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 مقدمه

 نکته علوم قرآنی: تعداد آیات سوره

ن است كه آمطرح شده است. یكي از علل این تفاوت  20و  19و  18چندتاست عدد درباره اینكه تعداد آیات این سوره 

 اند.برخي دو آیه اول را مجموعاً یك آیه دانسته

 توضیح تخصصی علوم قرآنی

در شهرهای مدینه، مكه، كوفه، « پنج مصحف»كه وی  دضيح داده شتوساری مصحف در زمان عثمان قبال درباره یكسان

تر است، بر اساس همين پنج مصحف است )در كوفه سه قرائت ی كه امروزه رایج«هفت قرائت»داد، كه بصره و شام قرار 

 balad-http://yekaye.ir/al-90-13/  342و سپس جلسه hegr-http://yekaye.ir/al-15-41/  280در جلسهرواج یافت(. )

http://yekaye.ir/al- 4، تدبر375و جلسه ftn/10-9-96-alaq-http://yekaye.ir/al_#1  356و نيز در پاورقي اول جلسه

 /17-75-qiyamah) 

، و مدني اخير( و وجود دارد كه دوتای آنها به عنوان روایت مدینه )مدني اول« قرآن، شش روایت آیات درباره تعداد»اما 

كه در یك  ها بر اساس این بوده استتای دیگر به عنوان روایت اهل كوفه، مكه، بصره و شام مطرح است. این روایتچهار

بوط به مدینه هم اند این دو آیه است؛ در مورد دو عدد مراند یا معتقد بودهآوردهوایت گاه دو آیه را یك آیه به حساب مير

است كه قرائت  همان« مدني اول»دانيم كه قاری اهل مدینه نافع بوده است و وی دو راوی داشته است: ورش و قالون. عدد مي

 كنند.را بر اساس آن تنظيم مي« ورش»آن است كه قرائت « مدني اخير»ند و عدد كنقالون را بر اساس آن تنظيم مي

ین نظرات مطرح ابه هر حال، امروزه دقيقا محل تفاوت این دیدگاهها معلوم است. بر این اساس درباره تعداد آیات قرآن 

 شده است:

 1.آیه 6236: كوفي مكتب

                                                      
 . مرحوم طبرسی ابتدا روایتی درباره ترتیب نزول آورده و سپس روایتی که این تعداد را بیان کرده است: 1

 قال المفسر نصر أبو حدثنا قال الحسكانی اهلل عبد بن اهلل عبید القسم أبو الحاکم أخبرنا قال القاینی الحسینی نزار بن مهدي الحمد أبو السید حدثنا

 حدثنا قال موسى بن زید حدثنا قال السلمی یزید بن محمد حدثنا قال المقري محمد بن یعقوب یوسف أبو الفزاري حدثنی قال إمالء حامد أبو عمی حدثنی

 ثم( تبت) ثم( المدثر) ثم( المزمل) ثم( القلم و ن) ثم( ربك باسم اقرأ) بمكة أنزل ما أول قال عباس ابن عن أبیه عن عطاء بن عثمان عن هارون بن عمرو

 إنا) ثم( العادیات و) ثم( العصر و) ثم( نشرح لم أ) ثم( الضحى و) ثم( الفجر و) ثم( یغشى إذا اللیل و) ثم( األعلى ربك اسم سبح) ثم( کورت الشمس إذا)

( أحد اهلل هو قل) ثم( الناس برب أعوذ قل) ثم( الفلق برب أعوذ قل) ثم( کیف تر لم أ) ثم( الكافرون) ثم( رأیت أ) ثم( التكاثر ألهیكم) ثم( الكوثر أعطیناك

 (ق) ثم( المرسالت و) ثم( الهمزة) ثم( القیامة) ثم( القارعة) ثم( إلیالف) ثم( التین و) ثم( البروج) ثم( الشمس و) ثم( أنزلناه إنا) ثم( عبس) ثم( النجم و) ثم

( طه) ثم( کهیعص) ثم( المالئكة) ثم( الفرقان) ثم( یس) ثم( أوحی قل) ثم( األعراف) ثم( ص) ثم( الساعة اقتربت) ثم( الطارق) ثم( البلد بهذا أقسم ال) ثم

 ثم( لقمان) ثم( الصافات) ثم( األنعام) ثم( الحجر) ثم( یوسف) ثم( هود) ثم( یونس) ثم( إسرائیل بنی) ثم( القصص) ثم( النمل) ثم( الشعراء) ثم( الواقعة) ثم

( الغاشیة) ثم( الذاریات) ثم( األحقاف) ثم( الجاثیة) ثم( الدخان) ثم( الزخرف) ثم( حمعسق) ثم( السجدة حم) ثم( المؤمن حم) ثم( الزمر) ثم( سبأ) ثم( القمر)

 عم) ثم( المعارج ذو) ثم( الحاقة) ثم( الملك) ثم( الطور) ثم( تنزیل الم) ثم( المؤمنون) ثم( األنبیاء) ثم( إبراهیم) ثم( نوح) ثم( النحل) ثم( الكهف) ثم

http://yekaye.ir/al-hegr-15-41/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-41/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-9-10/#_ftn1
http://yekaye.ir/al-alaq-96-9-10/#_ftn1
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
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 6219مكتب مكي: 

 آیه 6214 و 6000( دارد عدد دو: )مكتب مدني

 آیه 6204: مكتب بصری

 آیه 6225: مكتب شامي

توضيح این بحث به  1بر اساس عدد كوفي بوده است. ترین مصحف است(گذاری مصحف عثماني )كه اكنون رایجشماره

 توانيد مطالعه كنيد.زبان عربي در لينك زیر مي

                                                      
 بالمدینة أنزلت ثم سورة ثمانون و خمس هی و بمكة أنزلت فهذه( المطففین) ثم( العنكبوت) ثم( الروم) ثم( انشقت) ثم( انفطرت) ثم( النازعات) ثم( یتساءلون

( الرحمن) سورة ثم( الرعد) ثم( محمد) سورة ثم( الحدید) ثم( زلزلت إذا) ثم( النساء) ثم( الممتحنة) ثم( األحزاب) ثم( عمران آل) ثم( األنفال) ثم( البقرة)

 ثم( التحریم) ثم( الحجرات) ثم( المجادلة) ثم( المنافقون) ثم( الحج) ثم( النور) ثم( اهلل نصر جاء إذا) ثم( الحشر) ثم( یكن لم) ثم( الطالق) ثم( أتى هل) ثم

 الزاهد أحمد األستاذ رواه قد و سورة عشرون و ثمان فهذه( التوبة) سورة ثم( المائدة) سورة ثم( الفتح) سورة ثم( الصف) سورة ثم( التغابن) ثم( الجمعة)

 یشاء ما فیها اهلل یزید ثم بمكة کتبت بمكة سورة فاتحة نزلت إذا کانت و فیه زاد و اإلیضاح کتاب فی عباس ابن عن أبیه عن عطاء بن عثمان عن بإسناده

 قوله إلى( المزمل و ن و ربك باسم اقرأ) الترتیب على بمكة القرآن من اهلل أنزل ما أول إن البصري الحسن أبی بن الحسن و عكرمة عن بإسناده و بالمدینة

 و) ص( محمد سورة و الحدید و زلزلت إذا و النساء و الممتحنة و المائدة و األحزاب و عمران آل و األنفال و البقرة و( )للمطففین ویل) بالمدینة نزل ما و

 و آخره إلى( اإلنسان على أتى هل و الرحمن و الرعد

 من نزلت ما نحو لىع سورة سورة بثواب فأخبرنی القرآن ثواب عن النبی سألت قال أنه( ع) طالب أبی بن علی عن المسیب بن سعید بإسناده عن

 ثم( عمران آل) ثم( األنفال) ثم( بقرةال) سورة بالمدینة نزل ما أول و قال أن إلى( ن) ثم( ربك باسم اقرأ) ثم( الكتاب فاتحة) بمكة علیه نزل ما فأول السماء

 أنزل ما فهذا قوله إلى( أتى له) ثم( الرحمن سورة) ثم( الرعد) ثم( محمد سورة) ثم( الحدید) ثم( زلزلت إذا) ثم( النساء) ثم( الممتحنة) ثم( األحزاب)

 حروف جمیع و آیة ثالثون و ست و آیة مائتا و آیة آالف ستة القرآن آیات جميع و سورة عشرة أربع و مائة القرآن سور جمیع ص النبی قال ثم بالمدینة

 الرحمن أولیاء إال قراءته دیتعه ال و السعداء إال القرآن تعلم فی یرغب ال حرفا خمسون و مائتان و حرف ألف عشرون و واحد حرف ألف ثالثمائة القرآن

 (614-612ص ،10ج البیان، )مجمع

 اند:چنین توضیح داده 233-232ص ،13ج المیزان، در طباطبایی عالمه.  1

 ذلك على الدلیل وضحأ من و علیه، یعتمد اآلحاد من ءشی ال و غیرها من آیة کل یمیز و اآلي یعرف متواتر نص فیه یرد فلم اآلي عدد أما و

 .الكوفیون و البصریون و الشامیون و المدنیون و المكیون هم و بینهم فیما العدد أهل اختالف

: قیل و عشرة، تسع و: قیل و ،عشرة أربع و: قیل و آیات، أربع و مائتان و آالف ستة: بعضهم قال و آیة، آالف ستة القرآن مجموع إن: بعضهم قال فقد

 .ثالثون و ست و: قیل و عشرون، و خمس و

 بن مرثد جعفر أبی إلى اأحدهم ینتهی عددان للمدنیین و کعب، بن أبی عن عباس ابن عن مجاهد عن کثیر بن اهلل عبد عن عددهم المكیون روى قد و

 إلى البصرة أهل عدد ینتهی و الدرداء، أبی عن عددهم الشام أهل روى و األنصاري کثیر أبی بن جعفر بن إسماعیل إلى اآلخر و نصاح، بن شیبة و القعقاع

 السلمی الرحمن عبد أبی نع لیلى أبی ابن العدد بهذا أخبرنا حمزة قال خلف و الكسائی و حمزة إلى الكوفة أهل عدد یضاف و الجحدري، العجاج بن عاصم

 .طالب أبی بن علی عن

 فما منها ءبشی لألخذ ملزم ال ختهاأ عن آیة کل به یتمیز و إلیه الرکون یجوز و به یعبأ واحد أو متواتر نص إلى تنتهی ال األعداد کانت لما بالجملة و

 .نظره إلیه أدى ما یختار أن المتدبر فللباحث إال و فهو األمر ظاهر بینا منها کان
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 المروي أن مع یاتهاآ من الكتاب فاتحة خال ما السور من ءشی فی معدودة غیر البسملة بأن معارض الكوفیین عدد من( ع) علی عن روي الذي و

 .البسمالت بعدد العدد ةزیاد ذلك الزم و بها افتتحت سورة کل من جزء هی و القرآن من آیة البسملة أن( ع) البیت أهل أئمة من غیره عن و( ع) عنه

 فی اختلفوه ما و سورة أربعون یه و القرآنیة السور من عدده على اتفقوا ما ذکر و هاهنا، العدد من ذکروه ما تفاصیل إیراد عن صرفنا الذي هو هذا و

 ما و القرآن من وقع أینما «الر» مثل آیة کونه عدم على أو تامة آیة کونه على اتفقوا ما کذا و سورة سبعون و أربع هی و السور من آیة رءوس فی أو عدده

 .مظانه یراجع أن ذلك تفصیل على االطالع أراد من على و فیه، اختلف

ر حالی که اینجا بحث بر سر دالبته اشكال ایشان در مورد بسم اهلل ظاهرا وارد نیست زیرا در روایات نفرموده اند که بسم اهلل آیه مستقلی است، 

 استقالل آیه است.

 اآلي:  عدّ فی باالختالف المراد . توضیح 1

 مثلًا اإلخالص فسورة ألفاظ، ادةزی أو نقصها، أو آیات، زیادة یعنی وال اآلیات، انتهاء موضع تحدید فی االختالف به یراد اآلي عدّ علم فی االختالف

:  تعالى قوله فی  وخالفهم الشامی، والعد المكی، العد فی آیات وخمس الكوفی، والعد البصري، والعد الثانی، المدنی والعد األول، المدنی العد فی آیات أربع

 .آیات خمس عنده لسورةفا آیتین عدها ومن آیات، أربع عنده فالسورة واحدة، آیة عدّها فمن آیتان؟ أم آیة هی هل{ یُولَدْ وَلَمْ یَلِدْ لَمْ}

 : یلی کما فاصیلهاوت األمصار، إلى -عنه اهلل رضی- عفان بن عثمان سیدنا بها وجه التی المصاحف لعدد موافق العدد وهذ ستة، العدد أهل

 الذي العد وهو بعینه، منهم حدأ تعیین دون عنهم، الكوفیون ویرویه نصاح؛ بن وشیبة جعفر، أبی شیخیه عن نافع، یرویه ما وهو: األول المدنی العدّ *

 .جعفر وأبی لقالون، اعتمدناه

 .له عده اعتمدنا وقد ،[ 14: الشمس{]فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ: }تعالى قوله من "فعقروها" فی عنه واختلف

 اعتمدناه الذي العد وهو ،جعفر وأبی شیبة، عن جماز،  بن مسلم بن سلیمان عن وقالون، جعفر، بن إسماعیل یرویه ما هو: األخیر المدنی العدّ  *

 :وبیانها مواضع، ستة فی وشیبة جعفر، أبی بین الخالف وقع وقد  .لورش

 .األخیر للمدنی وعدها األول، للمدنی عدها ترك عتمدناا وقد ،[92: عمران آل{]تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ:}تعالى قوله فی "تحبون" -1 

 .األخیر للمدنی عدها وترك األول، لمدنیل عدها اعتمدنا وقد ،[ 97:عمران آل{] إِبْرَاهِیمَ مَقَامُ بَیِّنَاتٌ آیَاتٌ فِیهِ} تعالى قوله فی "إبراهیم" -2

 .األخیر للمدنی عدهاو األول، للمدنی عدها ترك اعتمدنا وقد ،[167: الصافات{]لَیَقُولُونَ کَانُوا وَإِنْ} تعالى قوله فی "لیقولون" -3

 .األخیرو األول، للمدنی عده ترك اعتمدنا وقد ،[9:الملك{]نَذِیرٌ جَاءَنَا قَدْ بَلَى قَالُوا} تعالى قوله فی "نذیر" -4

 .األخیر للمدنی وعدها ألول،ا للمدنی عدها ترك اعتمدنا وقد ،[24: عبس{]طَعَامِهِ إِلَى الْإِنْسَانُ فَلْیَنْظُرِ} تعالى قوله فی "طعامه" -5

 .األخیر دنیللم وعدها األول، للمدنی عدها ترك اعتمدنا وقد ،[26: التكویر{]تَذْهَبُونَ فَأَیْنَ} تعالى قوله فی "تذهبون" -6

 صلى اهلل رسول عن ،-عنه هللا رضی- کعب بن أبیّ عن ،-عنه اهلل رضی- عباس ابن عن جبر، بن مجاهد عن کثیر، بن اهلل عبد رواه ما: المكی العدّ*  

 .کثیر البن اعتمدناه الذي العد وهو وسلم، علیه اهلل

 بِیكُمْأَ مِلَّةَ  حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاکُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِی وَجَاهِدُوا: }تعالى قوله من "المسلمین" فی المكی عن اختلف وقد -

 .له عدها اعتمدنا وقد ،[78: الحج{]الْمُسْلِمِینَ سَمَّاکُمُ هُوَ إِبْرَاهِیمَ

 .له دهاع اعتمدنا وقد ،[40: النبأ{]قَرِیبًا عَذَابًا أَنْذَرْنَاکُمْ إِنَّا: }تعالى قوله من "قریبا" فی عنه واختلف -

 .له عدها اعتمدنا وقد ،[14: الشمس{]فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ: }تعالى قوله من "فعقروها" فی عنه واختلف -

 .الحضرمی ویعقوب لبصري،ا عمرو ألبی اعتمدناه الذي العد وهو الحضرمی، ویعقوب المتوکل، بن وأیوب الجحدري، عاصم یرویه ما: البصري العدّ*  

 .له عدها عدم اعتمدنا وقد  ،[84: ص{]أَقُولُ وَالْحَقَّ  فَالْحَقُّ قَالَ: }تعالى قوله من "أقول" فی البصري عن اختلف وقد

http://www.nquran.com/index.php?group=view&rid=21609
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 بر همين اساس، در سوره مزمل سه عدد مطرح شده است. 

« ا المزملیا أیه»ي آیه است )چنانكه در مصحف كنوني چنين است.( كه همگ 20« مدني اول»به نظر اهل كوفه و شام و 

 اند.را یك آیه مستقل به حساب آورده

را یك  15در آیه « رَسُوالً  لَيْكُمْإِ أَرْسَلْنا إِنَّا»آیه است با این تفاوت كه آنها نه این آیه، بلكه عبارت  20به نظر اهل مكه هم 

 اند.آیه مستقل به حساب آورده

 اند.دو را مستقل ندانسته آیه است. چون هيچيك از این 19به نظر اهل بصره 

( را شيبا الْوِلْدانَ یَجْعَلُ یَوْماً  كَفَرْتُمْ إِنْ  تَتَّقُونَ فَكَيْفَ) 17آیه است. چون عالوه بر موارد فوق، آیه  18« مدني اخير»به نظر 

 تفسير في ؛ التبيان556ص ،10ج ،1البيان هم مستقل ندانسته و آن را همراه با آیه بعد، یك آیه به حساب آورده است. )مجمع

 (160ص ،10ج ،2القرآن

*** 

 اند )شواهدهای مكي، و برخي دومين سوره نازل شده )یعني بالفاصله بعد از سوره علق( دانستهسوره مزمل را از سوره

امبر ص[ آیه آن در مدینه نازل شده است و بعدا ]به دستور پي هرچند برخي معتقدند كه مورد یكي دو 3(414ص ،2ج التنزیل،

چنين روایت شده است؛  20، و از ثعلبي در مورد آیه10عباس و قتاده در مورد آیهدر این سوره قرار داده شده است. )از ابن

 .4(31ص ،19القرآن )قرطبي(، ج ألحكام الجامع

                                                      
 الثوري، وسفیان ،-عنه اهلل رضی- طالب أبی بن علی عن السلمی، الرحمن عبد أبی عن لیلى، أبی ابن عن الزیات، حمزة رواه ما: الكوفی العد*  

 فی وخلف والكسائی، ة،وحمز لعاصم، اعتمدناه الذي العد وهو ،-عنه اهلل رضی- طالب أبی بن علی عن السلمی، الرحمن عبد أبی  عن األعلى، عبد عن

 .اختیاره

 البن اعتمدناه الذي العد هوو ،-عنه اهلل رضی- الدرداء أبی عن عامر، بن اهلل عبد عن الذماري، الحارث بن یحیى رواه ما وهو: الدمشقی العدّ *  

 .عامر

 .معدان بن خالد إلى مسندًا یزید، بن شریح رواه ما وهو: الحمصی العد هو سابعًا عدًّا یزید وبعضهم 

 .الباقین فی عشرون بصري عشرة تسع و األخیر المدنی آیة عشرة . ثمانی 1

 .مكی «ارَسُولً  إِلَیْكُمْ » األخیر المدنی غیر «شِیباً » األول المدنی و شامی کوفی «الْمُزَّمِّلُ» آیات ثالث: اختالفها

 األخیر المدنی فی عشرة ثمانی و البصري فی عشرة تسع و االول المدنی و الكوفی فی آیة عشرون هی و.  2

 أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ النَّضْرِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ بِهَا الْبَغَوِيُّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا حَبِیبٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا.  3

 یَا» ثُمَّ «رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ» خِلَافٍ بِلَا بِمَكَّةَ الْقُرْآنِ مِنَ نَزَلَ مَا أَوَّلُ: قَالَ أَبِیهِ عَنْ وَاقِدٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا الْكَرَابِیسِیُّ الْحَكَمِ بْنُ الْمُطَهَّرُ حَدَّثَنَا الْمُلْقَانِیُّ

 الْمُمْتَحِنَةُ، ُثمَّ الْأَحْزَابُ، ثُمَّ عِمْرَانَ، آلُ ثُمَّ اللَّهُ حَسْبُكَ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا: قَوْلِهِ إِلَى الْأَنْفَالُ ثُمَّ الْبَقَرَةُ، بِالْمَدِینَةِ نَزَلَ مَا أَوَّلُ وَ:[. َقوْلِهِ] إِلَى[ الْكَلَامَ سَاقَ وَ] «الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا

 .الْحَشْرُ ثُمَّ یَكُنْ، لَمْ ثُمَّ  الطَّلَاقُ، ثُمَّ سَانِ،الْإِنْ عَلَى أَتَى هَلْ ثُمَّ الرَّحْمَنُ، ثُمَّ الرَّعْدُ، ثُمَّ  مُحَمَّدٌ، ثُمَّ الْحَدِیدُ، ثُمَّ زُلْزِلَتْ إِذَا ثُمَّ  النِّسَاءُ، ثُمَّ

: منها آیتین إال: قتادة -و عباس ابن قال -و. جابر -و عطاء -و عكرمة -و الحسن قول فی کلها مكیة آیة عشرون -و سبع وهی المزمل سورة.  4

 آخر إلى[ 20: المزمل] أَدْنى تَقُومُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ: تعالى قوله: الثعلبی قال -و. الماوردي ذکره تلیها، التی -و[ 10: المزمل] یَقُولُونَ ما عَلى اصْبِرْ -وَ

 .بالمدینة نزل فإنه السورة،
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 اهميت قرائت سوره مزمل

 ( از رسول خدا روایت شده است:1

 شود.و آخرت از او برداشته ميكسي كه سوره مزمل را بخواد، تنگنا در دنيا 

 565ص ،10ج ، البيان مجمع

 ص: اهلل رسول قال قال كعب بن أبي

 اآلخرة. و الدنيا في العسر عنه رفع المزمل سورة قرأ من و

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

اهند بود و براو شاهد خوكسي كه سوره مزمل را در نماز عشاء یا در آخر شب بخواند شب و روز همراه با سوره مزمل 

 خداوند او را به حيات طيبه زنده كند و به مرگ طيب بميراند.

