چشم بتوان رویتظاهر و آشكا

نه بعد عدم؛ فاعل  اما نه با مسافت، و نزدیك است اما نه با كمیِ فاصله؛ لطیف ]نافذ[ است اما نه با تجسم؛ موجود است اما

مام ورزیدن؛ شنواست اما كننده است اما نه با اهتزه است اما نه با حركت؛ ارادهكننده اندااست اما نه مجبور و به اضطرار؛ تعیین

 براي شنوایی[ ؛ بیناست اما نه با ادواتِ ]بینایی[ ؛نه با ابزار ]گوش ویا هر وسیلهاي

 ربرنگیرد؛را د ها او را محدود نكند؛ و سالها اومكانها او را در خود جاي ندهد و زمانها او را دربرنگیرد؛ و ویژگی

 ها، و وجودش بر عدم، و ازلیتش بر ابتدا سبقت گرفته است؛ بودنش بر وقت

                                                      
 هُوَ وَ ابِهَ یُحِیطُ یَعْنِي ارَالْأَبْص یُدْرِكُ هُوَ وَ -الْأَوْهَامُ بِهِ تُحِیطُ لَا یَعْنِي الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ  ال قَالَ کَمَا فَهُوَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال -قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 رَبِّ -جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ حَمْدِ  مِنْ لِسَانِهِ عَلَى جَرَى وَ ع مُوسَى سَأَلَ قَدْ وَ کَبِیراً وّاًعُلُ تَقَدَّسَ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ نَفْسَهُ رَبُّنَا بِهِ امْتَدَحَ مَدْحٌ ذَلِكَ وَ الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ

  الْآخِرَةِ  فِي فَتَرَانِي وتَتَمُ حَتَّى الدُّنْیَا فِي تَرانِي َلنْ -تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قالَ فَ فَعُوقِبَ جَسِیماً أَمْراً سَأَلَ وَ عَظِیماً أَمْراً تِلْكَ مَسْأَلَتُهُ کَانَتْفَ  إِلَیْكَ َأنْظُرْ أَرِنِي

 فَصَارَ الْجَبَلُ فَتَقَطَّعَ  لِلْجَبَلِ ارَبُّنَ تَجَلَّى وَ آیَاتِهِ بَعْضَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَأَبْدَى تَرانِي وْفَفَسَ مَکانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انْظُرْ فَ الدُّنْیَا ِفي تَرَانِي أَنْ أَرَدْتَ إِنْ لَکِنْ وَ

 مُؤْمِنٍ  أَوَّلُ یَعْنِي مُؤْمِنِینَ الْ أَوَّلُ أَنَا وَ إِلَیْكَ تُبْتُ سُبْحانَكَ فَقَالَ  عَلَیْهِ تَابَ وَ ثَهُبَعَ وَ اللَّهُ أَحْیَاهُ مَّثُ  الْمَوْتَ  عُقُوبَتُهُ فَکَانَ مَیِّتاً یَعْنِي صَعِقاً مُوسى خَرَّ وَ -رَمِیماً

 خَلْقِ مِنْ  خَلْقٌ جَاوَزُهَایَتَ لَا حَیْثُ الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ عِنْدَ کَانَ  ص مُحَمَّداً یَعْنِي مُنْتَهىالْ سِدْرَةِ  عِنْدَ . أُخْرى نَزْلَةً  رَآهُ لَقَدْ وَ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ  یَرَاكَ لَنْ  أَنَّهُ  مِنْهُمْ بِكَ آمَنَ

 أَنَّ ذَلِكَ وَ  أُخْرَى مَرَّةً وَ الْمَرَّةَ هَذِهِ  مَرَّتَیْنِ ورَتِهِصُ  فِي ع جَبْرَئِیلَ رَأَى الْکُبْرى رَبِّهِ آیاتِ مِنْ  رَأى لَقَدْ . طَغى ما وَ  الْبَصَرُ زاغَ ما -الْآیَةِ آخِرِ  فِي قَوْلُهُ وَ  اللَّهِ

 وَ  الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا ةُ الشَّفاعَ فَعُتَنْ ال یَوْمَئِذٍ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ  الْعَالَمِینَ  رَبُّ اللَّهُ إِلَّا صِفَتَهُمْ وَ خَلْقَهُمْ یُدْرِكُ لَا الَّذِینَ الرُّوحَانِیِّینَ مِنَ فَهُوَ عَظِیمٌ  جَبْرَئِیلَ خَلْقَ

 الْقُلُوبِ  أَبْصَارِ عَلَى عَلَجَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هُوَ إِذْ عِلْماً  جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ لْخَلَائِقُا یُحِیطُ لَا عِلْماً بِهِ یُحِیطُونَ ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَیْدِیهِمْ بَیْنَ ما یَعْلَمُ. قَوْلًا لَهُ  رَضِيَ

 وَ  الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ  وَ لُالْأَوَّ -الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ وَ  ءٌشَيْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ -نَفْسَهُ وَصَفَ اکَمَ إِلَّا یَصِفُهُ فَلَا -بِالْحُدُودِ یُثْبِتُهُ قَلْبَ لَا وَ بِالْکَیْفِ یَنَالُهُ فَهْمَ فَلَا الْغِطَاءَ

 -تَعَالَى وَ ارَكَتَبَ مِثْلَهُ ءٌشَيْ الْأَشْیَاءِ مِنَ فَلَیْسَ الْأَشْیَاءَ خَلَقَ الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ -نُ الْباطِ

 .الْمُؤْمِنِین أَمِیرَ یَا أَجْرَكَ اللَّهُ فَأَعْظَمَ عُقْدَةً عَنِّي حَلَلْتَ وَ عَنْكَ اللَّهُ  فَرَّجَ عَنِّي فَرَّجْتَ فَقَالَ
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ن به جوهرها، شود كه خودش مشاعري ندارد؛ و با جوهریت دادرا مشاعر كردن، معلوم میبا مشاعر ]= ابزارهاي ادراكی[ 

ا مقارنتی كه بین شود كه ضدي ندارد؛ و بنسته میبرقرار كرده، دا شود كه جوهري ندارد؛ و با ضدیتی كه بین اشیاءفهمیده می

 شود كه قرینی ندارد؛ اشیاء برقرار كرده، معلوم می

هایشان تالیف كرد ]كنار ضدیت داد نور را با ظلمت، و خشك را با تَر، و خشن را با نرم، و سرد را با گرم؛ بین اختالف

الیف كردنشان بر ت اندازنده داللت كرد و باا فرق انداختنشان بر فرقهایشان فرق انداخت؛ و بهمهم قرار داد[ و بین نزدیكِ 

« ر شویداز هر چیزي زوجی آفریدیم باشد كه متذك»مؤلِف ]كنار هم قرار دهنده[ ؛ و این سخن خداوند متعال است كه 

 (.49)ذاریات/

ن براي اشیاء را، عت و غریزه قرار دادپس بین قبل و بعد تفاوت انداخت، تا معلوم شود كه نه قبلی دارد و نه بعدي؛ طبی

ر داد كه شان غریزه و طبیعتی در كار نیست؛ و با وقت قراردادن براي آنها، خبشاهد قرار داد كه براي غریزه دهنده

 اش نیست؛ یدهشان وقتی ندارد؛ برخی را از برخی در حجاب قرار داد، تا معلوم شود كه حجابی بین او و آفرقراردهندهوقت

مألوه ]عابد، حیران  اي در كار نبود؛ و اله ]معبود، آن كه حیرانش شوند[ بود در حالی كهوردگار بود در حالی كه پروردهپر

 اي در كار نبود.شده[ اي در كار نبود؛ و عالم بود در حالی كه معلومی در كار نبود؛ و شنوا بود در حالی كه شنیدنی

 306-305ص ،1(وقللصد) التوحید ؛139-138ص ،1ج الكافی،

                                                      
. در توحید صدوق، سند اگرچه متصل است اما روایت نه از امام صادق ع بلکه از اصبغ بن نباته است و فقط قسمتي از این عبارات آمده و  1

 شود چنین است:حدیث، قبل و بعدی مفصلتر دارد. از ابتدای حدیث تا قسمتي که به این بحث مربوط مي

 مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَطَّانُ زَکَرِیَّا بْنِ  یَحْیَى بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَحِمَهُ قَّاقُالدَّ  عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ وَ طَّانُالْقَ  الْحَسَنِ  بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا

 الْخِلَافَةِ فِي ع عَلِيٌّ جَلَسَ مَّالَ: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْکِنَانِيِّ سَعْدٍ عَنْ  یُونُسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّرِیِّ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبَّاسِ بْنُ

 الْمِنْبَرَ  فَصَعِدَ ص اللَّهِ ولِرَسُ سَیْفَ مُتَقَلِّداً ص اللَّهِ رَسُولِ نَعْلَ مُتَنَعِّلًا ص اللَّهِ ولِرَسُ بُرْدَةَ ساًلَابِ ص اللَّهِ رَسُولِ بِعِمَامَةِ مُتَعَمِّماً الْمَسْجِدِ إِلَى خَرَجَ النَّاسُ بَایَعَهُ وَ

 هَذَا ص اللَّهِ رَسُولِ  لُعَابُ اهَذَ الْعِلْمِ سَفَطُ هَذَا تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي سِالنَّا مَعْشَرَ یَا قَالَ ثُمَّ بَطْنِهِ أَسْفَلَ فَوَضَعَهَا أَصَابِعِهِ بَیْنَ  شَبَّكَ ثُمَّ  مُتَمَکِّناً عَلَیْهِ ع فَجَلَسَ

 حَتَّى بِتَوْرَاتِهِمْ التَّوْرَاةِ أَهْلَ لَأَفْتَیْتُ عَلَیْهَا جَلَسْتُفَ الْوِسَادَةُ لِيَ ثُنِیَتْ لَوْ اللَّهِ وَ اأَمَ -الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ عِلْمَ عِنْدِی فَإِنَّ سَلُونِي زَقّاً زَقّاً ص اللَّهِ رَسُولُ زَقَّنِي مَا

 أَفْتَاکُمْ  لَقَدْ کَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَیَقُولَ یلُالْإِنْجِ یَنْطِقَ حَتَّى بِإِنْجِیلِهِمْ الْإِنْجِیلِ أَهْلَ فْتَیْتُأَ وَ فِيَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا أَفْتَاکُمْ لَقَدْ کَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَتَقُولَ التَّوْرَاةُ تَنْطِقَ

 فََهلْ  نَهَاراً وَ لَیْلًا الْقُرْآنَ تَتْلُونَ تُمْأَنْ وَ فِيَّ اللَّهُ  أَنْزَلَ بِمَا أَفْتَاکُمْ لَقَدْ  کَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَیَقُولَ الْقُرْآنُ یَنْطِقَ حَتَّى بِقُرْآنِهِمْ الْقُرْآنِ أَهْلَ أَفْتَیْتُ وَ فِيَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

 وَ  یَشاءُ ما لَّهُال یَمْحُوا -ةُالْآیَ هَذِهِ هِيَ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى کَائِنٌ هُوَ مَا وَ  یَکُونُ مَابِ وَ کَانَ بِمَا لَأَخْبَرْتُکُمْ اللَّهِ کِتَابِ فِي آیَةٌ لَا لَوْ وَ فِیهِ نَزَلَ مَا یَعْلَمُ أَحَدٌ فِیکُمْ

 هَامَکِّیِّ أُنْزِلَتْ نَهَارٍ فِي أَوْ نْزِلَتْأُ لَیْلٍ فِي آیَةٍ آیَةٍ عَنْ  سَأَلْتُمُونِي لَوْ  النَّسَمَةَ  بَرَأَ وَ لْحَبَّةَا فَلَقَ الَّذِی اللَّهِ فَوَ تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي قَالَ ثُمَّ الْکِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ یُثْبِتُ

  لَأَخْبَرْتُکُمْ  تَنْزِیلِهَا وَ یلِهَاتَأْوِ وَ مُتَشَابِهِهَا وَ مُحْکَمِهَا مَنْسُوخِهَا وَ نَاسِخِهَا حَضَرِیِّهَا وَ سَفَرِیِّهَا مَدَنِیِّهَا وَ

 فِي لَکُمْ الْیَوْمَ لَأُخَجِّلَنَّهُ صَعْبَةً مِرْقَاةً طَالِبٍ أَبِي ابْنُ ارْتَقَى لَقَدِ فَقَالَ الْقَلْبِ جَاعَشُ  الْخُطَبِ فِي بَلِیغاً اللِّسَانِ ذَرِبَ کَانَ وَ ذِعْلِبٌ لَهُ یُقَالُ رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَامَ

 الْعُیُونُ  تَرَهُ لَمْ وَیْلَكَ قَالَ لَنَا صِفْهُ رَأَیْتَهُ فَکَیْفَ قَالَ أَرَهُ  لَمْ بّاًرَ أَعْبُدُ بِالَّذِی أَکُنْ لَمْ ذِْعِلبُ یَا وَیْلَكَ قَالَ رَبَّكَ  رَأَیْتَ هَلْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ إِیَّاهُ مَسْأَلَتِي

 بِجَیْئَةٍ  لَا وَ انْتِصَابٍ قِیَامِ بِالْقِیَامِ لَا وَ بِالسُّکُونِ لَا وَ بِالْحَرَکَةِ  لَا وَ بِالْبُعْدِ یُوصَفُ لَا رَبِّي ِإنَّ ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ الْإِیمَانِ بِحَقَائِقِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَکِنْ وَ الْأَبْصَارِ بِمُشَاهَدَةِ

 لَا الرَّحْمَةِ رَءُوفُ بِالْغِلَظِ یُوصَفُ لَا الْجَلَالَةِ جَلِیلُ بِالْکِبَرِ  یُوصَفُ لَا الْکِبْرِیَاءِ کَبِیرُ بِالْعِظَمِ یُوصَفُ لَا الْعَظَمَةِ عَظِیمُ بِاللُّطْفِ یُوصَفُ لَا اللَّطَافَةِ لَطِیفُ -بِذَهَابٍ لَا وَ

 ءٌ شَيْ  قَالُ یُ فَلَا ءٍشَيْ کُلِّ  فَوْقَ مُبَایَنَةٍ  غَیْرِ  عَلَى مِنْهَا خَارِجٌ مُمَازَجَةٍ غَیْرِ  عَلَى الْأَشْیَاءِ فِي هُوَ  بِاللَّفْظِ  لَا قَائِلٌ بِمَجَسَّةٍ  لَا مُدْرِكٌ بِعِبَادَةٍ لَا مُؤْمِنٌ  بِالرِّقَّةِ  یُوصَفُ
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 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ

 فَقَالَ  لْقَلْبِا شُجَاعُ الْخُطَبِ فِی َبلِیغٍ لِسَانٍ ذُو  ذِعْلِبٌ  -لَهُ یُقَالُ رَُجلٌ إِلَیْهِ قَامَ إِذْ الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَى یَخْطُبُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ بَیْنَا

 رَبَّكَ؟ رَأَیْتَ هَلْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا

 .أَرَهُ لَمْ  رَبّاً أَعْبُدُ كُنْتُ مَا ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ قَالَ

 رَأَیْتَهُ؟ كَیْفَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ

 1الْإِیمَانِ؛ بِحَقَائِقِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَكِنْ وَ  الْأَبْصَارِ ةِبِمُشَاهَدَ الْعُیُونُ تَرَهُ لَمْ ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ قَالَ

 بِالْكِبَرِ  یُوصَفُ لَا الْكِبْرِیَاءِ كَبِیرُ بِالْعِظَمِ یُوصَفُ  لَا مَةِالْعَظَ عَظِیمُ  بِاللُّطْفِ یُوصَفُ لَا اللَّطَافَةِ لَطِیفُ رَبِّی إِنَّ  ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ

 بِالغِلَظِ؛ یُوصَفُ لَا لَالَةِالْجَ جَلِیلُ

 ؛بَعْدٌ لَهُ یُقَالُ لَا ءٍشَیْ  كُلِّ بَعْدَ وَ قَبْلَهُ ءٌشَیْ یُقَالُ لَا ءٍشَیْ كُلِّ قَبْلَ

 مِنْهَا؛ بَائِنٌ لَا وَ بِهَا تَمَازِجٍمُ غَیْرُ كُلِّهَا الْأَشْیَاءِ فِی  بِخَدِیعَةٍ لَا دَرَّاكٌ بِهِمَّةٍ لَا الْأَشْیَاءَ شَاءَ

 لَا فَاعِلٌ عَدَمٍ عْدَبَ لَا مَوْجُودٌ بِتَجَسُّمٍ لَا لَطِیفٌ  ِبمُدَانَاةٍ لَا قَرِیبٌ فَةٍبِمَسَا لَا نَاءٍ رُؤْیَةٍ بِاسْتِهْلَالِ لَا مُتَجَلٍّ الْمُبَاشَرَةِ بِتَأْوِیلِ لَا ظَاهِرٌ

 دَاةٍ؛بِأَ لَا بَصِیرٌ بِآلَةٍ لَا سَمِیعٌ مَةٍبِهَمَا لَا مُرِیدٌ  بِحَرَكَةٍ لَا مُقَدِّرٌ بِاضْطِرَارٍ

 السِّنَاتُ؛ أْخُذُهُتَ لَا وَ الصِّفَاتُ تَحُدُّهُ لَا وَ الْأَوْقَاتُ تَضْمَنُهُ لَا وَ الْأَمَاكِنُ تَحْوِیهِ لَا

 أَزَلُهُ؛ الِابْتِدَاءَ وَ وُجُودُهُ الْعَدَمَ وَ كَوْنُهُ الْأَوْقَاتَ سَبَقَ

 وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ فَعُرِ الْأَشْیَاءِ بَیْنَ بِمُضَادَّتِهِ وَ لَهُ جَوْهَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْجَوَاهِرَ بِتَجْهِیرِهِ وَ  لَهُ  مَشْعَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْمَشَاعِرَ بِتَشْعِیرِهِ

 لَهُ؛ قَرِینَ لَا أَنْ عُرِفَ الْأَشْیَاءِ بَیْنَ بِمُقَارَنَتِهِ

 بِتَفْرِیقِهَا دَالَّةً مُتَدَانِیَاتِهَا بَیْنَ مُفَرِّقٌ وَ مُتَعَادِیَاتِهَا بَیْنَ مُؤَلِّفٌ  الْحَرُورِبِ الصَّرْدَ وَ بِاللَّیِّنِ الْخَشِنَ وَ بِالْبَلَلِ الْیُبْسَ وَ بِالظُّلْمَةِ النُّورَ ضَادَّ

 «تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَقْنا ءٍشَیْ كُلِّ مِنْ  وَ» تَعَالَى وْلُهُقَ ذَلِكَ وَ مُؤَلِّفِهَا عَلَى بِتَأْلِیفِهَا وَ مُفَرِّقِهَا عَلَى

 لِمَُوقِّتِهَا وَقْتَ  لَا أَنْ تِهَابِتَوْقِی مُخْبِرَةً لِمُغْرِِزهَا غَرِیزَةَ لَا أَنْ ِبغَرَائِزِهَا شَاهِدَةً لَهُ  بَعْدَ لَا وَ  لَهُ قَبْلَ  لَا أَنْ لِیُعْلَمَ بَعْدٍ وَ  قَبْلٍ  بَیْنَ فَفَرَّقَ

 خَلْقِهِ؛ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ حِجَابَ لَا أَنْ لِیُعْلَمَ بَعْضٍ عَنْ بَعْضَهَا حَجَبَ

 2.مَسْمُوعَ لَا إِذْ سَمِیعاً وَ مَعْلُومَ لَا إِذْ عَالِماً وَ مَأْلُوهَ لَا إِذْ  إِلَهاً وَ مَرْبُوبَ لَا إِذْ رَبّاً كَانَ

                                                      
 قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ مَغْشِیّاً ذِعْلِبٌ فَخَرَّ  خَارِجٍ ءٍشَيْ  مِنْ ءٍکَشَيْ لَا مِنْهَا خَارِجٌ وَ دَاخِلٍ ءٍشَيْ فِي ءٍکَشَيْ  لَا الْأَشْیَاءِ فِي دَاخِلٌ أَمَامٌ لَهُ یُقَالُ  فَلَا ءٍشَيْ  کُلِّ أَمَامَ وَ فَوْقَهُ

 ... إِلَیْه فَقَامَ تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي قَالَ ثُمَّمِثْلِهَا.  إِلَى عُدْتُ لَا اللَّهِ وَ الْجَوَابِ هَذَا بِمِثْلِ تُسَمِعْ مَا تَاللَّهِ

 .این فراز هم مستقال با سند متصل آمده است که البته احتمال دارد واقعه دیگری بوده و پاسخ عینا تکرار شده است. 1

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمَوْصِلِيِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 کَیْفَ  وَ  قَالَ أَرَهُ لَمْ رَبّاً َأعْبُدُ کُنْتُ مَا وَیْلَكَ فَقَالَ قَالَ عَبَدْتَهُ حِینَ رَبَّكَ  رَأَیْتَ هَلْ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى حِبْرٌ جَاءَ

 (98ص ،1ج الکافي،) الْإِیمَان ائِقِحَقَبِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَکِنْ  وَ الْأَبْصَارِ مُشَاهَدَةِ فِي الْعُیُونُ تُدْرِکُهُ لَا وَیْلَكَ قَالَ رَأَیْتَهُ

 . این دو حدیث هم در همین راستاست که برای رعایت اختصار در کانال قرار ندادم: 2

 قُلْتُ : قَالَ الْهَرَوِیِّ صَالِحٍ بْنِ السَّلَامِ عَبْدِ عَنْ  هَاشِمٍ بْنِ اهِیمَإِبْرَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ  بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الصَّلْتِ  أَبَا یَا ع فَقَالَ  الْجَنَّةِ فِي ازِلِهِمْمَنَ  مِنْ  رَبَّهُمْ یَزُورُونَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ الْحَدِیثِ  أَهْلُ یَرْوِیهِ الَّذِی الْحَدِیثِ فِي تَقُولُ  مَا اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ یَا ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ لِعَلِيِّ
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 تدبر

 «ناظِرَةٌ رَبِّها یإِل( »1

ز این آیه چیست، این هم به معناي دیدن است هم به معناي منتظر ماندن؛ درباره اینكه مراد ا« نظر»با توجه به اینكه ماده 

 ها قابل طرح است:دیدگاه

 است: دهش( براي این دیدگاه دو گونه بیان 2و  1)حدیث« بینند.]وعده داده شده[ پروردگارشان را می ثواب»الف. 

( كه 22)فجر/« جاء ربك»شود مانند تعبیر در تقدیر است كه از سیاق عبارت فهمیده می« ثواب».در این آیه، كلمه 1الف.

 (601ص ،10ج البیان، مجمعاست )نظر بسیاري از مفسران، به نقل از « جاء امر ربك»به معناي 

ه در قرآن كریم است ك« آالء»، و مفردِ كلمه «نعمت»اي ، نه حرف )= به سوي(، بلكه اسم است به معن«الی». كلمه 2الف.

باشد. در واقع اساساً مضاف الیه )نه مجرور به حرف جر( می« ربها»بار در سوره الرحمن(؛ و  31زیاد به كار رفته است )فقط 

 (37ص ،1ج المرتضى، أمالی ؛601ص ،10ج البیان، مجمع)«. اندكناننعمتهاي پروردگارشان را نظاره»ترجمه آیه چنین است 

بوضوح در معناي  (35در آیه دیگري )نمل/« ناظرة»چون تعبیر « آنها منتظر ]نعمتها و ثوابهاي[ پروردگارشان هستند.»ب. 

ینكه كلمه ثواب ا( )درباره 602ص ،10ج البیان، مجمع( )2به كار رفته، اینجا هم همان معنا مد نظر است )حدیث« منتظر بودن»

 آمد، همان دو بیانی كه در بند الف مطرح شد، اینجا هم قابل طرح است.( و نعمت از كجا

گوییم براي كه میمانند این« منتظر كرامتهاي پیاپی خدا در حق خویش هستم»ج.  اینجا نوعی تعبیر ادبی است و به معناي 

 (602ص ،10ج البیان، مجمع ام )ابومسلم، به نقل ازكارم به فالنی چشم دوخته

                                                      
 وَ  الدُّنْیَا فِي یَارَتَهُ زِ وَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَهُ وَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ جَعَلَ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ خَلْقِهِ جَمِیعِ عَلَى ص[ مُحَمَّداً] محمد نَبِیَّهُ فَضَّلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 يفِ زَارَنِي مَنْ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ  اللَّهَ  یُبایِعُونَ إِنَّما یُبایِعُونَكَ  الَّذِینَ إِنَّ قَالَ وَ اللَّهَ  أَطاعَ فَقَدْ  الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ  جَلَّ وَ  عَزَّ فَقَالَ  زِیَارَتَهُ الْآخِرَةِ 

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ زَارَ فَقَدْ مَنْزِلِهِ مِنْ الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِهِ إِلَى زَارَهُ فَمَنْ الدَّرَجَاتِ أَرْفَعُ الْجَنَّةِ فِي ص النَّبِيِّ دَرَجَةُ وَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهَ  زَارَ فَقَدْ مَوْتِي بَعْدَ أَوْ حَیَاتِي

 فَقَدْ  کَالْوُجُوهِ بِوَجْهٍ اللَّهَ وَصَفَ مَنْ الصَّلْتِ أَبَا یَا ع فَقَالَ اللَّهِ وَجْهِ إِلَى النَّظَرُ اللَّهُ إِلَّا إَِلهَ لَا ثَوَابَ أَنَّ رَوَوْهُ الَّذِی الْخَبَرِ مَعْنَى فَمَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ قَالَ

 وَجْهُ یَبْقى وَ فانٍ َعلَیْها مَنْ کُلُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ دِینِهِ إِلَى وَ  اللَّهِ إِلَى یُتَوَجَّهُ بِهِمْ الَّذِینَ هُمُ ص حُجَجُهُ وَ رُسُلُهُ  وَ یَاؤُهُأَنْبِ اللَّهِ وَجْهَ لَکِنَّ وَ کَفَرَ

 ص النَّبِيُّ قَالَ قَدْ وَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ لِلْمُؤْمِنِینَ عَظِیمٌ ثَوَابٌ دَرَجَاتِهِمْ  فِي ع حُجَجِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اللَّهِ  أَنْبِیَاءِ إِلَى فَالنَّظَرُ هُوَجْهَ إِلَّا هالِكٌ ءٍشَيْ  کُلُّ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ رَبِّكَ

 بِمَکَانٍ  یُوصَفُ لَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ الصَّلْتِ أَبَا یَا یُفَارِقَنِي أَنْ بَعْدَ  یَرَانِي لَا مَنْ  فِیکُمْ إِنَّ قَالَ وَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَرَهُ لَمْ وَ یَرَنِي لَمْ  عِتْرَتِي وَ بَیْتِي أَهْلَ أَبْغَضَ مَنْ

 (461ص ،(للصدوق) األمالي) الْأَوْهَام وَ بِالْأَبْصَارِ یُدْرَكُ لَا وَ

 الْحُسَیْنِ  عَنِ  النَّخَعِيُّ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ  الْکُوفِيُّ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ  مَّدِمُحَ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 وَ نَعَمْ قَالَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ ونَالْمُؤْمِنُ یَرَاهُ هَلْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِي لَهُ قُلْتُ: لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ َبصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ النَّوْفَلِيِّ یَزِیدَ بْنِ

 لَسْتَ أَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ قَبْلَ لدُّنْیَاا فِي لَیَرَوْنَهُ الْمُؤْمِنِینَ  إِنَّ وَ قَالَ ثُمَّ سَاعَةً سَکَتَ ثُمَّ لىبَ قالُوا بِّکُمْبِرَ لَسْتُ أَ -لَهُمْ قَالَ  حِینَ قَالَ مَتَى فَقُلْتُ الْقِیَامَةِ یَوْمِ قَبْلَ رَأَوْهُ قَدْ

 ذَلِكَ أَنَّ قَدَّرَ ثُمَّ تَقُولُهُ امَ بِمَعْنَى جَاهِلٌ مُنْکِرٌ فَأَنْکَرَهُ بِهِ حَدَّثْتَ إِذَا فَإِنَّكَ لَا فَقَالَ عَْنكَ بِهَذَا فَأُحَدِّثُ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُْلتُ بَصِیرٍ أَبُو قَالَ هَذَا وَقْتِكَ فِي تَرَاهُ

 (117ص ،(للصدوق) التوحید. )دُونَالْمُلْحِ وَ الْمُشَبِّهُونَ یَصِفُهُ عَمَّا اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَیْنِ کَالرُّؤْیَةِ بِالْقَلْبِ الرُّؤْیَةُ لَیْسَتِ وَ کَفَرَ تَشْبِیهٌ



115 

 البیان، مجمع) ست.گوییم: من نگاهم به فالنی اعناي امید بستن به پروردگار و قطع امید از غیر اوست؛ چنانكه مید. به م

وه مقابل مطرح است كه سرنوشت بدي را در انتظار گر 25تواند موید این معنا باشد تقابلش با آیه( )چیزي كه می603ص ،10ج

 كانال[ ( كرده است. ]تدبر دریافتی از یكی از اعضاي

 (3ه. به معناي دیدن پروردگار است؛ اما نه دیدن با چشم، بلكه به معناي دیدن با چشم دل است )حدیث

 و. ...

 

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »2

اند كرده( گمان می602ص ،10ج البیان، مجمعاالیام )مثال: كلبی، قتاده، عطاء، به نقل برخی از مفسران اهل سنت از قدیم

 بینند! یه دلیلی است بر اینكه انسانها در روز قیامت، خدا را با چشم میاین آ

ه كه امروزه دوري از فرهنگ اهل بیت و رواج احادیث جعلی در مهمترین كتابهاي روایی آنها بقدري انحراف ایجاد كرد

مین چشم در قیامت سبحان حتما با ه ها( اصرار دارند بر اینكه خداوندها و اغلب سَلَفیهم فراوانند كسانی كه )بویژه وهابی

تح القدیر )شوكانی(، شود! و معتقدند كه این دیدن دقیقا مانند این است كه كسی ماه شب چهارده را در آسمان ببیند! )فدیده می

از  هاي وهابیت،االعتقادي نیست! )چنانكه در كتاب( و كسی كه به این دیدگاه باور نداشته باشد، مسلمان صحیح407، ص5ج

رند كه نباید آیات توانید این مطلب را ببینید!( و اصرار دادهند، میاي كه هر ساله به حاجیان میجمله برخی كتابهاي تبلیغی

 قرآن را از معناي ظاهري مادي آن خارج كنیم!