 343ص ،ع الرضا اإلمام يإل المنسوب الفقه؛ 565ص ،10ج ، البيان مجمع؛ 120ص األعمال، ثواب

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي زم[ عَنْ]حا جَابِرٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الْإِسْنَادِ بِهَذَا

 حَيَاةً  اللَّهُ أَحْيَاهُ وَ  الْمُزَّمِّلِ سُورَةِ مَعَ شَاهِدَیْنِ النَّهَارُ وَ اللَّيْلُ لَهُ كَانَ اللَّيْلِ آخِرِ فِي أَوْ الْآخِرَةِ الْعِشَاءِ فِي الْمُزَّمِّلِ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ

 .طَيِّبَةً مِيتَةً أَمَاتَهُ وَ طَيِّبَةً

 

 20  25/3/1396  قُمِ اللَّيْلَ إاِلَّ قَليالً؛ یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 2-1 اتآی( 73) مزّمّل سوره( 446-447

 1438رمضان 

 ترجمه

 پا خيز! بهشب را جز اندكي  ای جامه به خود پيچيده! گستر هماره رحيم؛به نام خداوند رحمت

 نکات ترجمه

 «الْمُزَّمِّلُ»

زدیك است در بوده است كه حرف تاء به خاطر اینكه مخرج ادای آن به حرف زاء ن« المتزمّل»و در اصل « زمل»از ماده 

 (.567ص ،10ج البيان، مجمعاند )هم ادغام شده

 اللغة، مقایيس معجماند )دانسته« دوش كشيدنبار سنگيني از ميان بارهای سنگين بر »را به معنای « زمل»برخي اصل ماده 

پيچيده شدن همراه باشد اند كه به معنای تحمل كردن ]بار سنگين[ ی است به نحوی كه با ( و برخي توضيح داده25ص ،3ج

                                                      
منافاتی ندارد آورد اما لزوما و استثناي مذکور را نمی« الضحاك و عباس ابن قول فی مكیة»گوید : ( می160، ص10البته شیخ طوسی )در تبیان، ج

 داند.عباس هم بقیه سوره را مكی میچون ابن
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چنان های ضخيم خود را بشدت بپيچد یا بر روی شتر رود مانند اینكه كسي با لباسكه هم در مورد امور جسماني به كار مي

بار گذاشته شود كه گویي وی را كامال احاطه كرده و در خود غرق نموده، و هم در مورد امور معنوی مانند اینكه گفته شود كه 

 (368ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات يف التحقيق)  كثرت عياالت او را در خود پيچاند.

 استفاده شتری است كه برای حمل غذا و كاال« زامله»به معنای كل چيزی را یكدفعه بر دوش كشيدن است و « ازدمال»

درون »ه معنای را ب« تزمّل»، و «در پارچه پيچيدن»و « مخفي كردن»را به معنای « تزميل» (371ص ،7ج العين، شود )كتابمي

 (. 535ص ،3ج المحيط، اند )القاموس)تلفّف( دانسته« چيزی پيچيده شدن

شده  ، و گفتهمعنای كسي است كه خود را در پارچه )لباس یا بستر خواب( پيچيده استبه « متزمّل»بدین ترتيب، تعبير 

 القرآن، ظألفا مفرداتخواهد از انجامش شانه خالي كند. )كه استعاره است برای كسي كه به خاطر دشواری كار، گویي مي

 (383ص

 این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.

 شأن نزول

د شد در وایت شده است كه پيامبر ص ]بعد از دریافت اولين وحي الهي ار غار حرا برگشت و[ بر حضرت خدیجه وارر

 «الْمُزَّمِّلُ هَاأَیُّ یا»در همين حال بود كه جبرئيل او را ندا داد: « زمّلوني»شد و فرمود حالي كه داشت از جا كنده مي

 311ص ،10ج المحيط، ؛ البحر382ص ،4ج الجامع، جوامع تفسير

 أَیُّهَا یا»: السّالم عليه جبرئيل ناداه إذ ذلك علي هو فبينا زمّلوني، :فقال فرقا، 1جئث قد و خدیجة علي دخل أنّه روی و

 «الْمُزَّمِّلُ

 حدیث

 سوال شد؛« !خيز پا به اندكي جز را شب»فرماید: ( از امام باقر ع درباره اینكه خداوند مي1

تواند[ هيچ نمازی در خداوند به او دستور داد كه هر شب نماز بگذارد؛ مگر اینكه شبي از شبها بر او بياید كه ]نفرمودند: 

 آن نماز بگذارد.

 335ص ،2ج األحكام، تهذیب

 : لَقَا ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَّدِمُحَ عَنْ ذَیْنَةَأُ بْنِ عُمَرَ عَنْ  مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 فِيهَا یُصَلِّي لَا اللَّيَالِي مِنَ لَيْلَةٌ عَلَيْهِ یَأْتِيَ  أَنْ إِلَّا لَيْلَةٍ كُلَّ یُصَلِّيَ أَنْ اللَّهُ أَمَرَهُ قَالَ« قَلِيلًا إِلَّا اللَّيْلَ قُمِ » تَعَالَي اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 .شَيْئاً

 توضيح

                                                      
بوده است که اصال « جُئِثَ»معنی است، بلكه آورده که قطعا اشتباه و بی« جئت». در نسخه الكترونیكی تفسیر التقلین )احتماال به تبع نسخه چاپی(  1

 اي از کاربرد این کلمه آورده است.ههمین روایت را براي ذکر نمون 160ص ،1ج الحدیث، غریب فی الفایقدر 
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را استثنا از تعداد شبها دانسته، نه از مقدار شب؛ یعني هر شب نماز بگذار مگر اندكي « قليال»ظاهرا امام ع در این حدیث  

 (517ص ،4ج األخبار، تهذیب فهم في األخيار از شبها كه مثال به خاطر بيماری و ... از انجام نماز شب معذوری. )مالذ

 

رسند و سواالتي ان به منظور تهنيت به مناسبت والدت امام زمان ع خدمت امام حسن عسكری ع ميای از شيعي( عده2

گویند به نظر ما چنين رسيده كه وقت نمازهای یوميه در قرآن نيامده است و پيامبر ص خود پرسند از جمله اینكه ميهم مي

 رسند به اینكه:قرآن تعيين شده است تا مي دهند كه این زمانها درآنها را تعيين كرده است. حضرت توضيح مي

( 58)نور/« بعد از نماز عشاء»... و نماز شب را هم بيان كرد؛ و بيان این مطلب در این كالم خداوند آمد آنجایي كه تعبير 

را جز  شب !دهيچيجامه به خود پ یا»را آورد؛ و این را خداوند در كتابش یاد كرد كه: بعد از آن، نماز شب است و فرمود: 

را تبيين كرد و فرمود: « نصف و بيشتر»و این « نصف آن یا اندكي كمتر یا بيشتر؛ و قرآن را به ترتيل بخوان !زيپا خ به ياندك

گروهي  ؛ و نيزخيزیيداند كه تو نزدیك به دو سوّم از شب یا نصف آن یا یك سوّم آن را ]به نماز[ برميپروردگارت مهمانا »

 ( تا آخر سوره.20)مزمل/« كنديم یگيرو خداست كه شب و روز را اندازه ،از كساني كه با تواند

 348ص الكبری، الهدایة

 وَ حَاتِمٍ ابْنَا طَالِبٌ وَ عَتَّابٌ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْحُسَيْنُ وَ مَسْعُودٍ بْنُ الْحَسَنُ وَ أَنَا خَرَجْتُ: قَالَ الْجَوْهَرِیِّ مَهْدِیٍّ بْنِ عِيسَي عَنْ

 دَخَلْنَا فَلَمَّا ... مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ سَبْعٍ سَنَةِ  فِي سَامَرَّا إِلَي جُنْبُلَا مِنْ جِنَانِ بْنُ أَحْمَدُ وَ الْخَصِيبِ، بْنُ أَحْمَدُ وَ سَعِيدٍ، بْنِ مُحَمَّدِ

 التَّهْنِئَة ... قَبْلَ بِالْبُكَاءِ بَدَأْنَا( السَّلَامُ عَلَيْهِ) الْحَسَنِ  مُحَمَّدٍ أَبِي سَيِّدِنَا عَلَي

 فَقَالَ  اللَّهِ كِتَابِ فِي مُنَزَّلَةٌ الْخَمْسُ لَا وَ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّي) اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سُنَّةٌ أَوْقَاتَهَا وَ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ إِنَّ سَيِّدُنَا فَقَالَ

 أَهْلِ  عِنْدَ فَهِيَ الْخَمْسِ صَلَوَاتُ أَمَّا: فَقَالَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَهُ مَا إِلَّا( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّي) اللَّهِ رَسُولُ اسْتَسَنَّ مَا اللَّهُ رَحِمَكَ : مِنَّا قَائِلٌ

 تَقَدَّسَتْ  اللَّهِ كِتَابِ مِنْ  لَكُمْ أُبَيِّنُهَا أَوْقَاتٍ سِتَّةِ فِي رَكْعَةً خَمْسِينَ  وَ إِْحدَی هِيَ  وَ  رَسُولِهِ عَلَي تَعَالَي وَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَرَضَ كَمَا الْبَيْتِ

 .أَسْمَاؤُه

 صَلَاةُ  بَعْدِهَا مِنْ وَ سَمَّاهَا وَ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ فَذَكَرَهَا «الْعِشَاءِ  صَلَاةِ بَعْدِ مِنْ وَ» قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ بَيَانُ جَاءَ  قَدْ وَ اللَّيْلِ صَلَاةِ بَينَ وَ ...

 وَ  النِّصْفَ بَيَّنَ وَ تَرْتِيلًا الْقُرْآنَ رَتِّلِ  وَ عَلَيْهِ زِدْ أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ انْقُصْ أَوِ نِصْفَهُ  قَلِيلًا إِلَّا اللَّيْلَ قُمِ الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا: قَوْلِهِ فِي حَكَي اللَّيْلِ

 إِلَي النَّهارَ وَ اللَّيْلَ  یُقَدِّرُ اللَّهُ وَ مَعَكَ  الَّذِینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ  وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْني تَقُومُ أَنَّكَ: جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ  وَ الزِّیَادَةَ

 السُّورَةِ. آخِرِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 چيزهایي كه رسول اهلل به حضرت علي ع سفارش كرد این بود كه... از جمله

 علي جان! مومن سه شادی در دنيا دارد:

 دیدار برادران ]دیني[
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 ]رسيدن وقت[ افطار در روزه؛ 

 داری برای عبادت( در آخر شب.زندهو تهجد )شب

 366ص ،2ج الشرائع، علل

 الرَّحْمَنِ دِعَبْ  بْنِ یُونُسَ عَنْ مَرَّارٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 ... ع اًعَلِيّ  ص اللَّهِ رَسُولُ بِهِ أَوْصَي فِيمَا كَانَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَي یَرْفَعُهُ

 1اللَّيْل. آخِرِ مِنْ التَّهَجُّدُ وَ الصِّيَامِ فِي الْإِفْطَارُ وَ الْإِخْوَانِ لِقَاءُ الدُّنْيَا فِي لِلْمُؤْمِنِ  فَرَحَاتٌ ثَلَاثٌ عَلِيُّ یَا

 

 سيماترین مردمانند؟اند خوششود كه كساني كه به تهجد در شب مشغول( از امام سجاد ع سوال شد: چه مي4

 اند و خداوند خلعتي از نور خود بر آنها پوشاند.وند خلوت كردهفرمود: چون آنها با خدا

 366ص ،2ج الشرائع، علل

 ُموسَي نِبْ عَلِيِّ أَخِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَي بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ  یَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 : قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا

 وَجْهاً؟ سِالنَّا أَحْسَنِ مِنْ بِاللَّيْلِ الْمُتَهَجِّدِینَ بَالُ مَا ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ سُئِلَ

 .نُورِهِ مِنْ اللَّهُ فَكَسَاهُمُ بِاللَّهِ خَلَوْا لِأَنَّهُمْ قَالَ

 

و هر از چند یكبار  شبي نزد اميرالمومنين ع بيتوته كردم. او تمام شب را نماز گزارد( از نوف بكالي روایت شده است كه 5

دیك شد و كرد و قرآن تالوت مي نمود. مدتي كه از تاریكي شب گذشته بود به من نزآمد و به آسمان نگاهي ميبيرون مي

 ومنين!گيرم یا اميرالماز تو رمق ميای یا هنوز رمقي داری؟ گفتم: رمقي دارم و با چشمانم فرمود: نوف! خوابيده

ستر، و آبش را اند كه زمين را بساط، و خاكش را بفرمود: نوف! خوشا به حال زاهدان در دنيا و راغبان به آخرت؛ آنان

 يوه حضرت عيسي ع،شپاكي، و قرآن را عبا ]= روپوش، روانداز[ ، و دعا را شعار خود قرار دادند؛ از دنيا كنده شدند همانند 

 كه خداوند عز و جل به حضرت عيسي ع وحي كرد:

                                                      
 . روایات در باب نماز شب بسیار است. از باب تیمن و تبرك به برخی اشاره می شود: 1

 عَلِیُّ یَا عَلَیْكَ وَ  اللَّیْلِ بِصَلَاةِ عَلِیُّ یَا عَلَیْكَ وَ اللَّیْلِ بِصَلَاةِ عَلِیُّ یَا عَلَیْكَ وَ فِیهَا فَقَالَ  إِلَیْهِ الظَّاهِرَةِ الْوَصِیَّةِ  فِی ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  ص اللَّهِ  رَسُولُ  وَصَّى وَ

 (119ص المقنعة،) اللَّیْلِ بِصَلَاةِ

 (119ص المقنعة،) اللَّیْل صَلَاةَ یُصَلِّ لَمْ مَنْ شِیعَتِنَا مِنْ لَیْسَ  ع الصَّادِقُ قَالَ وَ

 فَقُلْتُ قَالَ اللَّیْلِ آخِرَ صَلِّهَا فَقَالَ اللَّیْلِ صَلَاةَ أُصَلِّی مَتَى لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ هَارُونَ عَنْ الْحَكَمِ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 (335ص ،2ج األحكام، تهذیب. )اسْتَنْبَهْتَ بِالنَّهَارِ بِقَضَائِهَا اهْتَمَمْتَ فَإِذَا هَافَتَقْضِی تَنَامُ وَ فَتُصَلِّیهَا مَرَّةً تَسْتَنْبِهُ فَقَالَ أَسْتَنْبِهُ لَا فَإِنِّی
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دستاني پاک؛  وهای من وارد نشوند مگر با دلهایي طاهر و چشماني خاشع ای از خانهاسرائيل بگو در خانهبه بزرگان بني

جابت است ای از جانب خالیقم باشد،اش مظلمهخواهيد دعا كنيد كه دعای هيچيك از شما را كه بر عهدهوبگو كه هرچه مي

 كنم.نمي

 338، ص1الخصال، ج

بْدِ الْأَعْلَي عَنْ وبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ ُمحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَحَدَّثَنَا أَبِي رَضَِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّ

 نَوْفٍ قَالَ: 

لُو الْقُرْآنَ قَالَ فَمَرَّ خْرُجُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ فَيَنْظُرُ إِلَي السَّمَاءِ وَ یَتْیَالْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع فَكَانَ یُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ وَ  بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ أَمِيرِ

وْفُ طُوبَي امِقٌ أَرْمُقُكَ بِبَصَِری یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ یَا نَرَبِي بَعْدَ هُدُوءٍ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ یَا نَوْفُ أَ رَاقِدٌ أَنْتَ أَمْ رَامِقٌ قُلْتُ بَلْ 

وَ الدُّعَاءَ  آنَ دِثَاراًأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِيباً وَ الْقُرْلِلزَّاهِدِینَ فِي الدُّنْيَا وَ الرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْ

لَْملَإِ مِنْ بَنِي لِللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَْحي إِلَي عِيسَي ابْنِ مَرْیَمَ ع قُلْ شِعَاراً وَ قُرِّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْرِیضاً عَلَي مِنْهَاجِ عِيسَي ابْنِ مَرْیَمَ ع إِنَّ ا

تَجِيبٍ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ ةٍ وَ أَكُفٍّ نَقِيَّةٍ وَ قُلْ لَهُمُ اعْلَمُوا أَنِّي غَيْرُ مُسْ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ وَ أَبْصَارٍ خَاشِعَإِسْرَائِيلَ لَا یَدْخُلُوا بَيْتاً مِنْ بُيُوتِي إِلَّا بِ

 .قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ دَعْوَةً وَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي

 تدبر

  «الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا»( 1

 پيامبر با این واژه چيست؟مقصود از این مخاطب قرار دادن 

( از این جهت كه 568ص ،10ج البيان، مجمع )قتاده، به نقل« ای جامه به خود پيچيده»الف. همان معنای ساده آن است 

 1وقتي از غار حرا برگشت، از شدت حالي كه به ایشان دست داده بود خود را در جامه و پتو پيچيده بود.

ني )عكرمه، كای، یعني قرار است سنگيني بار این مسئوليت را تحمل به خود پيچيدهب. یعني ای كسي كه عبای نبوت را 

 (568ص ،10ج البيان، به نقل مجمع

ج. این تعبير گرفته شده از حالت هنگام خطاب است؛ عرب وقتي بخواهد با مالطفت، و نه عتاب، كسي را خطاب قرار 

این مورد هم از همين باب است؛ همان گونه كه یكبار پيامبر ص حضرت  سازد؛ ودهد، از حالتي كه در آن است كلمه مشتق مي

 ،10ج المحيط، )سهيلي، به نقل البحر« ابوتراب، بلند شو»علي ع را دید كه خوابيده و صورت بر خاک گذاشته و خطاب كرد 

 2(311ص

                                                      
 (568ص ،10ج البیان، للنوم )مجمع تزمل قد کان و النائم أیها یا معناه . از سدي هم این مطلب نقل شده است که: 1
وجه است رسد که چنین اصراري بیاسامی پیامبر ص به شمار آورد، اما به نظر می سهیلی در ابتداي این توضیح اصرار دارد که این را نباید جزء 2

که احتماال بویژه که در برخی از احادیث این به عنوان اسم حضرت آمده، ]البته نه به معناي اسمی که در جامعه ایشان را این گونه خطاب قرار دهند، 

 منظور سهیلی هم همین بوده است[
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ت به كمر زده و لباسش را سخت د. این عبارت، نه عتاب، بلكه تحسين ایشان است به وضعيتي كه داشته، گویي دامن هم

 1(170ص ،1ج القرآن )راوندی(، به خود پيچيده و آماده انجام مسئوليت گردیده است. )فقه

یشان چنان بوده بسا ناشي از این باشد كه پيامبر در ابتدای دعوتش كه با تمسخر و اذیت مواجه شد، فشار غم بر اه. چه

ای بلند د پيچيدهشود: ای كه چنين جامه بخوكي از این فشارها بياساید، و خطاب ميكه پتو به خود پيچيده كه بخوابد تا اند

 اسْتَعِينُوا»: ر فرمودشو و نماز شب بخوان و با استعانت از نماز، بر صبر و استقامتت در این مسير بيفزا؛ همان كه در جای دیگ

 (60، ص20( )الميزان، ج15ه/بقر) «الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ

 ...و. 

 

 «الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا»( 2

برای سير و  دهد اهل معرفتاند. مثال مالصدرا پس از اینكه توضيح ميبرخي از این آیه استفاده در سير و سلوک كرده

باشد اند كه یكي از آنها خلوت است؛ و خلوت كامل آن است كه نه تنها پيرامون شخص كسي نسلوک شروطي مطرح كرده

امبر ص را بيني خداوند متعال گاه پيگوید نميهم تاریك باشد كه چيزی توجه شخص را به خود جلب نكند؛ مي جابلكه همه

 (449ص ،1ج الكافي، أصول خطاب قرار مي داد. )شرح« مزمل»و « مدثر»با تعابير 

 

 «قَليالً إاِلَّ اللَّيْلَ قُمِالْمُزَّمِّلُ؛  أَیُّهَا یا»( 3

زند و ما هم آیات مخاطبش پيامبر ص بوده، اما شأن نزول هيچگاه مضمون آیه را تخصيص نميدانيم كه اگرچه این مي

 باید خود را مخاطب قرآن بدانيم.