ها دید، بشود خدا را با همین چشم( این تلقی را كه 103؛ انعام/الْأَبْصارُ  تُدْرِكُهُ التنها صریحا در آیاتی مانند )قرآن كریم نه

)جمعِ « وجوه»كلمه  -كه در آیه قبل آمده  -« ناظرة»باطل دانسته، بلكه اگر در همین آیات هم دقت شود، موصوفِ كلمه 

كند؛ و در واقع، و جهتی است كه انسان بدان رو می« رو»به معناي « وجه»ها[ ؛ و ]چشم« ابصار»یا « عیون»است، نه «( وجه»

 1!اندشان كلمه دیگري از این آیه را از معناي ظاهري آن خارج كردهناصواب آنها هم براي این عقیده خود

پرستان موجودي مادي كه خدا را همچون بت –اما الحمدهلل ائمه شیعه ع نگذاشتند كه این فرهنگ غلط در خداشناسی 

؛ و البته تاكید داند كه خداوند با چشم دیدنی نیستاي هم میدر پیروانشان رواج پیدا كند، چنانكه هربچه شیعه –دانسته می

ي رنگی خاص را اند كه خدا را باید دید؛ اما نه با چشم سر )چرا كه چشم، تنها اشیاي محدود در مكان و مشمول طیفهاكرده

 (3بلكه با چشم دل. )حدیث تواند ببیند؛ و خداوند نه مكانمند است و نه محدود(؛می

                                                      
است « خود ذات شخص»گوید یکي از معاني وجه آورد ميبعد از اینکه معاني مختلف درباره وجه را مي 159، ص1. سید مرتضي در امالي، ج 1

 ذُو رَبِّكَ وَجْهُ یَبْقى وَ فانٍ عَلَیْها مَنْ  کُلُّ »ر آیه شود و یا د( یعني هر چیزی جز خدا هالك مي88)قصص/« وَجْهَهُ إِلَّا هالِكٌ ءٍشَيْ  کُلُّ» چنانکه در آیات

کنند یعني ذات شخص، نه چشم او، و این ماند. بر همین اساس، اینکه وجوه نگاه مي( یعني فقط پروردگارت باقي مي27-26)الرحمن/« الْإِکْرام وَ الْجَاللِ

 ینجا دیدن مد نظر است، اما دیدن با چشم دل.هم گذشت که ا 1در تدبر « ه»موید مطلب فوق است که بند 
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 حکایت

باز با ایشان ناي داشته است. بكه نابینا بوده، مواجهه باز، مفتی اعظم سعوديآیت اهلل حكیم در سفر حج با بن مرحوم

 اش بیرون ببریم.اي حق نداریم آن را معناي ظاهري ماديكند كه ما حق نداریم در مورد هیچ آیهبحث می

: كسی كه در سَبیال أَضَلُّ وَ عْمىأَ الْآخِرَةِ  فِی فَهُوَ أَعْمى هذِهِ فی كانَ مَنْ وَ»كنند: ایشان در پاسخ وي این آیه را تالوت می

 كورتر و گمراهتري؟ پذیري كه تو در آخرتفرمایند: آیا می( و می72)اسراء/« تر است.دنیا كور بود، در آخرت هم كورتر و گمراه

 

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »3

؛ دیدار «كناننظاره اندخویش پروردگار سمت به»بشاش، فقط یك جمله گفت: هاي نورانی و در وصف آن رخساره

 دهد نه در ساحت چشم(خداوند )كه چون خداوند وجودي مادي نیست، واضح است كه این دیدار در ساحت دل رخ می

 ال وَ صالِحاً عَمَالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ وایَرْجُ كانَ  فَمَنْ»زده است؛ چنانكه فرمود: هاي دنیایشان را رقم میامیدي بوده كه تمام تالش

: پس هركه به دیدار پروردگارش امید دارد باید كه كار صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي أَحَدا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ

 (110)كهف/« را شریك نكند

( ویا بدان 54؛ فصلت/رَبِّهِمْ لِقاءِ مِنْ مِرْیَةٍ فی إِنَّهُمْ أَالدارند )مشكل بسیاري از انسانها این است كه در این دیدار تردید 

( 7...؛ یونس/ لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّذینَ إِنَّ( و بدان امیدي ندارند )8؛ روم/لَكافِرُون رَبِّهِمْ بِلِقاءِ النَّاسِ مِنَ كَثیراً إِنَّ وَورزند )كفر می

 (45؛ یونس/اللَّه بِلِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْشمرند: )م در گروي این است كه این دیدار را دروغ میو زیانكار شدن زیانكاران ه

 ثمره اخالقي

 كوشیم؟ما چه اندازه این دیدار را جدي گرفته و برایش می

 

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »4

 ؟«الی الرب»یا « الی اهلل»چرا نفرمود 

ي دارد كه اگر رب واقعی خودش را «رب»اند؟ هركسی هد نشان دهد كه چرا آنها بدین مقام رسیدهخواالف. شاید می

دهد( جدي بگیرد و به ربوبیت او تن دهد، هم به ربوبیت تكوینی او )از این جهت كه با نظام )كه اوست كه وي را پرورش می

« رو»او )یعنی تسلیم دستورات دین خدا باشد(؛ آنگاه  عالم هماهنگ باشد و به رضاي خدا راضی(، و هم به ربوبیت تشریعی

نورانی و « ايرخساره»شود، ها آشكار میدر قیامت، كه همه باطن« وجه»و « رو»به سوي رب خویش كرده است، پس این 

 بشاش است، چون رو به جانب پروردگار خویش داشته و دارد.

 ب. ...
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 23/1/1396                                   باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ   24( آیه 75( سوره قیامت )382

 ترجمه

 هایی در آن روز گرفته و عبوس است؛و چهره

 نکات ترجمه

« اشعجله كردن و حصول چیزي قبل از زمان معین شده»است. اصل این ماده را به معناي « بسر»اسم فاعل از ماده « باسِرَةٌ»

اند بدین معناست ( گفته22)مدثر/« ثم عَبَسَ و بَسَرَ»(؛ چنانكه در تعبیر 266ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات یف التحقیقاند )دانسته

( نیز با توجه به آیه بعدي باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَكه پیش از آنكه زمانش برسد و موقع مناسبی باشد، عبوس شد؛ و در آیه حاضر )

، اشاره به حالتی است كه قبل از رسیدن به «رسد كمرشكن استدانند آنچه بدانها میمی :فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ»فرماید كه می

( و در هر صورت اهل لغت و مفسران اتفاق نظر دارند این كلمه در این آیه اشاره 122ص القرآن، ألفاظ مفرداتعذاب دارند )

 شود.ست كه در چهره جهنمیان نمایان میبه همان حالت گرفته و عبوس و ناراحت بودنی ا

 این ماده در قرآن كریم تنها در همین دو موردي كه اشاره شد به كار رفته است.

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

اي جز سایه آن نخواهد بود؛ و بخشی كه كارشان باشند در روزي كه سایهاند: بخشی زیر سایه عرش میمردم برسه بخش

 هاي آدمیان است و دلهایشان دلهاي شیاطین.هایشان چهرهحساب و عذاب است؛ و بخشی كه چهرهبه 

 154ص ،1ج الخصال،

 عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْیَرِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ  مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 وُجُوهُ  وُجُوهُهُمْ زْءٌجُ وَ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ  عَلَیْهِمُ جُزْءٌ وَ ظِلُّهُ إِلَّا ظِلَّ لَا یَوْمَ الْعَرْشِ ظِلِّ تَحْتَ فَجُزْءٌ أَجْزَاءٍ ثَلَاثَةِ عَلَى الْإِنْسُ

 .الشَّیَاطِینِ قُلُوبُ قُلُوبُهُمْ وَ الْآدَمِیِّینَ

 

 دهند:پناهند، چنین شرح میهایشان حال كسانی كه در آخرت بیچاره و بی( امیرالمومنین ع در یك از خطبه2

 و كردند رها را گوارا آب ند،عقب انداخت را آنچه مهلت دارد ]= آخرت[ و ترجیح دادند را آنچه زودرس است ]= دنیا[

 و همدم بدى با و گرفته، الفت آن با و شده زشت كار همنشین كه كنممى نظر آنان از فاسقى به گویا. خوردند را گندیده آب

 جویی از]به عیب آلودگاه كف آن گرفته، رنگ گناه با اخالقش و شده، سپید زشت كار بر مویش كه جایى تا گشته، موافق

 آنچه به و افتد خشك گیاه در كه آتشى همچون یا نكند، پروا كند غرق آنچه از كه پرموج دریاى همچون وي آورد،ر مردم[

 .ننماید اعتنا سوزاند
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 خداوند به كه دلهایی كجایند! تقوا؟ گاههايمنزل به كننده نظر هاىدیده و هدایت، چراغهاى از جوروشنى عقلهاى كجایند

 !شد؟ بسته پیمان حق طاعت رب آنها با و شدند، سپرده

 براى جهنّم و بهشت هاىنشانه ورزیدند، كینه و بخل یكدیگر بر حرام آوردن دست به براى و كردند، ازدحام دنیا متاع بر

 ولى نمود دعوت را آنان پروردگارشان آوردند، روى آتش به اعمالشان با و برگرداندند، بهشت از روى اما شد، برافراشته اینان

 .آوردند روى او به كرده اجابت اینان خواند فرا را آنان شیطان و كردند، پشت حق به و رمیدند اینان

 است( 143)در نسخه ترجمه انصاریان، شماره خطبه  124؛ با اقتباس از ترجمه انصاریان، ص144خطبه البالغه، نهج

 وَافَقَهُ وَ بِهِ بَسِئَ وَ فَأَلِفَهُ الْمُنْكَرَ َصحِبَ قَدْ وَ فَاسِقِهِمْ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنِّی آجِناً واشَرِبُ وَ صَافِیاً تَرَكُوا وَ آجِلًا أَخَّرُوا وَ عَاجِلًا آثَرُوا

 أَیْنَ حَرَّقَ مَا یَحْفِلُ لَا الْهَشِیمِ فِی لنَّارِا كَوَقْعِ أَوْ غَرَّقَ مَا یُبَالِی لَا كَالتَّیَّارِ مُزْبِداً أَقْبَلَ ثُمَّ خَلَائِقُهُ بِهِ صُبِغَتْ وَ مَفَارِقُهُ عَلَیْهِ شَابَتْ حَتَّى

 اللَّهِ  طَاعَةِ عَلَى عُوقِدَتْ وَ لِلَّهِ وُهِبَتْ الَّتِی الْقُلُوبُ  أَیْنَ التَّقْوَى مَنَازِلِ إِلَى اللَّامِحَةُ الْأَبْصَارُ وَ الْهُدَى بِمَصَابِیحِ الْمُسْتَصْبِحَةُ الْعُقُولُ

 بِأَعْمَالِهِمْ  النَّارِ إِلَى أَقْبَلُوا وَ وُجُوهَهُمْ الْجَنَّةِ عَنِ فَصَرَفُوا النَّارِ وَ  الْجَنَّةِ عَلَمُ لَهُمْ رُفِعَ وَ الْحَرَامِ عَلَى تَشَاحُّوا وَ الْحُطَامِ ىعَلَ ازْدَحَمُوا

  .أَقْبَلُوا وَ ابُوافَاسْتَجَ  الشَّیْطَانُ دَعَاهُمُ وَ وَلَّوْا وَ فَنَفَرُوا رَبُّهُمْ دَعَاهُمْ وَ

 تدبر

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »1

 «است عبوس و گرفته روز، آن در هاییچهره و»

 فهمد اینكه انسان آن روز چنین نشود، مهم است؛ كسی كه آخرت و تفاوتش با دنیا را بفهمد، می

 واهد داشت.اي در این دنیا ارزش نخو اگر آن روزمان چنین باشد، هیچ لذت و خوشی

 شاید، این است رمز دل كندن اولیاءاهلل از دنیا.

 

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »2

 «است عبوس و گرفته روز آن در هاییچهره و»

اگر آخرت، محل آشكار شدن باطن دنیاست، و چهره ما در آخرت حكایتگر وضعیت نهانی ما در دنیاست، پس بدانیم 

اي كه گاه امر را بر خود اي بیش نیست؛ ظاهرسازيكنیم، خندان و بشاش است، ظاهرسازيا خیال میهایی كه مخیلی از چهره

 شخص هم مشتبه كرده است.

 

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »3

 شوند، چگونه است؟چهره آنانی كه بزودي رهسپار جهنم می

برد و و گرفته، كه شخص در یك وضع بالتكلیفی بسر می استفاده شده است: حالتی عبوس« باسرة»در این آیه از تعبیر 

 داند چه بالیی بر سرش خواهد آمد.هنوز نمی
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شود و با چشیدن عذابهاي شان با چه عذابهایی مواجه میاگر از آیاتی كه ناظر به آن است كه بعد از ورود به جهنم، چهره

؛ 1045؛ مومنون/ 504؛ ابراهیم/223؛ ملك/242؛ زمر/291/آنجا رخسارشان چگونه خواهد بود، صرف نظر كنیم )یعنی: كهف

 ( در آیات دیگر تعابیر زیر نیز براي آنها آمده است:6610؛ احزاب/909؛ نمل/488؛ قمر/337؛ انبیاء/27؛ محمد/506انفال/

( 4« )ی زدگیتمصیبت و بدبخ»( ؛ 3« )غبار و كدورت گرفتن»( ؛ 2شدن )« روسیه»( ؛ 1« )المنظر[ بودنبد ]زشت و كریه»

 (7« )پر از احساس ناكامی»( و 6« )خاشع و ذلیل»( ؛ 5« )ظلمانی بودن»؛ 

 «دهد از سرّ ضمیررنگ رخساره خبر می»دهد، و بارگی را نشان میاینها همگی اوج بدبختی و غم

 بارگي و افسردگي(شناسي )تاملي درباره غمنکته تخصصي انسان

 4، تدبر337اقعا اهل گریه بودن واقعا دلیل افسرده بودن نیست، توضیح داده شد )جلسهقبال درباره جایگاه گریه و اینكه و

8-90-balad-http://yekaye.ir/al/ ) 

 افزاییم كه:اكنون می

 (؛ 4تدبر ،380ان خداست )جلسههمان طور كه با توجه به اینكه آخرت باطن دنیاست، فهمیدیم شادي حقیقی، مال دوست

 اند.بارگی حقیقی هم سهم كسانی است كه از خدا رویگردان شدهبریم كه غمبه همان ترتیب، پی می

معشوق، كه  بله، در بسیاري از روایات آمده كه مومن غمی در دلش دارد؛ اما این غم غمی شیرین است، همان غم فراق

یت فرهاد آورد كه حاضر است كوهی را هم جابجا كند )حكار عمیق در او پدید میدهد و نشاطی بسیاروح عاشق را جال می

 و شیرین(. این غم كجا و افسردگی كجا؟

شود؟! چنین  اش را با خدا تنظیم كرده باشد، و دچار افسردگیآیا ممكن است كسی واقعا به خدا دلبسته باشد و زندگی

د؛ و آیا كند كه جز زیبایی نبینقرار گیرد، اما همان ایمانش كاري میهاي جسمی و روحی انسانی ممكن است تحت شكنجه

 شود؟بیند، هیچگاه افسرده میانسانی كه جز زیبایی نمی

                                                      
 هالْوُجُو یَشْوِی کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغیثُوا إِنْ وَ.  1

 ةالْقِیامَ یَوْمَ الْعَذابِ سُوءَ بِوَجْهِهِ یَتَّقي فَمَنْ أَ.  2

 هوَجْهِ عَلى مُکِبًّا یَمْشي فَمَنْ أَ.  3

 النَّارُ  وُجُوهَهُمُ تَغْشى وَ قَطِرانٍ مِنْ سَرابیلُهُمْ.  4

 کالِحُونَ فیها هُمْ وَ النَّارُ  وُجُوهَهُمُ تَلْفَحُ.  5

 هم همین عبارت آمده( 27)در محمد/ أَدْبارَهُمْ وَ وُجُوهَهُمْ یَضْرِبُونَ الْمَالئِکَةُ.  6

 مظُهُورِهِ عَنْ  ال وَ ارَالنَّ وُجُوهِهِمُ عَنْ یَکُفُّونَ ال حینَ کَفَرُوا الَّذینَ یَعْلَمُ لَوْ.  7

 سَقَرَ  مَسَّ ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ عَلى النَّارِ فِي یُسْحَبُونَ یَوْمَ.  8

 تَعْمَلُونَ  کُنْتُمْ ما إِالَّ تُجْزَوْنَ هَلْ النَّارِ فِي وُجُوهُهُمْ فَکُبَّتْ بِالسَّیِّئَةِ جاءَ مَنْ . وَ 9

 ارِ النَّ فِي وُجُوهُهُمْ تُقَلَّبُ . یَوْمَ 10

http://yekaye.ir/al-balad-90-8/


120 

زده است و غم شهادت امام و یارانش تمام اهلل علیها، در حالی كه مصیبتشاید این گونه است كه حضرت زینب سالم

پژمردگی باشد، چرا كه او جز زیبایی می شیرین است، نه اینكه از مقوله افسردگی و دلوجود وي را در برگرفته، اما این غم، غ

 اي در وجود او راه نیافته است.بارگی ذرهشود كه غمبیند و روز قیامت هم معلوم مینمی

 3تدبر یهانوشتيپ

 نزدیك از را( موعود جهنم) آن چون پس :تَدَّعُونَ هِ بِ كُنْتُمْ الَّذي هذَا قیلَ وَ كَفَرُوا الَّذینَ وُجُوهُ سیئَتْ زُلْفَةً رَأَوْهُ فَلَمَّا( 1)

 عنوان به دنیا در] را آن كه است چیزى همان این: شود گفته و گردد، زشت بد و ورزیدندمى كفر كه كسانى چهره ببینند

 (27ملك/) !خواستیدمى [مسخره

 سیاه هایىچهره و: تَكْفُرُونَ كُنْتُمْ بِما الْعَذابَ فَذُوقُوا كُمْإیمانِ بَعْدَ كَفَرْتُمْ أَ وُجُوهُهُمْ  تْاسْوَدَّ الَّذینَ فَأَمَّا وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ( »2)

 را عذاب این چشیدب پس! ورزیدید؟ كفر ایمانتان از پس آیا( شودمى گفته آنها به) شده سیاه هایشانچهره كه آنها اما. گرددمى

 كسانى قیامت روز و: مُسْوَدَّةٌ وُجُوهُهُمْ للَّهِا عَلَى كَذَبُوا الَّذینَ تَرَى الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ( »106عمران/آل) «دیورزیدمى كفر آنكه برابر در

 (60)زمر/« است سیاه هایشانصورت كه بینىمى اندبسته دروغ خداوند بر كه را

 آن اىاست؛ بیچارگی كدورت و غبار آنها بر روز آن در هایىچهره قَترَةٌ: و غَبرَةٌ؛ تَرْهَقُهَا عَلَیهَا یَوْمَئذٍ وُجُوهٌ وَ( »4( و )3)

 (41-40عبس/) «است. پوشانده و گرفته فرا را

فراگرفته و  ار آنها ذلّت وا: مُظْلِم اللَّیْلِ مِنَ قِطَعاً وُجُوهُهُمْ أُغْشِیَتْ كَأَنَّما عاصِمٍ مِنْ اللَّهِ ِمنَ لَهُمْ ما ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ وَ( »5)

 ظلمانى شب از هایىپاره با هایشانچهره گویى بود، نخواهد اىنگهدارنده خدا[ عذاب و خشم] از را آنان هرگز پوشاندمى

 (27)یونس/ «ه!شد پوشیده

. اندبرده[ بیهوده] رنج كرده و تالش اند،ذلیل هایىچهره روز، آن در« نَّاصِبَةٌ  خاشِعَةٌ؛ عَامِلَةٌ یَوْمَئذٍ وُجُوهٌ( »7( و )6)

 (3-2غاشیه/)

 

 

 24/1/1396                                 فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ   25( آیه 75( سوره قیامت )383

 ترجمه

 گمان دارند كه با آنها كاري خواهد شد كمرشكن.

 نکات ترجمه

 « فاقِرَةٌ»

)ستون « فقار»معناي گشودگی و شكافی كه در چیزي پدید آید دانسته و  است. برخی اصل این ماده را به« فقر»از ماده 

اند (، و اغلب اهل لغت گفته443ص ،4ج اللغة، المقاییس معجماند )فقرات؛ مفردِ آن: فقارة( را هم از همین باب معرفی كرده

در برابر نیازها و احتیاجات شكسته ، این است كه گویی ستوان فقراتش )پشتش( «فقیر»وجه تسمیه شخص نیازمند و محتاج به 



121 

در این آیه را هم به معناي وضعیتی كه ستوان فقرات « فاقرة»گردانند؛ است. كسانی كه این گونه فقر را به ستون فقرات برمی

 .ترجمه كرد« كمرشكن»توان آن را به ( و لذا می642ص القرآن، ألفاظ مفردات باشد )همان؛ و نیز:آدمی را درهم بشكند می

كه « غنی»البته برخی بر این باورند كه اصل ماده فقر به معناي ضعفی است كه موجب احتیاج شود؛ درست نقطه مقابل 

هم از همین معنا « فاقره»( و معتقدند 118ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقسازد )قوتی است كه احتیاج را مرتفع می

اي است كه از زبان سریانی )ستوان فقرات( هم كلمه« فقارة»است و « شودو نیاز میآنچه موجب فقر »گرفته شده و به معناي 

تواند نسبتی هم با معناي وارد شده است )یعنی اصل آن ربطی به فقر ندارد( هرچند كه چون استخوانهاي آن ضعیف است می

 (121-120پیدا كرده باشد. )همان، ص« فقر»

 حدیث

 كند:ز دعاي معروف به دعاي كمیل، این چنین با خداي خود مناجات می( امیرالمومنین ع در فرازي ا1

هایی هایی كه براي عظمت تو سجده كرده است؟ و بر زبانكنی بر چهرهمسلط می اي سید و اله و موالي من! آیا آتش را

تحقیق اعتراف نموده؟ و بر هگو بوده؟ و بر دلهایی كه به الوهیت تو بكه صادقانه از توحید تو سخن گفته و به شكر تو مدح

ضمیر و باطنی كه از علم به تو لبریز شده تا حدي كه خاشع گردیده؟ و بر اعضاء و جوارحی كه مطیع و سر به زیر به سوي 

 اقامتگاههاي بندگی تو شتافته و به استغفار تو اذعان نداشته است؟

 اند؛ اي بزرگوار و اي پروردگار!به ما نداده چنین گمانی به تو نیست و از تو درباره فضل و رحمتت چنین خبري

 الجنان، دعاي كمیل؛ مفاتیح847ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

 الدُّعَاءِ  بِهَذَا یَدْعُو سَاجِداً ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ رَأَى النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَیْلَ أَنَّ رُوِيَ

 وَ صَادِقَةً بِتَوْحِیدِكَ نَطَقَتْ أَلْسُنٍ عَلَى وَ سَاجِدَةً لِعَظَمَتِكَ َخرَّتْ وُجُوهٍ عَلَى النَّارَ تُسَلِّطُ أَ مَوْلَايَ  وَ إِلَهِی وَ سَیِّدِي ... یَا

 جَوَارِحَ  عَلَى وَ خَاشِعَةً صَارَتْ حَتَّى بِكَ الْعِلْمِ مِنَ  حَوَتْ ضَمَائِرَ عَلَى وَ مُحَقِّقَةً بِإِلَهِیَّتِكَ اعْتَرَفَتْ قُلُوبٍ عَلَى وَ مَادِحَةً بِشُكْرِكَ

 .رَب یَا كَرِیمُ یَا عَنْكَ بِفَضْلِكَ أُخْبِرْنَا لَا وَ بِكَ الظَّنُّ هَكَذَا مَا مُذْعِنَةً بِاسْتِغْفَارِكَ أَشَارَتْ وَ طَائِعَةً تَعَبُّدِكَ أَوْطَانِ إِلَى سَعَتْ

 

 شروع این دعا چنین است:«. دعاي اعتقاد»روایت كرده است موسوم به  ( علی بن مهزیار دعایی را از امام كاظم ع2

ام را در پیشگاه تو تیره و تار كرده و مرا از پناه بردن به رحمتت مانع گردیده و از اش چهرهخداوندا ! گناهانم و فراوانی

كارانِ امثالِ د داشتنم به آنچه به اسرافاینكه مشمول مغفرتت شوم دورم كرده است؛ و اگر نبود درآویختنم به نعمتهایت، و امی

اي بندگانم كه بر جان خویش اسراف كردید، از رحمت خداوند »من و خطاكارانی شبیه من وعده داده بودي با این سخنت كه: 

رحمتت  ( و اینكه از ناامیدي از53)زمر/« بخشد؛ قطعا اوست كه غفور و رحیم استناامید نباشید كه خداوند همه گناهان را می

( و با رحمتت ما را به 56)حجر/« شود جز گمراهان؟و چه كسی از رحمت پروردگارش ناامید می»بر حذر داشتی و فرمودي 

ورزند خوار و ذلیل مرا بخوانید تا اجابتتان كنم كه كسانی كه در قبال عبادتم تكبر می»دعاي به درگاهت فراخواندي و فرمودي 

گرفت و ناامیدي از رحمتت مرا احاطه ( خدایا ]اگر اینها نبود[ ذلت یأس مرا در خود می60فر/)غا« در جهنم وارد خواهند شد

 كرد.می



122 

 ا...رخدایا به كسی كه به تو گمان نیك ببرد، ثواب را وعده دادي؛ و به كسی كه به تو گمان بد ببرد، عقاب 

 236-233ص العبادات، منهج و الدعوات مهج

 النُّعْمَانِیُّ عْفَرٍجَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الشَّیْخُ قَالَ الْحَرَّانِیُّ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ نُبْ عَلِیُّ الشَّیْخُ قَالَ

 عَلِیٍّ  بْنِ الْحُسَیْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ النَّهَاوَنْدِيُّ إِسْحَاقَ بْنُ رَاهِیمُبْإِ حَدَّثَنِی قَالَ هَمَّامٍ بْنُ عَلِیِّ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْكَاتِبُ

 االعتقاد: دعاء هو الدُّعَاءِ، و بِهَذَا یَدْعُو ص عْفَرٍجَ بْنَ مُوسَى مَوْلَايَ  سَمِعْتُ: قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْأَهْوَازِيِّ

 لَا لَوْ وَ كَمَغْفِرَتِ اسْتِنْجَازِ عَنِ بَاعَدَتْنِی وَ رَحْمَتِكَ یهَالِاسْتِ عَنِ حَجَبَتْنِی وَ عِنْدَكَ وَجْهِی غَبَّرَتْ قَدْ كَثْرَتَهَا وَ ذُنُوبِی إِنَّ إِلَهِی

 عَلى رَفُواأَسْ الَّذِینَ عِبادِيَ یا بِقَوْلِكَ الْخَاطِئِینَ مِنَ أَشْبَاهِی وَ ینَالْمُسْرِفِ مِنَ أَمْثَالِی وَعَدْتَ لَمَا بِالرَّجَاءِ تَمَسُّكِی وَ بِآلَائِكَ تَعَلُّقِی

 مَنْ وَ فَقُلْتَ كَرَحْمَتِ مِنْ الْقَانِطِینَ حَذَّرْتَ وَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ هُوَ هُإِنَّ جَمِیعاً الذُّنُوبَ یَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ

 عِبادَتِی عَنْ یَسْتَكْبِرُونَ الَّذِینَ إِنَّ لَكُمْ أَسْتَجِبْ  ادْعُونِی فَقُلْتَ دُعَائِكَ إِلَى بِرَحْمَتِكَ نَدَبْتَنَا ثُمَّ الضَّالُّونَ إِلَّا رَبِّهِ رَحْمَةِ مِنْ یَقْنَطُ

 مُلْتَحِفاً  بِی رَحْمَتِكَ مِنْ قُنُوطُالْ وَ مُشْتَمِلًا عَلَیَ الْإِیَاسِ لُّذُ كَانَ لَقَدْ إِلَهِی داخِرِینَ جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ

 1عِقَاباً... بِكَ ظَنَّهُ ءَالْمُسِی أَوْعَدْتَ وَ ثَوَاباً بِكَ ظَنَّهُ  الْمُحْسِنَ وَعَدْتَ قَدْ إِلَهِی

 

                                                      
 . ادامه دعا بدین بیان است: 1

 نَدْعُوا یَوْمَ -تَبْدِیلَ لَا وَ لَهُ خُلْفَ لَا الْحَقُّ قَوْلُكَ  وَ قُلْتَ وَ عَثْرَتِي إِقَالَةِ وَ لِيزَلَ تَغَمُّدِ وَ النَّارِ مِنَ رَقَبَتِي عِتْقِ فِي بِكَ ظَنِّي حُسْنُ دَمْعِي أَسْبَلَ قَدْ وَ اللَّهُمَّ

 بِأَنَّكَ أُبْطِنُ وَ أُعْلِنُ وَ أُظْهِرُ وَ  أُسِرُّ وَ أَجْحَدُ لَا وَ أَعْتَرِفُ وَ أُشْهِدُ وَ أُقِرُّ إِنِّي هُمَّاللَّ الْقُبُورِ فِي ما بُعْثِرَ وَ الصُّورِ فِي نُفِخَ فَإِذا النُّشُورِ یَوْمُ ذَلِكَ بِإِمامِهِمْ أُناسٍ کُلَّ

 الْمُشْرِکِینَ  قَاتِلُ وَ النَّبِیِّینَ مِعِلْ وَارِثُ وَ الْوَصِیِّینَ سَیِّدُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ عَلِیّاً نَّ أَ وَ رَسُولُكَ وَ عَبْدُكَ مُحَمَّداً أَنَّ وَ لَكَ شَرِیكَ لَا وَحْدَكَ أَنْتَ اإِلَّ إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنْتَ

 صَلَحَتْ  إِنْ وَ  لِي مُنْجِیَةً رَاهَاأَ لَا وَ زَکَتْ إِنْ وَ بِالْأَعْمَالِ أَثِقُ لَا مَنْ  وَ مَحَجَّتِي وَ إِمَامِي الْمَارِقِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ النَّاکِثِینَ مُجَاهِدُ وَ الْمُنَافِقِینَ مُبِیرُ وَ الْمُتَّقِینَ  إِمَامُ وَ

 مَنَاراً  وَ أَعْلَاماً وَ سُرُجاً وَ أَدِلَّةً  وَ حُجَجاً  وَ أَئِمَّةً أَبْنَائِهِ مِنْ بِأَوْصِیَائِهِ أُقِرُّ وَ اللَّهُمَّ لِرُوَاتِهَا سْلِیمِ التَّ وَ حَمَلَتِهَا مِنْ  لْقَبُولِ ا وَ بِفَضَائِلِهِ الْإِقْرَارِ وَ بِهِ  الِایتِمَامِ وَ بِوَلَایَتِهِ  إِلَّا

 انْقِلَابَ لَا وَ عَنْهُ تَحَوُّلَ لَا وَ ارْتِیَابَ لَا وَ ذَلِكَ فِي شَكَّ لَا غَائِبِهِمْ وَ شَاهِدِهِمْ وَ تِهِمْمَیِّ وَ حَیِّهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ مْبَاطِنِهِ وَ جَهْرِهِمْ وَ بِسِرِّهِمْ أَدِینُ وَ أَبْرَاراً وَ سَادَةً وَ

 النِّیرَانِ  حَرِّ مِنْ مَوْلَایَ ایَ ِبهِمْ أَنْقِذْنِي وَ إِخْوَانِهِمْ مِنْ اجْعَلْنِي وَ أَصْحَابِهِمْ فِي نِياکْتُبْ وَ زُمْرَتِهِمْ فِي احْشُرْنِي وَ بِإِمَامَتِهِمْ نَْشرِی حِینَ وَ حَشْرِی یَوْمَ فَادْعُنِي اللَّهُمَّ

 صَلَّى رَسُولِكَ آلِ  مِنْ إِلَیْكَ بِهِمْ تَوَسَّلْتُ مَنْ غَیْرَ مُلْتَجَأَ لَا وَ مَلْجَأَ لَا وَ لِي ثِقَةَ الَ هَذَا یَوْمِي فِي أَصْبَحْتُ قَدْ وَ اللَّهُمَّ الْفَائِزِینَ مِنَ  کُنْتُ مِنْهَا أَعْفَیْتَنِي إِنْ فَإِنَّكَ

 بَعْدِهِمْ  مِنْ لِلْأُمَّةِ الْمَرْجُوِّ یَّتِهِمْذُرِّ مِنْ الْمَسْتُورَةِ جَّةِالْحُ  وَ وُلْدِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَ حُسَیْنِالْ وَ الْحَسَنِ وَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ سَیِّدَتِي عَلَى وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلَى وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 مَا وَ أَعْرِفُ مَا شَرِّ مِنْ وَ بَاغٍ  فَاسِقٍ وَ طَاغٍ عَدُوٍّ کُلِّ مِنْ بِهِمْ نَجِّنِي وَ الْمَخَاوِفِ مِنَ مَعْقِلِي وَ الْمَکَارِهِ مِنَ حِصْنِي فَاجْعَلْهُمْ اللَُّهمَّ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ خِیَرَتِكَ وَ

 أَبْوَابَ  عَلَيَّ افْتَحْ  تِهِمْبِمَحَبَّ بِيتَقَرُّ وَ بِهِمْ إِلَیْكَ بِوَسِیلَتِي اللَّهُمَّ مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى بِّيرَ إِنَّ  بِناصِیَتِها آخِذٌ رَبِّي دَابَّةٍ کُلِّ شَرِّ ِمنْ وَ ُأبْصِرُ مَا وَ عَلَيَّ اسْتَتَرَ مَا وَ أُنْکِرُ

 فَأَسْأَلُكَ حَقٌّ شَفَاعَةٍ یذِ لِکُلِّ وَ ثَوَابٌ مُتَوَسِّلٍ لِکُلِّ وَ اللَّهُمَّ قَدِیرٌ ءٍَشيْ کُلِّ عَلى ِإنَّكَ -بُغَْضهُمْ وَ عَدَاوَتَهُمْ جَنِّبْنِي وَ خَلْقِكَ إِلَى حَبِّبْنِي وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ

 وَ بَلَائِي وَ عَافِیَتِي وَ ئِيرَخَا وَ شِدَّتِي فِي مُعَوَّلِي فَهُمْ اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرِی وَ هَذَا عَامِي وَ هَذَا یَوْمِي بَرَکَةَ تُعَرِّفَنِي أَنْ طَلِبَتِي أَمَامَ قَدَّمْتَهُ  وَ سَبَبِي إِلَیْكَ جَعَلْتَهُ بِمَنْ

 رَحْمَتِكَ  مِنْ رَجَائِي تَقْطَعْ لَا وَ نِعْمَتِكَ مِنْ بِهِمْ تُخْلِنِي فَلَا اللَّهُمَّ ثْوَایَمَ وَ مُنْقَلَبِي وَ مَسَائِي وَ صَبَاحِي وَ یُسْرِی وَ عُسْرِی وَ إِقَامَتِي وَ ظَعْنِي وَ یَقَظَتِي وَ نَوْمِي

 یَا بِرَحْمَتِكَ مَنْهَجاً سَعَةٍ کُلِّ إِلَى وَ مَخْرَجاً ضَنْكٍ کُلِّ مِنْ لِي اجْعَلْ وَ یَسِیراً تْحاًفَ لَدُنْكَ مِنْ لِي افْتَحْ وَ هَامَسَالِکِ انْسِدَادِ وَ الْأَرْزَاقِ أَبْوَابِ بِإِغْلَاقِ تَفْتِنِّي لَا وَ

 أَرْحَمَ یَا رَحْمَتِكَبِ خَلْقِكَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى تُفْقِرْنِي لَا وَ  فَضِْلكَ وَ مَنِّكَ وَ فَاتِكَامُعَ وَ  بِرَحْمَتِكَ عَلَيَّ مُخْتَلِفَیْنِ النَّهَارَ وَ اللَّیْلَ اجْعَلِ وَ اللَّهُمَّ الرَّاحِمِینَ أَرْحَمَ

 .کِیلُالْوَ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا وَ مُحِیطٌ ءٍشَيْ بِکُلِّ وَ قَدِیرٌ ءٍشَيْ کُلِّ عَلى إِنَّكَ -الرَّاحِمِینَ
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 تدبر

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »1

 .كمرشكن شد خواهد كاري هاآن با كه دارند گمان

 ست؟شود؟ دیگر چه جاي ظن و گمان ااستفاده كرد؟ مگر در قیامت همه چیز آشكار نمی« تَظُنّ»چرا از تعبیر 

رود[ چرا كه آنها كه در است، ]ظن در زبان عربی گاهی در معناي یقین به كار می« یقین»در اینجا به معناي « ظن»الف. 

 (113ص ،20ج المیزان،) دانند كه چه عذابی در انتظارشان است.یاند مصحنه محشر حاضر شده

و  در همان معناي حدس و گمان به كار رفته است؛ یعنی هنوز تكلیفشان یكسره نشده و همین اضطراب« ظن»ب. 

عمت و ثواب ان نبالتكلیفی هم یكی از مواقف قیامت براي گناهكاران است؛ و اتفاقا درست نقطه مقابل مومنان است: سفیدروی

 (603ص ،10ج البیان، مجمع) شود.رویان مطمئن نیستند با آنها چه میدیدند )ناظرة( اما سیهپروردگارشان را می

ن فعل، به است. )یعنی ای« پیامبر اكرم ص»؛ بلكه «وجوه»، نه «تظن»به معناي حدس و گمان است اما فاعل « ظن»ج. 

توانی ن می( یعنی از همین اال113ص ،20ج المیزان،)كاري خواهد شد كمرشكن( كنی كه با آنها صورت خاطب است: گمان می

 حدس بزنی و احتمال قوي )= گمان( بدهی كه عذابی كمرشكن در انتظار آنها خواهد بود.

 كه است سوءظنی همان انعكاس «ظن» این شاید دنیاست؛ پرده پشت و باطن شدن ظاهر محل آخرت اینكه به توجه باد. 

 (2)توضیح بیشتر در تدبر اندداشته خدا به یادن در

 ه. ...

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »2

ست كه انعكاس همان سوءظنی ا« ظن»با توجه به اینكه آخرت محل ظاهر شدن باطن و پشت پرده دنیاست؛ شاید این 

ینكه به خدا همواره یژه كه در تعالیم اهل بیت ع، بر ا( بو2اند و به همین جهت دیندار نماندند. )حدیثدر دنیا به خدا داشته

 (1حسن ظن داشته باشیم، تاكید شده است. )حدیث

 شناسينکته تخصصي انسان

وجود دارد؟ « سوءظن به خدا داشتن»بودن و « كافر»مقصود از سوءظن داشتن كافران به خدا، چیست و چه نسبتی بین 

 1كند؟یچرا این سوءظن در قیامت شخص را جهنمی م

                                                      
 کند هم تاکید شده است، مثال:ل، حسن ظن انسان را بهشتي ميدر احادیث بر اینکه در طرف مقاب 1

 اللَّهِ  ولُرَسُ  قَالَ  قَالَ  ثُمَّ یَقُولُونَ کَمَا لَیْسَ إِنَّهُ فَقَالَ  النَّاسُ یَرْوُونَهُ حَدِیثٌ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ  الْحَجَّاجِ  بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ

 مَا رَبِّ یَا فَیَقُولُ  الْتَفَتَّ لِمَ  عَبْدِی لَهُ قَالَ  بِهِ أُتِيَ فَإِذَا عَجِّلُوهُ[ أَ] الْجَبَّارُ[ جَلَ  وَ عَزَّ  اللَّهُ] فَیَقُولُ الْتَفَتَ  النَّارِ  إِلَى بِهِ  أُمِرَ فَإِذَا النَّارِ  إِلَى بِهِ یُؤْمَرُ  عَبْدٍ آخِرَ إِنَّ ص

 اللَّهُ  فَیَقُولُ  جَنَّتَكَ[ تُدْخِلَنِي وَ] تُسْکِنَنِي وَ خَطِیئَتِي لِي تَغْفِرَ أَنْ بِكَ ظَنِّي کَانَ رَبِّ  یَا فَیَقُولُ  بِي ظَنُّكَ کَانَ مَا وَ عَبْدِی جَلَالُهُ جَلَّ  اللَّهُ فَیَقُولُ هَذَا بِكَ ظَنِّي کَانَ

 مِنْ  سَاعَةً بِي ظَنَّ  لَوْ وَ قَطُّ خَیْراً حَیَاتِهِ مِنْ سَاعَةً عَبْدِی بِي ظَنَّ مَا مَکَانِي ارْتِفَاعِ وَ عُلُوِّی وَ جَلَالِي وَ بَلَائِي وَ آلَائِي وَ عِزَّتِي وَ مَلَائِکَتِي یَا عَلَا وَ جَلَّ الْجَبَّارُ

 اللَّهُ کَانَ إِلَّا خَیْراً  بِاللَّهِ[ عَبْدٌ ظَنَّ مَا] ظَنَّ عَبْدٍ مِنْ لَیْسَ[ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو] ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ الْجَنَّةَ أَدْخِلُوهُ وَ کَذِبَهُ لَهُ أَجِیزُوا بِالنَّارِ رَوَّعْتُهُ مَا خَیْراً حَیَاتِهِ
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نكه خدا انسان را رسد سوء ظن به خدا، یعنی باور نداشتن به عظمتی كه خداوند در انسان قرار داده است؛ به ایبه نظر می

 افریند! تواند چنین بیشدنی نیست؛ سوء ظن به خدا دارد، گویی خداوند نمینهایت آفریده و با مرگ تمامبا ظرفیت بی

 كند و كفر ورزیدن هم همین انكار حقیقت است.حقیقت خود را انكار میپس كسی كه به خدا سوءظن دارد، 

اش را به گیري زندگیكند؛ و كسی كه جهتاش را بر اساس آن تنظیم نمیو وقتی این حقیقت انكار شد، انسان زندگی

 نصیب خواهد بود.سمت آخرت قرار ندهد، در آخرت از رحمت خداوند بی

 ثمره اخالقي

بین بودیم، تمام بین است به خدا خوشفرمودند: اگر ما به اندازه یك كودك كه به مادرش خوشمیآیت اهلل بهجت 

 .شدمان درست میكارهاي

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »3

شود: گمان میناي آیه اند، و بر این اساس معرا از معناي فقر و احتیاج دانسته« فاقرة»اشاره شد كه برخی « معانی لغات»در 

 «كنند كه با آنها چنان خواهند كرد كه در فقر و نیاز كامل قرار گیرند.می

 ثمره اخالقي

ند و همواره در تواند نیاز او را رفع ككسی كه خدا را جدي نگیرد و نیازش را با خدا رفع نكند، هیچكس و هیچ چیز نمی

 فقر و فالكت ابدي خواهد ماند؛ 

 نمی شدن جهنمیان و جاودانه در آن ماندن است.شاید این یكی از علل جه

 بكند ... بال صد دفعِ شبینیم نیازِ    بكند كارها تو سوزِ كه بسوز؛ دال،

 بكند؟ دوا را كه نبینَد، تو در درد چو   لیك مشفق، و است مسیحادم عشق طبیبِ

 ندبك خدا مدّعی، نكند اگر رحم كه   دار خوش دل و كار انداز خود خداي با تو

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »4

                                                      
 الزهد،) الْخاسِرِینَ مِنَ  فَأَصْبَحْتُمْ أَرْداکُمْ بِرَبِّکُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِی ظَنُّکُمُ ذلِکُمْ وَ[ جَلَ وَ عَزَّ] تَعَالَى قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ بِهِ  ظَنِّهِ عِنْدَ اللَّهُ کَانَ  إِلَّا سُوءاً بِهِ ظَنَّ لَا وَ بِهِ ظَنِّهِ عِنْدَ

 (98ص

 فَیَقُولُ  النَّارِ إِلَى بِهِ أْمُرُفَیَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَعَالَى اللَّهِ یَدَیِ بَیْنَ بْدٌعَ یُوقَفُ: لَقَا ع جَْعفَرٍ أَبِي عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الْجَهْمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 الدُّنْیَا فِي بِهِ  ظَنَّ مَا للَّهِا وَ أَمَا ع جَعْفَرٍ بُوأَ قَالَ لَكَ غَفَرْتُ قَدْ فَیَقُولُ  لِي غْفِرَ تَ أَنْ بِكَ ظَنِّي کَانَ  فَیَقُولُ بِي ظَنُّكَ  کَانَ مَا فَیَقُولُ بِكَ ظَنِّي هَذَا کَانَ مَا عِزَّتِكَ وَ لَا

 (25ص ،1ج المحاسن،. )الْعَفْوِ مِنَ رَأَى لِمَا الْمَوْقِفَ ذَلِكَ أَوْقَفَهُ مَا عَیْنٍ طَرْفَةَ الدُّنْیَا فِي بِهِ ظَنَّ کَانَ لَوْ وَ عَیْنٍ طَرْفَةَ

 لَمْ  أَ بِطَاعَتِي آمُرْكَ لَمْ أَ لَهُ ىتَعَالَ اللَّهُ فَیَقُولُ لِنَفْسِهِ  ظَالِمٌ الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  بِعَبْدٍ یُؤْتَى یَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ رِئَابٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 مَا فَیَقُولُ  بِكَ ظَنِّي هَذَا کَانَ امَ فَیَقُولُ النَّارِ  إِلَى بِهِ اللَّهُ  فَیَأْمُرُ تَظْلِمْنِي لَمْ  بِذَنْبِيفَ تُعَذِّبْنِي فَإِنْ شَهْوَتِي لَيَّعَ غَلَبَتْ لَکِنْ وَ رَبِّ یَا بَلَى فَیَقُولُ  مَعْصِیَتِي عَنْ أَنْهَكَ

 (26ص ،1ج حاسن،الم) السَّاعَة بِيَ ظَنِّكَ حُسْنُ نَفَعَكَ لَقَدْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ للَّهُا فَیَقُولُ الْجَنَّةِ إِلَى بِهِ  اللَّهُ فَیَأْمُرُ الظَّنِّ أَحْسَنَ بِكَ ظَنِّي کَانَ قَالَ بِي ظَنُّكَ کَانَ
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 كمرشكن است؟« شودآنچه با آنها می»چرا در این آیه كار را به مجهول نسبت داد و فرمود: 

ه خودشان كمرشكن است؛ در حالی كه در وصف بهشتیان، كار را مستقیما ب« وضعیت آنها»كنند الف. نفرمود: گمان می

، آنچه در باوري زندگی كرده؛ شاید بدین جهت كه كسی كه بر مدار آخرت«جانب پروردگارشانناظر هستند به »نسبت داد: 

ساس انكار ارود؛ اما كسی كه بر دهد با دلخواه او یكی است؛ پس با شوق به سوي آنچه برایش آماده شده، میآخرت رخ می

هاي جهنم اوست، و به زور او را در عذابدهد خالف دلخواه آخرت زندگی كرده، ورودش در محشر و تمام آنچه رخ می

 واهش نیست(.اندازند )هرچند این عذابها هم ثمره كار خودش است؛ اما اكنون كه باطن آن كارها آشكار شده، دیگر دلخمی

كمرشكن است؛ در حالی كه در وصف بهشتیان، كار را مستقیما به پروردگارشان « كندآنچه خدا با آنها می»ب. نفرمود: 

اند؛ یا: به جانب پروردگارشان )یا: منتظر نعمتهاي پروردگارشان« ناظر هستند نعمتهاي پروردگارشان را»ت داد: نسب

 اند(؛ شاید بدین جهت كهكناننظاره

شود؛ اما آنجا كه عذاب است، ثمره . نوعی ادب دینی است: آنجا كه مقام نعمت است مستقیم به خدا نسبت داده می1ب.

 دهد.است، و مستقیم به خدا نسبت نمیگناهان خودشان 

بینند؛ از اند و هنوز دست خدا را در كار نمی. بهشتیان به این كه خدا این نعمتها را داده، آگاهند؛ اما اینان كافر بوده2ب.

 (72اند در آنجا كورترند. )اسراء/( و چون در اینجا كور بوده15باب اینكه: از خدایشان محجوبند )مطففین/

 .ج. ..

 

 

 25/1/1396                                    التَّراقِيَ بَلَغَتِ  إِذا کَالَّ   26( آیه 75( سوره قیامت )384

 ترجمه

 نه، آنگاه كه به گلوگاه رسید ]جان به لب آمد[

 نکات ترجمه

( توضیحاتی داده شد. اما اینكه در این آیه، به چه  /alaq-tp://yekaye.ir/alht-96-6) 353قبالً در جلسه « كاَلَّ »درباره 

 معناست، دست كم سه مطلب گفته شده است:

)مقاتل، به نقل «  تواند از مرگ فرار كندآورد؛ ولی نمینه، كافر همچنان به قیامت ایمان نمی»الف. به معناي این است كه 

 (604، ص10البیان، ج؛ مجمع734ص ،30تفسیر كبیر )فخر رازي(، ج

فرماید: اكنون كه وضعیت سعادتمندان ب. در مقام هشدار دادن و برحذر داشتن از ترجیح دنیا به آخرت است؛ گویی می

؛ 733، ص30و شقاوتندان را دانستید، از این محبت عاجله و رها كردن آخرت دست بردارید. )زجاج، به نقل از تفسیر كبیر، ج

 (113، ص20جالمیزان، 

http://yekaye.ir/al-alaq-96-6/
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این است كه  است؛ یعنی حقا هنگامی كه جان به لب آید چنین و چنان خواهد شد؛ و مقصود از آن« حقّاً »ج. به معناي 

ی مرگ را خواهید بعد از اینكه عظمت و سنگینی آخرت را گوشزد كرد، تاكید كند كه حتما این دنیا پایانی خواهد داشت و تلخ

 (604، ص10البیان، ج؛ مجمع734، ص30چشید. )تفسیر كبیر، ج

 

 «التَّراقِیَ»

 با لبتها ، وS حرف شكل به خمیده ايمیله همچون ترقوه استخوان. شانه در استخوانی است نام است كه« ترقوه»جمع 

 از و جناغ اناستخو با داخل طرف از گرفته قرار سینه قفسه جلوي قسمت باالترین در ترقوه استخوان دو. است كمتر انحناي

 .شوندمی مفصل كتف استخوان با خارج رفط

 كتاب) 1اند كه از این ماده فقط همین كلمه وجود دارددانسته، و تصریح كرده« ترق»اغلب اهل لغت، این كلمه را از ماده 

اما برخی به همین دلیل )كه هیچ  (166ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 345ص ،1ج اللغة، المقاییس معجم؛ 127ص ،5ج العین،

خانواده در معناي صعود و ارتفاع )هم«( رقو»)یا « رقی»اي نداشته باشد( با این مطلب مخالفت كرده و آن را از ماده خانوادههم

 ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقآن است كه در باالي سینه قرار دارد )« ترقوه»اند وجه تسمیه اند و گفتهدانسته«( ارتقاء»

 شاءاهلل در آیه بعد بحث خواهد شد.، ان«رقی»ره ماده ( كه دربا206-205ص

 این كلمه تنها همین یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.

 حدیث

 اند:( در صحیفه سجادیه امام سجاد ع دعایی هنگام ختم قرآن روایت شده است. در فرازي از این دعا فرموده1

هاي ناله ون هنگام مرگ آسان گردان بر ما اندوه جان كندن را خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و با قرآ

(؛ و 27-26)قیامت/« ساز؟آنگاه كه به گلوگاه رسد، و گفته شود: كیست چاره»ها را، شدیدش را و به شماره افتادن نفس

و برایشان  تیر زند؛ هاي غیب براي قبض او تجلی كند؛ و او را با تیرهاي وحشت فراق از كمان مرگالموت از پس پردهملك

زدیك ناش هم زهرآگین است فراهم آورد؛ و كوچ كردن و بار بستن از ما به جانب آخرت از زهر مرگ، جامی كه چشایی

 شود؛ و اعمال بر گردنها آویخته گردد؛ و قبرها تا میقات روز مالقات محل و مأوي شود.

 الْقُرْآنِ  خَتْمِ عِنْدَ السَّلَامُ یْهِعَلَ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ ،42دعاء السجادیة، الصحیفة

 إِذَا حَشَارِجِالْ تَرَادُفَ وَ الْأَنِینِ، جَهْدَ وَ السِّیَاقِ، كَرْبَ فُسِنَاأَنْ عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَ بِالْقُرْآنِ هَوِّنْ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

 وَحْشَةِ  مِبِأَسْهُ اْلمَنَایَا قَوْسِ عَنْ رَمَاهَا وَ الْغُیُوبِ، حُجُبِ مِنْ لِقَبْضِهَا الْمَوْتِ  مَلَكُ تَجَلَّى وَ راقٍ مَنْ لَ قِی وَ التَّراقِیَ، النُّفُوسُ بَلَغَتِ

 فِی لَائِدَ قَ الْأَعْمَالُ صَارَتِ وَ انْطِلَاقٌ، وَ رَحِیلٌ الْآخِرَةِ إِلَى مِنَّا دَنَا وَ الْمَذَاقِ، مَسْمُومَةَ  كَأْساً الْمَوْتِ ذُعَافِ  مِنْ لَهَا دَافَ وَ الْفِرَاقِ،

 .التَّلَاق یَوْمِ مِیقَاتِ إِلَى الْمَأْوَى هِیَ الْقُبُورُ كَانَتِ وَ الْأَعْنَاقِ،

 

                                                      
 (127ص ،5ج العین، کتاب. )دانندمي «دریاق» کلمه یافته تغییرشکل بلکه ماده، این از نه را[ تریاك]=  «تریاق» کلمه حتي و.  1
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 ( از امام رضا ع از پدرشان )امام كاظم ع( روایت شده است:2

 به امام صادق ع گفته شد: مرگ را براي ما توصیف كنید!

كند اي میاش عطسهبوییرساند و او از خوشمرگ براي مومن همچون نسیمی است كه بویی به مشام وي می فرمودند:

 بندد؛ ولی براي كافر مانند نیش افعی و عقرب ویا شدیدتر است.و هرگونه درد و رنجی از او رخت برمی

ا قیچی پاره پاره گردند و یا با سنگها خُرد گویند شدیدتر از آن است كه با اره تكه تكه شوند و یا بگفته شد: برخی می

 شوند ویا قطب سنگ آسیاب روي حدقه چشمشان به گردش درآید!

اي برخی از آنها را كه ]هنگام مرگ[ با این شداید فرمودند: بله، براي برخی از كافران و فاجران این گونه است؛ آیا ندیده

از این ]و بلكه از هر چیز دیگري هم[ شدیدتر است جز از عذاب آخرت؛  دهد گاهشود؟ آن وضعی كه براي او رخ میروبرو می

 كه آن از عذاب دنیا شدیدتر است.

شود در حالی كه بینیم كه جان كندن بر او آسان است؟! چراغ عمرش خاموش میگفته شد: پس چرا گاهی كافري را می

منان هم گاهی این طور است؛ و گاه هم در میان مومنان و گوید! و نیز در میان موخندد و سخن میكند و میدارد تعریف می

 بینیم كه هنگام سكرات مرگ، وضعشان با چنین شدایدي قابل مقایسه است!هم در میان كافران كسانی را می

 بینید،بینید، ثواب اوست كه به سوي او شتافته، و آن شدتی كه در موردش میاي كه در مورد مومن میفرمودند: آن راحتی

براي پاك كردن او از گناهانش است تا در حالی كه پاك و نظیف و مستحث ثواب ابدي است و مانعی پیش رویش نمانده، 

بینید جزاي كارهاي خوب او در دنیاست، تا وقتی در آخرت وارد آخرت شود. و آن سهولتی كه در مورد برخی از كفار می

بینید، نداشته باشد؛ و آن شدتی كه در مورد برخی از كافران در اینجا میكند شود جز آنچه وي را شایسته عقاب میوارد می

 شروع عقاب خداوند است بعد از تمام شدن حسناتش؛ چرا كه خداوند عادلی است كه جور و ستم در او راه ندارد.

 288ص األخبار، معانی

 النَّاصِرِيُّ  عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ یَرَضِ الْجُرْجَانِیُّ الْمُفَسِّرُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

 مَوْتَ!الْ لَنَا صِفْ ع لِلصَّادِقِ قِیلَ

 أَوْ  الْعَقَارِبِ لَدْغِ وَ الْأَفَاعِی كَلَسْعِ لِلْكَافِرِ وَ عَنْهُ كُلُّهُ الْأَلَمُ وَ التَّعَبُ یَنْقَطِعُ وَ لِطِیبِهِ فَیَنْعُسُ یَشَمُّهُ رِیحٍ كَأَطْیَبِ لِلْمُؤْمِنِ فَقَالَ

 أَشَدَّ.

 الْأَحْدَاقِ. فِی الْأَرْحِیَةِ قُطْبِ تَدْوِیرِ وَ  بِالْأَحْجَارِ رَضْخٍ وَ بِالْمَقَارِیضِ قَرْضٍ وَ بِالْمَنَاشِیرِ نَشْرٍ مِنْ أَشَدُّ إِنَّهُ یَقُولُونَ قَوْماً فَإِنَّ قِیلَ

 هَذَا مِنْ أَشَدُّ هُوَ الَّذِي فَذَاكُمُ  الشَّدَائِدَ تِلْكَ یُعَایِنُ مَنْ مِنْهُمْ تَرَوْنَ لَا أَ الْفَاجِرِینَ وَ الْكَافِرِینَ بَعْضِ عَلَى هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ قَالَ

  الدُّنْیَا عَذَابِ مِنْ أَشَدُّ فَهَذَا الْآخِرَةِ عَذَابِ مِنْ إِلَّا

 كَذَلِكَ یَكُونُ مَنْ أَیْضاً ینَالْمُؤْمِنِ فِی وَ یَتَكَلَّمُ وَ یَضْحَكُ وَ یَتَحَدَّثُ هُوَ وَ فَیَنْطَفِی النَّزْعُ عَلَیْهِ یَسْهُلُ  كَافِراً نَرَى بَالُنَا فَمَا قِیلَ

  الشَّدَائِدَ هَذِهِ الْمَوْتِ سَكَرَاتِ عِنْدَ یُقَاسِی َمنْ الْكَافِرِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ فِی وَ
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 مُسْتَحِقّاً  نَظِیفاً یّاًنَقِ الْآخِرَةَ لِیَرِدَ ذُنُوبِهِ نْ مِ فَتَمْحِیصُهُ شَدِیدَةٍ مِنْ كَانَ مَا وَ ثَوَابِهِ عَاجِلُ فَهُوَ هُنَاكَ لِلْمُؤْمِنِ  رَاحَةٍ مِنْ كَانَ مَا فَقَالَ

 مَا إِلَّا لَهُ  لَیْسَ وَ  الْآخِرَةَ لِیَرِدَ الدُّنْیَا فِی حَسَنَاتِهِ أَجْرَ فَلِیُوَفَّى الْكَافِرِ عَلَى هُنَاكَ سُهُولَةٍ مِنْ  كَانَ مَا وَ  دُونَهُ  لَهُ مَانِعَ لَا الْأَبَدِ لِثَوَابِ

 .یَجُورُ لَا عَدْلٌ  للَّهَا بِأَنَّ ذَلِكُمْ حَسَنَاتِهِ نَفَادِ بَعْدَ لَهُ اللَّهِ قَابِعِ ابْتِدَاءُ فَهُوَ هُنَاكَ الْكَافِرِ عَلَى شِدَّةٍ مِنْ كَانَ  مَا وَ الْعِقَابَ عَلَیْهِ یُوجِبُ

 تدبر

 التَّراقِیَ  بَلَغَتِ إِذا كَالَّ( 1

 محبت در را مطلب این ریشه سپس( 6 -3 قیامت) كرد مطرح را آخرت درباره انسانها از برخی تردید ابتدا سوره این در

 :دارد برحذر تبس بن این از را انسانها تا دهد می هشداري دوباره اكنون و(  21-20 قیامت) دانست آخرت كردن رها و دنیا

 شود می علومم رسید گلوگاه به جان كه آنگاه د،بگذاری اما ایدكرده رها را آخرت و دنیایید محبت بند در االن شما 

 !اید؟چكاره

 شناسيانسان تخصصي نکته

 حقیقت هر یا ، آخرت، خدا است ممكن انسان. نمایاند می او به را انسانی هر حقیقت كه است ناپذیر انكار واقعیتی مرگ

 .بیند می خود پیرامون را آن دائما چون تواند؛ نمی را مرگ اما كند انكار را دیگري

 :فرمود می كه بود این شد، كه شد آن ع علی حضرت كه عللی از یكی شاید

 1(5البالغه، خطبه)نهج .مادرش پستان با طفل انس از است بیشتر مرگ با ابوطالب پسر انس قسم خدا به

 اجتماعي -اخالقي ثمره 

 .گیرند نمی جدي را مرگ كه است این انسانها مشكالت مهمترین از یكی

 تصرف قبناح المال بیت یا مردم اموال در است ممكن آیا بگیرد، جدي رسد می لب به جانش كه را اي لحظه كه كسی

 ؟... یا بكند؟ كاري هر مقام و پست به رسیدن براي یا كند؟

 

 التَّراقِیَ  بَلَغَتِ إِذا كَالَّ( 2

 ،187 جلسه. )باشد می انسان بر انزم ترین سخت كه است زمانی سه از یكی رسد، می لب به جان كه هنگامی این

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-100 (1حدیث

 ایم؟آماده لحظه این براي آیا

 

                                                      
 أُمِّه بِثَدْیِ الطِّفْلِ  مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ الِبٍطَ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ.  1

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-100/
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 26/1/1396                                          راقٍ مَنْ قیلَ وَ   27( آیه 75( سوره قیامت )385

 ترجمه

 ؟باشد شفادهنده كیست كه شد گفته و

 نکات ترجمه

 «راقٍ »

رود: صعود، حرز می اند این ماده در سه معنا به كارباشد. گفتهمی« رقی»بوده است كه از ماده « راقِیٌ»این كلمه در اصل 

 ،2ج اللغة، سالمقایی معجم) ر زمیناي دشود(، و بقعه)چیزي كه براي در امان ماندن از شرور و طلسمات و ... استفاده می

؛ لِرُقِيِّک نُؤِْمنَ لَنْ وَ السَّماءِ فِی تَرْقىبه كار رفته )« باال رفتن»( در قرآن كریم در سه مورد مشخصا با تعابیر به معناي 426ص

 ( ولی اینكه در این آیه در كدام معناست، 10ص/ ؛الْأَسْبابِ فِی فَلْيَرْتَقُوا ؛ 93اسراء/

 ؛ «(خواهد روح تو را باال ببردچه كسی می»معناي اول مطرح شده، یعنی: هم 

 «( اي بیاورد تا از مرگ شفایت دهد؟«رُقْیه»خواهد براي تو چه كسی می»و هم معناي دوم، یعنی: 

« ایت دهد؟ه شفكخواهد بیاید چه طبیبی می»اند، یعنی كه در این معناي اخیر، برخی این را بر كار پزشك هم تطبیق داده

 (13، ص20؛ المیزان، ج605، ص10البیان، ج؛ مجمع363ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 حدیث

ر ذیل خود آن آیه دشاء اهلل توضیح هریك را سوره قیامت سوال شد، كه ان 30تا  27( از امام باقر ع درباره معناي آیات 1

 خواهیم آورد.