 شاید برای شما هم پيش آمده است:

از نامالیمات  خواهد به رختخواب برود و با پيچيدن پتو به دور خود، بخوابد تادر فشار نامالیمات انسان گاه دلش مي

ا پناه بردن به بای! به جای اینكه خطاب كند كه ای كسي كه در نامالیمات قرار گرفتهتواند بسا این تعبير، مياید. چهبياس

و استعانت  رختخواب بخواهي از نامالیمات زندگي خالص شوی، بلند شو و در دل شب نماز و قرآن بخوان و از خدایت یاری

 (60، ص20شفابخش. )اقتباس از الميزان، ج بجوی، كه آن صرفا مُسكّن است و این دوای

                                                      
 الْقُرْآنِ  فِی اسْمٌ مَّدٍلِمُحَ کَمْ لِی قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْكَلْبِیِّ عَنِ[ الطَّنَافِسِیِ] الطیافی حَمَّادٍ عَنْ عِیسَى بْنِ أَعْمَشَ  عَنْ هَاشِمٍ بْنُ اهِیمُإِبْرَ حَدَّثَنَا

 قامَ  لَمَّا وَ أَحْمَدُ اسْمُهُ يبَعْدِ مِنْ یَأْتِی بِرَسُولٍ مُبَشِّراً وَ الرُّسُلُ قَبْلِهِ  مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ ما وَ أَسْمَاءَ عَشََرةُ لَهُ کَلْبِیُّ یَا فَقَالَ ثَلَاثٌ أَوْ اسْمَانِ قُلْتُ قَالَ

 وَ  الْقَلَمِ وَ ن وَ قِیمٍ مُسْتَ  صِراطٍ عَلى الْمُرْسَلِینَ  لَمِنَ إِنَّكَ الْحَكِیمِ الْقُرْآنِ وَ یس وَ لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما طه وَ لِبَداً عَلَیْهِ یَكُونُونَ کادُوا یَدْعُوهُ اللَّهِ عَبْدُ

 أَهْلُ  نَحْنُ وَ ص مُحَمَّدٍ أَسْمَاءِ مِنْ اسْمٌ فَالذِّکْرُ رَسُولًا ذِکْراً إِلَیْكُمْ اللَّهُ َأنْزَلَ قَدْ وَ ثِّرُالْمُدَّ أَیُّهَا یا وَ  الُْمزَّمِّلُ أَیُّهَا یا وَ بَِمجْنُونٍ رَبِّكَ  بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما وَ یَسْطُرُونَ ما

 (512ص ،1ج الدرجات، بصائر). عَنْهُ أَسْأَلُهُ  حَرْفاً مِنْهُ تُحَفِظْ فَمَا کُلَّهُ الْقُرْآنَ اللَّهِ وَ فَأُنْسِیتُ قَالَ لَكَ بَدَا عَمَّا کَلْبِیُّ یَا فَاسْأَلْ الذِّکْرِ
 التزمل على و التهجد الهجود على یختار بأن أمره ثم علیها کان التی لحاله تحسین و علیه ثناء هو بل بتهجین لیس الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا تعالى قوله و.  1

 وجوههم فی السماء ظهرت حتى إصباحه مع اللیالی إحیاء على أقبل ص اهلل رسول أن جرم ال التشمر
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 «اللَّيْلَ قُمِ( »4

 چيست؟« قيام شب»مراد از 

 (60، ص20است. )الميزان، ج« نماز شب»الف. قيام برای خصوص 

تایش نافله شب است به صورت خاص )یعني همان یازده ركعتي كه هشت« نماز شب»ب. قيام برای نماز در شب، اعم از 

 (568، ص10البيان، ج؛ مجمع60، ص20یكي وتر( یا هر نماز د تهجد دیگری در شب. )الميزان، جو دوتایش شع و 

 داری به معنای عام، اعم از اقامه نماز یا قرآن یا دعا و مناجات و ... . زندهج. شب

 د. ...

 در و بام دوست پرواز كنند گرد   كه عاشقان به شب راز كنند زيشب خ

 در عاشقان كه شب باز كنند اال   ب بربندندبود به ش یجا كه در هر

https://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh2601 / 

 

 «قَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ» (5

ده از یك لفظ در امكان استفا»توجه به قاعده از قيام شب حداقل دو معنا گفته شده است كه با « اندكي»درباره استثنای 

 چند معنا( همگي ممكن است مد نظر بوده باشد:

، 10البيان، ججمعاش به قيام بگذران. )ماست، یعني فقط اندكي از شب تا سحر را بخواب و بقيه« كل شب»الف. استثناء از 

 (568ص

 (1اشد كه به قيام ليل اقدام نكني )حدیثها باست، یعني فقط اندكي از شب« هاكل شب»ب. استثناء از 

 

 «قَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ( »6

 چرا این اندازه بر قيام شب تاكيد شده است؟

ها روز گرفتاری»دهد كه همين سوره تذكر مي 7های انسان كمتر است؛ همان كه در آیه الف. شاید بدین جهت كه مشغوليت

 « هایت فراوان استو مشغله

                                                      
 . این شعر در آدرس فوق جزء رباعیات ابوسعید ابوالخیر ثبت شده است. 1

 رباعیات بابا افضل کاشانی هم ثبت شده است:جالب اینجاست که با اندك تفاوتی همین شعر جزء

 در و بام دوست پرواز کنند گرد  که عاشقان به شب راز کنند زیبرخ

 ر عاشقان که شب باز کنندد اال بود به شب در بندند يجا که در هر

http://ganjoor.net/babaafzal/robba/sh69 / 

https://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh260/
https://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh260/
http://ganjoor.net/babaafzal/robba/sh69/
http://ganjoor.net/babaafzal/robba/sh69/
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 دا شود.تواند متوجه ختر ميتر و خالصانهماند و در خلوت راحتروند و انسان تنها ميشب همه به خواب ميب. چون 

 ج. ...

 شناسینکته تخصصی انسان

اش باید فهمد كه دنيا مسير گذر است، نه مقصد؛ پس برنامه دنيایياگر كسي حقيقت ملكوتي خود را جدی بگيرد، مي

برقراری ارتباط  اش دنيا باشد. و هدف نهایي ما رسيدن به رضوان اهلل است؛ پسنه همّ و غمّ اصلياش باشد، تابع هدف نهایي

 های ما باشد، نه حاشيه آن.با خدا باید محور برنامه

 تاملی با خویش

 ایم؟آیا این چنين

رای عبادت و به حال و رمق گذرانيم، و چه اندازهای مجازی و تلویزیون و ... ميراستي شبها چه اندازه زمان پای شبكه

 نماز و دعا داریم؟

مان های سالداری این شبها پرتوی بر تمامي شبزندهاز خدا بخواهيم به حق این شبهای قدر دست ما را بگيرد و شب

 شاءاهلل هر شب را مقداری به ارتباط خاص با خدا بپردازیم.بيفكند و برای ما مقدر كنند كه ان

 

 1438رمضان  21  26/3/1396نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليالً                                   3 آیه( 73) مزّمّل سوره( 448

 ترجمه

 [ ؛ نصف آن را یا بكاه از آن اندكي؛يجز اندكبه شب را  زيپا خ به]

 نکات ترجمه

 چنين بوده است: شده است؛ عبارت قبل از آناز مطالبي است كه معركه آراء علمای ادبيات « نِصْفَهُ»جایگاه نحوی كلمه 

قيام »شود: نيم، تحليل معنایي آیه ساده ميبدا« مقدار شب»، نه «تعداد شب»در آیه قبل را ناظر به « قليال»اگر «. قُمِ اللَّيْلَ إاِلَّ قَليالً »

ني ]یا زیاد كني[. این مقدار را كم ك توانيكن شبها را جز اندكي از شبها، هر شب هم به اندازه نيمي از شب، قيام كن كه مي

 (517ص ،4ج األخيار، )مالذ

آید و آن اینكه در آیه قبل گفت شب را جز اندكي باشد اشكالي پيش مي« مقدار شب»مربوط به « قليال»اما بر اساس اینكه 

تكرار غيرفصيح است كه از ساحت گوید: اگر خواستي از قيام شب كم كن؛ و چنين معنایي قيام كن، و در این آیه دوباره مي

 1(312، ص10، جالبحر المحيط) قرآن كریم دور است.

                                                      
 . تفصیل نظر ابوحیان بدین قرار است که در متن کوشش شد به نحوي توضیح داده شود که این اشكاالت وارد نباشد: 1
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 خ ندهد: توان تحليل كرد كه معنا كامال روان باشد و چنين تكرار غيرفصيحي راما این آیه را به چند صورت نحوی مي

یعني شب را قيام كن مگر به اندازه نيمي از  دهد.را توضيح مي« قليال»؛ یعني معنای «قليالً»بدل است برای « نِصْفَهُ»الف. 

گردد؛ و درواقع، سه گونه ، به امر واحدی برمي«[ زِد عليه»]در آیه بعد: « عليه»]اُنقُص منه[ و « منه» ريمرجع ضمآن را؛ آنگاه 

                                                      
بقیامه نصف اللیل إال قلیال منه. و  و جوزوا فی نصفه أن یكون بدال من اللیل و من قلیال. فإذا کان بدال من اللیل، کان االستثناء منه، و کان المأمور

ف اللیل، فیكون قوله: أو لى نصالضمیر فی منه و علیه عائد على النصف، فیصیر المعنى: قم نصف اللیل إال قلیال، أو انقص من نصف اللیل قلیال، أو زد ع

 انقص من نصف اللیل قلیال، تكرارا لقوله: إال قلیال من نصف اللیل، و ذلك ترکیب غیر فصیح ینزه القرآن عنه. 

نى: نه و علیه للنصف، و المعمقال الزمخشري: نصفه بدل من اللیل، و إال قلیال استثناء من النصف، کأنه قال: قم أقل من نصف اللیل. و الضمیر فی 

الزیادة علیه. انتهى. فلم یتنبه  التخییر بین أمرین، بین أن یقوم أقل من نصف اللیل على البت، و بین أن یخنار أحد األمرین، و هما النقصان من النصف و

إذا کان نِصْفَهُ بدال من قوله: إِلَّا  للتكرار الذي یلزمه فی هذا القول، ألنه على تقدیره: قم أقل من نصف اللیل کان قوله، أو انقص من نصف اللیل تكرارا. و

دل منه، ألنه یصیر استثناء مجهول من قَلِیلًا، فالضمیر فی نصفه إما أن یعود على المبدل منه، أو على المستثنى منه و هو اللیل، ال جائز أن یعود على المب

ستثناء من اللیل، إذ کان یكون أخصر و عاد الضمیر على اللیل، فال فائدة فی اال مجهول، إذ التقدیر إال قلیال نصف القلیل، و هذا ال یصح له معنى البتة. و إن

صفه، و أن التقدیر: قم اللیل نصفه إال نالترکیب قم اللیل نصفه. و قد أبطلنا قول من قال: إال قلیال استثناء من البدل و هو  أوضح و أبعد عن اإللباس أن یكون

ل على النصف، و یلزم أیضا أن ی دعوى أن نصفه بدل من إال قلیال، و الضمیر فی نصفه عائد على اللیل، إطالق القلیقلیال منه، أي من النصف. و أیضا فف

 یصح، و لیس المراد من اآلیة قطعا. یصیر التقدیر: إال نصفه فال تقمه، أو انقص من النصف الذي ال تقومه، أو زد علیه النصف الذي ال تقومه، و هذا معنى ال

الناقص منه، و بین قیام الزائد  بین قیام النصف بتمامه، و بین قیام لزمخشري: و إن شئت جعلت نصفه بدال من قلیال، و کان تخییرا بین ثالث:و قال ا

لنصف من اللیل، قم أقل من نصف هُ: إذا أبدلت اعلیه و إنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل. و إن شئت قلت: لما کان معنى قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْفَ

زید منه قلیال، فیكون التخییر أاللیل، رجع الضمیر فی منه و علیه إلى األقل من النصف، فكأنه قیل: قم أقل من نصف اللیل، و قم أنقص من ذلك األقل أو 

صف و هو الربع، کأنه قیل: أو انقص ال الثانی بمعنى نصف النفیما وراء النصف بینه و بین الثلث، و یجوز إذا أبدلت نصفه من قلیال و فسرته به أن تجعل قلی

تجعل الزیادة لكونها مطلقة تتمة الثلث،  منه قلیال نصفه، و تجعل المزید على هذا القلیل، أعنی الربع نصف الربع، کأنه قیل: أو زد علیه قلیال نصفه. و یجوز أن

ال ینبغی، بل ال یجوز أن یحمل إال  أوسع خیال هذا الرجل، فإنه یجوز ما یقرب و ما یبعد، و القرآن فیكون تخییرا بین النصف و الثلث و الربع. انتهى. و ما

اللیل أو من قلیال الزمخشري،  على أحسن الوجوه التی تأتی فی کالم العرب، کما ذکرناه فی خطبة هذا الكتاب. و ممن نص على جواز أن یكون نصفه بدال من

فلو کان  زد علیه، و الهاء فیهما للنصف. ة أورده مورد االحتمال، و أبو البقاء، و قال: أشبه بظاهر اآلیة أن یكون بدال من قلیال، أوکما ذکرنا عنه. و ابن عطی

 ى. ان منه ال یتحصل. انتهو القلیل المستثنى غیر مقدر، فالنقص االستثناء من النصف لصار التقدیر: قم نصف اللیل إال قلیال، أو انقص منه قلیال.

 و أما الحوفی فأجاز أن یكون بدال من اللیل، و لم یذکر غیره.

لَّا قَلِیلًا، أي اللیالی التی تخل بقیامها عند إِو قال ابن عطیة: و قد یحتمل عندي قوله: إِلَّا قَلِیلًا أنه استثناء من القیام، فیجعل اللیل اسم جنس. ثم قال: 

 القول بالندب. انتهى، و هذا خالف الظاهر.  العذر البین و نحوه، و هذا النظر یحسن مع

 لعطف من غیر دلیل علیه. او قیل: المعنى أو نصفه، کما تقول: أعطه درهما درهمین ثالثة، ترید: أو درهمین، أو ثالثة. انتهى، و فیه حذف حرف 

وقت العتمة، و االستثناء وارد على  اللیل، ألن الثلث األول و قال التبریزي: األمر بالقیام و التخییر فی الزیادة و النقصان وقع على الثلثین من آخر

، و هو قلیل من الكل. فقوله: أَوِ انْقُصْ المأمور به، فكأنه قال: قم ثلثی اللیل إال قلیال، ثم جعل نصفه بدال من قلیال، فصار القلیل مفسرا بالنصف من الثلثین

 لتخییر فی الزیادة و النقصان واقعا على الثلثین. الًا: أي ما دون نصفه، أَوْ زِدْ عَلَیْهِ، أي على الثلثین، فكان مِنْهُ: أي من المأمور به، و هو قیام الثلث، قَلِی

 لفقا یوقف علیه من کتابه.و قال أبو عبد اللّه الرازي: قد أکثر الناس فی تفسیر هذه اآلیة، و عندي فیه وجهان ملخصان، و ذکر کالما طویال م
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به آیه آخر این سوره ؛ كه با توجه 1(637، ص4كند: دقيقا نصف، كمتر از نصف یا بيشتر از نصف )الكشاف، جزمان را تعيين مي

مجمع بسا ميزان این كم یا زیاد كردن هم اشاره شده است. )كه از بيدار ماندن نصف یا یك سوم یا دوسوم سخن گفته، چه

 2(569، ص10البيان، ج

« ، سرش رازید را زدند :هرأسُ زیدُ بَرِضُ»شود: ، بدل جزء از كل، مانند اینكه گفته مي«الليل»است از « بدل« »نِصْفَهُ »ب. 

« نصف الليل»ن درباره همي« اال قليال»( در این صورت، مفاد استثنای 125، ص1، ج)راوندی( فقه القرآن)زجاج، به نقل از 

 خواهد بود؛ یعني قيام كن شب را، ]یعني[ نيمي از شب را، مگر اندكي از آن نيمه را.

ل از نيمه ه شب به بعد است؛ یعني آیه با خواب قبچيزی كه موید این برداشت است آن است كه زمان نماز شب از نيم

 ب.فرماید از این مدت فقط اندكي را بخواشب كار ندارد، بلكه سخنش درباره خواب نيمه شب تا صبح است؛ كه مي

باشد؛ بدین ترتيب « اقل من نصف الليل»]زِد عليه[ نيز مربوط به مضمون « عليه»]اُنقُص منه[ و « منه»آنگاه مرجع ضمير 

فرماید: یكي اینكه این نيمي از شب را جز اندكي از آن قيام كن؛ دوم اینكه این مقدار )نيمي از دو مطلب مي« قيام شب»درباره 

 4(637، ص4تواني كم یا زیاد بكني. )الكشاف، جرا مي 3شب جز اندكي(

                                                      
پس ابتدا  کند؛یهم که در متن آمده )انْقُصْ مِنْهُ قَلیالً( وارد م یدوم «الًیقل»خود را بر  ییو آنگاه بار معنا ؛«الًیقل» يبدل است برا «نِصْفَهُ».  1

محدوده  یعنی. ییفزایآن ب رب ای ای یاش ]= ربع[ را کم کننصفه، نصفه نیاز ا یتوانی: مدیفرمایکن مگر به اندازه نصفش. سپس م امیشب را ق دیفرمایم

و  چهارمكی نیب رییتخ اشجهیکه نت يبه نحو چاندهیرا مطرح کرده مطلب را پ نیکه ا ي. البته خود زمخشرشودیچهارم مچهارم تا سه كی نیمجاز تو ب

 اوردم.یبحث را در متن ن نیاست و لذا اصل ا زیآمکامال تكلف یکه به قول مرحوم مجلس شودیدوم م كیسوم و  كی

عنی یك ششم کمتر بخوابد تا در نتیجه دوسوم شب را قیام کند ی توان دانستمیاین مقدار کم و زیاد کردن را به اندازه یك ششم کل شب  . 2

(1

2
+

1

6
=  

2

3
 سوم شب را قیام کند )( ؛ یا یك ششم بیشتر بخوابد تا در نتیجه یك

1

2
−

1

6
=  

1

3
) 

 معناه و اللیل نصف قم أي منه للمستثنى بیانا فیكون اللیل من بدل هو «نِصْفَهُ»)یا زیاد کنی توانی کم . مرحوم طبرسی گفته یعنی آن نصف را می 3

(؛ اما این گونه 569ص ،10ج البیان، مجمع النصف؛ على أي «عَلَیْهِ زِدْ أَوْ» النصف من أي «قَلِیلًا مِنْهُ انْقُصْ أَوِ» قوله هو و قلیال إال النصف اللیل من صل

ابوحیان به شدت مورد مناقشه واقع شده چرا که مستلزم آن است که قسمتی از مطلب کامال تكراري باشد: بگوید از این نیمی از شب را جز اعراب توسط 

 توانی از این نیمی از شب کم کنی.اندکی قیام کن، بعد دوباره بگوید می

که به تو اجازه  یلیمقدار قل نیا یعنیباشد؛  «الیقل» ،«هیعل»و « منه» رِیمرجع ضمتوان در نظر گرفت و آن اینكه یك حالت دیگر هم در اینجا می 4

 .یبكن ادیز ایکم  یتوانینكردن داده شده، را م امیق

 بگیریم، آنگاه چنین توضیح داده است:« قلیل»را بدل از « نصف»زمخشري حالت دیگري را هم تصویر کرده است که وقتی 

نقص منه قلیال نصفه. و تجعل المزید فسرته به أن تجعل قلیال الثانی بمعنى نصف النصف: و هو الربع، کأنه قیل. أو ا و یجوز إذا أبدلت نصفه من قلیال و

ة الثلث، فیكون تخییرا بین النصف و على هذا القلیل، أعنى الربع، نصف الربع کأنه قیل: أو زد علیه قلیال نصفه. و یجوز أن تجعل الزیادة لكونها مطلقة تتم

 عث و الربالثل

پردازي وي به حساب و حتی ابوحیان هم این را محصول خیال (129، ص84)بحاراالنوار، جآمیز است، اما چون به قول مرحوم مجلسی کامال تكلف

 ( در متن نیاوردم.314، ص10؛ البحر المحیط، جو ما أوسع خیال هذا الرجل، فإنه یجوز ما یقرب و ما یبعدآورده )
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، 5، جحاس()ن إعراب القرآن)« هقسم نصف»متعلق است به یك فعل محذوف؛ در واقع این طور بوده است: « نِصْفَهُ »ج. 

 ( ظاهرا یعني برای نماز شب قيام كن و با این قيام خود، اوقات شب خود را دو نيمه كن.38ص

بوده است. یعني در آیه قبل، به قيام برای نمازها و « قُم»اما آن فعل محذوف  فعل محذوف؛ كیمتعلق است به « نِصْفَهُ»د. 

ند نماز مغرب و عشاء و تعقيبات و مستحبات قبل از خواب است(؛ سپس درباره قيام بعد عبادات واجب و مستحب شبانه )مان

فرماید آن را كم یا زیاد كن، درباره تعيين این دهد ، آنگاه بقيه عبارت كه مياز خواب در نيمه شب ]برای نماز شب[ دستور مي

نش یعني نياز نيست كه كل این نصف را به قيام خواهد صرف كند كه كمتر از نصف شدمقداری است كه برای نماز شب مي

مشغول باشي و زیادتر شدنش، یعني زودتر از نصف بلند شو كه مشغول مقدمات نماز )طهارت و مسواک و ...( شوی. 