د آدم ]= انسان[ ( فرمودند: این سخن فرزن27)قیامت/« ؟باشد بخششفا هكیست ك شد گفته و :راقٍ مَنْ قِیلَ وَ»در مورد 

 اي هست؟شود، می گوید آیا طبیبی هست، آیا شفادهندهاست هنگامی كه مرگ نزد او حاضر می

 259ص ،3ج ،1؛ الكافی730ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یِّعَلِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  هْدِيُّالنَّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَیْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْبَاقِرِ: عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

  راقٍ مَنْ قِیلَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ

 ... اقٍرَ مِنْ هَلْ طَِبیبٍ مِنْ هَلْ قَالَ الْمَوْتُ حَضَرَهُ إِذَا آدَمَ ابْنِ قَوْلُ ع: ذَاكَ قَالَ

 

                                                      
 کند:. سند و عبارت در کافي تفاوت اندکي مي 1

 مَنْ  قِیلَ وَ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ رٍجَابِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .الْأَحِبَّةِ بِمُفَارَقَةِ  أَیْقَنَ الْفِرَاقُ إِنَّهُ بِیبٍطَ مِنْ هَلْ قَالَ الْمَوْتُ بِهِ حَلَّ إِذَا آدَمَ ابْنُ ذَلِكَ فَإِنَّ قَالَ «الْفِراقُ أَنَّهُ ظَنَّ وَ راقٍ
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پردازند كه فراز قبلی این گیرد میاي به توضیح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمی( امیرالمومنین ع در خطبه2

 فرمایند:در فراز بعدي می 1گذشت. /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-20 2، حدیث378خطبه در جلسه 

 كه حالىآرد؛  شگو در ،دهد پند او سوى از كه را كس آن پند نه و بازدارد؛ را خود ،خدا سوى از بازدارنده گفته به نه

 ی؛بازگشت راه نه و عفو و بخششی برایشان هست نهشدگان در حین غفلت را كه گرفته بیندمى

 چه خود را از آنبه نزدشان آمد آن دنیا فراقاز  و ورزیدند؛بدان جهالت می آنچه آمد فرود انآن بر چگونهبیند كه[ ]می

 . دادندمطابق با آنچه بدیشان وعده می آمدند در آخرت به و ؛ددیدنمی ایمن

 و ،دش ستس آن از یشاناندامها: است ناشدنى وصف ،«از دست دادن»، از مستیِ مرگ و حسرتِ آمد فرود آنان به آنچه

گفتنش فاصله  گشت؛ سپس مرگ، بیشتر در آنها رخنه كرد تا جایی كه بین هریك از آنها و سخن دگرگون در اثر آن رنگهاشان

 انداخت ...

 بقیه این خطبه ان شاء اهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.

 109البالغه، خطبهنهج

 بِهِمْ  نَزَلَ كَیْفَ رَجْعَةَ لَا وَ لَهُمْ إِقَالَةَ لَا حَیْثُ الْغِرَّةِ عَلَى وذِینَ الْمَأْخُ یَرَى هُوَ وَ بِوَاعِظٍ  مِنْهُ یَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ مِنَ یَنْزَجِرُ لَا

 بِهِمْ  نَزَلَ مَا مَوْصُوفٍ فَغَیْرُ یُوعَدُونَ نُواكَا مَا عَلَى اآلْخِرَةِ  نَمِ قَدِمُوا وَ یَأْمَنُونَ  كَانُوا مَا الدُّنْیَا فِرَاقِ ِمنْ جَاءَهُمْ وَ یَجْهَلُونَ كَانُوا مَا

 بَیْنَ  فَحِیلَ لُوجاًوُ فِیهِمْ الْمَوْتُ ازْدَادَ ثُمَّ أَلْوَانُهُمْ لَهَا تَغَیَّرَتْ وَ أَطْرَافُهُمْ لَهَا فَفَتَرَتْ الْفَوْتِ حَسْرَةُ وَ الْمَوْتِ سَكْرَةُ عَلَیْهِمْ اجْتَمَعَتْ

 مَنْطِقِهِ ... یْنَبَ وَ أَحَدِهِمْ

 تدبر

 «وَ قیلَ مَنْ راقٍ( »1

 چیست؟« من راقوَ قیلَ »مقصود از 

كیست طبیبی كه »به معناي حرز و چیزي است كه شفا دهد و بال را دور كند. مقصود این است كه « یهرُقْ»از « راق»الف. 

 (605، ص10البیان، جبه نقل مجمع ،زیدضحاك و قتادة و ابنقالبة و أبی)« بیاید و وي را از مرگ نجات دهد؟

 و در این صورت هم دو حالت قابل فرض است:

نكاري و حاكی از شود كه ....( و یا به صورت استفهام اتواند به صورت طلب باشد )آیا واقعا طبیبی پیدا میاین جمله می

 (734، ص30یر، جخواهد چنین انسانی را نجات دهد؟(. )تفسیر كبناامیدي گوینده )واقعا چه كسی می

برد، مالئكه عذاب یا پرسند: چه كسی روح او را باال میرسد میاست و وقتی او به لحظه مرگ می« ارتقاء»از « راق»ب. 

ویا از این باب كه فرشتگان از بردن روح كافر ابا  2(605، ص10البیان، جعباس و مقاتل، به نقل مجمعمالئكه رحمت؟ )ابن

 (734، ص30ج ب به آنها می گوید: كدام از شما حاضر است كه روح این كافر را ببرد؟ )تفسیر كبیر،الموت خطادارند و ملك

                                                      
http://yekaye.ir/al- 2، حدیث263و جلسه  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-15 3، حدیث361قبال در جلسه فرازهایي از این خطبه همچنین  1

25-15-hegr/ گذشت. 

 رسد در متن نیامد:گردد یا بسیار بعید به نظر ميیا به همان قبلیها برمي کند که چون. مرحوم طبرسي دو قول دیگر هم نقل مي 2

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-20/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-15/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
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 1ج. ...

 

 «وَ قیلَ مَنْ راقٍ( »2

خود شخص  همه تعابیر قبلی به صورت فعل معلوم آمد، اما اینجا به صورت فعل مجهول؛ پس طبیعتا گوینده این سخن،

 ان مهم است.نیست؛ پس اطرافیانش وضعیت او برایش

 اعتنا باشند.بی توانند نسبت به مرگ اویعنی، وقتی كسی در شرف مرگ قرار می گیرد، دیگران هم با او كار دارند، و نمی

 شناسينکته تخصصي انسان

 انسان موجودي است كه نه تنها زندگی، بلكه مرگش هم به دیگران مربوط است.

 

 

 27/1/1396                                         الْفِراقُ أَنَّهُ ظَنَّ وَ   28( آیه 75( سوره قیامت )386

 ترجمه

 و گمان كرد كه آن همان ]وقت[ جدایی است؛

 حدیث

 رمودند:ف« و گمان كرد كه آن همان ]وقت[ جدایی است»جلسه قبل( درباره آیه  1( امام باقر ع )در ادامه حدیث1

 ام ]هنگام مرگ[ است.منظور فراق خانواده و دوستان در آن هنگ

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  هْدِيُّالنَّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَیْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ دَّثَنَاحَ قَالَ

 الَقَ ... الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 ذَلِكَ. عِنْدَ الْأَحِبَّةِ وَ الْأَهْلِ فِرَاقَ  یَعْنِی «الْفِراقُ أَنَّهُ ظَنَّ وَ»

 

پردازند كه قسمتی از آن گیرد میاي به توضیح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمی( امیرالمومنین ع در خطبه2

 فرمایند:در جلسه قبل گذشت. در ادامه می

                                                      
 و أهل اآلخرة یجهزون الروح نقال أبو العالیة تختصم فیه مالئکة الرحمة و مالئکة العذاب أیهم یرقي روحه و قال الضحاك أهل الدنیا یجهزون البد

 . شاید این معنا هم از آیه قابل برداشت باشد: 1

 ردیميکه م يهرکس يعنیست، اسوال درباره خود مرده  هیآ نیبسا ا( باشد؛ آنگاه چهی)نه متعد« الزم» یبه معنا توانديم «يراق» نکهیتوجه به ابا 

 (؟کنديسقوط م ي)و چه کس روديباال م يچه کس پرسنديافراد م
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یشتر در آنها رخنه كرد تا جایی كه بین هریك از آنها و سخن گفتنش فاصله انداخت، در حالی كه او در ... سپس مرگ، ب

شنود در حالی كه عقلش سالم است و خِرَدش همچنان باقی است؛ بین اهل و عیالش است، با چشمش می بیند و با گوشش می

افتد، كه در جمع آورى كه جمع كرده مى اموالیبه یاد گذرانده؛ می اندیشد كه عمرش را در چه تباه كرده و زمانه اش را در چه 

كه در شُرُفِ  و اكنون ،گرد آورده بوده، ناكشبهه آنچه و اش[ واضح استآنچه ]تكلیف شرعیآنها چشم بر هم گذاشته و از 

گذارد، سرش هستند باقی می گیرش گردیده است؛ آن را براي كسانی كه پشتجدایی از آن واقع شده، تَبَعات گردآوري آن دامن

دست خود را از پشیمانى  ؛ پسراحتى و خوشى آن براى دیگرى و كیفر آن بر دوش اوست، و او در گرو این اموال است

اعتنا به آن عالقمند بود بى ایام عمرشنچه كه در بدادر این حالت كند. میهایى كه هنگام مرگ مشاهده گزد به خاطر واقعیّتمى

این او ، ورزیدخورد و نسبت به وي حسادت میغبطه میاى كاش آن كس كه در گذشته بر ثروت او  كه كندمىآرزو  ،شده

 اموال را جمع كرده بود.

 رود ...پس مرگ همچنان در پیكرش پیش می

 بقیه این خطبه ان شاء اهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.

 109البالغه، خطبهنهج

 مِنْ صِحَّةٍ عَلَى بِأُذُنِهِ یَسْمَعُ وَ بَِبصَرِهِ یَنْظُرُ أَهْلِهِ لَبَیْنَ إِنَّهُ وَ مَنْطِقِهِ بَیْنَ وَ  َأحَدِهِمْ بَیْنَ فَحِیلَ وُلُوجاً فِیهِمْ وْتُالْمَ ازْدَادَ ... ثُمَّ 

 وَ  مُصَرَّحَاتِهَا مِنْ أَخَذَهَا وَ مَطَالِبِهَا فِی أَغْمَضَ جَمَعَهَا أَمْوَالًا یَتَذَكَّرُ وَ دَهْرَهُ أَذْهَبَ فِیمَ وَ عُمْرَهُ أَفْنَى فِیمَ یُفَكِّرُ لُبِّهِ مِنْ بَقَاءٍ وَ عَقْلِهِ 

 لِغَیْرِهِ الْمَهْنَأُ فَیَكُونُ بِهَا یَتَمَتَّعُونَ وَ فِیهَا یَنْعَمُونَ[ یُنَعَّمُونَ] وَرَاءَهُ لِمَنْ تَبْقَى فِرَاقِهَا عَلَى أَشْرَفَ وَ  جَمْعِهَا تَبِعَاتُ لَزِمَتْهُ  قَدْ مُشْتَبِهَاتِهَا

 كَانَ  فِیمَا یَزْهَدُ وَ أَمْرِهِ مِنْ الْمَوْتِ عِنْدَ لَهُ أَصْحَرَ  مَا عَلَى نَدَامَةً یَدَهُ یَعَضُّ فَهُوَ بِهَا رُهُونُهُ غَلِقَتْ قَدْ الْمَرْءُ وَ ظَهْرِهِ عَلَى ءُالْعِبْ وَ

 دُونَهُ. حَازَهَا قَدْ عَلَیْهَا یَحْسُدُهُ وَ بِهَا یَغْبِطُهُ كَانَ الَّذِي أَنَّ یَتَمَنَّى وَ عُمْرِهِ أَیَّامَ فِیهِ یَرْغَبُ

 ... فَلَمْ یَزَلِ الْمَوْتُ یُبَالِغُ فِی جَسَدِهِ

 

 روایت شده است: ( از پیامبر خدا در مورد كسی كه در حال احتضار است،3

شدند شان غافل میردهشنیدند، از مدیدند و سخنش را میگر جایش را میسوگند به كسی كه جان محمد به دست اوست، ا

رود و اش میكردند؛ تا آن موقعی كه جنازه مرده را بر دوش كشیدند و روحش باالي جنازهو بر خویشتنِ خویش گریه می

د آن گونه كه مرا به بازي گرفت، كه مال دهد: اي اهل و عیالم! اي فرزندانم! دنیا شما را به بازي نگیرآید در حالی كه ندا میمی

اش براي آنهاست و تَبَعاتش دامنگیر من را از راه حالل و حرام گرد آوردم و سپس آن را براي غیر خودم گذاشتم؛ خوشی

 است؛ پس، از آنچه بر من وارد شد برحذر باشید.

 170جامع األخبار)للشعیري(، ص

 :وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
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ا[ عَلَى نُفُوسِهِمْ حَتَّى حُمِلَ ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَوْ یَرَوْنَ مَكَانَهُ وَ یَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَذَهَلُوا عَنْ مَیِّتِهِمْ وَ لیبكوا ]لَبَكَوْفَوَ الَّذِ

یَا وُلْدِي لَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ الدُّنْیَا كَمَا لَعِبَتْ بِی جَمَعْتُ الْمَالَ  الْمَیِّتُ عَلَى نَعْشِهِ وَ تُرَفْرِفُ رُوحُهُ فَوْقَ النَّعْشِ وَ هُوَ یُنَادِي یَا أَهْلِی وَ

 .حَلَّ بِی مِنْ حِلِّهِ وَ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ خَلَّفْتُهُ لِغَیْرِي فَالْمَهْنَأُ لَهُمْ وَ التَّبِعَةُ عَلَیَّ فَاحْذَرُوا مِثْلَ مَا

 تدبر

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »1

تواند این را نجات دهد، در این زمان است كه وي گمان شود كه چه كسی میرسد و گفته میهنگامی كه جان به لب می

 كند كه هنگام جدایی فرارسیده است.می

 را به كار برد؟« ظن»چرا تعبیر 

ت دانست كه وقت فراق فرا رود؛ اینجا به این معناست كه با دیدن آن احواالگاهی به معناي یقین به كار می« ظن»الف. 

 (113، ص20؛ المیزان، ج606، ص10البیان، جرسیده است. )مجمع

( چنان در او غلبه دارد كه همچنان طمع دارد 20ب. انسان مادام كه روحش وابسته به بدنش است، محبت عاجله )قیامت/

 (735، ص30كه در دنیا بماند و از اهل و عیالش جدا نشود. )تفسیر كبیر، ج

بیند هنوز كامال باورش نشده خواهد اشاره كند كه چنان به دنیا چسبیده كه با اینكه عالئم مرگ را در خود میشاید میج. 

 است.

 د. ...

 

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »2

 و جدایی است.« فراق»رسد اي كه به ذهن شخصی كه قرار است بمیرد، میاولین نكته

 شناسينکته تخصصي انسان

( 94مفردات ألفاظ القرآن، صاند چون قوام او به انس گرفتن با دیگران است. )شود كه انسان را انسان نامیدهمی گفته

گیرد و با این پیوندهایش اي است كه در ارتباطاتی كه برقرار كند، با اشیاء و انسانهاي پیرامون خود انس میدرواقع، انسان به گونه

 دهد.اي است كه از آنچه بدانها وابسته بوده، رخ میاش در هنگام مرگ، جدایین دغدغهیابد؛ لذا اولیآرام و قرار می

 گیریم.مان را خیلی جدي میهاياگر این را جدي بگیریم، آنگاه دلبستگی

 عاقل كسی است كه به یاد داشته باشد كه:

 « آنچه نپاید دلبستگی را نشاید»

 ثمره اخالقي

 ن را بتوان در یك جمله خالصه كرد: شاید تمام احكام و دستورات دی

 بكنیم.« دل»شود؛ و از هر چیزي كه از ما جدا خواهد شد، بدهیم كه از ما جدا نمی« دل»تمرین اینكه به چیزي 
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 او نگذارم شهیپرده جز اند نیتا در ا   ام شب همه شبپاسبان حرم دل شده

324http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »3

 است.« فراق»نگرانیِ انسان در لحظه مرگش، «دل»اولین 

 شناسينکته تخصصي انسان

 اگر توجه كنیم كه:

 اوست؛ و« دلِ »اوالً ارزش، و بلكه مهمترین دارایی، و بلكه حقیقتِ نهاییِ هر كس، 

ي به آن چیزي است كه این دل بدان گره خورده و آن را در خود جاي داده است، )به تعبیر دیگر، «دل»ر ثانیاً ارزش ه

 ارزش هر دلی، به دلخواه اوست(

و چرا این اندازه مفهوم  این اندازه در هویت انسان، مفهومی اساسی است؛« عشق»آنگاه شاید بتوان فهمید كه چرا مفهوم 

 ه خورده است؛ و داستان زندگی انسان، داستان عشق و فراق است:گر» فراق»با مفهوم « عشق»

 عشقم و از هر دو جهان آزادم بنده    و از گفته خود دلشادم میگویفاش م

 ... دامگه حادثه چون افتادم نیدر ا كه  « فراق»گلشن قدسم چه دهم شرح  ریطا

317://ganjoor.net/hafez/ghazal/shhttp/  

اي است كه حقیقت هركس بر خودش و بر دیگران هویدا هاي ویژهیكی از موقعیت« فراق»به طوري كه شاید بتوان گفت 

 در زندگی را:« فراق»شود؛ و حافظ چه زیبا توصیف كرده است داستان می

 داستان فراق شرح دهم با تو وگرنه    فراق انیزبان خامه ندارد سر ب

 به سر زمان فراق امدیو ن دیسر رس به    وصال دیمدت عمرم كه بر ام غیدر

 راستان كه نهادم بر آستان فراق به   سودمیكه بر سر گردون به فخر م يسر

 فراق انیمرغ دلم پر در آش ختیر كه    وصال يباز كنم بال در هوا چگونه

 زورق صبرم ز بادبان فراق تادف  ی چه چاره كه در بحر غم به گرداب كنون

 فراق كرانیموج شوق تو در بحر ب ز   عمر غرقه شود ینماند كه كشت یبس

 باد و خان و مان فراق هیروز هجر س كه    به دست من افتد فراق را بكشم اگر

 آتش هجران و هم قران فراق نیقر    بیشك نیو همنش میالیخ لیخ قیرف

 قضا و دلم ضمان فراق لیوك تنم  سته شدهوصلت كنم به جان ك يدعو چگونه

 ز خوان فراق خورمیخون جگر م مدام   اریسوز شوق دلم شد كباب دور از  ز

 فراق سمانیگردن صبرم به ر ببست   چنبر عشق ریسرم را اس دیچو د فلك

 عنان فراق یكس يدست هجر نداد به   حافظ يره به سر شد نیشوق گر ا يپا به

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
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297http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »4

اینكه مرگ را به جدایی تعبیر كرد، از شواهدي است كه نشان می دهد كه روح حقیقتی مستقل است كه بعد از بدن هم 

شود. )اقتباس از تفسیر كبیر، ، كه در هنگام مرگ از این بدن و پیكر جدا میباقی است؛ زیرا حقیقت انسان را چیزي دانسته

 1(735، ص30ج

 

 «أَنَّهُ الْفِراقُ ( »5

 «جدایی از چه؟»و نفرمود « است ییوقت جدا اینك»را مطلق آورد و فرمود « الفراق»

 دهد جدایی از هر چیزي كه از او جدا شدنی است.ظاهرا همین نشان می

 شناسيانساننکته تخصصي 

 شود؟چه چیزي در هنگام مگر از انسان جدا می

 هایی كه در زندگی براي خود جمع كرده،الف. اموال و دارایی

باشد،  هایی كه بر مدار خداپرستی و تقوي شكل گرفتهب. دوستان و آشنایانی كه بدانها انس گرفته، )مگر دوستی

 (67زخرف/

 (3دیثو جوارح بدنش. )جلسه بعد، حج. اعضاء 

 یعنی هیچ یك از اینها جزء حقیقتِ انسان و داراییِ واقعی نیست، حتی اعضاء و جوارحش!

 چیزي دارایی واقعی انسان است كه برایش بماند.

شود؛ ما نمی« مالِ »گیرند، واقعا اگر چیزي را چند روزي به عاریت به ما بدهند، و از ابتدا هم بدانیم كه آن را از ما پس می

ر دست خودمان دماست، كه ملكیت آن به طور كامل به ما منتقل شده باشد، به طوري كه اختیار آن كامال « مال»ا چیزي واقع

 باشد و بدون اجازه ما نتوانند آن را از ما بگیرند.

 فهمد كه آنهاافتد، میشمرد، كه وقتی به یاد مرگ میشود، چیزهایی را مالِ خودش میغافل می« مرگ»وقتی انسان از 

 گیرند.واقعا مالِ او نیست و بدون اینكه او دلش بخواهد، آنها را از او پس می

 و بگیرند؟توانند بدون اختیارش آنها را از ااوست و نمی« مالِ »ماند كه واقعا اما چه چیزي براي انسان باقی می

 تنها باورها، خلق و خوها، و اعمال او.

 شود.ا نمیزند و هیچگاه از ما جداست كه در آخرت حقیقت ما را رقم میاینها واقعا در اختیار خودمان است و اینه

                                                      
 «:اندموصوف چون فراق و وصال وصف هستند و نیازمند». البته تعبیر وی این است که  1

نما یکون لو کانت الروح باقیة، فإن و اعلم أن اآلیة دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن، ألنه تعالى سمى الموت فراقا، و الفرق إ

 .الفراق و الوصال صفة، و الصفة تستدعي وجود الموصوف

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh297/
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 مان چه تغییري خواهد كرد؟اگر این را جدي بگیریم، زندگی

 

 

 28/1/1396                                 بِالسَّاقِ السَّاقُ الْتَفَّتِ وَ   29( آیه 75( سوره قیامت )387

 ترجمه

 و ساق در ساق پیچید.

 ات ترجمهنک

 «الْتَفَّت»

، 5معجم المقاییس اللغة، جاست كه اصل این ماده را به معناي ضمیمه شدن ویا در هم پیچیدن دو چیز )« لفف»از ماده 

، 10فی كلمات القرآن الكریم، جالتحقیق پیچیدن همراه باشد )( و به تعبیر دیگر، گرد هم آمدنی كه به نحوي با درهم207ص

هایی است كه از شدت انبوه بودن، شاخ و برگ درختانش در هم فرو ( به معناي باغ16)نبأ/« جَنَّاتٍ أَلْفافا». انددانسته (216ص

مفردات باشد. )می« منضم شده به همدیگر»( به معناي 104إسراء/؛ ذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِیفاً)إِ« لفیف»رفته باشند؛ و 

 (743ألفاظ القرآن، ص

 ر قرآن كریم این ماده تنها در همین سه آیه به كار رفته است.د

 «السَّاق»

از همین ریشه  همپا « ساقِ»راندن و به حركت درآوردن است. به معناي « سوق»( توضیح داده شد كه ماده 173قبال )جلسه

  /http://yekaye.ir/fatir-035-09باشد. میاست چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان 

 حدیث

 فرمودند:« پیچید ساق در ساق و»جلسه قبل( امام باقر ع درباره آیه  1( )در ادامه حدیث1

 دنیا به آخرت پیچید.

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ دُمُحَمَّ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ لْحَسَنُا حَدَّثَنَا قَالَ  النَّهْدِيُّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَیْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 قَالَ: ... الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 بِالْآخِرَةِ. الدُّنْیَا الْتَفَّتِ قَالَ «بِالسَّاقِ السَّاقُ الْتَفَّتِ وَ»

 

پردازند كه قسمتی از آن گیرد میوضیح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمیاي به ت( امیرالمومنین ع در خطبه2

 فرمایند:( گذشت. در ادامه می2در جلسه قبل )حدیث

http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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 زبانش نه ،بیفتد خاموش خود كسان میان پس. بازماند كار از گوش چون زبانش تا راند، پیش او تن در پس مرگ پیوسته

 كه شنودنمى امّا بیند،مى را زبانشان گردش. افكندمى آن رخ به این چهره از را خود نگاه. نودش چیزى گوشش نه گوید، سخنى

 از جان و دارد، باز كار از گوشش چون را او چشم و آرد روى بدو بیشتر مرگ سپس،. كیست باره در و چیست، آنان سخن

 . شود خود كسان میان مردارى و رود، برون تنش

  .دمساز اندخو را او كه كسى با نه و هم آواز، گرىنوحه با نه. گریزان بدو شدن نزدیك از و ن،ترسا كنارش در آنان

 نهاده موعد آنكه تا ،بردارند او دیدار از دیده و واگذارند، اشكرده با و سپارند، در و برند زمین از اىنقطه به را او سپس

 ...رسد در الهى قضاى و رسد، سر

 (105؛ )ترجمه شهیدي، ص109البالغه، خطبهنهج

 بِالنَّظَرِ  طَرْفَهُ رَدِّدُیُ بِسَمْعِهِ یَسْمَعُ لَا وَ بِلِسَانِهِ یَنْطِقُ لَا أَهْلِهِ بَیْنَ فَصَارَ سَمْعَهُ لِسَانُهُ خَالَطَ حَتَّى جَسَدِهِ فِی یُبَالِغُ الْمَوْتُ یَزَلِ فَلَمْ

 خَرَجَتِ  وَ سَمْعَهُ  قَبَضَ كَمَا بَصَرَهُ فَقَبَضَ بِهِ الْتِیَاطاً لْمَوْتُا ازْدَادَ  ثُمَّ كَلَامِهِمْ رَجْعَ یَسْمَعُ لَا وَ أَلْسِنَتِهِمْ حَرَكَاتِ یَرَى وُجُوهِهِمْ فِی

 إِلَى حَمَلُوهُ مَّثُ دَاعِیاً یُجِیبُ لَا وَ بَاكِیاً دُیُسْعِ لَا قُرْبِهِ مِنْ واتَبَاعَدُ وَ جَانِبِهِ مِنْ  أَوْحَشُوا قَدْ َأهْلِهِ بَیْنَ جِیفَةً فَصَارَ جَسَدِهِ مِنْ الرُّوحُ

 ...  حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ و زَوْرَتِه عَنْ انْقَطَعُوا وَ عَمَلِهِ إِلَى فِیهِ فَأَسْلَمُوهُ الْأَرْضِ فِی مَخَطٍّ

 2، حدیث368و جلسه  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-25 2حدیث ،263فراز بعدي این حدیث، قبال در جلسه 

4-75-qyiamah-http://yekaye.ir/al/ .1ذكر شد 

 

 ( در حدیث آمده است:3

كنند یهاي آن است در حالی كه مفاصل او با همدیگر خداحافظی مدشواري هاي مرگ وبنده در حال درگیري با سختی

 شوي تا روز قیامت.شوم و تو از من جدا میگویند: به سالمت! من از تو جدا میو می

  606ص ،10ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع

 الحدیث: فی جاء

                                                      
 مرتبط باشد: توانديم هیآ نیبه ا یتا حدود زی( ن234ص نهج البالغة )با ترجمه شهیدى، 198 خطبهفراز از  نیا.  1

هْلِهَا عَلَى سَاقٍ رَاقٍ وَ قَامَتْ بِأَ أَقْبَلَ مِنَ اآلْخِرَةِ الِاطِّلَاعُ وَ أَظْلَمَتْ َبْهجَتُهَا بَعْدَ إِشْإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ حِینَ دَنَا مِنَ الدُّنْیَا الِانْقِطَاعُ وَ ثُمَّ

مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا  هَا وَ تَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا وَ انْفِصَامٍ ِمنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍمِنْهَا قِیَادٌ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّتِهَا وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِ فَوَ خَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ وَ أَزِ

 ...هِ وَ شَرَفاً لِأَنْصَارِه کَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِیعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ وَ رِفْعَةً لِأَعْوَانِوَاللَّهُ سُبْحَانَهُ بَلَاغاً لِرِسَالَتِهِ  ِ  عَلَهُکَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَوَ تَ

آور و جهان پس از روشنى او باد به حق برانگیخت، آن گاه که پایان دنیا نزدیك بود و آخرت روىپس خدا محمد را که درود وى بر او و یاران 

هاى سر رسیده، و نشانه و زیبایى، تاریك. زندگى مردمش دشوار، و آرام جاى آنان ناهموار، جهان به نیستى و فرو ریختن نزدیك گردیده، مدت آن به

هاى رستگارى ناپایدار، و زشتیهاى شان بسیار، و نشانههاى پیوندشان از هم دریده، و اسباب از هم گسیختگىو حلقهآن پدید و پیوند مردمش با آن بریده، 

وجب ارجمندى امت، و کرد و م -به مردمان -. این هنگام خدا او را مأمور رساندن شریعت-و به سر رسیدنش نمودار -دنیا آشکار، رشته عمرش کوتاه

 ایه سربلندى یارانش، و موجب شرف یاورانش....بهار مردم زمانش، و م

http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
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 یوم إلى أفارقك و تفارقنی السالم علیك یقول بعض لىع بعضها یسلم مفاصله و سكراته و الموت كرب لیعالج العبد أن

 القیامة.

 تدبر

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »1

 چیست؟« دیچیو ساق در ساق پ»مراد از اینكه 

فسیر )ت« شمّر عن ساقه»گویند شود میاست، چنانكه وقتی شخصی با شدتی مواجه می« شدت»به معناي « ساق»الف. 

پیچید رهمددر فارسی[؛ یعنی شدت دنیا با شدت آخرت « آستین باال زد؛ یا دامن به كمر زد»( ]معادل 735، ص30جكبیر، 

 (؛606، ص10مجمع البیان، جعباس و مجاهد، به نقل ؛ و نیز ابن1)حدیث

 تواند:كه مقصود از این شدت دنیا و شدت آخرت، می

 (257، ص5اشد )تفسیر صافی، ج. سختی فراق دنیا )آیه قبل( و سختی ترس آخرت ب1الف.

ها و تنگناهاي دنیا )مانند ناراحتی و سختی جدایی . همین حالت بین دنیا و آخرت بودن باشد كه انسان هم وضعیت2الف.

كند و هم تنگناهاي آخرت را از اهل و عیال و فرزندان و اموال و مقام و شدت شماتت دشمنان و غم دوستان( را احساس می

 (735، ص30جدر دار غربت و دشواري حساب( )تفسیر كبیر، )مانند ورود 

 (199، ص24شود )الوافی، جدرهم آمیخته می« آغاز شدت آخرت»با « پایان شدت دنیا. »3الف.

 (606، ص10مجمع البیان، جحسن بصري، به نقل )شود. . حال مرگ با حال حیات آمیخته می4الف.

رسد. )عالمه طباطبایی این معنا را شامل از شدت دیگر پشت سر هم به او می. به معناي این باشد كه شدتی بعد 5الف.

 (113، ص20المیزان، جتمامی معانی دیگر دانسته است، 

 پا است؛ آنگاه یعنی:« ساق»به همان معناي « ساق»ب. 

گاه حیات از بدن او شود كه ناشی از آن است كه با رسیدن روح به گلو. اینكه ساق این پا به ساق دیگر پیچیده می1ب.

 (113، ص20المیزان، جبندد )رخت برمی

به نقل  دارد و بالعكس. )قتاده،دهد و آن یكی را ثابت نگه میب.حالت جان كندنی است كه دائما این پایش را حركت می

 (606، ص10البیان، جمجمع

مالك، به درهم پیچیده شود. )شعبی و ابیشود، مانند پوستی كه . چون نیرویش تمام شده، پاهایش درهم پیچیده می2ب.

 (606، ص10البیان، جمجمعنقل 

 (735، ص30جشود. )حسن بصري و سعید بن مسیب، به نقل تفسیر كبیر، . پاهایش در كفن كامال پیچیده می3ب.

؛ تفسیر 735، ص30جتواند حركتش دهد. )تفسیر كبیر، كند كه نمیشود و به هم گیر می. چنان پاهایش خشك می4ب.

 (43، ص14كنز الدقائق، ج
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هم به كار رفته است و آیه به معناي این است كه براي مرگ نزع با نزع « نزع ]= كندن[ روح»به معناي « ساق»ج. 

، طاووس()ابن سعد السعودكند[ )هاي پیاپی و درهم كه روح از اجزاي بدن یكی یكی مفارقت میآمیخت؛ ]شاید یعنی كندندرهم

 (260ص

 

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »2

 پیچد؛در لحظه مرگ ساق به ساق می

ها ( هرچند از منظر ناظر بیرونی این سنگینی2پس، مراحل جان كندن و خروج روح از بدن بسیار سنگین است؛ )حدیث

 درك نشود.

 شناسينکته تخصصي انسان

گذرد ر دنیاست؛ و معیار اینكه آیا آن لحظه بر شخص سخت می( لحظه جان كندن هر انسان برآیند زندگی او د1غالباً )

بینیم نیست؛ چرا كه او در حال تجربه كردن جهانی دیگر است و لزوما اي كه ما مییا آسان، ضربات و دردهاي جسمانی

 ( 2، حدیث384اش از جنس تجربه این جهان نیست )جلسهتجربه

رغم اینكه در لحظات آخر، بدنشان پر از زخم و حسین ع باشد كه علی شاید شاهد خوبی براي این مساله، وضعیت امام

گذشت چهره ایشان اند كه هرچه میآسیب بود )یعنی دردهاي جسمانی به اوج خود رسیده بود( اما شاهدان حادثه روایت كرده

ترین را شیرین –ختی مادي بود كه در اوج س –شد؛ و هم ایشان و هم اصحابشان، لحظه شهادتشان تر میتر و برافروختهبشاش

 اند.لحظه عمر خود معرفی كرده

 ثمره اخالقي

 ایم؟! آیا براي آن لحظه خود را آماده كرده

 گردد.و اگر توجه كنیم كه مرگ برایند زندگی است، این آماده كردن، به نحوه زندگی ما برمی

 نوشتپي

آید، نه بر اساس خوب نچه در لحظه مرگ بر سر شخص میبه كار رفت براي خارج كردن مواردي كه آ« غالبا»تعبیر  (1)

یا بد بودن شخص، بلكه براي جبران خوبی استثنایی یا بدي استثنایی شخص است كه دیگر تكلیفش در آخرت 

 (2، حدیث384یكسره شود. )جلسه

 

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »3

؛ «گمان كرد كه اینك وقت جدایی است»صیف كرد این بود كه اولین وضعیتی كه از شخص محتضر )= در حال مرگ( تو

، «پیچدساق به ساق می»اش با سایر اشیاء و انسانها؛ و دومین وضعیتی كه از آن سخن گفت اینكه اي در قبال رابطهیعنی دغدغه

 شود.یعنی شدتها و درد و زنجی كه با مرگ عارض او می
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 شناسينکته تخصصي انسان

شود نتیجه گرفت كه پیوندهاي انسان با سایر امور چنان بر وجودش مستولی است كه ابتدا آن م و تاخر میآیا از این تقد

 فهمد؟!هاي جان كندن را میآید و سپس سختیدر نظرش می

 

 

 29/1/1396                               الْمَساقُ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  يإِل   30( آیه 75( سوره قیامت )388

 جمهتر

 به سوي پروردگار توست در آن روز سوق داده شدنِ ]خالیق[ .

 نکات ترجمه

  «الْمَساق»

http://yekaye.ir/fatir- 173)جلسه راندن و به حركت درآوردن است.به معناي « سوق»قبال توضیح داده شد كه ماده 

09-035/ ) 

كه انسان را بدانجا  یمحلاسم مكان )و هم ( 113، ص20)المیزان، جباشد  تواندی)سوق دادن( ممیمی مصدر هم  «الْمَساق»

  (606، ص10البیان، ج( )مجمعدهندیسوق م

 

 حدیث

روز به سوي پروردگار توست در آن  الْمَساقُ: یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  إِلى»جلسه قبل( امام باقر ع درباره آیه  1( )در ادامه حدیث1

 فرمودند:« سوق داده شدن

 به سوي پروردگار جهانیان است در آن روز صیرورت و شدنِ نهایی.

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  النَّهْدِيُّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَیْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْبَاقِرِ ... عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ لِمٍمُسْ  بْنِ مُحَمَّدِ

 .الْمَصِیرُ یَوْمَئِذٍ الْعَالَمِینَ رَبِّ إِلَى «الْمَساقُ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ إِلى» قَالَ

 

 كنندگان دور ایشان جمع شدند؛ یكی گفت:( هنگامی كه امیرالمومنین ع به دست آن ملعون ضربت خوردند، عیادت2

 یا امیرالمومنین! ما را وصیتی كن!

http://yekaye.ir/fatir-035-09/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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فرمودند: جایی برایم بیندازید. سپس فرمود: حمد خدا را آن اندازه كه سزاوار اوست، در حالی كه پیرو امر اوییم، و او را 

حدِ صمد، همان گونه كه خودش چنین خود را پسندد، و هیچ خدایی نیست به جز اهللِ واحدِ اگویم آنچنان كه میحمد می

 رفی كرده است.مع

و اَجل ]= مرگ، مهلت نهایی[ سوق  .القات خواهد كردم كنددر فرار كردنش آنچه را كه از آن فرار می مردم! هر كس اي

در جستجوي پشت پرده این امر گذراندم، روزگار را ه اندازه از چ دادن جان است به سوي او؛ و فرار از او، رسیدن به اوست.

 [ ؛ كه هیچكس آن را نداند] ند، هیهات كه این علمى است نهفتهنخواست جز آنكه آن را بپوشا -عزّ ذكره  –اما خداوند 

 ... من سفارشامّا 

 149خطبه البالغه، ؛ نهج299ص ،1ج الكافی،

 الْمُؤِْمنِینَ أَمِیرُ ضُرِبَ  لَمَّا: قَالَ رَفَعَهُ أَحْمَرِيِّالْ إِسْحَاقَ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ رَفَعَهُ الْحَسَنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَیْنُ

 كَمَا َأحْمَدُهُ وَ أَمْرَهُ مُتَّبِعِینَ قَدْرِهِ حَقَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ ثُمَّ وِسَادَةً لِی اثْنُوا فَقَالَ أَوْصِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا لَهُ قِیلَ وَ الْعُوَّادُ بِهِ حَفَّ ع

 انْتَسَبَ؛ كَمَا الصَّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ أَحَبَّ

 عَنْ  أَبْحَثُهَا الْأَیَّامَ أَطْرَدْتُ كَمْ مُوَافَاتُهُ مِنْهُ الْهَرَبَ وَ إِلَیْهِ النَّفْسِ مَسَاقُ الْأَجَلُ وَ یَفِرُّ مِنْهُ مَا فِرَارِهِ فِی لَاقٍ امْرِئٍ كُلُّ النَّاسُ أَیُّهَا

 مَكْنُونٌ؛ عِلْمٌ هَیْهَاتَ إِخْفَاءَهُ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهُ فَأَبَى الْأَمْرِ هَذَا مَكْنُونِ

 ... وَصِیَّتِی أَمَّا

 

 ( از امام صادق ع از پدرانشان، از امیرالمومنین ع روایت شده است:3

 الموت را نزد او فرستاد.براهیم را قبض روح كند، ملكهنگامی كه خداوند تبارك و تعالی خواست كه حضرت ا

 گفت: سالم علیك اي ابراهیم!

 اي؟[اي یا براي بردن آمدهالموت. آیا خبررسانی یا فراخوان؟ ]= خبري آوردهگفت: علیك السالم اي ملك

 ام[، اي ابراهیم؛ پس اجابت كن!ام ]= براي بردن آمدهگفت: بلكه فراخوان

 اي دوستی دوستش را بمیراند؟ود: آیا دیدهابراهیم ع فرم

 الموت برگشت و در محضر خداوند جل جالله عرض كرد: خدایا ! شنیدي كه دوستت چه گفت؟ملك

اي كه از دیدار دوستش ناخرسند باشد؟ الموت! نزد او برو و بگو: آیا دوستی را دیدهخداوند جل جالله فرمود: ملك

 را دوست دارد.بدرستی كه: دوست، دیدار دوستش 

 197األمالی) للصدوق(، ص

 رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْحَبَّالُ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّالدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 

دَّثَنِی الصَّادِقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَ [ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانالْخَشَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محص ]مِحْصَنٍ 

 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ:
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رَاهِیمُ قَالَ وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ  عَلَیْكَ یَا إِبْلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْضَ رُوحِ إِبْرَاهِیمَ ع أَهْبَطَ إِلَیْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ السَّلَامُ

یلًا یُمِیتُ خَلِیلَهُ قَالَ فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ أَ دَاعٍ أَمْ نَاعٍ قَالَ بَلْ دَاعٍ یَا إِبْرَاهِیمُ فَأَجِبْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ ع فَهَلْ رَأَیْتَ خَلِ

وْتِ اذْهَبْ إِلَیْهِ لَّ جَلَالُهُ فَقَالَ إِلَهِی قَدْ سَمِعْتَ مَا قَالَ خَلِیلُكَ إِبْرَاهِیمُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مَلَكَ الْمَحَتَّى وَقَفَ بَیْنَ یَدَيِ اللَّهِ جَ

 1وَ قُلْ لَهُ هَلْ رَأَیْتَ حَبِیباً یَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِیبِهِ إِنَّ الْحَبِیبَ یُحِبُّ لِقَاءَ حَبِیبِهِ.

 

 ( پیامبر اكرم ص فرمودند:4

 كسی كه دیدار خدا را دوست داشته باشد، خدا دیدارش را دوست دارد؛

 و كسی كه از دیدار خداوند ناخرسند باشد خدا هم از دیدار او ناخرسند است.

 172مصباح الشریعة، ص

 :قَالَ النَّبِیُّ ص

 .للَّهُ لِقَاءَهالَّهِ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ال مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ

 

از چندین تن از ائمه اطهار روایتی نقل شده است كه حضرت امیرالمومنین ع در یك مجلس چهارصد باب از آنچه ( 5

، در یكی 2ذشتكند، به برخی از اصحابش آموخت. قبال فرازهایی از این روایت قبال گدین و دنیاي انسان مسلمان را آباد می

 :فرماینداز فرازها می

ها ورت[ مصیبتصزیاد یاد كنید، ]كه در این  تان در پیشگاه خداوند راتان از قبرها و ایستادنمرگ را و روز خارج شدن

 شود.بر شما آسان می

 616، ص2الخصال، ج

قَاسِمِ بْنِ یَحْیَى ثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الْ اللَّهِ قَالَ حَدَّحَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ 

آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ  دِ اللَّهِ ع قَالَ َحدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّي عَنْعَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ َو مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْ

 :لْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهلِالْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ 

                                                      
 . این روایت هم در همین مضمون قابل توجه است: 1

رٍ عَنْ بَعْضِ َأصْحَابِهِ دِ بْنِ بَشِی جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

لَنَکْرَهُ الْمَوْتَ قُلْتُ فَوَ اللَّهِ إِنَّا  اءَهُ وَ مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغََض اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلُْت أَصْلََحكَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَ

 اءَهُ وَ هُوَ یُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ حِینَئِذٍ ءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یَتَقَدَّمَ وَ اللَّهُ تَعَالَى یُحِبُّ لِقَيْ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِكَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْمُعَایَنَةِ إِذَا رَأَى مَا یُحِبُّ فَلَیْسَ شَ

 (134، ص3هُ. )الکافي، جءٌ أَبَْغضَ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ وَ اللَّهُ یُبْغِضُ لِقَاءَوَ إِذَا رَأَى مَا یَکْرَهُ فَلَیْسَ شَيْ 

 http://yekaye.ir/hud-001-113/ 3، حدیث90جلسه.  2

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26/ 1، حدیث246جلسه 

 maaarij-http://yekaye.ir/al-70-23/ 3، حدیث294جلسه

  /ladba-http://yekaye.ir/al-90-8 2، حدیث337جلسه 

http://yekaye.ir/hud-001-113/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-23/
http://yekaye.ir/al-balad-90-8/


143 

 .الْمَصَائِبُ عَلَیْكُمُ تُهَوَّنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ دَيِیَ بَیْنَ قِیَامُِكمْ وَ الْقُبُورِ مِنَ خُرُوجِكُمْ یَوْمِ وَ الْمَوْتِ ذِكْرَ أَكْثِرُوا... 

 

 تدبر

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »1

تنها به سوي پروردگار خواهد  : محل استقرار نهایی در آن روزرَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر إِلى»همین سوره فرمود:  12در آیه 

 تنها استقرار نهایی، بلكه اساساً سوق دادن انسان به سوي خداست؛ ماید كه نهفراكنون این آیه می« بود.

دارد. )اقتباس نیعنی انسان، نه راه و نه مقصدي غیر خدا ندارد؛ و این راه و مقصدي است كه هیچ انسانی از آن گریزي 

 (114، ص20از المیزان، ج

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »2

جار و « رَبِّكَ یإِل)»شود. به سوي پروردگارش است و غایت نهایی جز به خداوند ختم نمی« تنها و تنها»سوق انسان 

كند.( آمد. چون مقدم آمده داللت بر انحصار میالقاعده باید بعد از آن میو علی« الْمَساق»مجروري است كه متعلق است به 

 (114، ص20)المیزان، ج

 شناسينکته انسان

؛ وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور) گرددعالم از آنِ خداست و به خدا برمیهمه چیز 

 اند.( اما انسان جایگاه خاصی در این میان دارد و نحوه این برگشتنش را در اختیار خودش قرار داده109عمران/آل

شود، اما مهم این است كه به سوي اشد چه كافر، خوب یا بد، به سوي خدا سوق داده میالبته هر انسانی چه مومن ب

 رحمت خدا یا به سوي عذاب او؟

( 115؛ بقره/فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِایم )خدا هم در بهشت هست و هم در جهنم؛ به هر سو برویم، به سوي خدا رفته

برد و كسی كه در جهنم است، با اینكه در محضر خداست، رضایت كامل از این دیدار بسر می اما كسی كه در بهشت است در

 ( و به همین جهت است كه در عذاب است.15؛ مطففین/كَالَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُوناز دیدار خدا در حجاب است )

 ثمره اخالقي

م، پس بكوشیم به نحوي زندگی كنیم كه این دیدار را دوست داشته باشیم، كه اگر رویاگر در هر صورت به سوي خدا می

 ما دیدار خدا را دوست داشته باشیم، او هم دیدار ما را دوست دارد؛ و آنگاه دیگر مرگ امري ترسناك نخواهد بود.

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »3

 بود، پس این روز ظاهرا یعنی روز مرگ. این آیه در ضمن آیاتی است كه درباره مرگ

 مرگ جزء واضحترین اموري است كه براي هیچكس قابل انكار نیست.
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جد بیندیشد كه با مرگ چه بر سرش شاید توجه جدي به مرگ برهان واضحی بر خداوند متعال باشد؛ كافی است انسان به

 آید و آیا نابودي كامل اصال معنا دارد؟می

 شناسينکته انسان

: اي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقیه یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى»اش دائما در حال حركت به سوي خداست: انسان هم در زندگی

 (6)انشقاق/« انسان! تو در تالش و كوششی هستی به سوي پروردگارت تا او را مالقات كنی

 هم در لحظه مرگش )همین آیه محل بحث(

 (12)قیامت/« رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر إِلى»شر و هم در مح

( نتواند 2و  1اما شاید توجه به هیچكدام به اندازه لحظه مرگ )كه انسان هنوز بین دنیا و آخرت است؛ جلسه قبل، احادیث

ایی را توجیه كند خدحضور خدا را براي انسان عیان كند؛ زیرا هم در زندگی عادي دنیا عواملی كه بتواند براي خودش بی

اي نیست كه كسی بتواند اصل آن یابد، و هم در مورد آخرت ممكن است اصل آن را زیر سوال ببرد؛ اما لحظه مرگ، لحظهمی

 كند.را انكار كند، و توجه عمیق به آن امكان ندارد، مگر اینكه سوق انسان به سوي خدا را براي انسان جدي می

 

 « الْمَساقُرَبِّكَ یَوْمَئِذٍ یإِل( »4

 پروردگار توست در آن روز سوق داده شدن. يسو به

 رود كه كسی از پشت سر، شخص را به جلو براند.در جایی به كار می« سوق دادن»

 رانند. غیرالهی در پیش گیریم، لحظه مرگ، بخواهیم یا نخواهیم، ما را به سوي خدا می ِگیريیعنی اگر در دنیا هم جهت

 ثمره اخالقي

 پس،

گیري الهی در پیش گرفته، لحظه مرگ برایش خوشایند است، زیرا او را در همان جهتی كه اش جهتكسی كه در زندگی

 دهند؛رفته، هُل میمی

خواهد او را كامال خالف جهتی كه می و به همین ترتیب، كسی كه پشت به خدا كرده، مردن برایش بسیار جانكاه است:

 رانند.برود، می

 

 

 30/1/1396ي                                   صَلَّ ال وَ صَدَّقَ فَال   31( آیه 75قیامت ) ( سوره389

 ترجمه

 پس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد؛
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 شأن نزول

عمود خیمه زد  عباس بودیم كه ابوذر بلند شد و دستش را بهكند كه یكبار با ابوذر درمجلس ابن( عمار یاسر روایت می1

 و گفت:

ذر غفاري دهم كه من جندب بن جناده، ابوشناسد به او خبر میشناسد؛ هركه نمیشناسد، كه میي مردم! هركه مرا میا

ود دید خدهم، آیا شنیدید كه رسول خدا ص فرموده است: نه زمین بر روي هستم. شما را به حق خدا و رسولش سوگند می

 راستگوتر باشد؟ و نه آسمان سایه انداخته است بر كسی كه از ابوذر

 گفتند: بله.

فر بودیم نگفت: اي مردم! پس آیا می دانید كه رسول خدا ص ما را در روز غدیر خم جمع كرد كه حدود هزار و سیصد 

ن مخدایا هركس  )محل بیعت رضوان( ما را جمع كرد كه حدود پانصد نفر بودیم و در هر بار فرمود:« سَمُرَة»و نیز در روز 

سی باش كه با كعلی ع موالي اوست؛ و فرمود: خدایا ولیّ هركسی باش كه والیت او را بپذیرد؛ و دشمن هر  موالي او هستم،

به اي پسر ابوطالب! او دشمنی كند و خوار كن كسی را كه او را خوار كند؛ و آن موقع شخصی ]عمر[ برخاست و گفت: به

غیره گذاشت و سر ابوسفیان این را شنید دستش را روي شانه مموالي من و موالي هر مرد و زن مومنی گشتی؛ وقتی معاویه پ

كنیم؛ پس اش تصدیق میكنیم و نه ]حضرت[ محمد ص را در گفتهگفت: نه به والیت علی ع اقرار میبلند شد در حالی كه می

یب كرد و لی تكذپس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد؛ و»خداوند متعال بر پیامبرش حضرت محمد این آیات را نازل كرد: 

( كه این 34-31)قیامت/« سزاوار است بر او آنچه سزاوار است سرپیچی نمود؛ سپس با تبختر به جانب اهل و عیالش رفت؛

 تهدید و نهیبی از جانب خداوند متعال بود.

 گفتند: بله.

 392-393ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد؛ 516-515ص الكوفی، فرات تفسیر

 حَدَّثَنَا قَالَ جُعْفِیُّالْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ كُوفِیُّالْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ] الْعَلَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو ثَنَاحَدَّ قَالَ

: قَالَ  یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ عَنْ[ الْأَحْوَلِ  سَوْرَةَ عَنْ الرَّزَّاقِ عَبْدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ ثَّغْرِيُّال حَفْصٍ بْنُ حَفْصُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِ بْنُ[ الْعَلِیُ ] الْعَلَاءُ

 ذَرٍّ أَبُو قَامَ ذْإِ النَّاسَ ثُیُحَدِّ هُوَ وَ فُسْطَاطٌ عَلَیْهِ وَ عَنْهُ للَّهُا رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنِ مَجْلِسِ فِی عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِی عِنْدَ كُنْتُ

 بْنُ جُنْدَبُ أَنَا مِیبِاسْ أَنْبَأْتُهُ فَقَدْ یَعْرِفْنِی َلمْ مَنْ وَ  عَرَفَنِی قَدْفَ عَرَفَنِی مَنْ النَّاسُ أَیُّهَا قَالَ ثُمَّ الْفُسْطَاطِ عَمُودِ إِلَى بِیَدِهِ ضَرَبَ حَتَّى

 الْخَضْرَاءَ  أَظَلَّتِ  الَ وَ الْغَبْرَاءَ أَقَلَّتِ مَا یَُقولُ هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعُْتمْ أَ رَسُولِهِ حَقِّ وَ اللَّهِ بِحَقِّ سَأَلْتُكُمْ الْغِفَارِيُّ ذَرٍّ أَبُو جُنَادَةَ

 رَجُلٍ ثَلَاثُمِائَةِ وَ أَلْفٌ خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمَ جَمَعَنَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ لنَّاسُا اأَیُّهَ فَتَعْلَمُونَ أَ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَالُوا ذَرٍّ أَبِی مِنْ لَهْجَةٍ أَصْدَقَ ذَا

 عَادَاهُ  مَنْ عَادِ وَ  هُوَاال مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ[ قَالَ وَ ] مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ وْلَاهُمَ كُنْتُ مَنْ اللَّهُمَّ یَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ  رَجُلٍ َخمْسَمِائَةِ سَمُرَاتٍ یَوْمَ جَمَعَنَا وَ

 مُؤْمِنَةٍ  وَ مُؤْمِنٍ كُلِّ  مَوْلَى وَ مَوْلَايَ أَصْبَحْتَ طَالِبٍ أَبِی بْنَ ا یَا بَخْ بَخْ فَقَالَ[ عُمَرُ] رَجُلٌ فَقَامَ خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ  وَ نَصَرَهُ  مَنْ انْصُرْ وَ

 مَقَالَةٍ  فِی مُحَمَّداً صَدِّقُ نُ لَا وَ  بِوَلَایَةٍ لِعَلِیٍّ نُقِرُّ  لَا یَقُولُ هُوَ وَ قَامَ وَ شُعْبَةَ بْنِ  الْمُغِیرَةِ عَلَى اتَّكَأَ فْیَانَ سُ أَبِی بْنُ مُعَاوِیَةُ ذَلِكَ سَمِعَ  فَلَمَّا

 تَهَدُّداً  فَأَوْلى لَكَ  أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذََهبَ ثُمَّ . وَلَّىتَ وَ  كَذَّبَ لكِنْ  وَ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال ص مُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ عَلَى تَعَالَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ

 .نَعَمْ اللَّهُمَّ ]إشهادا[ فَقَالُوا انْتِهَاراً وَ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ
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 1( نیز روایتی نزدیك به همین مضمون گذشت.374)جلسه  16توجه: در شأن نزول آیه 

 حدیث

 ت شده است كه فرمودند:( از رسول خدا ص روای2

ق است؛ حدارد؛ و حق با علی ع است و علی با شوند دشمن میبدرستی كه خداوند آن بندگانی را كه از حق منحرف می

 رود.هالك گردد و دنیا و آخرتش از دست می پس هركه علی ع را با غیرش عوض كند،

 178)البن شاذان القمی(، ص عالروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین 

 :سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَرَإِلَى حَسَنِ بْنِ السَّعِیدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ  -یَرْفَعُهُ  -بِالْإِسْنَادِ 

لَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْیَا مَعَ الْحَقِّ، فَمَنِ اسْتَبْدَلَ بِعَلِیٍّ غَیْرَهُ، هَ  عَلِیٌّإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَائِلِینَ عَنِ الْحَقِّ، وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَ

 .وَ الْآخِرَة

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

دارد؛ پس هیچگاه از حق مزاج( را دشمن میرنگ، دمدمیبدانید كه خداوند متعال در میان مخلوقاتش، افراد متلوّن )هفت

رود ز دستش میشود و دنیا انشوید؛ چرا كه هركسی به باطل و اهل آن پیوست و بر آن اصرار ورزید، هالك میو اهل آن جدا 

 گردد. و خوار و ذلیل از آن خارج می

 137األمالی )للمفید(، ص

                                                      
 نیز در همین راستاست: 39، ص3مناقب آل أبي طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج. این روایت در  1

ةَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَا  عَلَى الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَبْنِ قَیْسٍ الْأَشْعَرِیِّ وَ یَسَارَهُ هِالْبَاقِرُ ع قَالَ: قَامَ ابْنُ هِنْدٍ وَ تَمَطَّى وَ خَرَجَ مُغْضَباً وَاضِعاً یَمِینَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّ

هُ جَبْرَئِیلُ ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ ى الْآیَاتِ فَهَمَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَرُدَّهُ فَیَقْتُلَهُ فَقَالَ لَ نُصَدِّقُ مُحَمَّداً عَلَى مَقَالَتِهِ وَ لَا نُقِرُّ عَلِیّاً بِوَلَایَتِهِ فَنَزَلَ فَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ

 .لِتَعْجَلَ بِهِ فَسَکَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

داند و در اینجا د عمر مياند که آن شخص را خوالبته روایتي بسیار طوالني در کتاب سلیم آمده و مرحوم مجلسي هم آن را در بحاراالنوار آورده

 آوریم:فقط فراز مربوطه را مي

دِ بْنِ أَبِي بَکْرٍ وَ عُمَرَ لَّا هَاشِمِيٌّ غَیْرُ سَلْمَانَ وَ أَِبي ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادِ وَ مُحَمَّإِانْتَهَیْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ فِیهَا  قَالَ أَبَانٌ عَنْ سُلَیْمٍ قَالَ

لِيٌّ ع إِلَى مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ عَعَهُ مِنْ أَنْ یُغْرِمَ قُنْفُذاً کَمَا أَغْرَمَ جَمِیعَ عُمَّالِهِ فَنَظَرَ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى عُمَرَ مَنَبْنِ أَبِي َسلَمَةَ وَ قَیْسِ بْنِ سَعْدِ 

بُ مِمَّا أُشْرَِبتْ قُلُوبُ هَذِهِ ثُمَّ قَالَ ع الْعَجَ مَاتَتْ وَ فِي عَضُدِهَا  أَثَرُهُ کَأَنَُّه الدُّمْلُجُبِالسَّوْطِ فَ  رَبَهَا فَاطِمَةَ ع[  ثُمَّ قَالَ شَکَرَ لَهُ ضَرْبَةً ضَ اغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ ]بِالدُّمُوعِ 

 َأحْدَثَهءٍ الْأُمَّةِ مِنْ حُبِّ هَذَا الرَّجُلِ وَ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِهِ وَ التَّسْلِیمِ لَهُ فِي کُلِّ شَيْ 

لْآخَرُ مَا یَأْلُو رَفْعاً ا]وَ قَالَ   فَقَالَ مَا یَأْلُو أَنْ یَرْفَعَ خَسِیسَتَهُ   وَلَایَتِيلِهُوَ وَ صَاحِبُهُ حِینَ نَصَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص   یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ إِذْ قَالَ   ... وَ هُوَ صَاحِبُ 

 [ لِصَاحِبِهِ ]وَ أَنَا مَنْصُوبٌ [  وَ قَالَ بِضَبْعِ ابْنِ عَمِّهِ

دََّق فَال صَ  -فَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِهُ وَ لَا أُطِیعُ أَبَداً ]ثُمَّ اتَّکَأَ عَلَیْهِ ثُمَّ تَمَطَّى وَ انْصَرَلَ [  فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ إِنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْکَرَامَةُ فَقَطَّبَ ]صَاحِبُهُ 

یم بن قیس الهاللي، کتاب سل) .وَعِیداً مِنَ اللَّهِ لَهُ وَ انْتِهَاراً  لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى أَوْلى وَ ال صَلَّى وَ لکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى. ثُمَّ ذَهَبَ إِلى

 (315، ص30؛ بحار األنوار، ج692، ص2ج
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الَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ا أَبُو عَلِیٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِیُّ قَدَّثَنَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ ْبنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیَم الْكَاتُِب َقالَ حَ

دٍ عَنْ مُحَمَّدِ اشِ الَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَبْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَ

 بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

یَا اسْتَبَدَّ بِالْبَاطِلِ وَ أَهْلِهِ هَلَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُبْغِضُ مِنْ خَلْقِهِ الْمُتَلَوِّنَ فَلَا تَزُولُوا عَنِ الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ فَإِنَّ مَنِ

 1.وَ خَرَجَ مِنْهَا صَاغِرا

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند: 4

ورزد تا حدي  اي نیست مگر اینكه نماز واجبش را عمدا ترك كند و یا در آن سستیبین مسلمان و اینكه كافر شود فاصله

 كه ]گاه و بیگاه[ نمازش را نخواند.