 1(130، ص84)بحاراالنوار، ج

 حدیث

لب ط« مگر قليلي هزار درهم»( روایت شده است كه شخصي هنگام وفاتش فرا رسيد و وصيت كرد كه فالني از من 1

 دارد. از امام رضا ع پرسيدند كه ما این قليل را چه مقداری قرار دهيم؟

رد مگر قليلي، بپا دارا  شب !دهيچيجامه به خود پ یافرماید: فرمود: به اندازه نصف، به خاطر اینكه خداوند متعال مي

 «نصفش را

 359ص ،4ج ع،  طالب أبي آل مناقب

 ع الرِّضَا عَنِ

 أَیُّهَا یا تَعَالَي لِقَوْلِهِ النِّصْفُ هُوَ الْقَلِيلُ قَالَ الْقَلِيلُ كَمِ قَلِيلًا إِلَّا دِرْهَمٍ أَلْفُ عِنْدِی لِفُلَانٍ مَوْتِهِ عِنْدَ فَقَالَ الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ رَجُلٌ

 2نِصْفَهُ. قَلِيلًا إِلَّا اللَّيْلَ قُمِ الْمُزَّمِّلُ

 

 روایت شده است:( از امام صادق ع 2

ه بنده ( همان گونه كه هشت ركعت نمازی ك46)كهف/« مال و فرزندان زینت زندگي دنياست»خداوند عز و جل فرمود 

 آورد، زینت آخرت است.در آخر شب بجا مي

 327، ص: 2تفسير العياشي، ج

 هُ قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ

 لْآخِرَةِ.امَانِيَ رَكَعَاتٍ یُصَلِّيهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّيْلِ زِینَةُ ثَكَمَا أَنَّ  «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا»قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

                                                      
 ادیو آنگاه کم و ز کندیم نییشب است( تع مهیزمانش را )که ن یو در دوم دهدینماز شب م يبرا امیدستور به اصل ق یدر اول مییبگو نكهیا ای.  1

 رترید ای ترزود یکن حاال اگر اندک امیشب ق مهیکن و در ن امینماز شب ق ي: برادیبفرما خواهدیم دیشا یعنیبودن باشد،  رتریکردن، ناظر به زودتر و د

 .ستیشد مهم ن

 (568، ص10روي عن الصادق )ع( قَالَ ع الْقَلِیلُ النِّصْفُ أَوِ انْقُصْ مِنَ الْقَلِیلِ أَوْ زِدْ عَلَى الْقَلِیلِ. )مجمع البیان، ج.  2



16 

 

 

 ( حلبي از امام صادق ع روایت كرده است:3

وابش خواست كه آب وضو و مسواكش را كنار محل خآورد، ميعشاء را بجا مي همانا رسول اهلل ص هنگامي كه نماز

گرفت و چهار زد و وضو ميخاست و مسواک ميرفت آنگاه برميخواست به بستر ميقرار دهند؛ سپس آن مقدار كه خدا مي

نماز  گرفت و چهار ركعتميزد و وضو خاست و مسواک ميخوابيد و باز برميآورد؛ دوباره اندكي ميركعت نماز بجا مي

 آورد.خاست و نماز شفع و وتر را بجا ميشد برميرفت تا وقتي نزدیك اذان صبح ميگزارد. دوباره به بستر ميمي

 « ای نيكو برای شماستو قطعا كه رسول خداص اسوه»سپس امام صادق ع فرمود: 

 خاست؟گفتم: چه موقعي برمي

 فرمود: بعد از یك سوم شب؛ 

 حدیث دیگری آمده است: بعد از نيمه شب.و در 

 445، ص3الكافي، ج

 يِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِ

رَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاكِهِ یُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَيَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا صَلَّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَ

 یَرْقُدُ حَتَّي إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ فَيَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَيَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّي

قُلْتُ مَتَي كَانَ یَقُومُ قَالَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ قَاَل الصُّبْحِ قَامَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّي الرَّْكعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

 1نِصْفِ اللَّيْلِ. فِي حَدِیثٍ آخَرَ بَعْدَ

 تدبر

 «قَليالً مِنْهُ انْقُصْ أَوِ نِصْفَهُ( »1

ر این آیه دداری برای نماز و عبادت اهتمام ورزد، جز اندكي از آن. زندهدر آیه قبل از پيامبر ص خواست كه به شب

)یعني: « اندكي»ل از فش را( و چه بدبدانيم )یعني: شب را قيام كن، نص« شب»چه این تعبير را بدل از « نيمي از آن.»فرماید مي

ای هشب را قيام كن، جز اندكي، یعني جز نصفش( )توضيح در نكات ترجمه(، در هر دو صورت، یك تخفيف قابل مالحظ

 داده است.

                                                      
 :شودیم میو تبركً تقد مناًیت 340، ص6نماز شب از کتاب مستدرك الوسائل، ج تیهم درباره اهم ثیدو حد نیا  .  1

 للَّهِ جِیفَةٌ بِاللَّیْلِ بَطَّالٌ بِالنَّهَارِ.ا یبْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی کِتَابِ الْغَایَاتِ، عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَ جَعْفَرُ

 نَوْمِ أَجْمَعِ اللَّیْلِ وَ فِی ثَةٍ فِی سَهَرِ اللَّیْلِ مَعَ کَثْرَةِ الْأَکْلِ وَ فِی نُورِ الْوَجْهِ مَعَعَ ثَلَاالرَّاوَنْدِيُّ فِی لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَطْمَعْ فِی ثَلَاثَةٍ مَ الْقُطْبُ

 الْفُسَّاقِ. ةِالْأَمَانِ مِنَ الدُّنْیَا مَعَ صُحْبَ 
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 شناسینکته تخصصی انسان

ا از كم به رره مطلب خواهيم وظایف كسي را به او گوشزد كنيم، باید همواكنيم كه خوب است وقتي ميما غالبا گمان مي

كته است؛ اما زیاد پيش ببریم. اما ظاهرا هميشه این طور نيست. اگرچه اقتضای در نظر گرفتن تاب و تحمل مخاطب، همان ن

 آید كه الزم است از زیاد به كم شروع كرد!گاه اقتضائات دیگری پيش مي

 این نوع بيان هم ممكن است اقتضائاتي داشته باشد، مانند:

ایم؛ یم، به تو تخفيف دادهجه دادن به اینكه وظيفه واقعي تو خيلي بيشتر بوده، و اگر االن این مقدار از تو انتظار دارالف. تو

 شود شخص در همان كار سخت هم احساس مطلوبي داشته باشد. كه این بيان موجب مي

 يفه را از دوشت برداشتيم.ات بيشتر بود اما ما این وظرساند: وظيفهب. نوعي لطف  و عنایت ویژه را مي

 ج. ...

 

 «قَليالً  مِنْهُ انْقُصْ أَوِ ؛ نِصْفَهُقَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ ( »2

دهد كه این وجوب، در حدود قيام نيمي از مي دانيم كه نماز شب بر پيامبر ص واجب بوده است؛ و این آیه نشان مي

 شب بوده است.

كند، و داری را بر او واجب ميزندهمسئوليت نبوت را بر دوش بكشد، خداوند شبخواهد مسئوليتي مانند وقتي كسي مي

 داری و قيام به عبادت در حد نيمي از شب بر او واجب است.زندهدهد باز شببعد هم كه تخفيف مي

 خواهد!دهد كه در مصدر تبليغ دین خدا قرار گرفتن، چه اندازه پشتوانه معنوی مياین نشان مي

 ا خویشتاملی ب

 ایم؟!خواهيم كار فرهنگي كنيم، چه اندازه تهيه پشتوانه معنوی برای خود را جدی گرفتهاگر ما مي

 حکایت

 رهبر انقالب یكي از دیدارهایش گفتند

و  یارياو بنا، غرس، آب یانقالب با دست توانا نیعالم، زاهد و عارف كه ا ،یمعنو ،ينوران رمرديدارم، آن پ نيقیمن 

 دیدر او پد يو آن عبادتها، تفكّرها و توسّلها را نداشت و آن دل مؤمن و نوران ازهايآن راز و ن ،يشد، اگر در جوان ينيچوهيم

 . شدينم ادربزرگ از او ص یكارها نیا آمد،ينم

را  شانیا یاريمؤمن، زاهد و خالص بود و در مشهد، بس اريبس یكه از علما يتهران یجواد آقا رزايحاج م یمرحوم آقا

به قم رفتم و آن زمان، امام را در حرم  ليتحص یبرا يمن در جوان»به بنده گفت:  ن،یاز ا شيسال پ يس كینزد شناختند،يم

تحت الحنك را انداخته، نماز  ستاده،یدر حرم ا يطلبه جوان و نوران ديّس كیكه  دمیست. ديك شانیا شناختمي. نمدمیمطهّر د

من او را نشناخته، مجذوبش شدم و از »: گفتيم يتهران یجواد آقا رزايحاج م« .كنديو تضرّع م زدیريو اشك م خوانديم

 «است. ينياللَّه خمآقا روح نیگفتند ا ست؟يك ينوران یآقا نیا دميپرس يبعض
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 انگذاريامام و بن ،يآن وقت در سنّ هشتاد سالگ آورند،يم دیرا پد رهيو ذخ هیآن سرما ،ياللَّه، در دوره جوانآقا روح يوقت

 .شونديم ياسالم یحكومت جمهور

  2776content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech  
 

 «قَليالً  مِنْهُ انْقُصْ أَوِ ؛ نِصْفَهُقَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ» (3

 این دستور داللت بر وجوب دارد یا نه، و مخاطب این دستور كيست، چند نظر مطرح شده است:درباره اینكه آیا 

الف. این كار واجب است، و مخاطب آن، شخص پيامبر ص است؛ بویژه كه خطاب مفرد است وقبل از آن هم با تعبير 

خواهد این ( مي5( و نيز اینكه در ادامه )آیه569، ص10البيان، جشخص پيامبر را مخاطب قرار داده بود. )مجمع« یا ایها المزمل»

 (62، ص20ای كه بر دوش پيامبر ص خواهد گذاشت )الميزان، جای قرار دهد برای وظيفهكار را مقدمه

ای ( به قرینه آیه پایاني این سوره، كه از طائفه569، ص10البيان، جب. این دستوری مستحبي است به عموم مومنان. )مجمع

 اند سخن گفته است.زنده داری مشغولنيمي از شب یا بيشتر یا كمتر همراه پيامبر به شب از مومنان كه

ج. این دستور، ابتدا بر همه مسلمانان واجب بوده است؛ اما پس از مدتي توسط آیه پایاني وجوبش نسخ شده است، و به 

فرماید در این آیات بعد از نقل سخنشان مي حالت استحباب درآمده است. )این را حسن بصری و عكرمه گفته اند اما طبرسي

 (569، ص10البيان، جای نيست كه نسخ یكي توسط دیگری را برساند؛ مجمعهيچ قرینه

 د. ...

 

 «قَليالً مِنْهُ انْقُصْ أَوِ نِصْفَهُ( »4

. اگرچه خطاب داری و عبادت مشغول شویمزندهدهد حدود نيمي از شب یا اندكي كمتر از آن را به شبخدا دستور مي

جا خود را مخاطب كالم خداوند ببينيم، این خطاب متوجه ما هم هست اصلي این آیه با پيامبر ص است، اما اگر قرار است همه

 دیدند()چنانكه طبق آیه آخر همين سوره، بسياری از مومنان واقعي هم خود را مخاطب این كالم مي

 تاملی با خویش

 شمریم!یا كساني را كه این چنين اهل عبادت باشند را افراطي و دنياگریز و ... ميایم؟ چنينآیا واقعا ما این

هایي كه احتمال دارد شب قدر باشند، فرصت خوبي است كه اوال نگاهمان های ماه مبارک رمضان، و بویژه شباین شب

 به دین را اصالح كنيم، و ثانيا تمرین این كار را شروع نمایيم.

 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776
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 1438رمضان  22  27/3/1396                         أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً    4 آیه( 73) لمزّمّ سوره( 449

 ترجمه

 !یا بر آن بيفزا؛ و قرآن را، آن گونه كه سزاوار است، به ترتيل ]= با تأني و رعایت ترتيب[ تالوت كن

 نکات ترجمه

 «تَرْتِيلًا رَتِّل ...»

 ،4ج لكریم،ا القرآن كلمات يف التحقيقدر اصل به معنای خوب نظم و نسق دادن و كنار هم چيدن مي باشد )« رتل»ه ماد

م به معنای این در مورد كال« ترتيل»گویند؛ و مي« االسنان رَتِلُ»های منظم و مرتبي دارد ( چنانكه به شخصي كه دندان51ص

گر، یعني با تأني (؛ به تعبير دی341ص القرآن، ألفاظ استقامة( ادا شود )مفردات و است كه سخن راحت و البته محكم )بسهولة

 (218ص ،2ج المنير، المصباحو بدون عجله بيان كردن كلمات )

باشد است كه سبك خاصي از قرائت مي« ترتيل»الزم به ذكر است كه این كلمه در قرآن كریم، غير از معنای شایع امروزی 

ای گذاریرود و بعدا پيدا شده است؛ و در واقع، كساني كه بعدها چنين نامبه كار مي« تدویر» و« تحدیر»و  «تحقيق»و در عرض 

 1شود.قرآن در آن، بيشتر رعایت مي« ترتيل»اند بگویند این مدل قرائت، مدلي است كه اند، خواستهكرده

یه فوق؛ و دوبار دیگر به كار رفته است، كه دوبار آن در آبار و همواره در همين باب تفعيل در قرآن كریم  4این ماده تنها 

 «.تَرْتيالً رَتَّلْناهُ»سوره فرقان است:  32در آیه

 حدیث

 آله و عليه اللَّه لّيص خدا رسول از كه شده روایت الساّلم عليه علي از خود، اجداد و پدر از السّالم عليه صادق ( از امام1

 سوال شد.« كن تالوت ترتيل بهرا  قرآنتَرْتِيلًا:  الْقُرْآنَ و رَتِّلِ»در مورد  سلّم و

                                                      
 رفتهمی کار به اندکردهنمی ادا را کلمات و حروف حق و کردهمی قرائت را قرآن عجله با که کسانی مقابل در را تعبیر این بیشتر هم اسالم صدر . در 1

 :است

 القرآن فی تعجل بأن یتم ال البیان و الزجاج قال عباس ابن عن خمسا و أربعا و آیات ثالث هینتك على اقرأه و بیانا بینه أي «تَرْتِیلًا الْقُرْآنَ رَتِّلِ وَ»

 ألن عباس ابن فقال لةعج کالمی فی و قراءتی فی رجل إنی عباس البن قلت حمزة أبو قال اإلشباع من حقها توفی و الحروف جمیع تبین بأن یتم إنما

 المؤمنین أمیر عن روي و قتادة عن تثبتا فیه تثبت معناه قیل و مجاهد عن ترسال فیه ترسل معناه قیل و کله القرآن أقرأ أن من إلی أحب أرتلها البقرة أقرأ

 اهلل عبد أبی عن و السورة آخر أحدکم هم یكونن ال و القاسیة القلوب به أقرع لكن و الرمل نثر تنثره ال و الشعر هذ تهذه ال و بیانا بینه قال أنه معناه فی( ع)

 ال و توالیه و نظمه على تقرأ أن هو الترتیل قیل و النار من باهلل فتعوذ النار ذکر فیها بآیة مررت إذا و الجنة اهلل فاسأل الجنة ذکر فیها بآیة مررت إذا قال( ع)

 معناه رتل قیل و فیها تفاوت ال مستویة أسنانه کانت إذا رتل ثغر و انتظامها حسن و استوت إذا األسنان ترتل من مأخوذ هو و مؤخرا تقدم ال و لفظا تغیر

 أن هو قال هذا فی( ع) اهلل عبد أبی عن بصیر أبو رواه ما یعضده و حزین بصوت اقرأه أي القرآن تحزین بهذا المراد و قال قطرب عن اللین الرتل و ضعف

 بن اهلل عبد عن و مدا تهصو یمد کان قال أنس عن و آیة آیة قراءته یقطع ص اهلل رسول کان قالت أنها سلمة أم عن روي و صوتك به تحسن و فیه تتمكث

 (569ص ،10ج البیان، مجمع)تقرؤه  آیة آخر عند منزلتك فإن الدنیا فی ترتل کنت کما رتل و ارق و اقرأ القرآن لصاحب یقال ص اهلل رسول قال قال عمر
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 راط در كُند خواندن[،نریزید ]ظاهرا كنایه از اف هم به را آن های پراكندهبخوانيد، مانند شن محكم و واضح را قرآن: فرمود

  نكنيد؛ قرائت سرعت و عجله با خواندن شعر مانند و

  كنيد؛ توقّف آن عجایب در كنار

 تان را با آن به حركت درآورید؛دلهای

 .تان رسيدن به پایان سوره نباشد ّهمّ و غم و

 30ص ،(للراوندی) النوادر؛ 180ص ،(األشعثيات) الجعفریات

 بْنِ  عْفَرِجَ جَدِّهِ[ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِيأَ حَدَّثَنَا قَالَ سْمَاعِيلَإِ بْنُ مُوسَي حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا اللَّهِ  ]= أَخْبَرَنَا عَبْدُ بِإِسْنَادِهِ وَ

 رَتِّلِ وَ لَيتَعَا اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ ص اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ  جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 یَكُنْ لَا وَ الْقُلُوبَ  بِهِ رِّكُواحَ عَجَائِبِهِ عِنْدَ قِفُوا الشِّعْرِ هَذَّ تَهُذُّهُ لَا وَ الرَّمْلِ رَنَثْ تَنْثُرُهُ لَا تِبْيَاناً[ بَيِّنْهُتَثْبِيتاً ] تُثَبِّتُهُ ص فَقَالَ تَرْتِيلًا الْقُرْآنَ

 .السُّورَةِ آخِرَ أَحَدِكُمْ هَمُّ

از قول خود اميرالمومنين ع با اندک تفاوتي در عبارات  569ص ،10ج البيان، مجمع؛ 614ص ،2ج این حدیث در الكافي،

 1روایت شده است.

 

شب ختم  ( روایت شده است كه ابوبصير به امام صادق ع عرض كرد: فدایت شوم! آیا قرآن را در ماه رمضان در یك2

 بكنم؟ 

 فرمود: خير.

 گفت: در دو شب؟

 فرمود: خير.

 گفت: در سه شب.