 80، ص1المحاسن، ج

لَ قَالَ رَسُولُ یْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَوَ عَنْهُ

 :اللَّهِ ص

 2.عَمِّداً أَوْ یَتَهَاوَنُ بِهَا فَلَا یُصَلِّیهَامَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ أَنْ یَكْفُرَ إِلَّا تَرْكُ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ مُتَ 

 تدبر

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »1

 كرد و نه نماز گزارد؛ قینه تصد پس

 است:« عمل صالح»و « ایمان»در كنار هم شبیه « تصدیق و نماز»رسد به نظر می

در اذان و  م بهترین عمل، نماز است )چنانكهحقیقت ایمان، تصدیق و اذعان به حقیقت است؛ و در میان اعمال صالح ه

 حی علی خیرالعمل(.« گوییماقامه می

 

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »2

، فضائل «لَاةُ الْمُؤْمِنأَنَا صَ»در روایات ما این مضمون آمده است كه امیرالمومنین ع، باطن و حقیقت نماز مومن است )مثال: 

 (84شاذان، صابن

الیت علی ع كنیم و نه به ونزول این آیه )كه درباره سخن كسی است كه گفت: نه پیامبر را تصدیق می اكنون اگر شأن

امیرالمومنین ع را  شود كه چگونه والیت؛ معلوم می«نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد»كنیم( را كنار متن آیه بگذاریم اقرار می

 كنند.وایات را تایید میهمان نمازگزاردن دانسته و چگونه آیات قرآن، این ر

                                                      
 (489ع قَالَ: مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِیزٌ إِلَّا ذَلَّ وَ لَا أَخَذَ بِهِ ذَلِیلٌ إِلَّا عَز )تحف العقول، ص ی أَبِي مُحَمَّدٍ العسکرعَنْ.  1

ظَبْیَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِمَنْ یُصَلِّي مِنْ شِیعَتِنَا  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ.  2

 (451، ص2عَمَّنْ لَا یُصَلِّي مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا )الکافي، ج
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 یادآوری

در این آیه به معناي  «صالة»قبول این معنا بدان معنا نیست كه « امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»با توجه به قاعده 

د نظر ر این آیه مورتوانند هریك جداگانه دنباشد؛ در واقع، اینها معانی متعددي است كه با توجه به شواهد مختلف، می« نماز»

 بوده باشد. 

 

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »3

بِالصِّدْقِ وَ  وَ الَّذِي جاءَدر قرآن كریم غالبا به معناي تصدیق كردن و اذعان كردن به كار رفته است )مثال: « صَدَّقَ»اگرچه 

)صدقه « تصدّق»اند كه این كلمه در معناي ل لغت گفتهاما اه (37، صافات/وَ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلینَ؛ 33، زمر/صَدَّقَ بِهِ 

( و لذا 369، ص1مجمع البحرین، ج؛ 677، ص2، جالمصباح المنیر؛ 480مفردات ألفاظ القرآن، صرود )دادن( هم به كار می

، 10، جمجمع البیاناند )حسن بصري، به نقل دانسته« نه صدقه داد و نه نماز گزارد»برخی از مفسران هم این آیه را به معناي 

شود كه نماز و زكات را در كنار هم آورده اي میآیه 28شود به مفاد حدود ( كه در این صورت، مفاد این آیه شبیه می606ص

 است.

؛ 606، ص10، جمجمع البیاناند )قتاده، به نقل دانسته« تصدیق نكردن»هرچند برخی دیگر از مفسران، به همان معناي 

 ( 114ص، 20المیزان، ج

 تواند صحیح باشد؛ براي رساندن دو منظور مختلف.هر دو می« امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»كه البته بنا بر قاعده 

 

 

 31/1/1396                                  ي وَ لکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّ   32( آیه 75( سوره قیامت )390

 ترجمه

 .بلكه تكذیب كرد و روي گرداند

 توجه

بحث شد. اغلب احادیث و  370( كه در جلسه13)علق/« تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ»این آیه شباهت زیادي دارد با آیه 

  //alaq-alhttp://yekaye.ir-96-13شود. باشد و لذا مجددا تكرار نمیتدبرهاي آنجا به این آیه نیز مرتبط می

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

هر چیزي كه ]انسان را[ به اقرار و تسلیم شدن ]در برابر حق و حقیقت[ بكشاند، همان ایمان است؛ و هر چیزي كه به 

 انكار و زیر بار نرفتن سوق دهد، همان كفر است.

 388ص ،2ج الكافی،

http://yekaye.ir/al-alaq-96-13/
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 :یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ دَأَحْمَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْكُفْرُ فَهُوَ الْجُحُودُ وَ الْإِنْكَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ كُلُّ وَ الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّسْلِیمُ وَ الْإِقْرَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ كُلُّ

 تدبر

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ »( 1

آمد، شاید بتوان نتیجه گرفت كه سرپیچی از انجام كار شایسته، و گناه كردن، نتیجه « تكذیب»بعد از « تولی»از اینكه 

 تكذیب كردن و زیر بار حقیقت نرفتن است.

 ر انجام گناه توجیه كند.كند تا بتواند خود را دانسان ابتدا حقیقت را انكار می

 

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ ( »2

در آیه قبل، « صلّی»در آیه قبل، مویدي دیگر است بر اینكه « یصَلَّ»و « تصدیق»در این آیه، با « یوَلَّتَ»و « تكذیب»تقابل 

 (2اشاره است به قبول والیت. )جلسه قبل، تدبر

 

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ ( »3

هاست؛ و بدترین وضعیتی است كه یك انسان بدان در كنار هم جامع همه بدي« سرپیچی»و « تكذیب»را دو تعبیر ظاه

« عذاب»(؛ و 16-15لیل/ ؛الَّذي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ی،لَا یَصْلَئهَا إِلَّا الْأَشْقَاست )« شقی»شود: چرا كه این دو ممیزة اصلیِ انسانِ مبتال می

 (48طه/ ؛مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلىت كه این دو صفت را داشته باشد. )اساسا براي كسی اس

 شناسينکته انسان

 اند: یكی زبان و دیگري اراده.تفاوت انسان با سایر حیوانات را در برخورداري از دو امر دانسته

 ه، براي انجام دادن؛ زبان، براي ابراز كردن است؛ و اراد

تواند (؛ و چون اراده دارد می2، تدبر360تواند حقیقت را نشان ندهد )جلسهبرخوردار است، می« زبان»انسان چون از 

 عمل صواب انجام ندهد.

 رساند.پس همین دو عامل است كه اگر درست استفاده نشود، انسان را به نهایت شقاوت و عذاب می

 

 

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

 ترجمه

 با نخوت و غرور. سپس به سوي كسانش روان شد
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «یتَمَطَّیَ»

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

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

 (.331، ص5معجم المقاییس اللغة، جكند. )شوند 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 به این معنا، برخی توضیح دادهبا توجه 

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

 رود.كِشد و راه میتبختر و غرور، كه گویی بدنش را می كند، این تعبیر اشاره است به حالت حركت همراه بامی

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

كند، ر میافتخا حالت رضایتمندي و شعف و بدون اینكه هیچ ضعف و نقصی در كار خود ببیند، بلكه در حالتی كه به افدام خود

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

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

 ت.]یا: مطی[ تنها همین یكبار در قرآن كریم به كار رفته اس« مطو»ماده 

 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

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

پیامبرش این آیات  كنیم؛ پس خداوند برطالب اقرار نمی: به خدا سوگند كه به والیت علی بی ابیگفتراه افتاد، در حالی كه می

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

داده بود كه  ی كه خداوند به او مهلتیرسول خدا ص ]از منبر[ باال رفت و خواست با اسم، از او برائت جوید، در حال

« ن بشتابیزبانت را براي ]بردن اسم[ او به حركت درنیاور تا بدا»هنوز موعدش نرسیده بود، پس خداوند نازل فرمود: 

 (؛ پس رسول خدا ص چیزي نگفت.16)قیامت/

 586، صعالمسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب 

ذَیْفَةَ بْنِ عَنْ حُ نِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرْثِ بْنِ بُرَیْدٍ، عَنْ رَوْحِ بْرَوَي الْبَزَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَ

 الْیَمَانِ، قَالَ: 

ا بَایَعَ النَّاسُ اتَّكَأَ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَلَی الْمُغِیرَةُ بْنُ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ )ص( إِلَی بَیْعَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ، فَلَمَّ

 یَتَمَطَّی َأْهلِهِ لَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ )ص( ثُمَّ ذَهَبَ ِإلیشُعْبَةَ ثُمَّ انْطَلَقَ یَتَمَطَّی وَ هُوَ یَقُولُ: وَ اللَّهِ مَا نُقِرُّ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ بِوَلَایَةٍ، فَأَنْزَ

                                                      
تبدیل شده و البته « ی»های آن به «ط»تمطط بوده و یکي از « تمطي»اند که اصل کلمه داده کند که برخي هم احتمالمرحوم طبرسي نقل مي 1

 )کشیدن( است.« مدّ»هم به معنای « مطّ»
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ال تُحَرِّكْ  وَ تَسْمِیَتَهُ لِلنَّاسِ، وَ كَانَ لَهُ وَقٌْت لَمْ یُبَلِّغْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ  ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( وَ هَُو یُرِیدُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ لَكَ فَأَوْلی أَوْلی

 هِ.، فَسَكََت رَسُولُ اللَّ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ 

 حدیث

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

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

عجائب  اش و ازمشغول بتفكر  به رداشتنتقدم ب، و در باز دار باید از آن پرهیز كرداز قدم برداشتن به سوى آنچه خود را 

«[ دریده و الابالی»یا « اعتناخیال و بیبی»كننده ]یا: مسخرهو  ؛عبرت و پند بگیر خداوند متعال، هرجایی كه رسیدي،آفرینش 

و چشم ( 37اسراء/یه( ))تا آخر آ« در زمین با غرور و سرمستی راه مرو»فرماید كه خداوند می ، و با تبختر و تكبر راه مرونباش 

هایی ه است كه محلو خداوند را بسیار یاد كن كه در روایت ]نبوي[ آمد، 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

امه علمت اي جلب رضایت او قرار بده كه همه حركات تو در ن... و رفت و برگشتت را در مسیر طاعت خدا و تالش بر

شان درباره آنچه دهند بر آنها زبانهایشان و دستها و پاهایفرماید: روزي كه شهادت میشود، چنانكه خداوند متعال میثبت می

 (14)اسراء/« ایم.گردنش آویختهو براي هر انسانی نامه عملش را در »فرماید: ( و خداوند عز و جل می25)نور/« اندانجام داده

 12-11مصباح الشریعة، ص

 قَالَ الصَّادِقُ ع

رَدْتَ وَ انْهَ النَّفْسَ عَنِ التَّخَطِّی إِلَى إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِیمَةَ الصَّحِیحَةَ وَ النِّیَّةَ الصَّادِقَةَ فِی حِینِ قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَ 

وَ لَا مُتَبَخْتِراً فِی مَشْیِكَ [ مُسْتَهْتَراً]زِئاً  كُنْ مُتَفَكِّراً فِی مَشْیِكَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَیْنَمَا بَلَغْتَ وَ لَا تَكُنْ مُسْتَهْمَحْذُورٍ وَ

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

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

یَوْمَ » الَیاتِكَ كُلَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِی صَحِیفَتِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَكَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ السَّعْیِ فِی رِضَاهُ فَإِنَّ حَرَكَوَ اجْعَلْ ذَهَابَكَ وَ مَجِیئَ

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

 .(14)اسراء/

 

)بنده بد خدا( « بئس العبد»اي از پیامبر اكرم ص روایت شده است كه در آن به توصیف ( از امیرالمومنین ع خطبه3

 در فرازهایی از آن آمده است: 2 پردازد.می

                                                      
 . عبارت محذوف چنین است: 1

 طَانِ وَ مَتْجَرَتُهُ فَلَا تَأْمَنْ کَیْدَهُ ي الطَّرِیقِ فَإِنَّ فِیهِ سُوءَ الْأَدَبِ وَ أَکْثَرُ الطُّرُقِ مَرَاصِدُ الشَّیْفِالْکَلَامَ مَعَ النَّاسِ  وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ یُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ لَا تُکْثِرَنَ

 ای که راوندی روایت کرده چنین است:. متن کامل خطبه 2
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ین ]بدن[ چه ایك نطفه است و آخرش یك جنازه، آنگاه نمی داند كه در بین این دو با اي كه اولش اي است بندهبد بنده

 باید كرد!

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

 كند!می

 22النوادر )للراوندي(، ص

 : اللَّهِ صقَالَ عَلِیٌّ ع خَطَبَنَا رَسُولُ

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

 1 ...بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ اخْتَالَ وَ نَسِیَ الْكَبِیرَ الْمُتَعَالَ... 

 تدبر

 «یَأهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل( »1

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

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

عَلُ بِهِ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ بِئْسَ الْعَبْدُ دُ عَبْدٌ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً ثُمَّ لَا یَدْرِی مَا یُفْالْعَبْوَ یُدْبِرُ بِوَجْهٍ إِنْ أُوتِيَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ خَیْراً حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلَِي خَذَلَهُ بِئْسَ 

یرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَ بَغَى ةِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ اخْتَالَ وَ نَسِيَ الْکَبِيَ بِالْعَاقِبَعَبْدٌ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ فَأَلْهَتْهُ الْعَاجِلَةُ عَنِ الْآجِلَةِ فَازَ بِالرَّغْبَةِ الْعَاجِلَةِ وَ شَقِ

  یَقُودُهُ إِلَى طَبْعٍ.بْدُ عَبْدٌ لَهُ طَمَعٌیُضِلُّهُ وَ نَفْسٌ تُذِلُّهُ بِئْسَ الْعَ وَ نَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ هَوًى

 . روایات زیر هم همگي در رابطه با راه رفتن متکبرانه و همراه با تبختر قابل ذکر است: 1

رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ  خْتَرُ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَقَالَهِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ جَعَلَ یَتَبَعَذَبَةَ الْعِمَامَةِ مِنْ خَلْفِ يعَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اعْتَمَّ أَبُو دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیُّ وَ أَرْخَ

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

 عَنْ أَبِیهِ ع قَاَل قَالَ نَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِسُلَْیمَا أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ب األعمال و عقاب  لَأُعَذِّبَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. )ثوازَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِهِ فَقَالَ[ أُمَّتِي عَنْ سَائِلِهَا وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرِهَا حَلَفَ رَبِّي عَرَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تضامت ]تَصَامَّتْ

 (251األعمال، ص

ضَّالٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ فَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَ

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

 (275ص

[ أُمَّتِيَ لصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مشیت ]مََشتَْعلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ُعمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنِ ا عَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ

 (301األخبار، صالْمُطَیْطَا وَ خَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَ الرُّومُ کَانَ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ.  )معاني 

 رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ  الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: مَرَّعَنِ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ َأبِیهِ عَنْ جَابِرٍ

مَجْنُونٍ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْمَجْنُونِ الْمَجْنُونِ یُصْرَعُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا هَذَا بِ يقِیلَ لَهُ عَلَمَا اجْتَمَعَ هَُؤلَاءِ فَ يفَقَالَ ع عَلَ -یْهِ النَّاسُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِمَصْرُوعٍ وَ قَدِ اجْتَمَعَ َعلَ

. )معاني ينُونُ وَ هَذَا الْمُبْتَلَلنَّاظِرُ فِي عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّكُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ فَذَاكَ الْمَجْالْمُتَبَخْتِرُ فِي مِشْیَتِهِ ا جْنُونَالَ إِنَّ الْمَیَا رَسُولَ اللَّهِ قَ يحَقِّ الْمَجْنُونِ قَالُوا بَلَ

 (237األخبار، ص
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ان بخوبی نش« ثم: سپس»( و مخصوصا كلمه كسانش روان شد با نخوت و غرور يبه سو سپسنحوه تعبیر این آیه )

 اي خاص و شخصی خاص نازل شده است.دهد كه مجموع این آیات در واقعهمی

 این شخص كیست و آن واقعه چه بوده است؟

ضاً در كتب (، كه بع296، ص6، جالدر المنثورعباس؛ از قتاده و مجاهد و ابنالف. در اغلب روایات اهل سنت )به نقل 

خن به میان ( این شخص ابوجهل دانسته شده است؛ و از واقعه خاصی س606، ص10البیان، جشیعه هم از آنها نقل شده )مجمع

از نخواند بلكه تكذیب تصدیق نكرد و نم»را نیامده، بلكه صرفا گفته شده كه ابتدا این آیات، درباره او نازل شد كه او پیامبر 

باس او گرفت  لپیامبر از « كسانش روان شد با نخوت و غرور يبه سو سپس»بعد كه این آیه نازل شد كه « كرد و رویگردان شد

هدید ه جهنم تب( و با این تعبیر او را 35-34)قیامت/« سزاوارت است، پس سزاوار؛ سپس سزاوارت است، پس سزاوار»و فرمود 

 كرد.

( و هم در كتب شیعه )مثال 392-391، ص2شواهد التنزیل، جب. در برخی روایات كه هم در كتب اهل سنت )مثال  

حذیفه،  ( از قول/qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-16، شأن نزول، 374( آمده )جلسه516-517تفسیر فرات الكوفی، ص

اي كه از این واقعه مربوط به واكنش یك نفر به نصب امیرالمومنین ع در روز غدیر دانسته شده، اما خود حذیفه ویا راوي

 حذیفه نقل كرده )مثال مجاهد( اسم آن شخص را نگفته است. )نگاه كنید به شأن نزول آیه حاضر(

؛ تسلیة المجالس، 39، ص3؛ مناقب آل أبی طالب ع، ج397ص ،2تفسیر القمی، جج. در روایاتی كه در اغلب كتب شیعه )

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

وط به واكنش یك ( از قول اشخاصی همچون ابوذر غفاري، عمار یاسر، و نیز امامان باقر ع و كاظم ع آمده، این واقعه مرب392

، 389معرفی شده است. )شأن نزول جلسه« معاویه»نفر به نصب امیرالمومنین ع در روز غدیر دانسته شده، و آن شخص 

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

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

معرفی شده است.  در روز غدیر و آن شخص، عمر بن خطابمربوط به واكنش یك نفر به نصب امیرالمومنین ع این واقعه 

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

                                                      
 تکمله.  1

آری، ]در حالي که[ تواناییم  کنیم؟هایش را جمع نميکند که هرگز استخوانآیا انسان چنین حساب مي) 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 مي( را هم ابوجهل مي35-31دیدگاه الف که شأن نزول این آیات )

؛ نش را دنبال کنپس چون آن را خواندیم، آنگاه خواند؛ که برعهده ماست جمع کردن آن و خواندنش؛ را به آن به حرکت درنیاور برای اینکه بدان بشتابي

 ارتباط با کل سوره و به عنوان جمله معترضه بداند.( را بيشك برعهده ماست بیانشوانگهي بي

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

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

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

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-16/
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/
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 «یأَهْلِهِ یَتَمَطَّ یثُمَّ ذَهَبَ إِل؛ ىلّ وَ لَكِن كَذَّبَ وَ تَوَ» (2

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

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

 شناسينکته انسان

ا براي مخفی هر باوري و خصلتی كه انسان داشته باشد، ظهور و بروزي در رفتارهایش دارد؛ حتی اگر تمام تالش خود ر

 د. كردن آن مطلب در پیش گیر

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

 (26البالغه، حكمتشود. )نهجمگر اینكه در لغزشهاي زبانش و چین و چروكهاي صورتش آشكار می

 

 «یلِهِ یَتَمَطََّأهْ یثُمَّ ذَهَبَ إِل( »3

 بسنده نكرد؟« 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

 ستند.كنند در برابر حقیقت بایبه آنهاست كه جرات می

ت با پیامبر ( آن كسی كه به مخالف1خواهد نشان دهد كه در واقعه خاصی كه این آیه درباره آن است )تدبرب. شاید می

ن مخالفتش به جمع اي هم با او، همچون اهل و عیالش، همراه بودند، كه او پس از ایص اقدام كرد، تك و تنها نبود، بلكه عده

 آنها پیوست.

 ج. ...

 

 

 2/2/1396                                        يلَكَ فَأَوْل يأَوْل   34( آیه 75قیامت ) ( سوره392

 ترجمه

 سزاوارتر است براي تو، و سزاوارتر؛

 ای و نحوینکات ترجمه

 «لَكَ أَوْلی»

                                                      
 373جلسه 2نوشت( را هم با توجه به برخي روایات )پيندازدیعذر ب یهاهرچند پردهانسان بر وضع خویش آگاه است، این سوره )بلکه  15

2#_ftn/15-75-qiyamah-http://yekaye.ir/alتوان دانست.( کامال مرتبط به همین واقعه مي 

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-15/#_ftn2
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عد خاصی بر ز یك بُخواهند بگویند شخصی ارود در مقام مقایسه است و میبه كار می...« فالنٌ أولی لـ »وقتی تعبیر 

 دیگران سزاوارتر است و در آن مورد اولویت دارد. 

« به چه چیزي»یا « از چه جهت»بدون هیچ وصف و قیدي بیاید )یعنی نگویند « أولی لك»اما درباره اینكه وقتی تعبیر 

 ند از:م آنها عبارتاند. اهأولی است( آنگاه مراد از آن چیست، هم اهل لغت و هم مفسران مطالب متعددي بیان كرده

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 معناي  nahl-yekaye.ir/an//http:/ 2-016-100 144و جلسه  1 /055-005

گویند كه نزدیكترین كسی است سرپرستی كار شخص دیگر را برعهده گرفته است. از از این جهت ولی می« ولیّ»می كند و 

مشتمل بر « ولی»رود؛ و با توجه به اینكه ه شمار میبرند كه نوعی تهدید برا براي دشنام دادن به كار می« أولی لك»نظر او 

و برخی هم « نزدیك شود به تو چیزي كه هالكت كند»یعنی « أولی لك»است؛ و از اصمعی نقل كرده كه گفته « قرب»معناي 

 ،6ج ،اللغة المقاییس معجمرود. )اند این تعبیر هنگام حسرت خوردن بر چیزي كه مخاطب از دست داده، به كار میگفته

 (141ص

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

دهند یك تعبیر تهدیدآمیز است كه با آن كسی را كه در شُرُف هالكت قرار گرفته هشدار می« فَأَوْلى لَكَ أَوْلى»و گفته است تعبیر 

 مورد است یافته نجات هالكت از خوارى و ذلت با كه را كسىخواهد انجام دهد خودداري كند؛ و یا اینكه ري كه میتا از كا

خواهند شخص را به شود گویی میو غالبا با تكرار استفاده می .نشود مبتال سرنوشتى چنین به دوباره تا دهندمى قرار خطاب

نیز « ولی»(. البته وي هنگام بحث از ماده 100ص القرآن، ألفاظ )مفردات ادار كنندتامل در كاري كه باید از آن خودداري كند و

در این صورت به معناي "گوید كند و میاي به این تعبیر میدوباره اشاره« است« ولی»گفته شده این تعبیر از ماده »با این تعبیر 

                                                      
 بیان شد: . آنجا 1

 پسرعمو، قسم،هم صاحب، آزادشده، یبرده آزادکننده، معاني به که است باب همین از «مولي» و کندمي «قرب» بر داللت آن، ریشه و اصل: »«وليّ»

 آنها بین نباشد آنها از که زییچ که است شيء دو بین ایرابطه ولي،» دیگر، تعبیر به( 141 /6اللغة المقاییس معجم) «رودمي کار به همسایه یاور، و ناصر

 وقتي( 885/القرآن فاظأل مفردات) «اعتقاد نصرت، دوستي، دین، نسبت، مکان، حیث از نزدیکي در شودمي گرفته استعاره همین برای و نیندازد فاصله

 شخص امور تدبیر یعني والیت» پس( 141 /6اللغة المقاییس معجم) است گرفته برعهده را ب امور سرپرستي الف یعني است، ب ولي الف که شود تعبیر

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

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

 (.آموزدانش ولي مثال)

 . در آنجا بیان شد: 2

 کرده پیدا( پذیرش و قبول)=  عهمطاو معنای رفته، «تفعُّل» باب به چون که است( سرپرستي با توام دوستي) «ولي» ماده از «تولي: »«یَتَوَلَّوْنَهُ»

 به» یا «کنند قبول خود رب را او سرپرستي»: شودمي اشساده ترجمه که باشدمي( کردن قبول وليّ عنوان به را شخصي) «والیت قبول» معنای به لذا است؛

 «دهند تن اشسرپرستي

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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 اندویا گفته ؛«نزدیكت كنند ]به هالكت[»تعدي است به معناي اند این فعلی مباشد و یا گفتهمی« عقاب براي تو سزاوارتر است»

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

دیگران  ( و689است )اساس البالغه، ص« ویل لك: واي بر تو»به معناي « أولی لك»ج. زمخشري گفته است كه تعبیر 

« أولی»بوده كه به « لأوی)»بوده است كه در وزن أفعل رفته و جابجایی رخ داده است « ویل»ند كه در واقع ماده آن، اتوضیح داده

 (267ص،5شود( )تفسیر بیضاوي، جتبدیل می« أدنی»كه به « أدون»تبدیل شده است، همانند 

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

 حدیث

زاوارتر است سزاوارتر است براي تو، و سزاوارتر؛ سپس س»فرماید: امام جواد ع درباره این سخن خداوند كه می ( از1

 سوال شد. فرمودند:« براي تو، و سزاوارتر

 فرماید: دور باد از تو خیر دنیا، دور باد؛ و دور باد از تو خیر آخرت.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:« فَأَوْلى 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 

به تعبیر عامیانه، اند همان سزاوارشان بوده است؛ خواهد تاكید كند كه آن وضعیتی كه داشتهالف. این تعبیري است كه می

گزاري و ...( لیاقتت همین وضع و حال كنی و نه نماز میخواهد بگوید این حالی كه براي تو وصف شد )كه نه تصدیق میمی

نَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِیهَا الْقِتالُ رَأَیْتَ الَّذِی»است تا به عذاب برسی؛ شبیه تعبیر پایانی این آیه 

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

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

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

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

 (606، ص10البیان، جنزدیك گردانَد. )مجمع

 (606، ص10ج ان،یالب)مجمع و را رها كنیم.ج. مذمت كردنت سزاوارتر است از اینكه ت

 (606، ص10البیان، ج( )جبائی، به نقل مجمع1د. از خیرات دنیا دور باشی و همین طور از خیرات آخرت )حدیث

از ماده « اولی»( )در اینجا 606، ص10البیان، ج)مجمع ه. در دنیا شر در پی تو بیاید، و در آخرت هم شر در پی تو بیاید.

 دانسته شده است(« در پی آمدن»به معناي « یلیولی، »
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 (606، ص10ج ان،یالبمجمعقتاده، به نقل )و. این وعید ]وعده به عذاب[ پشت وعید است 

 (267ص،5است؛ یعنی واي بر تو، پس واویال )تفسیر بیضاوي، ج« ویل»ز. از 

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

 و. ...

 

 «یلَكَ فَأَوْل یأَوْل( »2

 او نه تصدیق كرد و نه نماز خواند، بلكه تكذیب كرد و روگرداند؛ سزاوار تو همین است و همین.

ی كند اي، اگر كسی اعمال و رفتارت و باطن تو را بررسخواهد بفرماید اي كسی كه از حق رویگردان شدهشاید می

 فهمد لیاقتت همین بوده است و از تو جز این انتظاري 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

 1ان بوده است.رسد لیاقتش همكند، به هرجا كه می( و حاال كه بر اساس شاكله خودش عمل می84)اسراء/

 به قول مالي رومی:

 بغلگنده يكه ا دیگویهم نیا   2لعَل با جُگُ يبا زبان معنو

 آن نفرت كمال گلستان هست   گمانیز گلشن ب یزانیگر گر

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

 یكه از كان من دیگمان آ نیا   ی دن يتو با من ا يزیامیب ور

 خوشتر وطن 3نیمل را در چَعَجُ مر    چمن بدیزیم يرا جا بالنبل

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

 

 

 3/2/1396                                    يلَكَ فَأَوْل يثُمَّ أَوْل   35( آیه 75( سوره قیامت )393

 ترجمه

 سپس سزاوارتر است براي تو، و سزاوارتر؛

                                                      
 شود به مضمون این حدیث که:تواند صرفا بیان حال باشد نه مذمت؛ و آنگاه شبیه ميدهد اما مي. این عبارت اگرچه بي مذمت مي 1

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

 (44ص،2)کافي، ج دٌ أَحَداًتَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ یَلُمْ أَحَ 

 .کنديم هیتغد واناتیکه از مدفوع ح یاحشره غلطان،نیجُعَل: سرگ.  2

 .واناتیح نیادرار و سرگ.  3

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh46/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh46/
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 های ایشان تسليت بادالسالم بر تمامي شيعيان و دوستداران و دلسوختگان مصيبتالحوائج امام موسي بن جعفر عليهشهادت باب

 حدیث

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

 شروع نامه چنین است:

اید ، و كوشیدهو آن را پشت سرتان انداخته اما بعد، مدتهاست كه تو و دوستانت، همان اولیاي شیطان، حق را افسانه خوانده،

ا به تمام و كمال رساند هرچند كه گذارد جز اینكه نورش ركه نورش را با فوت كردن خاموش كنید؛ در حالی خداوند نمی

 كافران كراهت داشته باشند.

رسد و تو آواره به جانم سوگند، علم در مورد تو جاري خواهد شد و نور با كوچك و ذلیل كردنت به تمام و كمالش می

ی كه نه یاوري گیري، در جایشوي؛ و جزاي عملت را میها، پس زده میو رانده شده یا كشته و هالك، همچون پس زدن سگ

 داري و نه فریادرسی؛

فرسایی كردي و به جانم سوگند غیر تو كسی او را نكشت و جز تو كسی او را خوار نكرد؛ در كمین و درباره عثمان سخن

دهد؛ كارانه آرزوها در سر پروراندي، این بود آنچه از تو بروز كرد و كار خودت بر آن شهادت میحوادث تلخ نشستی و طمع

 گیرت شود.تر از گناه او و بزرگتر از خطاي او دامنامیدوارم كه چیزي عظیمو من 

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

شوهر پدر و زنانشان را بیانشان را بیسهم و جُمَح و مخزوم را به هالكت رساندم و فرزندهاي بنیشمس و فرعوناز خاندان بنی

 كردم؛ 

اي، روزي كه برادرت حنظله را كُشتم و او را از پایش گرفته در چاه آورم مطلبی را كه فراموشش نكردهو به یادت می

ار كردي انداختم، و برادرت عُمَر ]= عمر بن ابوسفیان[ را اسیر كردم و گردنش به پایش بستم؛ و در طلب تو برآمدم و تو فر

كنم، تو سومین آنها بودي؛ و من به ها را دنبال نمیگریختی؛ و اگر نبود كه من فراريدر حالی كه بسرعت این سو و آن سو می

 ]كشتن[ تو سزاوارتر بودم؛ 

خورم كه هیچ برگشتی در آن نباشد ]= عهدي كامال قطعی[ كه اگر روزگار باز هم بین من و تو به خداوند سوگندي می

المثلی براي مردمان شود، و تو را همچون شتري ناتوان بر زمین بكوبم تا كند، تو را چنان كنم كه تا ابد حكایتت ضرب جمع

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

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

  معاویة إلى آخر كتاب على ع له وقفت

 وَ  بِأَفْوَاهِكُمْ إِطْفَاءَهُ حَاوَلْتُمْ وَ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ نَبَذْتُمُوهُ وَ أَسَاطِیرَ الْحَقَّ الشَّیْطَانِ أَوْلِیَاءُ أَوْلِیَاؤُكَ وَ أَنْتَ دَعَوْتَ مَا فَطَالَ بَعْدُ أَمَّا

 مَدْحُوراً  طَرِیداً لَتُخْسَأَنَّ وَ قَمْأَتِكَ وَ بِصِغَرِكَ النُّورَ لَیُتِمَّنَّ وَ فِیكَ الْعِلْمَ لَیُنْفِذَنَّ عَمْرِيلَ وَ الْكافِرُونَ كَرِهَ لَوْ وَ نُورَهُ یُتِمَّ أَنْ إِلَّا اللَّهُ یَأْبَى

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

 أَنْ  لَأَرْجُو إِنِّی وَ فِعْلُكَ عَلَیْهِ دَلَّ وَ مِنْكَ ظَهَرَ  فِیمَا طَمَعاً الْأَمَانِیَّ لَهُ تَمَنَّْیتَ وَ  الدَّوَائِرَ بِهِ تَرَبَّصْتَ لََقدْ وَ سِوَاكَ خَذَلَهُ لَا وَ غَیْرُكَ
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 مَنْ عَلِمْتَ قَدْ وَ یَدِي لَفِی قَائِمَهُ إِنَّ  وَ السَّیْفِ صَاحِبُ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ ابْنُ فَأَنَا خَطِیئَتِهِ مِنْ  أَكْبَرَ وَ ذَنْبِهِ مِنْ أَعْظَمَ عَلَى بِهِ أَلْحَقَكَ

 لَسْتَ  مَا أُذَكِّرُكَ وَ نِسَاءَهُمْ أَیَّمْتُ وَ أَبْنَاءَهُمْ أَیْتَمْتُ وَ مَخْزُومٍ  وَ جُمَحَ وَ سَهْمٍ بَنِی فَرَاعِنَةِ وَ شَمْسٍ عَبْدِ بَنِی صَنَادِیدِ مِنْ بِهِ قَتَلْتُ

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

 جَوَامِعُ  إِیَّاكَ وَ جَمَعَتْنِی لَئِنْ فَاجِرَةٍ غَیْرِ بَرَّةٍ أَلِیَّةَ بِاللَّهِ لَكَ أُولِی أَنَا وَ ثَالِثَهُمَا لَجَعَلْتُكَ فَارّاً أُتْبِعُ لَا أَنِّی لَا فَلَوْ حُصَاصٌ لَكَ وَ فَفَرَرْتَ

 ...الْحاكِمِینَ خَیْرُ هُوَ وَ بَیْنَكَ وَ بَیْنِی اللَّهُ یَحْكُمَ حَتَّى مَنَاخِكَ فِی بِكَ لَأُجَعْجِعَنَّ وَ أَبَداً لنَّاسُا بِهِ  یَتَمَثَّلُ مَثَلًا لَأَتْرُكَنَّكَ الْأَقْدَارِ

 تدبر

 «یلَكَ فَأَوْل یثُمَّ أَوْل( »1

 این آیه مطلب آیه قبل را تكرار كرد. رمز این تكرار چیست؟

به منظور « لَكَ یوْلأَ»اند كه اساساً وقتی تعبیر ( و حتی برخی گفته114، ص20یزان، جالف. این تكرار براي تاكید است )الم

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

مربوط  اي، براي تاكید مضمون خود آن آیه است؛ اما تكرار دو آیه، یكی مربوط به دنیاست و یكیب. ]تكرار در هر آیه

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

شود، یعنی[ سزاوارت است آنچه در لحظه مرگت خواهی ج. ]شاید این مراحلی است كه او با نتیجه عملش مواجه می

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

 2(606، ص10البیان، جسپس سزاوارت است وضعیت تو در جهنم. )مجمع

اند، چنانكه انستهعالم د د. ]با توجه به اینكه چهار تكبیر ابتداي نماز را برخی اشاره به برداشته شدن حجابها از چهار مرتبه

 گوید:حافظ می

 من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق

 چار تكبیر زدم یكسره بر هر چه كه هست

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

س واى بر روح واى بر جسم ناسوتى تو، پاشد، یعنی[ چه بسا، این هم اشاره به تهدید انسان در چهار مرتبه وجودیش ب 

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

اي پیاپی ( تهدیدها و تحقیره تَوَلَّىوَ لِكنْ كَذَّبَ وَ؛ فَال َصدَّقَ وَ ال صَلَّىه. در برابر انكارهاي پی در پی و تكبرهاي مستانه )

 (316، ص10الزم است. )تفسیر نور، ج

 و. ...

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

 ي.لجبائعن ا

 ر.قیل أولى لك ما تشاهده یا أبا جهل یوم بدر فأولى لك في القبر ثم أولى لك یوم القیامة فلذلك أدخل ثم فأولى لك في النا  .2

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh24/
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 «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 جدي نمی

ایب به مخاطب برگشت و در آیات بعد دوباره ضمیر ضمیر از غ و تصدیق نبود و ... را توصیف كرد. یكدفعه در این دو آیه،

 اي در این تغییر ضمیر در این دو آیه ممكن است مد نظر بوده باشد؟گردد. چه نكتهبه غایب برمی

الف. این آیه در مقام تهدید است و براي اثرگذاري تهدید و در مقام مواخذه، ضمیر مخاطب موثرتر است، حتی در مورد 

كنیم كه كار اشتباهی انجام داده است. در هنگام رسی هم نظیر دارد. مثال حكایت شخصی را تعریف میشخص غایب. )در فا

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

 «(مرا گوش ندادي...

آن انسانی كه محل بحث بود، بلكه در مورد هر انسانی كه خود را مخاطب قرآن تنها درباره بسا این مطلب، نهب. چه

آید، خدا و خواهد به همه ما در این زمینه هشدار بدهد كه در مورد آنچه بر سرمان میبسا میبیند، صادق است؛ و قرآن چهمی

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

 ناسيشنکته تخصصي انسان

رسد، كامال دهد؛ و در نتیجه، هرچه در هر لحظه به هر انسانی میحساب رخ نمیاي اتفاقی و بیدر نظام عالم هیچ واقعه

شده، و متناسب است با تمام ابعاد وجودیش و فعالیتهایی كه انجام داده؛ به نحوي كه دقیقا سزاوار آن بوده است! البته حساب

نیست؛ بلكه كسی مثل امام حسین ع نیز براي اینكه به درجات بسیار باالي قرب خدا برسد،  این سزاوار بودن لزوما مذمت

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

 اوارت است سزاوار.دهد سزاوارت است سزاوار، وباز هم سزپس هیچگاه بر خدا خُرده نگیر و بدان كه هرچه رخ می

 تذكر

اي شود براي سكون و تسلیم شدن در برابر مشكالت وضع موجود. اگر وضع موجود ما مشكالتی این سخن، نباید بهانه 

ایم سزاوار بسا چون دست روي دست گذاشتهدارد، سزاوارش هستیم، اما نه به این معنا كه دست روي دست بگذاریم؛ بلكه چه

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

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

 ج. ...

 

 «یلَكَ فَأَوْل یثُمَّ أَوْل( »3

  یبه خود كن یهر چه كن

 یو بد كن كیگر همه ن

 تو يكس نكند به جا
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 یخود كن يآنچه به جا

 است اما منبع آن را نیافتم(« اوحدي»را منسوب به )این شعر ظاه

 

 

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

 نکات ترجمه

می باشد « چیزي را به حال خود رها كردن»و « مهمل گذاشتن»می باشد كه این ماده در معناي « سدو»از ماده « سُديً»

به زمینی می گویند كه كامال بكر باشد و نه اثري در آن باشد و « ارض سدي»( چنانكه مثال 150ص ،3ج اللغة، مقاییس معجم)

 1(59، ص8نه كسی در آنجا ساختمانی بنا كرده باشد )المحیط فی اللغه، ج

 این ماده تنها همین یكبار در قرآن كریم آمده است.

 

 حدیث

 ست امیرالمومنین ع بر منبر نمی رفت، مگر اینكه اغلب در ابتداي خطبه اش می فرمود:( روایت شده ا1

 خود حال به و شود؛ مشغول[ بازي] لهو به كه است نشده آفریده بیهوده و عبث انسان كنید! پیشه الهی تقواي! مردم اي

می شود كه آن نآراسته، جایگزین آخرتی براي او  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، حكمت

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

دی( سازگار فکر صحیح باشد، خواه برنامه نداشته باشد یا هدفش اصیل نباشد. اما به نظر مي رسد این معنا با برخي کاربردهای این واژه )مانند ارض سو 

 ( سخن ایشان بدین قرار است:89ص ،5ج الکریم، القرآن کلمات في نباشد. )التحقیق

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

 في ال و کیفا ال و کمّا منظّمة غیر فانّها ل،اللی في النازلة البلّة و الندى ذلك من.لغوا الباطلة المهملة الحرکات في 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 في مخصوص مشي كذل من و. الجریان

 بدون وردم في المادّة القاط یصحّ ال و استعماالتها، موارد في مالحظتها من بدّ ال و المادّة، في مأخوذة القیود فهذه  .مهمل اللحمة قبل و نفسه في فهو طوال،

 باألمور المشتغل أنّ -ثانیا و .المادّة في 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 الدنیویّة

 ....تعالى اللّه الى سلوکه في منظّم صحیح برنامج ال و مراقبة ال و محاسبة أموره في له لیس غیره، أو مؤمن من فرد کلّ یشمل و بل کلّها، المقصودة
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 سُدًى تُرِكَ لَا وَ فَیَلْهُوَ عَبَثاً امْرُؤٌ خُلِقَ فَمَا اللَّهَ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا خُطْبَتِهِ أَمَامَ قَالَ إِلَّا الْمِنْبَرُ بِهِ  اعْتَدَلَ قَلَّمَا ع أَنَّهُ رُوِيَ وَ ع قَالَ وَ

 هِمَّتِهِ بِأَعْلَى الدُّنْیَا مِنَ ظَفِرَ الَّذِي الْمَغْرُورُ مَا وَ عِنْدَهُ النَّظَرِ سُوءُ قَبَّحَهَا الَّتِی اآلْخِرَةِ مِنَ بِخَلَفٍ لَهُ تَحَسَّنَتْ  الَّتِی دُنْیَاهُ مَا وَ فَیَلْغُوَ

 .سُهْمَتِهِ بِأَدْنَى اآلْخِرَةِ مِنَ ظَفِرَ الَّذِي كَاآلْخَرِ

 تدبر

 «يأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد( »1

 نیانسان چن ایآ: نَجْمَعَ عِظامَهُ أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ»فرمود:  3گردد كه در آیهآخر این سوره به نوعی به ابتداي آن برمی

  «م؟یكنیرا جمع نم شیهاكه هرگز استخوان كندیحساب م

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

 (115، ص20اي هم در كار نخواهد بود؟ )المیزان، جاش نیست و مواخذهنیست و در نتیجه تكلیفی برعهده

 

 «يأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 2

)درباره اینكه  كشدیرا به چالش م« انسان»مدل حساب و كتاب كردن  نیاست؛ در واقع، قرآن ا ياستفهام انكار هیآ نیا

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

 .انسان يناروا يهااز حساب و كتاب یكیاست به  يهشدار هیآ نیا ؛ و (115/

 شناسينکته انسان

 تفاوت بسیار است.« شدن نهادهبه خود وا» و« تناختیار داش» بینودي مختار آفریده؛ اما را موجخداوند انسان 

ها، یكی را برگزیند؛ اما این بدان معنا نیست كه اختیار داشتن، یعنی این امكان براي انسان وجود دارد كه در برابر دوراهی

و براي عاقبت ؛ و هركدام را انتخاب كند در نظام عالم ، تفاوتی نباشدشودبدان ختم می دو راهیمقصدي كه هر یك از این بین 

 .فرقی نكند او،

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

 انسان خواهد شد:

« میل»ها صرفا تابع ها را؛ یعنی در این دو راهیدر گروي این است كه راه انسانیت را بپوید، نه راه حیوان مندي انسانارزش

راه صحیح را بیابد و آن را اختیار كند؛ آن حیوان است كه هر لحظه بر  بلكه با تامل عقالنی، و خواسته فوري خویش نباشد؛

كند؛ چرا كه به خود واگذاشته اي بخواهد، به همان عمل میاش در هر لحظهكند و هركاري كه غریزهش رفتار می«میل»اساس 

 شده است.

 

 «يأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 3

و او را براي  توان هر انسانی را بدان هشدار دادهاي حساس زندگی میاین آیه از آیاتی است كه در بسیاري از موقعیت

 ؛ از جمله انسانی كه:یش كمك كردخو نارواي غلبه بر موضع

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
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 الف. در دنیا فرو رفته و آخرت را فراموش كرده است.

 گیرد.دین الهی و دستورات خدا را جدي نمی اي زندگی خود،هریزيدر برنامهب. 

 است. بسا خودكشیو چه هاي زندگی او را احاطه كرده و در شُرُف ناامیديسختیج. 

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

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

 كند و چیزي نمانده كه وسوسه انجام گناه بر او غلبه كند.گناهی در جلوي چشمش خودنمایی می. و

 گذراند.گري روزگار می. زندگی را جدي نگرفته و با تنبلی و الابالیز

 مسئولیتی را برعهده گرفته، اما به جاي انجام مسئولیت، به فكر جیب خویش است.. ح

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

 . ...ي

 

 «يأَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُد»( 4

اي را نهد، شریعت و برنامهجهان به حال خود وانمی كسی كه باور دارد كه خداوند بقدري مهربان است كه ما را در این

 گیرد.كه خداوند متعال براي زندگی ما فروفرستاده، جدي می

 شناسيتاملي در دین

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

شان هم این است ورزند؛ و مهمترین بهانههاي زندگی اصرار مینند و بر جدا كردن دین از عرصهكبه سكوالریسم افتخار می

 كنند!تر اینكه این را راهكاري براي حفظ قداست دین معرفی میو عجیب كنند!اي از دین سوءاستفاده میكه عده

این چه استداللی است كه چون ، امر مقدسی كه در زندگی من هیچ اثري نگذارد، مقدس بودنش چه ارزشی دارد؟ آخر

مورد سوءاستفاده قرار هر چیزي )از جمله تعالیم الهی( را اي منافق در جامعه وجود دارد كه براي اغراض نفسانی خود عده

  ؟!تا مقدس بماند مدهند، پس اصال براي تعالیم خدا ارزشی قائل نشویمی

 افتد كه:آدم به یاد این شعر می

 به شوشتر زدند گردن مسگري!    گنه كرد در بلخ، آهنگري

 

 ( حكایت5

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

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

 درباره این معضل چه نظري دارید؟ لند گفت: اي جماعت مهاجر و انصار،حل مناسبی ارائه نداد. با صداي ب

 مومنان و خلیفه پیامبر ص هستی و كار به دست خودت است.گفتند: تو امیر 
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( سپس  70)احزاب/« اید تقواي الهی پیشه كنید و سخن محكم بگوییداي 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؟آیا منظورت علی بن ابیگفتند: 

 تواند همچون او بزاید؟و آیا دیگر مادري میكند؟گفت: چه كسی با او برابري می

 گفتند: آیا او را نزد تو حاضر كنیم؟

 هاشم و خاندان پیامبر خدا ص را؟ بیایید ما نزد او برویم.گفت: هیهات! بزرگی از بنی

ود و با خود ی ع رفتند و او را در كنار دیواري یافتند كه مشغول تعمیر آن بپس عمر و همراهیانش به سراغ حضرت عل

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

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

مومنین ع[ گفت: اما به خدا سوگند اي ابوالحسن ]= كنیه امیرال سپسله را مطرح كرد و جوابی نیكو گرفت. عمر مسا

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

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

 ( 17)نبأ/ «قیامت[، میقات همگان است

 عمر دست روي دست زد و با ناراحتی از آنجا رفت.

این حكایت، با نقل از راویان متعددي همچون حكم بن مروان، شریح قاضی، جبیر بن حبیب، و ... در كتب مختلفی آمده 

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

                                                      
اسِ وَ الْمُهَاجِرِینَ نَزَلَتْ قَضِیَّةٌ فِي زَمَانِ خِلَافَتِهِ فَقَامَ لَهَا وَ قَعَدَ وَ ارْتَجَّ وَ نَظَرَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّ  وَ مِمَّا رَوَاهُ الْحَکَمُ بْنُ مَرْوَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.  1

وَ   رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْأَمْرُ بِیَدِكَ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَوَ الْأَنْصَارِ مَا ذَا تَقُولُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالُوا أَنْتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ خَلِیفَةُ 

الْمُؤْمِنِینَ کَأَنَّكَ أَرَدْتَ َعلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَّى نَعْدِلُ عَنْهُ وَ هَلْ لَقِحَتْ  رَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَتَعْلَمُنَّ مَنْ صَاحِبُهَا وَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا فَقَالُوا یَا أَمِی

وَ لَا یَأْتِي فَقُومُوا بِنَا إِلَیْهِ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَ مَنْ مَعَهُ  مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص حُرَّةٌ بِمِثْلِهِ قَالُوا أَ نَأْتِیكَ بِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ هَیْهَاتَ هُنَاكَ شِمْخٌ مِنْ هَاشِمٍ وَ نَسَبٌ

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

نِینَ عَلِيُّ بْنُ دْ أَرَادَكَ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَ لَکِنْ أَبَى قَوْمُكَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِسَکَتَ فَسَکَتُوا وَ سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ مَسْأَلَتِهِ فَأَصْدَرَ جَوَابَهَا فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ لَقَ

بِإِحْدَى یَدَیْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ خَرَجَ مُسْوَدَّ اللَّوْنِ کَأَنَّمَا یَنْظُرُ فِي  أَبِي طَالِبٍ ع یَا أَبَا حَفْصٍ عَلَیْكَ مِنْ هُنَا وَ مِنْ هُنَا إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کانَ مِیقاتاً قَالَ فَضَرَبَ عُمَرُ 

 سَوَادٍ.

لحسین بن محمد السیني قال قرأت على ظهر کتاب أن عمر نزلت به نازلة فقام لها و قعد و ترنح لها و تقطر و قال لمن عنده معشر حدثني ا.  2

ثم قال أما و « ولُوا قَوْلًا سَدِیدااللَّهَ وَ قُ الحاضرین ما تقولون في هذا األمر فقالوا یا أمیر المؤمنین أنت المفزع و المنزع فغضب و قال یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا

و دعوت به یا أمیر اهلل إني و إیاکم لنعلم ابن بجدتها و الخبیر بها قالوا کأنك أردت ابن أبي طالب قال و أنى یعدل بي عنه و هل طفحت حرة مثله قالوا فل

ؤتى و ال یأتي فامضوا بنا إلیه فانقصفوا نحوه و أفضوا إلیه فألفوه المؤمنین قال هیهات إن هناك شمخا من هاشم و أثرة من علم و لحمة من رسول اهلل ص ی

إلى آخر السورة و دموعه تهمي على خدیه فأجهش الناس « أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً»في حائط له علیه تبان و هو یترکل على مسحاته و یقرأ 
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واقعة فأصدر جوابها فقال عمر أما و اهلل لقد أرادك الحق و لکن أبى قومك فقال یا أبا حفص خفض لبکائه فبکوا ثم سکت و سکتوا فسأله عمر عن تلك ال

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

ي: کنت أقضي لعمر بن الخطّاب، فأتاني یوما رجل، فقال: یا أبا امیّة إنّ رجال أودعني امرأتین إحداهما حرّة مهیرة و من المجموع: قال شریح القاض.  1

ا بقضائك، فلم و االخرى سریّة، فجعلتهما في دار و أصبحت الیوم و قد ولدتا غالما و جاریة، و کلتاهما تدّعي الغالم و تنتفي من الجاریة، فاقض بینهم

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

فزعها  عرف حیث مأصحاب النبي صلّى اللّه علیه و آله، و أمرني فقصصت علیهم ما جئت به، و شاورهم فیه، فکلّهم ردّ الرأی إليّ و إلیه، فقال عمر: لکن أ

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

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

، فقال: یا أمیر المؤمنین ما الذی جاء  قد نصّف أردانه و یبکي، فأمهلوه حتى سکن، ثم استأذنوا علیه، فخرج إلیهم و علیه قمیص  الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً 

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

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

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

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

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

لکتّاب و قد سئل تألیف هالل بن المحسن الصابي في حدیث طویل عن بعض ا« من قدّمه علمه»یقول علي بن موسى بن طاوس: و رأیت في کتاب 

 .إلى الجواب عنها، و ذکر عن اللبن ما ذکره علیه السالمعن هذه المسألة: أنّ موالنا علي بن أبي طالب علیه السالم سبق 

قة و من طریف ما رووه في المعنى الموصوف ما هو موجود في خزانة الکتب بالرباط المعروف بتربة االختالطیة بالجانب الغربي من بغداد في ور.  2

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

م فیها فقالوا یا عن الحکم بن مروان عن جبیر بن حبیب قال نزلت بعمر بن الخطاب نازلة قام لها و قعد و تریح و تعظوا ثم قال یا معشر المهاجرین ما عندک

ا هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً أما و اهلل إني و إیاکم لنعرف ابن بجدتها الخبیر بها فقالوأمیر المؤمنین أنت المفزع و المترع فغضب ثم قال یا أَیُّ

اهلل  رسولکأنك أردت ابن أبي طالب قال و أنى یعدل بي عنه و هل طفحت حرة بمثله قالوا لو بعثت إلیه قال هیهات هناك شمخ من بني هاشم و لحمة من 

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

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

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

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

ا 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 الْخَطَّابِ نَازِلَةٌ قَامَ لَهَ.  3

قَوْلًا سَدِیداً. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَرَفَ أَنَّهُمْ مَدَحُوهُ بِغَیْرِ رَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ الْمَرْجَعُ وَ إِلَیْكَ الْمَفْزَعُ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَالُوا یَا أَمِی

تِهَا الْخَبِیرَ بِهَا قَالُوا وَ مَنْ ذَاكَ کَأَنََّك تُشِیرُ ِإلَى عَلِيِّ بِْن هِ فَلَمَّا رَأَى َقوْلَ الِاسْتِهْزَاءِ مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَتَعْرِفُونَ ابْنَ نَجْدَصِفَتِهِ وَ حَلَّوْهُ بِغَیْرِ حِلْیَتِ 

نَ الرَّسُولِ وَ أَثَرَةٌ مِنْ عِلْمٍ یُؤْتَى نْهُ وَ هَلْ طَفَحَتْ حُرَّةٌ بِمِثْلِهِ قَالُوا فَلَوْ دَعْوَتَهُ فَأَتَاكَ قَالَ هُنَاكَ شِمْخٌ مِنْ هَاشِمٍ وَ لُحْمَةٌ مِأَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ فَأَنَّى یُعْدَلُ بِهِ عَ
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 5/2/1396                          1يمَنِيٍّ یُمْن أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ   37( آیه 75( سوره قیامت )395

 ترجمه

 شود؟!اي كه مقدر میاي نبود از منیآیا نطفه

 ویان راه دوست مبارک باد.آور راه زندگي برای ابالغ برترین پيام خدا به انسان بر همه رهپسالروز برانگيخته  شدن برترین پيام

 ای و نحوینکات ترجمه

 «یمْنیُ» و« مَنِیّ»

باشد ویا اینكه حكمی در مورد گیريِ( چیزي می)=اندازه« تقدیرِ»اي باشند. این ماده در اصل به معنمی« 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 

یل به حصول م»اند اصل این ماده به معناي ( برخی گفته779مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 276، ص5معجم المقاییس اللغة، ج)

( و 186، ص11ج التحقیق فی كلمات القرآن الكریم،گیري هم مد نظر باشد. )چیزي است كه البته در آن نوعی تقدیر و اندازه

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

 جهت باشد كه بروز و ظهور نوعی قصد و میل است.

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

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

 ( 307گردد )الفروق فی اللغة، صآن مقدر می

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

)منی « منی الرجل»معناي ( و برخی آن را هم200، ص20العروس، جشود )تاجآن مقدر میاز  اي كه به اراده خداوند انسانمنی

؛ لسان 1219، ص3كتاب الماء، ج) 2شود[اي كه از انسان خارج میاند ]یعنی اشاره است به منیاز آن مرد خارج شد( دانسته

 (.115، ص20باشد )المیزان، جمنی در رَحِم میاند كه این به معناي ریختن ( و حتی برخی تعبیر كرده293، ص15العرب، ج

                                                      
وَ دُمُوعُهُ  ىرَکَّلُ عَلَى مِسْحَاةٍ وَ هُوَ یَقْرَأُ َأ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُْترَكَ سُدىً أَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ یُمْنلَهَا وَ لَا یَأْتِي قَالَ فَتَوَجَّهُوا إِلَیْهِ فَوَجَدُوهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ یَتَ

یْهِ جَوَابَهَا فَلَوَى عُمَرُ یَدَیْهِ وَ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ أَرَادَكَ وَ لَکِنْ قَوْمُكَ أَبَوْا تَهْمِي عَلَى خَدَّیْهِ فَتَرَکُوهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بُکَائِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ عُمَرُ الْمَسْأَلَةَ فَأَصْدَرَ إِلَ

 لَمَ وَجْهُهُ کَأَنَّمَا یَنْظُرُ مِنْ لَیْلٍ.یقاتاً فَأَظْعَلَیْكَ 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؛یقرائات عشر،  انیز عاصم(، و در مقراء سبعه، حفص از عاصم )و نه شعبه ا انیدر م.  1

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

باشد، به  «يتُمن»که  ياما در صورت گردد؛يبرم «يمن»باشد، به کلمه  «يمنیُ»که  يدر صورت ر،یضم ( مرجع578القرائات االربعة عشر، ص يالمفصل ف

 (604، ص10ج ان،یالب. )مجمعگردديبرم« نطفة»

 از او خارج شود(. يکند که من یرا طلب کند )کار «يمن»هم آن است که شخص خودش « استمناء».  2
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 همگان مقدر شده است. يجهت كه برا نیاست از ا« مرگ» يبه معنا «ةیّمَنِ»

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

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

 ده است[.از همین ما« تمنا كردن»رود ]در فارسی تعبیر پشتوانه به كار میآمده، اغلب براي آرزوهاي بینادرست درمی

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

، امنیه و آرزویی در ( به معناي آن است كه با مشتبه كردن امور120-119)نساء/« منّی یمنّی»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 

ت كه در مقام صفت فعل مجهول اس« ییُمْن»؛ و «نطفة»جار و مجروري است كه متعلق است به « مِنْ مَنِیٍّ»لحاظ نحوي، به 

 باشد.می« منیّ »براي 

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

داند نمی این دو آید و در بیناي درمیاي آفریده شده و سپس به صورت جنازهعجب از خودخواه فخرفروش! فقط از نطفه

 شود.كه با او چه می

 242، ص1المحاسن، ج؛ 329، ص2الكافی، ج

 :ى عَنْ عِیسَى بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ععِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَ

 1.خُورِ وَ إِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ لَا یَدْرِي مَا یُصْنَعُ بِهعَجَباً لِلْمُخْتَالِ الْفَ 

 

 فرمایند:( امام حسین ع در فرازي از دعاي عرفه می2

یدي، سپس در از خاك آفر خدایا ! ... به نعمتت، ]آفرینش[ مرا آغاز كردي قبل از اینكه چیز قابل ذكري باشم؛ و مرا

 ها سكونت دادي، ایمن از آسیب حوادث و گردش روزگار ...صُلب

گانه، هاي سهتاي كه بیرون ریخته شده[ ابداع نمودي؛ سپس مرا در ظلماي كه مقدر شده ]یا: منیپس آفرینش مرا از منی

 اشتی.چیزي از كارم را به خودم وانگذ بین گوشت و پوست و خون، جاي دادي؛ مرا بر آفرینش خود شاهد نگرداندي و

ار بودم و از سپس مرا به دنیا آوردي در حالی كه تمام و كامل بودم و در گهواره حفظم كردي در حالی كه طفلی شیرخو

 شیري گوارا غذایم دادي و ...

 75، ص2اإلقبال باألعمال الحسنة، ج

                                                      
بْتُ لِلْمُتَکَبِّرِ عَلِيُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: عَجِ  آمده است:شبیه این روایت از امام سجاد ع .  1

 1، حدیث297ز از حضرت امیر ع هم قبال گذشت: جلسهو نی (328، ص2الکافي، 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/  

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-26/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-33/


168 

 رَفَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی ُدعَاءِ یَوْمِ عَ

لَابَ أَمْناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ وَ اخْتِلَافِ الدُّهُورِ ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَیْئاً مَذْكُوراً وَ خَلَقْتَنِی مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ أَسْكَنْتَنِی الْأَصْ... 

...1 

جْعَلْ إِلَیَّ حْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ، لَمْ تُشْهِدْنِی بِخَلْقِی، وَ لَمْ تَكَنْتَنِی ِفی ظُلُماتٍ َثالثٍ، بَیْنَ لَ، ثُمَّ أَسْفَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى

 شَیْئاً مِنْ أَمْرِي.

 ...نَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِیئابِیّاً وَ رَزَقْتَنِی مِثُمَّ أَخْرَجْتَنِی إِلَى الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَ

 

 تدبر

 «یأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْن( »1

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

نطفه همه ابعاد  اي بیش نبود و در اینكه زمانی نطفه داندمعین گردیده است. این انسان اگر به گذشته خود بنگرد، آیا نمی

كه امكان تبدیل آن  وجودي كنونی او نهفته بود؟ بویژه با پیشرفت علم ژنتیك، آیا واقعا قرار دادن آن همه حقیقت در یك نطفه

 اي وراي او ندارد؟كند، حكایت از یك برنامه و هدف جديبه این انسان را مهیا می

 

 «یكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنأَ لَمْ یَ( »2

ك نطفه بیند كه از یكند كه مهمل رها شده است در حالی كه اگر تطورات خود را بنگرد، میچگونه انسان گمان می

ته است كه او اي در نظر گرفاي دارد كه براي او برنامهارزش به این حد از كمال عقل و درك رسیده است؛ پس او سازندهبی

اش تعیین د نهاییاي كه او براي رشاز آنجا تا بدینجا آورده است؛ و سزاوار است به برنامه -ن اینكه خودش بخواهدبدو –را 

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

 

 «یأَ لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْن( »3

 نبود؟ يایاز من يانطفه فقط یك ایآ: را اضافه كرد و فقط به همین بسنده نكرد كه بگوید« یُمنی»چرا كلمه 

 خواهد اشاره كند به:بسا میبگیریم، چه« مقدر شدن»را به معناي « یُمنی»الف. بر اساس اینكه 

كند ن گمان میگیري شده بود، چرا اال. اینكه وقتی در حالت نطفه بودنش چنین همه چیز در وجودش مقدر و اندازه1الف.

 (1ست؟ )تدبركه به حال خود رها شده ا

 . ...2الف.