تي دارد كه ای كردند و فرمودند: بله. سپس فرمودند:  ابامحمد! بدرستي كه ماه رمضان حق و حرمرت با دست اشارهحض

اه یا مهای دیگر همانند او نيست؛ و اصحاب حضرت محمد ص روالشان این بود كه هریك قرآن را در یك هيچ یك از ماه

 ه به ترتيل تالوت شود:كرد. نباید قرآن را تندتند خواند بلككمتر قرائت مي

را مسألت  ای عبور كردی كه در آن یادی از بهشت است، نزد آن بایست و از خداوند عز و جل بهشتهنگامي كه از آیه

 ببر! ای را مرور كردی كه در آن حكایت جهنم است، آنجا ابيست و از آتش به خداوند پناهنما ! و هنگامي كه آیه

 617ص ،2ج الكافي،

                                                      
 وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ سُلَیْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وَاصِلِ عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ.  1

 آخِرَ  أَحَدِکُمْ هَمُّ یَكُنْ  لَا وَ  الْقَاسِیَةَ قُلُوبَكُمُ أَفْزِعُوا لَكِنْ وَ  الرَّمْلِ نَثْرَ تَنْثُرْهُ لَا وَ الشِّعْرِ هَذَّ تَهُذَّهُ لَا وَ تِبْیَاناً  بَیِّنْهُ ص الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ «تَرْتِیلًا الْقُرْآنَ رَتِّلِ

 .السُّورَةِ
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 : قَالَ حَمْزَةَ بِيأَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا نْمِ عِدَّةٌ

 لَيْلَةٍ؟ فِي رَمَضَانَ شَهْرِ فِي قُرْآنَالْ أَقْرَأُ فِدَاکَ جُعِلْتُ بَصِيرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَي دَخَلْتُ

 لَا. فَقَالَ

 لَيْلَتَيْنِ؟ فَفِي قَالَ

 لَا. قَالَ

 ثَلَاثٍ؟ فَفِي قَالَ

 یَقْرَأُ  ص مَّدٍمُحَ أَصْحَابُ كَانَ وَ الشُّهُورِ مِنَ ءٌشَيْ  یُشْبِهُهُ لَا رْمَةًحُ وَ حَقّاً لِرَمَضَانَ إِنَّ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا قَالَ ثُمَّ بِيَدِهِ، أَشَارَ وَ هَا، قَالَ

 اللَّهَ  سَلِ وَ عِنْدَهَا فَقِفْ الْجَنَّةِ  ذِكْرُ فِيهَا بِآیَةٍ مَرَرْتَ فَإِذَا تَرْتِيلًا رَتَّلُیُ لَكِنْ وَ هَذْرَمَةً یُقْرَأُ لَا الْقُرْآنَ إِنَّ أَقَلَّ أَوْ شَهْرٍ  فِي الْقُرْآنَ أَحَدُهُمُ

 .النَّارِ مِنَ بِاللَّهِ عَوَّذْتَ وَ عِنْدَهَا فَقِفْ النَّارِ ذِكْرُ فِيهَا بِآیَةٍ مَرَرْتَ إِذَا وَ الْجَنَّةَ جَلَّ وَ عَزَّ

 1نيز روایت شده است. 619-618ص ،2ج الكافي،این حدیث با سند و عباراتي متفاوت در 

 

 خواني.ب( از امام صادق ع روایت شده است ترتيل عبارت است از اینكه: در آن مكث كني و با صدای نيكو آن را 3

 كرد.مي روایت شده است كه رسول اهلل ص روالش این بود كه در قرائتش هر آیه را از آیه دیگر جدا سلمهو از ام

 569ص ،10ج البيان، مجمع

 2.صَوْتَكَ بِهِ تُحَسِّنَ وَ فِيهِ تَتَمَكَّثَ أَنْ هُوَ]الترتيل[  يتَعَالَ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ

 3آیة آیة قراءته یقطع ص اهلل رسول كان قالت أنها سلمة أم عن رویو 

 

 ( از رسول اهلل روایت شده است:4

                                                      
 : قَالَ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ  عَلِیِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ یَحْیَی بْنُ مُحَمَّدُ.  1

 فَقَالَ بِیَدِهِ فَأَشَارَ لَیَالٍ سِتَّ بَلَغَ حَتَّی لَا فَقَالَ لَیْلَتَیْنِ فِی فَقَالَ لَا فَقَالَ لَیْلَةٍ فِی آنَالْقُرْ أَقْرَأُ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقَالَ حَاضِرٌ أَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبَا بَصِیرٍ أَبُو سَأَلَ

 تَرْتِیلًا یُرَتَّلُ لَكِنْ وَ هَذْرَمَةً یُقْرَأُ لَا الْقُرْآنَ إِنَّ أَقَلَّ وَ شَهْرٍ فِی الْقُرْآنَ یَقْرَأُ کَانَ ص مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ مِنْ قَبْلَكُمْ کَانَ مَنْ إِنَّ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ هَا

 فِی فَقَالَ  لَا فَقَالَ لَیْلَتَیْنِ فِی فَقَالَ لَا فَقَالَ  لَیْلَةٍ فِی رَمَضَانَ فِی الْقُرْآنَ أَقْرَأُ بَصِیرٍ  أَبُو فَقَالَ النَّارِ مِنَ  بِاللَّهِ  تَعَوَّذْتَ وَ  عِنْدَهَا وَقَفْتَ  النَّارِ ذِکْرُ  فِیهَا بِآیَةٍ مَرَرْتَ إِذَا

 .اسْتَطَعْتَ مَا الصَّلَاةِ مِنَ أَکْثِرْ حُرْمَةٌ وَ حَقٌّ لَهُ  الشُّهُورِ مِنَ ءٌشَیْ  یُشْبِهُهُ لَا رَمَضَانَ شَهْرُ نَعَمْ بِیَدِهِ أَوْمَأَ وَ هَا فَقَالَ ثَلَاثٍ

 تُحَسِّنَ  وَ حَزِینٍ بِصَوْتٍ تَقْرَأَ أَنْ هُوَ: قَالَ أَنَّهُ  ع الصَّادِقِ عَنِ بَصِیرٍ أَبُو رَوَي به این صورت روایت شده است: وَ 50ص ،2ج اللئالی، البته در عوالی . 2

 .صَوْتَك بِهِ

 مدا صوته یمد کان قال أنس عن و. مرحوم طبرسی در ادامه آورده است:  3

 اند:حوم فیض و مرحوم مجلسی هردو نقل کردههمچنین مر

 ؛71: ص ،1ج الصافی، تفسیر ؛ 837: ص ،8ج )الوافی، .لْحُرُوفِا أََداءُ وَ الْوُقُوفِ حِفْظُ أَنَّهُ «تَرْتِیلًا الْقُرْآنَ رَتِّلِ وَ» تعالی قوله فی ع المؤمنین أمیر قال

 (323ص ،64ج األنوار، بحار
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ه كه در دنيا به ترتيل شود: بخوان و باال برو و به ترتيل ادا كن، آن گونبه همنشين ]و قاری[ قرآن ]در روز قيامت[ گفته مي

 ای است كه قرائت كني.رین آیهكردی، كه همانا جایگاه ]نهایي[ ات نزد آخادا مي

، 19طبي(، ج)قر القرآن ألحكام الجامع؛  569ص ،10ج البيان، مجمع؛ 60، ص10الكشف و البيان في التفسير )ثعلبي(، ج

 38ص

 عن سفيان عن لرحمنا عبد حدّثنا: قال أبي، حدثني: قال اهلل، عبد حدّثنا: قال مالك، ابن حدّثنا: قال فنجویه ابن أخبرني

 : مَسَلَّآلِهِ[ و  وَ] عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ عمرو بن اهلل عبد عن زر عن عاصم

 .تَقْرَؤُهَا آیَةٍ  آخِرِ عِنْدَ مَنْزِلَكَ إِنَّفَ الدُّنْيَا، ِفي تُرَتِّلُ كُنْتَ كَمَا وَرَتِّلْ وَارَتْقِ اقْرَأْ الْقُرْآنِ لصاحِبِ یُقَالُ

 تدبر

 «زِدْ عَلَيْهِ  أَوْ( »1

اد: یكي در و دوبار تخفيف دنماز و عبادت اهتمام ورزد،  یبرا یدارزندهص خواست كه به شب امبريقبل از پ اتیدر آ

انقص منه »و هم با تعبير  مجاز كرد« نيمي از شب»را تا حد « قليالً»، و سپس در آیه بعد كه هم این «قليالً»همان ابتدا با تعبير 

 داد از این مقدار هم كمتر باشد. اجازه «قليالً

 «.فزايبر آن ب ای»فرماید در این آیه، مي

 شاید چون:

ای كم كردن در كند كه این اختياری را كه به تو برای تغيير مدت قيام شب دادیم، صرفاً در راستخواهد تشویق الف. مي

 قيام به عبادت مشغول شوی.پيش نگير؛ بلكه اگر حال داشتي، چه بهتر كه بيش از نيمي از شب را به 

 نکته تخصصی تربيتی

سازد؛ اما اشتباه گيری و مدارا یك نكته تربيتي است كه امكان رشد صحيح را مهيا ميهایي سهلهمان طور كه در زمينه

در شود؛ و این تنها گيری بر نفس حاصل ميگيری است؛ اتفاقاً رشد غالبا در سختاست كه گمان شود همواره اصل بر سهل

یي كه شخص مورد خودمان نيست؛ بلكه در مقام تربيت و كمك به رشد دیگران هم باید این را در نظر داشته باشيم كه جا

 توان دید.های ورزشي ميكند؛ كه نمونه بارزش را در تمرینگيری به رشد او كمك ميظرفيتش را دارد، سخت

 ب. ...

 

 «رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالًوَ ( »2

 از به ترتيل خواندن قرآن كریم چيست؟ مقصود

 1(1آیه خواندن )حدیثالف. كامال آشكار و روان و شمرده  و آیه

                                                      
اقوال صحابه و تابعین را در این  (569، ص10)مجمع البیان، ج. این معنایی است که بیش از همه مورد توجه صحابه بوده است: مرحوم طبرسی  1

 کند:زمینه چنین گزارش می
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 1(1ب. كالم خدا را به گوش جان رساندن و دل را با كالم خدا به حركت درآوردن و خاشع كردن )حدیث

تباس از اینكه: ترجيح دادن )اق« ب بردنصرفاً ثوا»یا « رفع تكليف»را بر دغدغه « اثر پذیرفتن»و « فهميدن»ج. دغدغه 

 (2و حدیث 1تندتند نخوانيد؛ هم و غم شما رسيدن به آخر سوره نباشد، حدیث

؛ به آیه بهشت 1د. همراه كردن قرائت با تدبر و تامل در معاني آیات و جدی گرفتن آنها )در عجایب آن توقف نما، حدیث

 (3ات عذاب رسيدی، توقف كن و به خدا پناه ببر، حدیثرسيدی، توقف كن و از خدا بهشت بخواه، و به آی

مجمع البيان، ؛ 50، ص2عوالي اللئالي، ج(، و بویژه با صوت حزین )غمگين( خواندن )3ه. قرآن را با صدای نيكو )حدیث

 (569، ص10ج

ماز خواندن، از تعبير قرآن و. احتمال دارد مراد ترتيل در نماز، بلكه خود نماز خواندن باشد، چنانكه گاه برای اشاره به ن

 2(61، ص20( استفاده شده است )الميزان، ج78/إسراء ؛قُرْآنَ الْفَجْرِخواندن )

 ز. ...

                                                      
 أي بینه بیانا و اقرأه على هینتك ثالث آیات و أربعا و خمسا عن ابن عباس« وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا»

 ال الزجاج و البیان ال یتم بأن تعجل فی القرآن إنما یتم بأن تبین جمیع الحروف و توفی حقها من اإلشباع ق

 ن أن أقرأ القرآن کله مقال أبو حمزة قلت البن عباس إنی رجل فی قراءتی و فی کالمی عجلة فقال ابن عباس ألن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلی 

 و قیل معناه ترسل فیه ترسال عن مجاهد 

 و قیل معناه تثبت فیه تثبتا عن قتادة

 شود؛ مثال: . این هم مطلبی است که در اقوال برخی صحابه دیده می 1

 شى اهللأ رأیت انه یخأخرج ابن أبى شیبة عن طاوس قال سئل رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم أى الناس أحسن قراءة قال الذي إذا سمعته یقر

ا فقال ألم تسمعوا إلى و أخرج ابن أبى شیبة عن الحسن قال مر رجل من أصحاب النبی صلى اهلل علیه و سلم على رجل یقرأ آیة و یبكى و یردده

 (277، ص6الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج) قول اهلل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا هذا الترتیل

 آداب خواندن قرآن قابل توجه است:این روایات هم درباره  2

 أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عِ

بْحَانَ اللَّهِ ذَاكَ مِنَ الشَّیْطَانِ سُحَدَهُمْ لَوْ قُطِعَتْ یَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ لَمْ یَشْعُرْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَنَّ أَ يیُرَ یاً إِذَا ذَکَرُوا شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ حُدِّثُوا بِهِ صَعِقَ أَحَدُهُمْ حَتَّإِنَّ قَوْم

 ( 617، ص2وَ الْوَجَلُ. )الكافی، ج عَةُاللِّینُ وَ الرِّقَّةُ وَ الدَّمْمَا بِهَذَا نُعِتُوا إِنَّمَا هُوَ 

 تُحِبُّ الْبَقَاءَ فِی أَبْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ  یقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَبْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْ عَلِیُّ

هِ مْ یُحْسِنِ الْقُرْآنَ عُلِّمَ فِی قَبْرِهُ بَعْدَ سَاعَةٍ یَا حَفْصُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا وَ شِیعَتِنَا وَ لَالدُّنْیَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَ لِمَ قَالَ لِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ لَ 

نَفْسِهِ مِنْ  یأَشَدَّ خَوْفاً عَلَ قَالَ حَفْصٌ فَمَا رَأَیْتُ أَحَداً یهُ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یَرْقَقَدْرِ آیَاتِ الْقُرْآنِ یُقَالُ لَ یعَلَلِیَرْفَعَ اللَّهُ بِهِ مِنْ دَرَجَتِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ 

 (606، ص2یُخَاطِبُ إِنْسَاناً. )الكافی، ج فَكَأَنَّهُ النَّاسِ مِنْهُ وَ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ حُزْناً فَإِذَا قَرَأَ یلَا أَرْجَ بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ یمُوسَ

بِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ِإسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَ جَبَلَةَ عَنْ مُعَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَ 

نْظُرْ فِی الْمُصْحَفِ فَهُوَ اقْرَأْهُ وَ اأَفْضَلُ أَوْ أَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ قَالَ فَقَالَ لِی بَلِ  ظَْهرِ قَلْبِی یظَهْرِ قَلْبِی فَأَقْرَؤُهُ عَلَ یعَلَ لْقُرْآنَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أَحْفَظُ ا

 (614، ص2أَفْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ َأنَّ النَّظَرَ فِی الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ.  )الكافی، ج
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 «رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالًوَ ( »3

وَ قالَ »يت شود: تا دل او بر این كالم الهي تثب  و شمرده شمرده نازل شده است« ترتيل»قرآن بر پيامبر اكرم به صورت 

 كه كفر ورزیدند گفتند: چراو كسانى : فُؤادَکَ َو رَتَّلْناهُ تَرْتيال الَّذینَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

« برخواندیم ه ترتيلن را بآیك جا بر او فرو فرستاده نشده؟ این چنين است، تا قلب تو را بدان ثبات و استحكام بخشيم و قرآن 

 (32)فرقان/

 شاید به همين جهت است كه به او دستور داده شده كه تو هم به صورت ترتيل بخوان.

 شناسینکته تخصصی دین

ان آن را اند كه قرآن كریم همچون مكاشفات عرفا بوده است كه خودشاصطالح روشنفكران چنين توهم كردهبرخي از به

 اند؛ و این الفاظ از شخص پيامبر ص است.هریختدر قالب كالم مي

ه تعابير بشدت این ای بوده و با هيچ دليلي همراه نشده، وجود این گونزني سليقهگذشته از اینكه این ادعا صرفا یك گمانه

دن و با لحن شمرده خوانتنها درباره شمردهبرد. در قرآن كریم، الفاظ هم موضوعيت دارند تا حدی كه نهتلقي را زیر سوال مي

ت. آیا درباره زیبا خواندن آنها هم توصيه شده است؛ بلكه بيان شده كه مطلب بر شخص پيامبر ص هم همين طور القا شده اس

 ای درباره چگونه تلفظ كردن الفاظش مطرح شود؟اید توصيهای دیدهمطالعه هيچ كتاب عرفاني

 

 «لَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالًأَوْ ِزدْ عَ...  قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ قَليالً»( 4

 عطف به آن آمده است. و« قُمِ اللَّيْلَ »كامال در همان سبك و سياق تعبير « رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً». تعبير 1مقدمه

مسلمان ای هر خطابي بر« به ترتيل بخوان». در احادیث پيامبر ص و اهل بيت ع، و از نظر عموم مفسران، خطابِ 2مقدمه

 مومني است كه بخواهد قرآن بخواند.

 نتيجه: پس قيام شبانه به عبادت نيز صرفاً یك دستوری به پيامبر ص نيست؛ 

رَتِّلِ »بارت عحداكثر این است كه بگویيم نماز شب بر پيامبر ص واجب، و برای بقيه مستحب است؛ اما به هر حال، اگر 

را نيز خطاب به خود ببينيم. )جلسه قبل، « لَيْهِعَأَْو زِدْ ...  قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ قَليالً»بينيم، عبارت را خطاب به خود مي« الْقُرْآنَ تَرْتيالً

 (4تدبر

 

 «أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً( »5

 در ادامه قيام شبانه، كه كنایه از نماز شب است، از ترتيل قرآن سخن گفت.

ای است به قرائت قرآن در نمازهای شب؛ چنانكه ای است كه این توصيه به ترتيل قرآن در شب، توصيهاین تعبير قرینه

پاسخ « چنين نماز بخواند»شده، اهل بيت ع با مطرح مي« قيام شبانه به تالوت قرآن»در برخي از احادیث نيز وقتي سوال از 
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ثواب األعمال، )...« مِنَ اللَّيْلِ  يمَنْ صَلَّ !مِنِينَ ع عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْ»اند؛ مثال دادهمي

 1(44ص

 

 «أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً( »6

 یكبار سه آیه گذشته را مرور كنيم:

 ،قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ قَليالً»

 ،أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليالًنِصْفَهُ 

 :أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً

 !زيپا خ به يرا جز اندك شب

 ؛يبكاه از آن اندك ای ،نصف آن را

 «تالوت كن! ليو قرآن را، آن گونه كه سزاوار است، به ترت ،فزايبر آن ب ای

خر را در یك آیه كردیم و سپس جمله آاخير را با هم در یك آیه تركيب مياگر دست ما بود، احتماال این دو نكته دو آیه 

 اند(آوردیم. )چنانكه اغلب مفسران در شرح آیه این گونه عمل كردهمستقل مي

 ،«!زيپا خ به يرا جز اندك شب»یعني بعد از آنكه بيان شد 

 «فزايبر آن ب اي، یبكاه از آن اندك ای ،نصف آن را»گفتيم: ابتدا مي

 «تالوت كن ليبه ترت و قرآن را»گفتيم سپس مي

                                                      
جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ .  1

لَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِي مِنَ اللَّیْلِ عُشْرَ لَیْلَةٍ لِلَّهِ مُخْلِصاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ ال یسَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ قِیَامِ اللَّیْلِ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ مَنْ صَلَّ

تُسْعَ لَیْلَةٍ أَعْطَاهُ  یوَ مَنْ صَلَّ یفِی اللَّیْلِ مِنْ حَبَّةٍ وَ وَرَقَةٍ وَ شَجَرَةٍ وَ عَدَدَ کُلِّ قَصَبَةٍ وَ حوطة ]خُوطٍ[ وَ مَرْعً اتِهَذَا مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ مَا أَنْبَتَ اللَّهُ مِنَ النَّبَاتَ

ثُمُنَ لَیْلَةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ شَهِیدٍ صَابِرٍ صَادِقِ النِّیَّةِ وَ شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ  یاللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ وَ أَعْطَاهُ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ* یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ صَلَّ

سُدُسَ لَیْلَةٍ کُتِبَ مَعَ الْأَوَّابِینَ وَ غُفِرَ لَهُ  یلصِّرَاطِ مَعَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَلَّا ییَمُرَّ عَلَ یسُبُعَ لَیْلَةٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ حَتَّ یوَ مَنْ صَلَّ

الصِّرَاطِ کَالرِّیحِ  ییَمُرَّ عَلَ یکَانَ أَوَّلَ الْفَائِزِینَ حَتَّ ةٍرُبُعَ لَیْلَ یخُمُسَ لَیْلَةٍ زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ اللَّهِ فِی قُبَّتِهِ وَ مَنْ صَلَّ یمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَلَّ

 -مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شِئْتَ ثُلُثَ لَیْلَةٍ لَمْ یَلْقَ مَلَكاً إِلَّا غَبَطَهُ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قِیلَ لَهُ ادْخُلْ یالْعَاصِفِ وَ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّ

وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ َو  نْقَبَةً یُعْتِقُهَا مِءَ الْأَرْضِ ذَهَباً سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ یَعْدِلْ أَجْرُهُ جَزَاءً وَ کَانَ لَهُ بِذَلِكَ َأفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَنِصْفَ لَیْلَةٍ فَلَوْ أُعْطِیَ ِملْ یوَ مَنْ صَلَّ

لَیْلَةً تَامَّةً تَالِیاً لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ  یرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّثُلُثَیْ لَیْلَةٍ کَانَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ قَدْرُ رَمْلِ عَالِجٍ أَدْنَاهَا حَسَنَةٌ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ عَشْرَ مَ  یمَنْ صَلَّ

 لَهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ مِثْلَهَا دَرَجَاتٌ وَ یَثْبُتُ لَهُ وَ سَاجِداً وَ ذَاکِراً أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ أَدْنَاهَا َأنْ یَخْرُجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ یُكْتَبُ کِعاًارَ

لِمَلَائِكَتِهِ یَا  یبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ یُبْعَثُ مِنَ الْآمِنِینَ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ  یالْإِثْمُ وَ الْحَسَدُ مِنْ قَلْبِهِ وَ یُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ یُعْطَ النُّورُ فِی قَبْرِهِ وَ یُنْزَعُ

ا وَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ أَلْفِ مَدِینَةٍ فِی کُلِّ مَدِینَةٍ جَمِیعُ مَا تَشْتَهِی الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ مَا لَ  -مَرْضَاتِی أَسْكِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ غَاءَتِعَبْدِي أَحْیَا لَیْلَةً ابْ یمَلَائِكَتِی انْظُرُوا إِلَ

 .قُرْبَةِالْ مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ وَ الْمَزِیدِ وَ  يبَالٍ سِوَ ییَخْطُرُ عَلَ
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ات سوره( ، بحث تعداد آی446نظر هست )جلسهاما اگرچه در مواردی درباره اینكه محدوده یك آیه كجا بوده، اختالف

 اما در خصوص اینكه این دو آیه به همين صورت توسط پيامبر ص متمایز گشته، هيچ اختالفي نيست.

 ای دارد؟چه نكته« كن و قرآن را به ترتيل تالوت»از آیه قبل، و گذاشتن آن در كنار عبارت « ن بيفزایا بر آ»این جدا كردن 

گيری برای تسخ»( و 1)جلسه قبل، تدبر« تسامح بعد از ابالغ تكليف»الف. عمال ما را متوجه سازد نسبت به دو نكته 

 ( 1)تدبر« های باالتررشد صاحبان ظرفيت

الشعاع قرار دن بر ميزان عبادات، نباید به نحوی باشد كه فهم و حضور قلب در عبادت را تحتب. نشان دهد كه افزو

 (2دهد. )تدبر

بيش آن هم،  ای صرفاً به پيامبر ص نيست، قيام نيمي از شب، با كم وج. نشان دهد همان طور كه ترتيل خواندن توضيه

 (4صرفاً برای پيامبر نيست )تدبر

 (5)تدبر در درجه اول، توصيه به خواندن قرآن در نماز شب است. به خواندن قرآن در شب، د. تاكيد كند كه توصيه

 ه. ...