                                                      
كَ بِي وَ لُطْفِكَ لِي وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ فِي دَوْلَةِ أَیَّاِم اعِناً مِنْ صُلْبٍ إِلَى رَحِمٍ فِي تَقَادُمِ الْأَیَّامِ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ لَمْ تُخْرِجْنِي لِرَأْفَتِفَلَمْ أَزَلْ ظَ.  1

أَنْشَأْتَنِي وَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ کِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي رَأْفَةً مِنْكَ وَ تَحَنُّناً عَلَيَّ لِلَّذِی سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدَى الَّذِی یَسَّرْتَنِي وَ فِیهِ الْکَفَرَةِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَكَ لَ

 رَؤُفْتَ بِي بِجَمِیلِ صُنْعِكَ وَ سَوَابِغِ نِعْمَتِكَ
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 خواهد اشاره كند به:بسا میرا به معناي عملیات خروج منی بگیریم، چه« یُمنی»ب. بر اساس اینكه 

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

ست. اشد با چنان وضعی خارج شده اي 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    38 هی( آ75) امتیسوره ق( 396

 ترجمه

 ، پس سامان داد.اي[ بود، پس آفریداي ]شبیه خون منعقد شدهسپس عَلَقه

 نکات ترجمه

 «عَلَقَةً»

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

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

ارائه شد، به اشاره یكی از اعضاي محترم كانال،  351درباره این كلمه عالوه بر توضیحی كه در جلسه  .ماندیم یباق نزایآو

مستند علمی كوتاهی هم از اینكه بر اساس تحقیقات امروزین، انتخاب این واژه چه اندازه متناسب با این مرحله از تكوّن جنین 

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

 «سوّي»فَـ + « = يفَسَوَّ»

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

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

 حدیث

 كردند:خواندند، چنین با خداي خویش مناجات میهایشان می( امام سجاد ع در فرازي از دعایی كه بعد از نماز شب1

 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 آوردى، در حالى به حالى از مرا. افكندى فرو -اىپوشیده آن بر كه هاپرده آن

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

خواستی.  خود كه چنان دادى، دیگر سپس مرا آفرینشی پوشانیدى، گوشت استخوان بر آن و آنگاه استخوانی، ده(،جوی 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 كهاي بنده همان دادى،مى خود روزى بنده به كه

http://yekaye.ir/al-alaq-96-2/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
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 نه جویم، دمد خویش نیروى از كه ساختىمى ناچارم یا گذاشتىمى وا خود توان به حاالت این در مرا اگر ا !پروردگار

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

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

ظ مرا نزد تو حخود را وقفِ آن چیزي كنم كه  تا نگرفته است استوارى تو دادن روزى به اعتمادم همه، این بادرنگ نكرد؛ 

 كند...افزون می

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

 (بِالذَّنْبِ الِاعْتِرَافِ فِی هِلِنَفْسِ اللَّیْلِ صَلَاةِ مِنْ الْفَرَاغِ بَعْدَ السَّلَامُ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ)

 حَالًا صَرِّفُنِیتُ 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  وتاًقُ لِی جَعَلْتَ فَضْلِكَ، غِیَاثِ  عَنْ أَسْتَغْنِ  لَمْ وَ زْقِكَ،رِ إِلَى احْتَجْتُ إِذَا حَتَّى شِئْتَ؛ كَمَا آخَرَ خَلْقاً  أَنْشَأْتَنِی ثُمَّ  لَحْماً، الْعِظَامَ

 إِلَى التِالْحَا تِلْكَ فِی رَبِّ یَا تَكِلُنِی لَوْ  وَ. رَحِمِهَا قَرَارَ یأَوْدَعْتَنِ وَ جَوْفَهَا، سْكَنْتَنِیأَ الَّتِی لِأَمَتِكَ أَجْرَیْتَهُ شَرَابٍ وَ طَعَامٍ فَضْلِ

 ذَلِكَ تَفْعَلُ اللَّطِیفِ، الْبَرِّ غِذَاءَ ضْلِكَبِفَ فَغَذَوْتَنِی. بَعِیدَةً مِنِّی وَّةُالْقُ لَكَانَتِ وَ مُعْتَزِلًا، عَنِّی الْحَوْلُ لَكَانَ قُوَّتِی إِلَى تَضْطَرُّنِی أَوْ حَوْلِی،

 لِی أَحْظَى هُوَ الِمَ فَأَتَفَرَّغَ ثِقَتِی ذَلِكَ مَعَ تَتَأَكَّدُ  لَا وَ نِیعِكَ،صَ حُسْنُ بِی یُبْطِئُ لَا وَ بِرَّكَ، أَعْدَمُ لَا هَذِهِ، غَایَتِی إِلَى عَلَیَّ تَطَوُّلًا بِی

 .عِنْدَك

 

 باقر ع روایت شده است:( از امام 2

شود؛ و شده[ می هنگامی كه نطفه در رَحِم واقع شد، چهل روز در آنجا قرار می گیرد و چهل روز عَلَقه ]شبیه خون لخته

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

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

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 عوث میاي را بر او مبشود، فرشتهاو از شكم مادرش نزدیك می

هیب آن فرشته گریان نآید در حالی كه از كند و به روي زمین درمیافتد، میثاق را فراموش میزند كه از آن به فَزَع مینهیبی می

 است.

 16، ص6الكافی، ج

یَنَ قَاَل عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْ  وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

 :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

رْبَعِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَكُونُ عَلَقَةً أَ

یداً وَ اكْتُبَا لِلَّهِ الْمِیثَاقَ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِ مَلَكَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا كَمَا یُرِیدُ اللَّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّرَاهُ وَ اكْتُبَا أَجَلَهُ
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مَلَكاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَى الَّذِي أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ 

 1 بْكِی مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ.لَى الْأَرْضِ یَالْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إِ

 تدبر

 «يثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ ( »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 ه به حال خود رها شده است در حالی كه او را از وضعیت نطفه ]كه وضعیتی بتنكند كانسان چنین حساب می

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

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

 سر و سامانش داد.

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 سیري وجودي برایش مقدر نمود؟!

بداند، « ها شدهربه حال خود »اي كه از بین رفت، حق داشته باشد كه خود را ر، اگر به فرض محال، آن نطفهبه تعبیر دیگ

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

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

 

 «يفَخَلَقَ فَسَوَّ( »2

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

 اي بعد از آفرینش اولیه است. مقصود از این سر و سامان دادن )سوّي( چیست؟مرحله

، 10البیان، جگردند )مجمععضایش از هم متمایز میشود و ادهی میكه صورت اياي است به آن مرحلهالف. احتماال اشاره

یوانی هم كه در این مرحله با هیچ ح -تعین )مُضغه: شبیه گوشت جویده شده( شكل و بی(؛ یعنی از حالت گوشتی بی607ص

امهایش از نسانی كه تمام اندبه حالت یك ا -( 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 معكوس این مطلب، روایت شده ( البته از ابن/qyiamah-http://yekaye.ir/al-75-4 4، تدبر368جلسه

                                                      
 توان به اینجا هم مربوط دانست.ی گذشت که همگي را ميدیگر حادیثنوشت دوم( ا)بویژه در پي 310در جلسه.  1

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

http://yekaye.ir/sad-038-71-2/؛
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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یعنی اعضایش كامل گشت )به « سَوّي»در آن دمیده شد؛ و  یعنی روح« خلق»اند: است، یعنی به آنها نسبت داده شده كه گفته

 (738، ص30ج یر كبیر،نقل از تفس

 1ج. ...

 

 «يثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ ( »3

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

وم توجه به است؛ و د« وجوب و امكانبرهان »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

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

 اگر سر و سامان دادنی در كار است، كه هست، پس تو به حال خود رها شده نیستی.

 در اثبات خداوند متعالفلسفي تقریر دو برهان 

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

 (5و  4كند. )تدبرهاي اي است كه اذهان قوي را قانع نمیشكاالت فلسفیداراي ا

 

 «فَخَلَقَ( »4

 وجود و امکانبرهان  

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

 « ممكن است موجود باشد»یا 

 «. ممكن نیست موجود باشد»یا 

 است(« الوجودممتنع»با او كاري نداریم )اصطالحا  چیزي كه ممكن نیست موجود باشد، پس حتما نیست؛ پس

 منطقاً از دو حال خارج نیست: « ممكن است موجود باشد»ب. چیزي كه 

حا )اصطال« ممكن است موجود باشد یا موجود نباشد»یا عالوه بر این، ممكن هم هست كه موجود نباشد، یعنی 

 است(، « الوجودممكن»

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

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

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

 قیل معناه فخلق األجسام فسواها لألفعال و جعل لکل جارحة عمال یختص بها( 2)
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حتما موجود »؛ پس «ممكن است كه موجود باشد و ممكن نیست كه موجود نباشد»نی یع« ممكن نیست موجود نباشد»یا 

 است(.« الوجودواجب»)اصطالحاً « است

 ي موجود است. «الوجودممكن»ج. 

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

الوجود ام )پس واجبالوجود نیستم( و الاقل زمانی بوده كه من نبودهدانم كه االن هستم )پس ممتنعمی«! مخود»دست كم، 

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

 نتيجه

خودي به« الوجودممكن» الوجودي باشد كه او را آفریده باشد؛ زیراي موجود است، حتما باید واجب«الوجودممكن»اگر 

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

تر كرده، تر كرده است. آن موجودي 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 یكسان است.صرفا ممكن شود كه خودشنمی

الوجودي هست كه او را آفریده )به عرصه وجود الوجودي در عالم هست )كه هست(؛ پس حتما واجبپس اگر ممكن

 آورده( است.

 

 «يفَسَوَّ( »5

 برهان نظم 

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

شود كه آن روابط است كه او را این گونه سامان اي بین اجزاي آن یافت میبلكه خودم( داراي اجزایی است كه روابط واقعی

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

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

واقعیت، حضور داشته، و امكان برقراري 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

تواند خودِ این واقعیت )موجود منظم( باشد كه آن اجزاء در ج. آن واقعیتِ فراتر، كه امكان این روابط را مهیا نموده، نمی

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

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

 نتيجه

مندي( در هر موجود منظم، داللت بر وجود واقعیتی وراي آن موجود منظم و اجزاي وجود هر نظم )روابط واقعی، سامان

 ن نداشت حاصل شود.او دارد كه اگر آن واقعیت نبود، این نظم امكا
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 ترجمه

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

 ای و نحوینکات ترجمه

 (607، ص10البیان، جمجمع)دانست. « منی»توان مرجع آن را البته میاند؛ و دانسته« انسان»را غالبا « مِنْهُ»در « ه»مرجع ضمیر 

 است.« جعل»مفعول براي « الزَّوْجَیْنِ»

( كه در این صورت باید 61، ص5جاند )اعراب القرآن )نحاس(، دانسته« الزَّوْجَیْنِ »براي « بدل»را عموما « یالذَّكَرَ وَ الْأُنْث»

براي زوجین « صفت»رسد بتوان آنها را ؛ اما به نظر می«ار داد دو زوج را: مذكر و مونثاز او قر»به این صورت ترجمه شود: 

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

 حدیث

ته، پسري ذاشگكند كه خداوند آنچه را در شكم او ( به امام باقر ع عرض شد: فدایتان شوم! شخصی براي حامله دعا می1

 سالم قرار دهد.

ب نطفه شحضرت فرمود: این دعا را تا زمانی كه دوره بارداري به چهارماهگی برسد انجام دهد؛ چرا كه جنین چهل 

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

 انگیزاند؛ ا برمیوقتی این چهار ماه تمام شد، خداوند دو فرشته آفریننده ر

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

 گیرند.پس پاسخ می

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

 گیرند.پس پاسخ می

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

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

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

 16ص ،6ج الكافی،

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

 وَ  نُطْفَةٌ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ فَإِنَّهُ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا یَدْعُو قَالَ سَوِیّاً ذَكَراً بَطْنِهَا یفِ مَا اللَّهُ یَجْعَلَ أَنْ لِلْحُبْلَى یَدْعُو الرَّجُلُ فِدَاكَ

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

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

 تدبر

 «یفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْث( »1

اي در نظر دهد انسان موجودي است كه برایش برنامهدر متن خلقت، از شواهدي است كه نشان می طراحی رابطه زوجین

 اند و به حال خود رها شده، نیست.گرفته

 توضيح تفصيلي

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

                                                      
ی گذشت که همگي را دیگر نوشت دوم( احادیثژه در پي)بوی 310در جلسه( حدیثي 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.مي

 شود توضیحاتي داده است:درباره اینکه چرا جنین دختر یا پسر مي همچنین روایات زیر

 رَةً؟مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ مُؤَنَّثاً وَ الْمَرْأَةُ إِذَا کَانَتْ مُذَکَّ صَّابِي:قَالَ عِمْرَانُ ال

عَ الْغُلَامِ کَانَتْ مُذَکَّرَةً وَ تِ الْجَارِیَةُ مَوْضِ مَوْضِعَ الْجَارِیَةِ کَانَ مُؤَنَّثاً وَ إِذَا صَارَقَالَ الرِّضَا ع: عِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَمَلَتْ وَ صَارَ الْغُلَامُ مِنْهَا فِي الرَّحِمِ

اهَا جَمِیعاً تَحْمِلُ تَوْأَمَیْنِ مَ ثَدْیَهَا وَ رُبَّمَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَیْنِ فِي َبطْنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ عَظُذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ الْغُلَامِ فِي الرَّحِمِ مِمَّا یَلِي مَیَامِنَهَا وَ الْجَارِیَةِ مِمَّا یَلِي مَیَاسِرَ

ودُ أُنْثَى وَ إِذَا رُ أَعْظَمَ کَانَ الْمَوْلُلثَّدْیُ 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 أبي طالب علیهم سَرُ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ أُنْثَى وَ إِذَا ضَمِرَا جَمِیعاً تُسْقِطُهُمَا جَمِیعاًکَانَتْ حَامِلًا فَضَمِرَ ثَدْیُهَا الْأَیْمَنِ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ غُلَاماً وَ إِذَا ضَمِرَ ثَدْیُهَا الْأَیْ 

 (354، ص4شوب(، جالسالم )البن شهرآ

 رَجُلٌ عَلَیْهِ بُرْدُ انَ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ ع حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا جَلَسَ جَاءَهُ أَقْبَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْماً وَ یَدُهُ عَلَى عَاتِقِ سَلْمَ َعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال

وَ أَنْتَ  -قَوْمَ نَالُوا مِنْكَفَإِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْهَا عَلِمْتُ أَنَّ الْ -نْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَ یَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُرِیدُ أَفَسَلَّمَ وَ جَلَسَ بَیْنَ -خَزٍّ

حَسَنَ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ رَعٌ سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ: سَلِ ابْنِي هَذَا یَعْنِي الْ جْ مِنْهَا عَلِمْتُ أَنَّكَ وَ الْقَوْمُ شَوَ إِنْ أَْنتَ لَمْ تَخْرُ -أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَیْرِكَ

مَّهُ وَ أَخْوَالَهُ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ أُوَ مِنْهُمْ مَنْ یُشْبِهُ  -مَنْ یُشْبِهُ أَبَاهُ وَ أَعْمَامَهُ ادُ مِنْهُمْ دُ لَهُ الْأَوْلَوَ أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ یَلِ... عَلَى الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ: یَا بُنَيَّ أَخْبِرْنِي 

قَتْ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ یُشْبِهُ وَ إِذَا سَبَ -فَإِنَّ الْوَلَدَ یُشْبِهُ أَبَاهُ وَ ُعمُومَتَهُ -مَرْأَةِ الْفَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ -وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی یَلِدُ لَهُ أَوْلَادٌ ...الْحَسَنُ ع: نَعَمْ 

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

 عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: مَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَأَحْمَدَ بْنِ مُحَ  حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ضَاءُ غَلِیظَةٌ وَ نُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِیقَةٌ أَشْبَهَ عُمُومَتَهُ فَقَالَ إِنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَیْ هَ أَبَاهُ وَ رُبَّمَاسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا أَشْبَهَ أَخْوَالَهُ وَ رُبَّمَا أَشْبَ

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

یدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ نُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِبْأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِیمَا کَتَبَ إِلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ 

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

 (94، ص1الرَّجُلِ یُشْبِهُ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ خَالَهُ. )علل الشرائع، ج

رِبِهَا یَعُودُ الشِّبْهُ. )بحار األنوار، یْهَا وَ إِلَى أَقَالَى أَقَارِبِهِ وَ إِذَا غَلَبَ مَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِلَوَ رُوِیَ أَنَّهُ ص قَالَ: إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ یَکُونُ ذَکَراً وَ یَعُودُ شِبْهُهُ إِلَیْهِ وَ إِ

 (331، ص57ج
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دهی خاصی اي قرار داد و آفرینش و ساماناي از منی آفرید و آن را علقهرا از نطفهآنگاه، پس از اینكه اشاره كرد كه انسان 

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

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

 اي در كار او بوده است: دارد بر اینكه غایت و برنامه داللت

بط و نسبت است اند كه این ریعنی هر انسانی در متن آفرینشش، ربط و نسبتی واقعی بین او و یك موجود دیگر قرار داده

؛ وقتی چنین است، استاي خارج از او از ابتدا او را دربرگرفته كه امكان بقاي انسان در جهان را مهیا كرده است؛ پس برنامه

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

 

 «یفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْث( »2

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

 گذارد.و گردنكشی او در برابر خدا باقی نمیلذا جایی براي مغرور شدن 

هر  همتاست؛ زیرادر حقیقت، زوجیت در موجودات از عالئم نیازمندي آنها به موجودي است كه او خود تك و بی

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

 نیستند.

 

 «یفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْث( »3

عی داشته باشد؛ شود كه نظام خانواده تفاوت بنیادین با نظامات اجتماقرار دادن زوجیت در متن آفرینش انسان، موجب می

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

 شناسي و مساله فمينيسمکته تخصصي انسانن

شود مساله آزادي و حقوق زنان، و برابري زن و مرد است؛ اما نكته مهمی كه در این از مسائلی كه امروزه زیاد مطرح می

رعیت،  شود این است كه تفاوت زن و مرد، از جنس تفاوتهاي كارگر و كارفرما، ثروتمند و فقیر، ارباب وبحثها نادیده گرفته می

 جویانه درصدد غلبه بر آنها بودند، نیست:هاي برابرياي كه نهضتهاي اجتماعیو سایر تفاوت

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

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

اند؛ اما در عین بودن مشترك« انسان»این تفاوت، به معناي برتري یكی از این دو بر دیگري نیست؛ چرا كه زن و مرد هر دو در 

توان از كنار گذاشتن آن سخن هاي اجتماعی بر آنها تحمیل كرده باشد كه بحال، این تفاوت، صرفا تفاوتی نیست كه وضعیت

شود، اقتضائات متفاوتی در این دو رقم خورده، كه همان گونه كه نادیده گرفتن گفت؛ بلكه تا آنجا كه به متن آفرینش مربوط می

 .زندزند؛ نادیده گرفتن این اقتضائات متفاوت هم به هر دوي اینها لطمه میبودن این دو، به هر دوي اینها لطمه می« انسان»
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گرفته شده؛ و زن در موقعیت درجه دو قرار میقلمداد می« نمونه آرمانی انسان»به عنوان « مرد»درواقع، در تاریخ بشر، غالبا، 

ها و اقتضائات آنها را منكر شویم؛ بلكه است؛ كه این نارواست؛ اما جبران این امر ناروا، در گروي این نیست كه اصل تفاوت

 ها را به معناي برتري یكی بر دیگري ندانیم.تفاوتدر گروي این است كه این 

ساالري( هم رواج دارد: آنها براي هاي فمینیستی )= زنحتی در جنبش« مرد، به عنوان نمونه آرمانی»متاسفانه، الگوي 

( اصرار دارند ارزش دادن به زن، صرفا بر چیزهایی كه براي مردان مهم است، )مانند رسیدن به مقامات باالي سیاسی و اقتصادي

اي از آن ندارند، )مانند لذت مادري، عاطفه تجربه هایی كه اساساً مال زنان است، و مردان هیچها و ویژگیو برخی از لذت

گیرند تا جایی كه هر سخنی درباره احیاي حقوق زن، كه بخواهد این ابعاد را هم جدي بگیرد، به عنوان مادري( نادیده می

 گیرد!یانه مورد مخالفت قرار میگراهاي واپسدیدگاه

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

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

هاي عنوان كاالي نفیسی در اختیار مرد، و نه داراي فعالیت انسانیت به غفلت سپرده شد؛ زن خیلی خوب بود، اما صرفا به

 اي از خودش؛ كه غالبا در گذشته تاریخ این گونه بوده(؛ انسانی

)به برابري وي با مرد بقدري اصرار شد كه ابعاد متمایز زن مورد غفلت واقع شد، و لذا « بهاانسان بی»مواجهه به عنوان 

نیافتنی كرد و براي مردان دستكرد و تمایز خودش را در برابر مردان حفظ میتاریخ، زن ایفا می اي كه در طولآن جایگاه متعالی

 نمود، از دست داد(؛ می

اش كه او را در چشم مردان متمایز و متعالی ها و تمایزات زنانهخواهد: یعنی هم ویژگیمی« انسان گرانبها»ولی اسالم او را 

 اش كه فعال بودن و مسئول بودن وي در ابعاد اجتماعی را جدي بگیرد.هاي انسانیژگیگرداند، حفظ شود؛ و هم ویمی

 ام.در پیش گرفته و بنده هم در آن را بسط داده« نظام حقوق زن در اسالم»این مبنایی است كه شهید مطهري در كتاب 

 توانید به مقاله زیر، براي مختصري از آن تحلیل، می

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

جنسیت »و « 3یت مطهر، جروا»)شهید مطهري( ویا به دو كتاب « نظام حقوق زن در اسالم»تر به كتاب و به طور تفصیلی

 )سوزنچی( مراجعه كنید.« اي اسالمی با مساله رابطه دختر و پسرو دوستی، مواجهه

 

 8/2/1396           يأَنْ یُحْیِيَ الْمَوْت يأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل   40( آیه 75( سوره قیامت )398

 ترجمه

 ا زنده كند؟!آیا آن ]كه چنین كرد[ توانا نیست بر آنكه مردگان ر

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

« ا زنده كند؟!آیا آن ]كه چنین كرد[ توانا نیست بر آنكه مردگان ر»( روایت شده است كه وقتی این آیه نازل شد كه 1

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

 اند..ا از پیامبر ص روایت كردهنیز این ر 2هم روایت شده است؛ و بسیاري از صحابه 1این مضمون از بسیاري از امامان

 608، ص10، جمجمع البیان

 اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتى عَلى أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ»عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ 

 وَ بَلَى.

مكن است در مزندیقی )= كافري( از امام صادق ع پرسید این بود كه: برانگیختن ]در معاد[ چگونه ( از سواالتی كه 2

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

 اند؟ن گِل درست كرده و دیوار ساختهپوسانند؛ و عضوي هم خاكی شده كه با آجایی دیگر و حشرات آن را می

اي كه از پیش در كار امام صادق ع فرمود: همانا كسی كه او را از وضعیتی كه چیزي نبود ایجاد كرد و بدون هیچ نمونه

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

 350، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 :نَّهُ قَالؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ كَثِیرَةٍ أَوَ مِنْ سُ

قُهُ هَوَامُّهَا وَ عُضْوٌ ا وَ عُضْوٌ بِأُخْرَى تُمَزِّوَ 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 ؟ قَالَ ع إِنَّ الَّذِي أَنْشَأَهُ مِنْ غَیْرِ شَیْ-صَارَ تُرَاباً بُنِیَ بِهِ مَعَ الطِّینِ حَائِطٌ

 3.بَدَأَه

                                                      
هم  183، ص2عیون أخبار الرضا علیه السالم، جو در « وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»البیان، در ادامه آمده است: . در مجمع 1

 ست:درباره امام رضا ع آمده ا

ي الضَّحَّاكِ یَقُولُ بَعَثَنِي بِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ أَبِحَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَ

 بلي. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ :یامَةِ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَاکَانَ إِذَا قَرَأَ ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِ…بْنِ مُوسَى ع مِنَ الْمَدِینَةالْمَأْمُونُ فِي إِشْخَاصِ عَلِيِّ 

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

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

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

 قال سبحانك اللهم و بلى َأنْ یُحْیِيَ الْمَوْتى سَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلىو أخرج ابن مردویه عن أبى هریرة ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم کان إذا قرأ أَ لَیْ

ة ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ فإذا و أخرج البخاری في 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 نْ یُحْیِيَ الْمَوْتىأَ قال أَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى

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

 ك فقال سمعته من رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلمقال سبحانك فبلى فسألوه عن ذل أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتى

  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79گذشت  2، حدیث170. این حدیث به صورت کاملتر و مفصلتر در جلسه  3

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

ه در اینجا ك، 310جلسه 7باشد، بویژه تدبربه این آیه هم مرتبط می 311و  310و  170سات اغلب احادیث و تدبرهاي جل

 شود.مجددا تكرار 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:

اي دایی كه از نطفهشواهدي بر این قدرت آورد؛ تا انسان نتیجه بگیرد این خ بیند،با توجه به سوابقی كه انسان در خود می

؛ و نیز المیزان، 2حدیثتواند همین انسان مرده را دوباره زنده كند. )ناچیز، انسانی كامل پدید آورد، حتما و به طریق اولی، می

 (115، ص20ج

 

 ...«أَ لَیْسَ ذلِكَ ( »2

پندارد كه وقتی مت و سوگند به نفس مالمتگر )وجدان( بود و مواخذه انسان كه چرا میشروع این سوره با سوگند به قیا

 شود.استخوانهایش پوسید دوباره زنده نمی

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

 دهد كه احیاي خود در روز قیامت را جدي بگیرد.ا مخاطب قرار میكند؟ یعنی همان وجدان ما ر

 ثمره تربيتي

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

 او را بیدار نمود تا خودش اذعان كند.

 

 «ییَ الْمَوْتأَنْ یُحْیِ یأَ لَیْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَل( »3

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

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

 كنیم؟اش این گونه خواهد بود كه ما زندگی میا روال زندگیواقعا اگر كسی زندگی بعد از مرگ را جدي بگیرد، آی

 

 این را در كانال نگذاشتم 

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

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
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مطرح كرد، احتمالی استفاده شد و جمله را به صورت استفهام انكاري )و نه اخباري( « ألیس»درباره اینكه چرا از تعبیر 

 توان پرسید كه فعال پاسخی برایشان ندارم:(، اما سواالت دیگري هم می2شد )تدبر بیان

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

 را افزود، احتماال براي 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 »ه صورت چرا ب

 

 بندی سوره قیامتجمع

 بندي، ابتدا مناسب است مروري بر مضامین این سوره داشته باشیم:پیش از جمع

 مروری بر مضامین سوره

 یكه وقت پنداردیخذه انسان كه چرا مو سوگند به نفس مالمتگر )وجدان( بود و موا امتیسوره با سوگند به ق نیشروع ا

 .شودیدوباره زنده نم دیپوس شیاستخوانها

آوریم، به ریشه سوال و اشكال كردنهاي انسان درباره قیامت فرماید ما حتی سرانگشتانش را هم گرد میبعد از اینكه می

واست بكند. به همین جهت است كه از خواهد جلوي راه خودش را باز كند كه هر كاري دلش خپردازد: اینكه انسان میمی

 پرسد؟چند و چون و زمان و مكان قیامت می

دهد، چرا كه قیامت در افق زمان اي است كه فالن تاریخ ویا فالنجا رخ میگوید قیامت واقعهقرآن كریم در جوابش نمی

ها خیره شود، ماه تیره و تار كه دیده كوشد نشان دهد كه چگونه وقوع قیامت در فوق افق دنیاست: روزيدنیا نیست؛ بلكه می

توان فرار كرد؛ اما پناهگاهی نیست و استقرار همگان نزد شود؛ و خورشید و ماه به هم برآیند، و انسان بگوید كه كجا می

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

هایی است تا حقیقت خود تراشیدهد كه بلكه انسان خودش از وضع خودش خبر دارد؛ و اینها فقط بهانهس تذكر میسپ

 را از خویش مخفی نماید.

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

دن القاي وحی، شروع به خواندن ننما و نگران جمع و حفظ قرآن مباش(؛ و برخی هم آن را ناظر عجله نكن و پیش از تمام ش

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

خواهد كه منتظر بماند تا خداوند دارد و از او میمینه برحذر میدر این ز كند، و خداوند پیامبر را از افشاگريتراشی میبهانه

 هر زمان خواست آن افشاگري را در عالم انجام دهد.

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

 اید.تر را رها كردهبینید! به امر زودگذر دل بسته و امر اصیلتان را میه فقط جلوي بینیكند: ریشه مشكالت شما این است كمی
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دهد: كسانی كه چون آخرت را جدي گرفتند در آن روز خوشحال و بندي از انسانها ارائه میدر فراز بعد، یك دسته

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

 اند.اند و در موقعیتی كمرشكن گیر افتادهپریشان

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

مد كه زمان جدایی رسیده و دنیایش به آخرتش فهگردند 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؛ بلكه منكر خورد و به سوي پروردگارش روانه میگره می

ش رفت؛ پس چنین كسی هر آنچه بر سرگرداند و با غرور و تبختر به نزد نزدیكان خویش میحقیقت بود و از حق روي برمی

 آید سزاوارش است، سزاوار.

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

اي نبود كه از جایی پست و حقیر به جاي پست و حقیر دیگري افتاد و بعد علقه شد؛ خدا او را آفرید و اي از منیآیا نطفه

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

اي در كار بوده است؛ روابط و نیازهاي متقابل آنها در كار است كه همگی شاهدي است بر اینكه واقعا براي او طرح و برنامه

 ، دوباره او را زنده كند، ناتوان است؟!آیا چنین خدایی از اینكه وقتی او مُرد

 شناسیبندی: درسی در حوزه انسانجمع

آید، هشداري است به بندي بتوان به این نكته اشاره كرد كه این سوره، همان طور كه از اسمش برمیاكنون شاید در جمع 

نكن و به دنیا دل مبند. حقیقت تو بسیار  خواهد بفرماید كه اي انسان، حقیقت خودت را به دنیا محدودجدي گرفتن قیامت؛ می

هاي واهی، از آن حقیقت ابدي خویش غافل گردي. چرا تلقی خود از قیامت را تراشیفراتر از دنیاست؛ سعی نكن با بهانه

ش توانی انكار كنی! آفرینجویی؟ لحظه مرگ را كه نمیكنی و آن را صرفاً در زمان و مكانی در انتهاي دنیا میاصالح نمی

بینی دست بردار و خدا را توانی انكار كنی! از این كوتهنخستین و تطوراتی كه خودت در سیر آنها نقشی نداشتی را كه نمی

بینی كه سزاوار چیزي كمتر از جدي بگیر تا به حقیقت خودت پی ببري؛ كه اگر حقیقت خود را در این افق عظیم بشناسی می

 لقاءاهلل نیستی!

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

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

 رویی و پریشانی.است، نه سیه

 رب العالمين و آخر دعوانا ان الحمد هلل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 !م؟یقرآن تدبر كن هیآ كیحداقل در  يكه روز ستیمسلمان، الزم ن كیبه عنوان آیا 
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 .ایم كرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 17 از بعد بیندیشیم قرآن آیه یك در حداقل روزي اگر

 

 «یک آیه در روز»تلگرامی  كانال لینك

https://t.me/YekAaye  
 :تیسا

http://yekaye.ir/  

 «:دهیگز -آیه در روزیک » تلگرامی كانالاي از مطالب در گزیده

https://t.me/YekAayah  

 

 ( در تلگرام كانال هسندی)نو یسوزنچ نیبا حس ارتباط

@hsouzanchi 

 

 این فعالیتدرباره  حاتیتوض

http://yekaye.ir/about-us / 

 

 دانلود فایلهاي تمامی بحثها

http://www.souzanchi.ir/site-yekaaye/  

https://t.me/YekAaye
http://yekaye.ir/
https://t.me/YekAayah
http://yekaye.ir/about-us/
http://yekaye.ir/about-us/
http://www.souzanchi.ir/site-yekaaye/