 

 

 1438رمضان  23  28/3/1396                               عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً  إِنَّا سَنُلْقي   5 آیه( 73) مزّمّل سوره( 450

 ترجمه

 كنيم؛ نگين القا ميدر حقيقت ما بزودی بر تو گفتاری س

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع در بحث از نزول سوره مائده، روایت شده است: 1

استر ایستاد و  این سوره بر پيامبر ص نازل شد در حالي كه بر استری سفيد سوار بود؛ و وحي چنان بر او سنگين آمد كه

ش را روی و رسول اهلل از حال رفت به طوری كه دستشكمش پایين آمد تا حدی كه دیدم نزدیك است نافش به زمين برسد؛ 

 ود و ...پيشاني شيبه بن وهب جمحي گذاشت؛ سپس این حالت از ایشان مرتفع گردید و سوره مائده را بر ما قرائت فرم

 288ص ،1ج العياشي، تفسير

 ... قال ع علي عن جده عن أبيه عن اهلل عبد بن عيسى عن

 تكاد سرتها رأیت حتى بطنها تدلى و وقفت حتى الوحي عليه ثقل و الشهباء بغلة على هو و المائدة[ عليه ]سورة نزلت لقد

 ص اهلل رسول عن ذلك رفع ثم الجمحي، وهب بن شيبة ذؤابة على یده وضع حتى ص اهلل رسول على أغمي و األرض تمس

 1... المائدة سورة علينا فقرأ

                                                      
 در این مضمون روایات متعددي وارد شده است؛ از جمله:  1
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 ای خواندند. در فرازی از این خطبه فرمودند:خطبهالوداع در مسجد خيف ( رسول خدا ص در حجه2

ميان شما دو امر  ... بدانيد كه من درروم و شما در حوض ]كوثر[ بر من وارد خواهيد شد؛ من جلوتر از شما ]از دنيا[ مي

ن الهي است كه اسنگ[ را جانشين ساختم: ثِقل اكبر قرآن است و ثِقل اصغر، عترت و اهل بيتم است. این دو ریسمثقيل ]گران

ن به دست آبين شما و خداوند عز و جل كشيده شده است؛ مادامي كه به آن تمسك ورزید هرگز گمراه نخواهيد شد؛ یك سر 

نپذیرند تا  خداست و سر دیگرش به دست شماست؛ همانا خداوند لطيف خبير به من خبر داده است كه آن دو هرگز جدایي

گویم مثل و نمي شان را كنار هم قرار دادند(؛ مانند این دو انگشتم )و دو انگشت سبابهاینكه در آن حوض بر من وارد شوند

 این دو انگشت )و دو انگشت سبابه و وسطي را كنار هم قرار دادند( كه یكي بر دیگری برتری جوید.

 43ص للنعماني، الغيبة 

 :الوداع حجة في الخيف مسجد في خطبها التي المشهورة خطبته في ص قال

 أَلَا سَّمَاءِال نُجُومِ عَدَدَ[ أَقْدَاحٌ] قِْدحَانٌ فِيهِ صَنْعَاءَ إِلَى ىبُصْرَ بَيْنَ مَا عَرْضُهُ حَوْضاً الْحَوْضَ عَلَيَّ وَارِدُونَ إِنَّكُمْ وَ  فَرَطُكُمْ إِنِّي

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَكُمْ مَمْدُودٌ اللَّهِ حَبْلُ  ُهمَا بَيْتِي أَهْلُ عِتْرَتِي الْأَصْغَرُ قَلُالثَّ وَ الْقُرْآنُ الْأَكْبَرُ الثَّقَلُ الثَّقَلَيْنِ فِيكُمُ مُخْلِفٌ إِنِّي وَ

 الْحَوْضَ  عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى ایَفْتَرِقَ لَنْ أَنَّهُمَا نَبَّأَنِي قَدْ الْخَبِيرَ اللَّطِيفَ نَّإِ بِأَیْدِیكُمْ سَبَبٌ وَ اللَّهِ بِيَدِ مِنْهُ سَبَبٌ تَضِلُّوا لَنْ بِهِ تَمَسَّكْتُمْ إِنْ مَا

 هَذِهِ. عَلَى هَذِهِ فَتَفْضُلَ الْوُسْطَى وَ سَبَّابَتِهِ نَبَيْ جََمعَ وَ كَهَاتَيْنِ أَقُولُ لَا وَ سَبَّابَتَيْهِ بَيْنَ جَمَعَ وَ هَاتَيْنِ كَإِصْبَعَيَّ

 جَدِّهِ  عَنْ  أَبِيهِ نْعَ هَاشِمٍ  بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  عَلِيِّ بْنُ  مُحَمَّدُ خْبَرَنَاأَ قَالَ الْمَوْصِلِيُّ یُونُسَ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  الْوَاحِدِ عَبْدُ  بِذَلِكَ  أَخْبَرَنَا

 ع عَلِيٍّ عَنْ هِ آبَائِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  جَعْفَرِ هِاللَّ  عَبْدِ أَبِي عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ

 الْكَلَامُ. هَذَا فِيهَا وَ بِطُولِهَا الْخُطْبَةَ ذَكَرَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ خَطَبَ قَالَ

                                                      
 عَنِّی مُفَیْفْصِ عَلَیَّ أَشَدُّهُ هُوَ وَ الْجَرَسِ صَلْصَلَةِ ثْلَمِ یَأْتِینِی أَحْیَاناً ص فَقَالَ  الْوَحْیُ یَأْتِیكَ کَیْفَ اهلل رسول یا فقال ص اهلل رسول هشام بن الحرث سأل

 (43ص ،1ج ع، طالب أبی آل مناقب ؛570ص ،10ج البیان، مجمع. )یَقُولُ مَا فَأَعِی[ فَیُكَلِّمُنِی] رَجُلًا الْمَلَكُ لِیَ یَتَمَثَّلُ أَحْیَاناً وَ قَالَ  مَا وَعَیْتُ فَقَدْ

 إن و عنه فیفصم البرد لشدیدا الیوم فی علیه ینزل رأیته لقد و قالت بجرانها فیضرب راحلته على هو و ص اهلل رسول إلى لیوحى کان أنه عائشة قالت

 (570ص ،10ج البیان، مجمع) عرقا لیرفض جبینه

 (43ص ،1ج ع، طالب أبی آل مناقب) عَرَقاً لَیَنْفَصِدُ جَبِینَهُ  نَّأَ وَ عَنْهُ فَیْفِصُم الْبَرْدِ الشَّدِیدِ الْیَوْمِ فِی الْوَحْیُ عَلَیْهِ یَنْزِلُ کَانَ أَنَّهُ -رُوِيَ

 ع، طالب أبی آل بمناق) الْوَحْیِ بَرْحَاءُ یُقَالُ مِنْهُ وَ مِنْهُ رُءُوسَهُمْ أَصْحَابَهُ سَنَكَ وَ رَأْسَهُ نَكَسَ وَ وَجْهُهُ یَرْبَدُّ وَ لِذَلِكَ کَرْبٌ عَلَیْهِ نَزَلَ إِذَا کَانَ أَنَّهُ رُوِيَ

 (43ص ،1ج

 الْوَحْیُ  عَلَیْهِ نَزَلَ إِذَا انَکَ وَ لِسَانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ لَا فَنَزَلَ شِدَّةً ذَلِكَ مِنْ یُعَالِجُ کَانَ هِشَفَتَیْ  وَ بِلِسَانِهِ  تَلَقَّاهُ الْقُرْآنُ عَلَیْهِ نَزَلَ  إِذَا ع النَّبِیُّ  کَانَ عَبَّاسٍ  ابْنُ قَالَ

 (44ص ،1ج ع، طالب أبی آل مناقب) «ثَقِیلًا وْلًاقَ عَلَیْكَ  سَنُلْقِی إِنَّا» قَوْلُهُ اثِقْلً یَجِدُ وَ رَأْسُهُ  یَتَصَدَّعُ وَ شَدِیداً أَلَماً مِنْهُ وَجَدَ

 نَاقَتُهُ  کَادَتْ تَّىحَ فَثَقُلَ  -عَلَیْهِ الْوَحْیِ نُزُولِ عِنْدَ  الْبُرَحَاءِ مِنَ  ذُهُیَأْخُ کَانَ  مَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَخَذَ حَتَّى قَلِیلًا إِلَّا سَارَ فَمَا... المنافقین سورة نزول بیان فی

 (369ص ،2ج القمی، تفسیر) جَبْهَتِه عَنْ الْعَرَقَ یَسْكُبُ هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ فَسُرِّيَ الْوَحْیِ، ثِقْلِ مِنْ تَبْرَكَ أَنْ
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 فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ  وَ مَحْبُوبٍ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ جَدِّهِ  نْعَ أَبِيهِ عَنْ  عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْوَاحِدِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَ

 بِمِثْلِهِ. ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 الثُّمَالِيِّ حَمَْزةَ أَبِي عَنْ رِئَابٍ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ َعنِ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْوَاحِدِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَ

 1.بِمِثْلِهِ ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ  بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 

                                                      
 آوریم:. این روایت قریب به متواتر است. دو نقل دیگرش را در اینجا می 1

 :است شده نقل چنین انصاري عبداهلل بن جابر از مضمون این هم 414ص ،1ج الدرجات، بصائر در

 رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  ارِيِّ الْأَنْصَ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ جَابِرِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  رَجُلٍ  عَنْ الْقَلَانِسِیِّ مَادٍّ  بْنِ خَالِدِ  عَنْ  شُعَیْبٍ بْنِ النَّضْرِ  عَنِ الْحُسَیْنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا

 عَلَیَّ  یَرِدَا حَتَّى یَتَفَرَّقَا لَا أَنْ رَالْخَبِی اللَّطِیفَ سَأَلْتُ إِنِّی وَ تَبَدَّلُوا لَا وَ تَضِلُّوا لَا بِهِمَا تَمَسَّكْتُمْ إِنْ الْأَصْغَرَ الثَّقَلَ وَ الْأَکْبَرَ الثَّقَلَ الثَّقَلَیْنِ فِیكُمُ تَارِكٌ إِنِّی ص اللَّهِ

 رَتِیعِتْ  الْأَصْغَرُ الثَّقَلُ وَ أَیْدِیكُمْبِ طَرَفُهُ سَبَبٌ وَ اللَّهِ بِیَدِ  طَرَفُهُ سَبَبٌ اللَّهِ کِتَابُ  الْأَکْبَرُ الثَّقَلُ قَالَ  الْأَصْغَرُ  الثَّقَلُ مَا وَ الْأَکْبَرُ الثَّقَلُ مَا وَ قَالُوا. ذَلِكَ فَأُعْطِیتُ الْحَوْضَ

 .بَیْتِی أَهْلُ وَ

 فرموده تایید حضرت و کرده سوال ع باقر امام از راوي هم و آورده خذیفه از هم 67-65ص ،1ج الخصال، در

 بْنِ یَعْقُوبَ وَ  لْخَطَّابِا أَبِی بْنِ الْحُسَیْنِ  بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  الصَّفَّارُ الْحَسَنِ  بْنُ  حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ  الْوَلِیدِ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا

 رَجَعَ  لَمَّا: قَالَ الْغِفَارِيِّ یْدٍأُسَ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ َواثِلَةَ بْنِ عَامِرِ الطُّفَیْلِ أَبِی عَنْ وذَخَرَّبُ ْبنِ مَعْرُوفِ عَنْ سِنَانٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعاً یَزِیدَ

 رَکْعَتَیْنِ  بِأَصْحَابِهِ فَصَلَّى لَاةِبِالصَّ نُودِيَ ثُمَ  مَنَازِلَهُمْ الْقَوْمُ  فَنَزَلَ  بِالنُّزُولِ صْحَابَهُ أَ فَأَمَرَ  الْجُحْفَةِ إِلَى انْتَهَى حَتَّى أَقْبَلَ مَعَهُ نَحْنُ وَ الْوَدَاعِ حِجَّةِ مِنْ  ص اللَّهِ  رَسُولُ

 خَلَّفْتُ  عَمَّا وَ إِلَیْكُمْ  بِهِ  أُرْسِلْتُ مَّاعَ مَسْئُولٌ أَنِّی وَ فَأَجَبْتُ  دُعِیتُ قَدْ کَأَنِّی وَ مَیِّتُونَ أَنَّكُمْ وَ مَیِّتٌ أَنِّی الْخَبِیرُ  اللَّطِیفُ نَبَّأَنِی قَدْ إِنَّهُ  لَهُمْ فَقَالَ  إِلَیْهِمْ بِوَجْهِهِ أَقْبَلَ ثُمَّ

 أَ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ الْجَزَاءِ لَأَفْضَ عَنَّا اللَّهُ فَجَزَاكَ جَاهَدْتَ وَ نَصَحْتَ وَ بَلَّغْتَ قَدْ نَقُولُ واقَالُ  لِرَبِّكُمْ  قَائِلُونَ أَنْتُمْ فَمَا مَسْئُولُونَ أَنَّكُمْ  وَ حُجَّتِهِ وَ اللَّهِ  کِتَابِ مِنْ  فِیكُمْ

 مَا َعلَى اشْهَدْ اللَّهُمَّ قَالَ بِذَلِكَ هَدُنَشْ فَقَالُوا حَقٌّ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبَعْثَ َأنَّ وَ حَقٌّ النَّارَ أَنَّ  وَ قٌّحَ الْجَنَّةَ َأنَّ وَ إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ أَنِّی وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا َأنْ تَشْهَدُونَ لَسْتُمْ

 نَعَمْ  فَقَالُوا ِبهِ لِی تَشْهَدُونَ وَ بِذَلِكَ لِی تُقِرُّونَ فََهلْ أَنْفُسِهِمْ  مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ َأوْلى أَنَا وَ مُسْلِمٍ  کُلِّ مَوْلَى أَنَا وَ مَوْلَايَ اللَّهَ أَنَّ أَشْهَدُ  أَنِّی أُشْهِدُکُمْ إِنِّی وَ أَلَا یَقُولُونَ

 عَادِ وَ وَاالهُ مَنْ  وَالِ اللَّهُمَّ قَالَ ثُمَّ آبَاطُهُمَا بَدَتْ حَتَّى یَدِهِ مَعَ فَرَفَعَهَا ع عَلِیٍّ بِیَدِ ذَأَخَ ثُمَّ هَذَا هُوَ وَ  مَوْلَاهُ  عَلِیّاً فَإِنَّ مَوْلَاهُ کُنْتُ مَنْ أَلَا فَقَالَ كَبِذَلِ لَكَ نَشْهَدُ

 فِیهِ   صَنْعَاءَ وَ بُصْرَى بَیْنَ مَا عَرْضُهُ حَوْضٌ هُوَ وَ غَداً حَوْضِی الْحَوْضَ َعلَیَّ ونَوَارِدُ أَنْتُمْ وَ  فَرَطُكُمْ إِنِّی وَ أَلَا خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ وَ نَصَرَهُ مَنْ انْصُرْ وَ عَادَاهُ مَنْ

 صَنَعْتُمْ  ذَا مَا وَ وْضِیحَ عَلَیَّ وَرَدْتُمْ إِذَا هَذَا یَوْمِكُمْ فِی عَلَیْكُمْ بِهِ اللَّهَ شْهَدْتُأَ فِیمَا صَنَعْتُمْ ذَا مَا غَداً سَائِلُكُمْ إِنِّی وَ أَلَا السَّمَاءِ نُجُومِ عَدَدَ فِضَّةٍ مِنْ أَقْدَاحٌ

 سَبَبٌ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  فَكِتَابُ الْأَکْبَرُ الثَّقَلُ  أَمَّا قَالَ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا الثَّقَلَانِ هَذَانِ مَا وَ قَالُوا تَلْقَوْنِی حِینَ فِیهِمَا خَلَفْتُمُونِی تَكُونُونَ کَیْفَ فَانْظُرُوا بَعْدِي مِنْ   بِالثَّقَلَیْنِ 

  الْقُرْآنِ حَلِیفُ فَهُوَ الْأَصْغَرُ  قَلُالثَّ أَمَّا وَ السَّاعَةُ تَقُومَ أَنْ إِلَى بَقِیَ مَا وَ مَضَى مَا عِلْمُ یهِفِ بِأَیْدِیكُمْ  الْآخَرُ الطَّرَفُ وَ اللَّهِ بِیَدِ طَرَفُهُ أَیْدِیكُمْ فِی مِنِّی وَ اللَّهِ مِنَ مَمْدُودٌ

  ضَالْحَوْ عَلَیَّ یَرِدَا حَتَّى یَفْتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ ع عِتْرَتُهُ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ هُوَ وَ

 عَرَفْنَاهُ وَ ع عَلِیٍّ کِتَابِ فِی وَجَدْنَاهُ الْكَلَامُ هَذَا اللَّهُ رَحِمَهُ فَیْلِالطُّ أَبُو صَدَقَ  فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَلَى الْكَلَامَ هَذَا فَعَرَضْتُ خَرَّبُوذَ بْنُ مَعْرُوفُ قَالَ

  عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مَّدِمُحَ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا وَ

  عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ  دِمُحَمَّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَمِّهِ عَنْ عَامِرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَسْرُورٍ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا وَ

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قِیِّالْبَرْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِيُّ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَکِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا وَ

 .سَوَاءً دِیثِالْحَ هَذَا بِمِثْلِ الْغِفَارِيِّ أَسِیدٍ بْنِ  حُذَیْفَةَ عَنْ وَاثِلَةَ نِبْ عَامِرِ الطُّفَیْلِ أَبِی عَنْ خَرَّبُوذَ بْنِ مَعْرُوفِ عَنْ  سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی
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 نظر از كه كندمي بيان را آیاتي و امكرده شك خداوند كتاب در گویدمي و رسدمي ع اميرالمومنين خدمت شخصي( 3

 1كه فرازهای متعددی از آن قبال گذشت. دهدمي یكي یكي را ایشان پاسخ حضرت و است ناسازگار هم با خودش

 دهند:حضرت در ميانه بحث، تذكر مهمي مي

؛ چرا فهميده باشي پس مبادا كه قرآن را بر اساس رای و نظر خودت تفسير كني مگر اینكه آن را از عالمان ]راستين[ عميقا

گونه كه هيچيك  كه گاه متن قرآن شبيه كالم بشر است، در حالي كه این كالم خداست و تاویل آن شبيه كالم بشر نيست؛ همان

؛ و كالم او هم از مخلوقاتش شبيه او نيست، همين طور فعل خداوند تبارک و تعالي نيز شبيه هيچ فعلي از افعال بشری نيست

ه كالم بشر وند تبارک و تعالي وصف اوست ولي كالم بشر افعالش است؛ پس كالم خدا را بشبيه كالم بشر نيست؛ كالم خدا

 افتي ...تشبيه نكن كه به هالكت و گمراهي مي

 264ص ،(للصدوق) التوحيد

 بْنِ یَعُْقوبَ نُبْ أَحْمَدُ  حَدَّثَنِي قَالَ حَبِيبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبَكْ عَنْ یَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 یَزِیدَ  بْنُ لْحَةُ طَ حَدَّثَنَا بِخَطِّهِ أَبِي كِتَابِ فِي وَجَدْتُ قَالَ يْسَابُورَبِنَ الْجُنْدُ الْأَحْدَبُ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَطَرٍ

 قَدْ  إِنِّي مُؤْمِنِينَالْ أَمِيرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ  عَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ رَأَمِي أََتى رَجُلًا أَنَّ السَّعْدَانِيِّ مَعْمَرٍ أَبِي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ

 ...ع لَهُ قَالَ الْمُنْزَلِ اللَّهِ كِتَابِ فِي شَكَكْتُ

 كَلَامَ  یُشْبِهُ  لَا تَأْوِیلُهُ وَ اللَّهِ  كَلَامُ هُوَ وَ  الْبَشَرِ كَلَامَ یُشْبِهُ تَنْزِیلٍ بَّرُ فَإِنَّهُ الْعُلَمَاءِ عَنِ تَفْقَهَهُ حَتَّى بِرَأْیِكَ  الْقُرْآنَ تُفَسِّرَ أَنْ فَإِیَّاکَ

 كَلَامَ  كَلَامِهِ مِنْ  ءٌشَيْ یُشْبِهُ لَا وَ الْبَشَرِ َأفْعَالِ مِنْ شَيْئاً تَعَالَى وَ تَبَارَکَ فِعْلُهُ یُشْبِهُ لَا كَذَلِكَ یُشْبِهُهُ خَلْقِهِ مِنْ ءٌشَيْ لَيْسَ كَمَا الْبَشَرِ

 ؛ ...تَضِل وَ فَتَهْلِكَ الْبَشَرِ بِكَلَامِ اللَّهِ كَلَامَ تُشَبِّهْ افَلَ أَفْعَالُهُمْ  الْبَشَرِ كَلَامُ وَ صِفَتُهُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ فَكَلَامُ الْبِشْرِ

 

وباره سوال دگوید: از امام باقر ع یك مطلب تفسيری را سوال كردم و جوابي به من دادند. ( جابر بن یزید جعفي مي4

 كردم، جواب دیگری دادند. 

 گفتم: فدایت شوم! در این مساله قبال جوابي غير از این جواب فرمودید.

ای دارد و َظهرش  رآن بطن ]= درون، باطن[ ای دارد و بطنش هم بطني دارد؛ و ظَهر ]= رو، ظاهر[فرمودند: جابر! همانا ق

ای هست كه اولش یهتر[ برای عقلهای مردان نيست. همانا آهم ظَهری دارد. جابر چيزی به اندازه تفسير قرآن، دورتر ]=دیریاب

 گردد.م متصل است كه به وجوه متعددی بازميدرباره چيزی است و آخرش درباره چيزی دیگر؛ و این یك كال

 300ص ،2ج المحاسن،

                                                      
http://yekaye.ir/yunus-010- 5، حدیث132؛ جلسهaraf-http://yekaye.ir/al-007-008/  3، حدیث86فرازهایی از این روایت در جلسه.  1

، 429؛ و جلسه  qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23/  2، حدیث381؛ و جلسهye.ir/fussilathttp://yeka-041-21/  2، حدیث193؛ جلسه007/

 .گذشت 2حدیث

http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/
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 الْوَابِشِيِّ  شُرَیْسٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ يِّالْبَرْقِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ الْبَرْقِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ 

 : قَالَ الْجُعْفِيِّ یَزِیدَ بْنِ رِجَابِ عَنْ

 َأجَبْتَنِي نْتَ كُ فِدَاکَ جُعِلْتُ  فَقُلْتُ آخَرَ بِجَوَابٍ فَأَجَابَنِي انِيَةًثَ عَنْهُ سَأَلْتُهُ ثُمَّ فَأَجَابَنِي التَّفْسِيرِ ِمنَ ءٍشَيْ عَنْ  ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ

 ءٌشَيْ  لَيْسَ جَابِرُ  یَا رٌ ظَهْ لِلظَّهْرِ وَ ظَهْرٌ لَهُ وَ  بَطْناً لِلْبَطْنِ وَ بَطْناً رْآنِ لِلْقُ إِنَّ جَابِرُ  یَا فَقَالَ الْيَوْمِ قَبْلَ هَذَا غَيْرِ بِجَوَابٍ الْمَسْأَلَةِ هَذِهِ فِي

 وُجُوه. لَىعَ مُنْصَرِفٌ مُتَّصِلٌ كَلَامٌ هُوَ وَ ءٍشَيْ فِي آخِرُهَا وَ ءٍيْشَ فِي أَوَّلُهَا یَكُونُ الْآیَةَ إِنَّ الْقُرْآنِ تَفْسِيرِ مِنْ الرِّجَالِ عُقُولِ مِنْ أَبْعَدَ

 

 تدبر

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »1

 چيست؟ و از چه جهت ثقيل است؟« قول ثقيل»مقصود از 

بردی استعاری و گفتار به كار رود كار رود؛ وقتي برای معانيكلمه ثقل و سنگيني به طور عادی برای اجسام به كار مي

یا از جهت  است، ویا از این جهت است كه تحمل آن معاني برای نفس سنگين است كه هركسي توان فهم و درک آن را ندارد؛

 وزانت خود آن معاني است؛ 

 و قرآن كریم به هر دو معنا ثقيل است:

سي كه از هر بر ظاهر و باطن و تاویل و ... است و جز نف هم كالم الهي است كه از ساحت كبریایي نازل شده و مشتمل

اكرم ص هم  تواند آن را دریافت كند، و این امر بر نفس طاهر پيامبرامری ماسوی اهلل پاک و خالص شده باشد، كسي نمي

 (؛ 1سنگين بوده است، چنانكه روایات در هنگام نزول وحي بر این معنا داللت دارد )حدیث

ث كه متضمن حقایق و تكاليف عظيمي است كه تحقق آن حقایق و انجام آن تكاليف و مداومت بر آن و هم از این حي

تكه شد، آن را خاشع و تكهدشوار است؛ و بر این معنای دوم، هم بسياری از آیات داللت دارد كه اگر قرآن بر كوه نازل مي

ها را جابجا كرد یا زمين را شكافت یا مرده زنده كرد كوه توانو یا اینكه این قرآني است كه با آن مي 1(21كرد )حشر/مي

ها و مشكالتي كه پيامبر ص و مسلمانان در راه اسالم و برای اجرای قرآن متحمل شدند. )الميزان، و هم انواع سختي 2(31)رعد/

 ( 62، ص20ج

( كه عالمه 570، ص10مجمع البيان، جبودن قرآن مطرح كرده )« ثقيل»های متعددی درباره منظور از مرحوم طبرسي دیدگاه

 طباطبایي در كالم فوق، اغلب آنها را با هم جمع نموده است.

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »2

                                                      
 «هِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَجَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى».  1

 «وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى».  2
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هاست ها و اذیتقرآن هم بر پيامبر سنگين است و هم بر امت؛ بر پيامبر ص از این جهت كه تبليغ آن، مستلزم تحمل سختي

ها و تكاليفي كه بر و وی در این راه باید مالزم نماز شب باشد و از خود راحتي خود چشم بپوشد؛ بر امت از جهت امر و نهي

 (570، ص10مجمع البيان، جحسن، به نقل گذارد. )قتاده، مقاتل، دوش آنها مي

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »3

خرت هم این سنگين بودن قرآن، سنگين بودني مبارک است؛ چون قرآن كریم همان طور كه در دنيا سنگين است، در آ

 (570، ص10مجمع البيان، جزید، به نقل شود. )ابنباعث سنگيني ترازوی عمل مي

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »4

. است –جلت عظمته  -قرآن كریم سنگين است، یعني وزین است در نقطه مقابل سبكي و خفّت، چون كالم خداوند

گيرد كامال الشان و متين است؛ و وقتي در جایگاهش قرار مي( یعني كالمي عظيم570، ص10مجمع البيان، ج)فراء( به نقل 

 (570، ص10مجمع البيان، جوزن دارد. )

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »5

الهي شامل  ( و جز دلي كه توفيقات3اندازه بر بشر ثقيل است )حدیثكالم خداوند چون كالم خداست، نه كالم بشر، بي

 (570، ص10البيان، جمجمع تواند آن را بر دوش كشد. )حالش شود و با مؤید به توحيد باشد نمي

شد، حال زل ميو این سنگيني حتي در هنگام نزولش هم اثر مي گذارد چنانكه در روایات متعددی داریم كه وقتي قرآن نا

 (1ریخت و ... )حدیثشد و عرق ميپيامبر متغير مي

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »6

ين است یعني است از اینكه همواره در بستر دهر باقي است، چرا كه امری كه سنگبسا كنایه سنگين بودن قرآن كریم چه

 ( 63، ص20الميزان، جنقل شده در توان آن را جابجا و زایل نمود. )نمي
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عيون موید این برداشت، احادیثي است كه تاكيد دارد قرآن كالمي است كه تغييرات زمان توان تغيير و زوال آن را ندارد. )

 (1302و ص 871، ص2لرضا عليه السالم، جأخبار ا

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »7

در كالم نبوی  ممكن است منظور از این كالم ثقيل، عالوه بر قرآن، دعوت به مساله امامت و والیت اهل بيت ع باشد كه

 (2اند. )حدیثناميده شده« ثقلين»با همدیگر 

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي( »8

 ( فهم و دركش برای انسان ثقيل و سنگين است.4های تودرتو دارد )حدیثچون قرآن باطن و بلكه باطن

 پس،

 م،يدر قرآن تدبر كن دیحال كه با نعي در

  اما

 د.شو یبه را ريتا مبادا تفس م،يعمل كن اطياحت دیبا اريبه كالم خداوند بس يمطلب قطعي دادن نسبت هنگام

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي...  اللَّيْلَ قُمِ ( »9

م نيمي از شب، یا است؛ یعني ای پيامبر! اگر به تو دستور دادی« داریزندهقيام به شب»این آیه در مقام بيان علت دستور 

حمل و ادای آن باید بر تو نازل كنيم كه برای ت اندكي كمتر یا بيشتر آن را به عبادت مشغول شو، چون قرار است گفتار سنگيني

 (62، ص20آمادگي روحي الزم را كسب كني. )الميزان، ج

 در نتيجه،

 (266، ص10بيني و خود را برایش آماده كند )تفسير نور، جانسان باید كار سنگين را پيش

                                                      
انَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِیمَ الْبَیْهَقِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الصَّوْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ أَبِی ذَکْوَحَدَّثَنَا الْحَاکِمُ أَبُو عَلِیٍّ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ .  1

للَّهَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَا یَزْدَادُ عِنْدَ النَّشْرِ وَ الدِّرَاسَةِ إِلَّا غَضَاضَةً فَقَالَ لِأَنَّ ابْنَ الْعَبَّاسِ یُحَدِّثُ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ 

 ضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَ

یُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ: ذَکَرَ حَدَّثَنَا الْحَاکِمُ أَبُو عَلِیٍّ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الصَّوْلِ.  2

مَتِینُ وَ عُرْوَتُهُ الْوُثْقَى وَ طَرِیقَتُهُ الْمُثْلَى الْمُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمُنْجِی مِنَ رِّضَا ع یَوْماً الْقُرْآنَ فَعَظَّمَ الْحُجَّةَ فِیهِ وَ الْآیَةَ وَ الْمُعْجِزَةَ فِی نَظْمِهِ قَالَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْال

بُرْهَانِ وَ الْحُجَّةَ عَلَى کُلِّ ِإنْسَانٍ ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ لَى الْأَزْمِنَةِ وَ لَا یَغِثُّ عَلَى الْأَلْسِنَةِ لِأَنَّهُ لَمْ یُجْعَلْ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ بَلْ جُعِلَ دَلِیلَ الْالنَّارِ لَا یَخْلُقُ عَ

 (130، ص2 حَمِید )عیون أخبار الرضا علیه السالم، جوَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ
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 نکته تخصصی تربیتی

اگر  ،یو خلوص معنو يص هم، با آن همه پاك امبريپ يعنیص است؛  امبرينازل شده بر پ اتیآ نيجزء اول هیآ نیا

امبر ص را اسوه ما اگر خداوند پي از شب را به تهجد مشغول باشد. يميحدود ن دیخدا را به دل مردم برساند، با اميپ خواهديم

قویت ترا  خواهد یك مسئوليت فرهنگي و معنوی برعهده گيرد، باید به لحاظ معنوی خودمعرفي فرموده، پس كسي كه مي

 كند.

 مندان فرهنگ جامعهسخنی صمیمانه با دغدغه

اند و اهميت شود كه دلسوزان فرهنگ جامعه، از اهميت و ضرورت پرداختن معنوی به خود غافلمتاسفانه گاه مشاهده مي

كرشان را به خود مشغول رفتن در ميان نوجوانان و جوانان و گرم گرفتن با آنان و ... به منظور اثرگذاری بر آنان چنان فكر و ذ

كنند همين مقدار كه دغدغه اصالح دیگران را دارند كافي است و عبادت شبانه را داشته كه تمام وقت آنها را گرفته، فكر مي

توان ادعای انجام كار كنند. در حالي كه نميای كه اگر انجام نشد چنان اولویتي ندارد، قلمداد ميصرفا به عنوان یك كار حاشيه

هنگي داشت، اما اهل نماز شب و تهجد و راز و نياز شبانه و در خلوت نبود؛ و وقتي كه انسان برای عبادت شبانه صرف فر

 ای، كه اگر نشد، نشد.بندی و برنامه اصلي كار فرهنگي او باشد، نه امری حاشيهكند، باید جزء زمانمي

 گران معنویت برسانيم؟!خواهيم به دیاگر دست خودمان از معنویت تهي شد، چگونه مي

كند كسي كه خودش را اصالح : چگونه دیگری را اصالح ميكَيْفَ یُصْلِحُ غَيْرَهُ مَنْ لَا یُصْلِحُ نَفْسَهُبه قول اميرالمومنين ع: 

 (235تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص) نكرده است؟

 بخش ياز هست افتهیذات نا

 بخش يتواند كه بود هست چون

https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh19 / 

 

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي ؛وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً( »10

فرماید بزودی بر مگر قول ثقيل همان قرآن نيست؟ پس چرا در آیه قبل فرمود قرآن را به ترتيل تالوت كن؛ و اكنون مي

 كنيم؟ تو قول ثقيلي القا مي

 (266، ص10شود )تفسير نور، جهای دیگر ميای برای بخشالف. تالوت هر بخشي از قرآن، مقدمه

تدریجا بر قلب پيامبر ص نازل شد؛ و این آیه جزء اولين آیات است كه دارد ب. قرآن حقيقتي عظيم و گسترده است كه 

 دهد كه:به او خبر مي

)خود را در پارچه پيچيده( شدی، آمادگي خود را خيلي بيشتر كن كه مطلب خيلي « مزمل»تو كه با اولين نزول قرآن، 

 تر از آن چيزی است كه تاكنون دیدی.سنگين

https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh19/
https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh19/
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دانيم كه قرآن كریم عالوه بر نزول سازی پيامبر ص باشد برای نزول دفعي قرآن كریم. )ميج. شاید این آیه آماده

 (1، تدبر97اش، نزولي دفعي در شب قدر هم داشته است. جلسهتدریجي

 د. ...

 

 (  برای تاملی بیشتر11

 اید؟آیا تا به حال بين قرآن و قيامت مقایسه كرده

  (؛ وقتي هم در مورد لنگر انداختن قيامت هم 5)مزمل/« عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً سَنُلْقيإِنَّا »قرآن گفتار ثقيلي است

یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها قُلْ »شود امری است كه بر آسمانها و زمين ثقيل است: پرسند پاسخ داده ميمي

 ( 187)اعراف/« ةها إِالَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتيكُمْ إِالَّ بَغْتَإِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ال یُجَلِّيها لِوَقْتِ

 جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً  لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى »سازد ها نازل شود آنها را خاشع و متالشي ميقرآن اگر بر كوه

وَ تَكُونُ الْجِبالُ » گردند.وهها بمانند پشم حالجي شده ميك(؛ در قيامت هم 21)حشر/« مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه

 (5)قارعه/« كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش

 وَ لَوْ َأنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ »ها را زنده كند ها را به حركت درآورد، زمين را بشكافد و مردهتواند كوهقرآن مي

« وَ یَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ»افتند ( در قيامت هم كوهها به راه مي31)رعد/« عَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتىأَوْ قُطِّ

یَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ »دارد ( زمين شكاف برمي10)طور/« وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا( »47)كهف/

 (105)هود/« یَوْمَ یَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِالَّ بِإِذْنِهِ»گویند شوند و سخن مي( و مردگان زنده مي44ق/) «ا یَسيرٌ عَلَيْن

 ؛ گویي شب قدر (امةيالقومیمطرح شده )« روز»همواره به عنوان  امت؛ قيالقدر( لةيقرآن در شب قدر نازل شد )ل

 (1، تدبر98)جلسهنقطه مقابل و همتای روز قيامت است 

 :(؛ 59)انعام/« كِتابٍ مُبين وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ في» قرآن كتاب تدوین است كه هيچ چيزی از آن فروگذار نشده

وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ »شود كه هيچ چيزی در آن فروگذار نشده است قيامت هم كتاب گذاشته مي

 (49)كهف/« فيهِ وَ یَقُولُونَ یا وَیْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال یُغادِرُ صَغيرَةً وَ ال كَبيرَةً إِالَّ أَحْصاها مُشْفِقينَ مِمَّا

  ( 30فرقان/) «وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا اْلقُرْآنَ مَهْجُوراً»بسياری از مردم قرآن را مهجور گذاشتند

 (7روم/) «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ »ه از آخرت هم غافلند همان طور ك

  ( و قيامت هم اگر نباشد نظام 6نمل/) «وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ »قرآن بر اساس حكمت نازل شده

 (115مومنون/) «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ»بود عالم حكيمانه نخواهد 

 األمالي )« إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ  كَهَاتَيْنِ»شان را در كنار هم قرار داد و فرمود: پيامبر ص هم دو انگشت سبابه

 .(188)للمفيد(، ص
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 شدن مطالب این را در کنال نگذاشتم: به علت زیاد

 «عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً إِنَّا سَنُلْقي» (12

دارد. ها و زشتي اعمالشان برميقرآن كریم بر كفار ثقيل است، به خاطر این است كه پرده از جهل و ضاللت و خيالبافي

 (570، ص10مجمع البيان، ج)

 

 

 1438رمضان  24  29/3/1396              اشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قيالًإِنَّ ن   6 آیه( 73) مزّمّل سوره( 451

 ترجمه

 است. استوارتر بدرستي كه اقدام شبانه است كه ]به لحاظ قدم نهادن[ پابرجاتر، و در مقام سخن

 نکات ترجمه

 «ناشِئَةَ »

 يآوردن است كه با نوع دیپدایجاد كردن و  یبه معنااست كه درباره این ماده قبال توضيح داده شد كه « نشأ»از ماده 

 ( /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79 170)جلسه همراه است دنيرفعت بخش

مفردات ؛ 429، ص5معجم المقایيس اللغة، جاند )يام و راست ایستادن برای نماز شب دانستهرا به معنای ق« ناشِئَةَ اللَّيْلِ »

های دیگری هم مطرح شده است؛ مانند اینكه مقصود از آن ساعات شب ( البته درباره این تعبير دیدگاه807ألفاظ القرآن، ص

عباس(؛ آید )ابناین جهت كه بعد از روز پدید مي آیند؛ یا مقصود كل شب است ازاست از این جهت كه پشت سر هم پدید مي

مسعود و سعيد بن جبير( ویا بيدار شدن بعد از خوابيدن است است )ابن« قيام به عبادت شبانه»یا اینكه به زبان حبشي به معنای 

ن مضمون آمده است.( )عایشه( یا زمان بعد از نماز عشاست )حسن و قتاده، و روایتي از امامان باقر ع و صادق ع هم در همي

 (570، ص10مجمع البيان، ج)

 «وَطْئاً »

در  و باشديم یانجام كار یبرا یزيچ یسازآماده یدر اصل به معناباشد كه قبال توضيح داده شد كه مي« وطأ»ماده از 

متداول است. « قدم نهادن»در معنای « وطئ»و استفاده از كلمه  استعالء و تحت نفوذ قرار دادن لحاظ شده است يآن نوع یمعنا

 ( /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-27 445)جلسه

 خواهد بگوید این كار جای پای محكمتری برای قدم گذاشتن است.مي« أَشَدُّ وَطْئاً»ظاهرا تعبير 

را به معنای كاری « أشد وطئا»بنوعي معنای استعال نهفته است، بسياری از مفسران و مترجمان « وط»از آنجا كه در كلمه 

تر است از اند از این جهت كه انجام نماز شب سختدانسته« تر و دارای زحمت و مشقت بيشتر استكه انجامش سخت

 (570، ص10)مجمع البيان، جنمازهای روزانه 

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-27/
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برخي از مترجمان این تعبير را به معنای امری كه بيشتر 1به معنای موافقت و هماهنگي بوده،« مواطأة»نجا كه كلمه از آ

اند؛ یعني انسان در قيام شبانه برای عبادت، چون اشتغاالت كمتری دارد، چشم شود، ترجمه كردهباعث موافقت دل و زبان مي

 (570، ص10)مجمع البيان، جر قلب بهتری خواهد داشت. كند و حضوو گوشش بيشتر با دلش همراهي مي

ستورات داند كه منظور امری است كه موافقت با آن از موافقت با و برخي هم بين دو سخن فوق این گونه جمع كرده

 تر است. )ترجمه حلبي(خداوند در نمازهای روزانه سخت

 «أَقْوَمُ»

« أقوم»اصل این ماده به معنای برخاستن و به كاری اقدام كردن است. است كه قبال توضيح داده شد كه « قوم»از ماده 

 هيبدان تك گریكه امور د یزيچ» یاسم برا یبه معنا ایو «یعزم به كار» یبه معنا است؛ و قيام« اميق»صفت تفضيل از كلمه 

دانست؛ چنانكه این « استوارتر»توان به معنای و لذا أقوم را مي (/qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-1 366)جلسه «زننديم

أخلص »(. برخي آن را به معنای 9)اسراء/« إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم» كلمه در آیه دیگری هم ظاهرا به همين معناست:

شاءاهلل در ادامه خواهد كه این معنا با حدیثي كه ان (567، ص10)مجمع البيان، جاند تر است( دانستهاستقامة: استقامتش خالصانه

 آمد سازگارتر است.

 «قيالً»

 باشد. است كه به معنای سخن و گفته مي« قول»از ماده 

كتاب العين، رود )به كار مياست كه در معنای خواب نيمروز )قيلوله( « قيل»)الزم به ذكر است كه این ماده غير از ماده 

 اند(.ندانسته« لیق»در اینجا را از ماده « قيل»( وهيچيك از اهل لغت، 215، ص5ج

 حدیث

 نماز شب است. از امام باقر و امام صادق ع روایت شده است كه منظور قيام در آخر شب برای« ناشئة اليل»( در مورد 1

خيزد و فقط خدا وایت شده است كه منظور آن است كه شخص از بسترش برمير« و أقوم قيال»و از امام صادق ع درباره 

 را قصد كرده است و غير خدا را مد نظر ندارد.

 أَنَّهُمَا: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي وَ جَعْفَرٍ أَبِي نْعَ....  «اللَّيْلِ ناشِئَةَ إِنَّ» -

                                                      
 شده خوانده «وِطاءً» صورت به( خلف روایت به حسن و یزیدي، محیصن،ابن: شواذ قرائات در و( )شام) عامرابن و( بصره) ابوعمرو قرائت در.  1

 صورت به مفاعله، باب مصدر) است «مواطاة» معنیهم« وطاء» که( 567ص ،10ج البیان،مجمع ؛574ص عشر، االربعة القرائات فی المفصل الكامل)

 اما ابوحیان مطلب را به طور دیگري نقل کرده که ظاهرا اشتباهی رخ داده است: (آیدمی هم «فِعال»

 ابن قرأ و. مقصورة الهمزة و الطاء سكون و الواو بكسر: مكة أهل عن شبل، و قتادة قرأ و. ممدودا الطاء فتح و الواو بكسر طاء و: الجمهور قرأ و

 ،10ج المحیط، البحر) اإلخالص و وعالخش من یراد لما موافقة أشد أو اللسان، فیها القلب ءیواطى أي مواطأة، أشد أنها المعنى و ممدودا، الواو بفتح: محیصن

 (315ص

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
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 1(570ص ،10ج البيان، . )مجمعلَّيْلال صَلَاةِ إِلَى اللَّيْلِ آخِرِ فِي الْقِيَامُ هِيَ قَاال

 َجلَّ وَ  زَّعَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَْبدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ نِبْ هِشَامِ َعنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ -

 قَالَ: « قِيلًا أَقْوَمُ وَ وَطْئاً  أَشَدُّ هِيَ اللَّيْلِ ناشِئَةَ إِنَّ»

 2(446ص ،3ج الكافي، ).غَيْرَهُ بِهِ یُرِیدُ لَا اللَّهَ  بِهِ یُرِیدُ فِرَاشِهِ عَنْ الرَّجُلِ قِيَامَ «قِيلًا أَقْوَمُ وَ» بِقَوْلِهِ یَعْنِي

 

 فرمایند:در وصف آنان مي« خطبه متقين»( اميرالمومنين ع در فرازی از خطبه معروف به 2

 به را خوانند، چه ترتيلي؛ خودكنند و به ترتيل مي تالوت قرآن را اند، جزءجزءبرپا ایستاده عبادت براى! هنگام شب امّا

 . برگيرند آن را از دردشان داروى و ساخته، اندوهگين قرآن آیات

و گمان  رددمشرف گن برآ شوق از جانهاشان حریصانه بدان روی آرند و است، آن در تشویقى كه گذشتند اىآیه به اگر و

 برند كه در مقابل دیدگانشان است.

 و آمدن رب بانگ پندارى كه آنسان نهند، بدان خویش دلهاى گوش است، دادنى بيم آن در كه گذشتند اىآیهاز  اگر و

 ]به را پا هاىكناره و زانوها و هادست و پيشانيها و خم كرده؛ [ركوع ]به را خود پشت ؛شنوندمى را دوزخ آتش فروشدن

 بردارد. شانطوق ]جهنم[ از گردن خواهندمى خدا از ،اندگسترانيده زمين بر [سجود

 571ص ،(للصدوق)األمالي ؛193البالغه، خطبهنهج

 المتقين فيها یصف ع له خطبة من

 أَنْظُرُ  كَأَنِّي تَّىحَ الْمُتَّقِينَ لِيَ صِفْ الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ یَا لَهُ  قَالَفَ عَابِداً رَجُلًا كَانَ هَمَّامٌ لَهُ یُقَالُ ع الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرِ  صَاحِباً  أَنَّ رُوِیَ

 ...قَال ثُمَّ جَوَابِهِ عَنْ ع فَتَثَاقَلَ إِلَيْهِمْ

 بِآیَةٍ  مَرُّوا فَإِذَا دَائِهِمْ دَوَاءَ بِهِ یَسْتَثِيرُونَ وَ أَنْفُسَهُمْ بِهِ یُحَزِّنُونَ تِيلًاتَرْ یُرَتِّلُونَهَا الْقُرْآنِ لِأَجْزَاءِ تَالِينَ أَقْدَامَهُمْ فَصَافُّونَ اللَّيْلَ أَمَّا

 إِلَيْهَا أَصْغَوْا وِیفٌتَخْ فِيهَا بِآیَةٍ مَرُّوا إِذَا وَ  أَعْيُنِهِمْ نُصْبَ أَنَّهَا واظَنُّ وَ شَوْقاً إِلَيْهَا نُفُوسُهُمْ تَطَلَّعَتْ وَ طَمَعاً  إِلَيْهَا رَكَنُوا تَشْوِیقٌ فِيهَا

 رُكَبِهِمْ وَ فِّهِمْ أَكُ وَ لِجِبَاهِهِمْ مُفْتَرِشُونَ أَوْسَاطِهِمْ عَلَى حَانُونَ  مْفَهُ  آذَانِهِمْ أُصُولِ فِي شَهِيقَهَا وَ جَهَنَّمَ زَفِيرَ أَنَّ  ظَنُّوا وَ قُلُوبِهِمْ مَسَامِعَ

 .رِقَابِهِمْ فَكَاکِ فِي تَعَالَى اللَّهِ إِلَى یَطْلُبُونَ أَقْدَامِهِمْ أَطْرَافِ وَ

 

 ( از امام حسن عسگری ع روایت شده است:3

 آید.وصول به خداوند عز و جل سفری است كه جز با مَركَب شب به دست نمي

 380ص ،75ج األنوار، بحار

                                                      
 )مقدمه اشاره خواهد شد( ها و نمازهاي دیگري هم مطرح شده است که در اولین تدبرالبته در روایات دیگر زمان 1

 472ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من. و نیز در  2
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نسخه ]الدین  )أَعالم اللَّيْل بِامْتِطَاء إِلَّا یُدْرَکُ لَا سَفَرٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْوُصُولَ إِنَّ ع الْعَسْكَرِیُّ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ

 خطي[(

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:4

گوید كند، بعد ميآید و درباره عمل رسول اهلل ص از من سوال ميشوم از شخصي كه نزد من ميمن بشدت ناراحت مي

 آید كه رسول اهلل در كاری كوتاهي كرده است!ر این انجام دهم؟! گویي به نظرش ميمن اضافه ب

شود نمي شود اما از جایش بلندشوم از شخصي كه قرآن خوانده است؛ و شب از خواب بيدار ميو نيز بشدت ناراحت مي

 شود و برای نماز صبحش بلند شود.كند[ تا اینكه صبح ]و صبر مي

 479ص ،1ج يه،الفق یحضره ال من

 أَزِیدُ يَقُولُفَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَمَلِ عَنْ فَيَسْأَلُنِي یَأْتِينِي رَّجُلَال لَأَمْقُتُ إِنِّي: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الصَّيْقَلُ الْحَسَنُ رَوَى وَ

 عِنْدَ  كَانَ إِذَا تَّىحَ یَقُومُ فَلَا اللَّيْلِ مِنَ یَسْتَيْقِظُ ثُمَّ الْقُرْآنَ رَأَقَ قَدْ الرَّجُلَ لَأَمْقُتُ إِنِّي وَ ءٍشَيْ فِي قَصَّرَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ یَرَى كَأَنَّهُ

 .بِصَلَاتِهِ یُبَادِرُهُ قَامَ الصُّبْحِ

 توضیح

به نماز شب است و ظاهرا اشاره به همين آیات سوره مزمل درباره توصيه « شخصي كه قرآن خوانده است»مقصود از 

 1كند.خواهند بفرمایند او از تاكيد قرآن بر نماز شب خبر دارد، اما به آن عمل نميحضرت ظاهرا مي

                                                      
  شب نماز درباره . احادیثی 1

 سَأَلَ  رَجُلًا إِنَّ ع یهِأَبِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ  إِسْمَاعِیلَ بْنِ  جَابِرِ عَنْ  یْثِاللَّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی

 هَذَا لِعَبْدِي اکْتُبُوا ائِكَتِهِ لِمَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ ثَوَابِ ابْتِغَاءَ مُخْلِصاً لِلَّهِ  لَیْلَةٍ شْرَعُ اللَّیْلِ  مِنَ صَلَّی مَنْ أَبْشِرْ لَهُ  فَقَالَ بِالْقُرْآنِ اللَّیْلِ قِیَامِ عَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ

 اللَّهُ أَعْطَاهُ یْلَةٍلَ تُسْعَ صَلَّی مَنْ وَ مَرْعًی وَ[ خُوطٍ] حوطة وَ قَصَبَةٍ کُلِّ عَدَدَ وَ رَةٍشَجَ وَ وَرَقَةٍ وَ حَبَّةٍ مِنْ اللَّیْلِ فِی النَّبَاتَاتِ مِنَ اللَّهُ أَنْبَتَ مَا عَدَدَ الْحَسَنَاتِ مِنَ

 مَنْ  وَ بَیْتِهِ أَهْلِ فِی شُفِّعَ وَ ةِالنِّیَّ صَادِقِ صَابِرٍ شَهِیدٍ أَجْرَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَعْطَاهُ لَةٍلَیْ ثُمُنَ صَلَّی مَنْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِیَمِینِهِ کِتابَهُ أَعْطَاهُ وَ مُسْتَجَابَاتٍ دَعَوَاتٍ عَشْرَ

 مَا لَهُ غُفِرَ وَ الْأَوَّابِینَ عَ مَ کُتِبَ لَیْلَةٍ سُدُسَ صَلَّی مَنْ وَ الْآمِنِینَ مَعَ الصِّرَاطِ عَلَی مُرَّیَ حَتَّی الْبَدْرِ لَیْلَةَ کَالْقَمَرِ وَجْهُهُ وَ یُبْعَثُ یَوْمَ قَبْرِهِ مِنْ خَرَجَ لَیْلَةٍ سُبُعَ صَلَّی

 کَالرِّیحِ الصِّرَاطِ عَلَی مُرَّیَ حَتَّی الْفَائِزِینَ أَوَّلَ کَانَ لَیْلَةٍ رُبُعَ صَلَّی مَنْ وَ قُبَّتِهِ یفِ اللَّهِ خَلِیلَ إِبْرَاهِیمَ زَاحَمَ لَیْلَةٍ خُمُسَ صَلَّی مَنْ  وَ تَأَخَّرَ مَا وَ ذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ

 -شِئْتَ الثَّمَانِیَةِ الْجَنَّةِ أَبْوَابِ يِّأَ مِنْ ادْخُلْ لَهُ قِیلَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ بِمَنْزِلَتِهِ بَطَهُغَ إِلَّا مَلَكاً یَلْقَ لَمْ لَیْلَةٍ ثُلُثَ صَلَّی مَنْ وَ حِسَابٍ بِغَیْرِ الْجَنَّةَ یَدْخُلَ وَ الْعَاصِفِ

 وَ  إِسْمَاعِیلَ وُلْدِ  مِنْ قُهَایُعْتِ رَقَبَةً سَبْعِینَ مِنْ َأفْضَلُ بِذَلِكَ لَهُ کَانَ وَ جَزَاءً جْرُهُأَ یَعْدِلْ لَمْ مَرَّةٍ أَلْفَ سَبْعِینَ ذَهَباً الْأَرْضِ ءَِملْ أُعْطِیَ فَلَوْ لَیْلَةٍ نِصْفَ صَلَّی مَنْ وَ

 ذِکْرُهُ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ تَابِلِكِ تَالِیاً  تَامَّةً لَیْلَةً صَلَّی مَنْ  وَ مَرَّاتٍ عَشْرَ أُحُدٍ جَبَلِ نْمِ أَثْقَلُ حَسَنَةٌ أَدْنَاهَا عَالِجٍ رَمْلِ قَدْرُ الْحَسَنَاتِ مِنَ لَهُ کَانَ لَیْلَةٍ ثُلُثَیْ صَلَّی مَنْ

 لَهُ  یَثْبُتُ وَ دَرَجَاتٌ ثْلَهَامِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنَ اللَّهُ خَلَقَ مَا عَدَدَ لَهُ یُكْتَبُ وَ أُمُّهُ تْهُوَلَدَ کَمَا الذُّنُوبِ مِنَ یَخْرُجَ َأنْ أَدْنَاهَا الثَّوَابِ مِنَ أُعْطِیَ ذَاکِراً وَ سَاجِداً وَ رَاکِعاً

 یَا لِمَلَائِكَتِهِ تَعَالَی وَ بَارَكَتَ بُّالرَّ یَقُولُ وَ الْآمِنِینَ مِنَ  یُبْعَثُ وَ النَّارِ مِنَ بَرَاءَةً طَییُعْ وَ الْقَبْرِ عَذَابِ مِنْ یُجَارُ وَ قَلْبِهِ مِنْ الْحَسَدُ وَ الْإِثْمُ یُنْزَعُ وَ قَبْرِهِ فِی النُّورُ

 لَا مَا وَ الْأَعْیُنُ تَلَذُّ  وَ نْفُسُالْأَ تَشْتَهِی مَا جَمِیعُ مَدِینَةٍ کُلِّ  فِی مَدِینَةٍ أَلْفِ  مِائَةُ یهَافِ  لَهُ وَ -الْفِرْدَوْسَ أَسْكِنُوهُ مَرْضَاتِی ابْتِغَاءَ لَیْلَةً  أَحْیَا عَبْدِي إِلَی انْظُرُوا مَلَائِكَتِی

 (475ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من ؛44ص األعمال، ثواب. )الْقُرْبَةِ وَ الْمَزِیدِ وَ الْكَرَامَةِ مِنَ لَهُ  أَعْدَدْتُ مَا سِوَي بَالٍ عَلَی یَخْطُرُ
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 تدبر

 «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً»( 1

 مقدمه

اند كه تنها یكبار در قرآن ار رفته كه هر سه تعابيری ویژهبه ك «أَقْوَمُ قيالً»و  «أَشَدُّ وَطْئاً » ، « ناشِئَةَ اللَّيْلِ»در این آیه سه تعبير 

 يمتنوع یدگاههایدهریك مورد  درو اقوال مفسران  ثیدر احادو  ای دارنداند، اما ظرفيت معنایي گستردهكریم به كار رفته

كه  یگرید ي)و بلكه معان همه آنها نكهیا «معنا نیلفظ در چند كیامكان استفاده از » قاعده با توجه به .است دهیمطرح گرد

؛ و قبول هریك به معنای نفي سایر معاني نيست؛ و از هر معنایي كه ستين دياند( مد نظر باشند، بعبدان توجه نكرده نانیا

                                                      
 یُحَرِّکَانِهِ  مَلَكَیْنِ  بِهِ  وَکَّلَ لَّاإِ مِنْهُ ذَلِكَ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَعَلِمَ نَوَي سَاعَةٍ یَّةَأَ یَقُومَ أَنْ عَبْدٌ نَوَي مَا: قَالَ أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ  أَبِی عَنْ الثُّمَالِیُّ حَمْزَةَ  أَبُو رَوَي وَ 

 (479ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من. )السَّاعَةَ تِلْكَ

 .است آمده 364-362ص ،2ج الشرائع، علل در همگی زیر احادیث 

 ع اللَّهِ عَْبدِ أَبِی عَنْ هِأَصْحَابِ بَعْضِ عَنْ إِْسحَاقَ بْنِ آدَمَ  عَنْ النَّهْدِيِّ زُهَیْرٍ أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .                        أَجْسَادِکُمْ عَنْ الدَّاءِ دَةُمَطْرَ  وَ قَبْلَكُمْ الصَّالِحِینَ دَأْبُ وَ نَبِیِّكُمْ سُنَّةُ فَإِنَّهَا اللَّیْلِ بِصَلَاةِ عَلَیْكُمْ قَالَ

 .الرِّزْقَ تَجْلِبُ اللَّیْلِ صَلَاةُ وَ حَالرِّی تُطَیِّبُ اللَّیْلِ صَلَاةُ وَ الْوَجْهَ تُبَیِّضُ اللَّیْلِ صَلَاةُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ

 الدَّیْلَمِیِّ  سُلَیْمَانَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ رُالْعَطَّا یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْحَسَنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 .اللَّیْلِ قِیَامَ حُرِمَ مَنْ نَالْمَغْبُو فَإِنَّ اللَّیْلِ قِیَامَ تَدَعْ لَا سُلَیْمَانُ یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ  قَالَ أَبِیهِ عَنْ

 أَبِی عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  أَسْبَاطٍ  بْنِ  عَلِیِّ عَنْ لْخَطَّابِ ا أَبِی بْنِ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ أَبِی

 .اللَّیْلِ صَلَاةُ قَالَ اللَّهِ رِضْوانِ تِغاءَابْ إِلَّا عَلَیْهِمْ کَتَبْناها ما ابْتَدَعُوها رَهْبانِیَّةً وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع الْحَسَنِ 

 حَسُنَ  بِاللَّیْلِ صَلَّى نْمَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ازِيِّالرَّ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ حِمَهُرَ أَبِی

 .بِالنَّهَارِ وَجْهُهُ

 بْنَ أَنَسَ مِعْتُسَ یَقُولُ جَدِّي سَمِعْتُ قَالَ حَرِیشٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ حَرِیشُ دَّثَنَاحَ قَالَ  النَّیْسَابُورِيُّ خُزَیْمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .فِیهَا مَا وَ نْیَاالدُّ مِنَ إِلَیَّ أَحَبُّ اللَّیْلِ جَوْفِ فِی لَرَکْعَتَانِ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ یَقُولُ مَالِكٍ

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ یفِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نْعَ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .النَّهَارِ ذَنْبِ نْمِ عَمِلَ بِمَا[ تَذْهَبُ ] یذهبن بِاللَّیْلِ الْمُؤْمِنِ صَلَاةُ قَالَ السَّیِّئاتِ یُذْهِبْنَ الْحَسَناتِ إِنَّ

 هَلْ  قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ جُوایَرْ وَ الْآخِرَةَ یَحْذَرُ قائِماً وَ ساجِداً اللَّیْلِ آناءَ قُلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ

 .اللَّیْلِ صَلَاةَ یَعْنِی قَالَ یَعْلَمُونَ ال الَّذِینَ وَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِي

 شَمُّونٍ  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَغْدَادِيِّ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّدِمُ  عَنْ الْعَطَّارُ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  مَاجِیلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَیَأْمُرُ صَدْرِهِ عََلى ذَقَنُهُ وَقَعَ قَدْ وَ شِمَالًا وَ یَمِیناً النُّعَاسُ بِهِ مِیلُفَیَ اللَّیْلِ فِی لَیَقُومُ الْعَبْدَ إِنَّ یَقُولُ سَِمعْتُهُ قَالَ النَّوْفَلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ

 أَوْ  أُجَدِّدُهَا تَوْبَةٍ أَوْ أَغْفِرُهُ نْبٍذَ خِصَالٍ لِثَلَاثِ مِنِّی رَاجِیاً عَلَیْهِ أَفْرِضْ لَمْ بِمَا إِلَیَّ بِرُّالتَّقَ  فِی یُصِیبُهُ مَا عَبْدِي إِلَى انْظُرُوا لِمَلَائِكَتِهِ یَقُولُ ثُمَّ فَتُفَتَّحُ السَّمَاءِ أَبْوَابَ

 .لَهُ جَمَعْتُهُنَّ قَدْ أَنِّی مَلَائِكَتِی أُشْهِدُکُمْ فِیهِ أَزِیدُهُ رِزْقٍ
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ها )در صورتي كه شرایط استنباط رعایت توان نكات خاصي استنباط كرد، كه همه این استنباطانتسابش به آیه درست باشد، مي

 ها را مردود بشمریم.تواند درست باشد؛ و برای نشان دادن صحت یك انتساب نيازی نيست بقيه دیدگاه( ميشده باشد

 ای به اهم این اقوال خواهيم داشت:به عنوان مقدمه تدبر در این آیه، اشاره

ر مورد نيز در ه ؛ و«نماز خاصي»و گاه « اقدام خاصي»دانسته شده، گاه « وقت خاصي»گاه به معنای « ناشئه ليل( »1)

 دیدگاههای متنوعي مطرح گردیده است:

 الف. اشاره به وقت خاصی است.

 . )طبرسي، بيضاوی(ندیآيم دیپشت سر هم پد. ساعات شب، از این جهت كه 1الف.

  عباس()ابن دیآيم دیجهت كه بعد از روز پد نیكل شب است از ا. 2الف.

 . ساعات تهجد در شب. )مجاهد(3الف.

 عباس(و ابن بعد از نماز عشاست )حسن و قتادهمان ز. 3الف.

 باشد، بيضاوی(هم مي« ابتدا كردن»به معنای « نشأ»عباس، كسائي( )چون . ساعات اوليه شب )ابن4الف.

 (64، ص20. واقعه و پدیده شب )الميزان، ج5الف.

 عمر(. بين مغرب و عشاء )امام سجاد، انس بن مالك، ابن6الف.

 اقدام خاصی است.ب. اشاره به 

 یبه معنا يبشزبان ح( به 807ص ،القرآن ألفاظ مفردات ؛429ص ،5ج ،اللغة المقایيس معجم. قيام و ایستادن شبانه )1ب.

 (ريبن جب ديمسعود و سع)ابن است« به عبادت شبانه اميق»

 (1. قيام در آخر شب برای نماز شب )حدیث2ب.

 (شهیاست )عا دنيشدن بعد از خواب داريب. 3ب.

 . خود عمل برخاستن از بستر به سمت عبادت )بيضاوی(4ب.

 . عبادتي كه در شب پدید آید. )بيضاوی(5ب.

 ج. اشاره به نماز خاصی است.

 ( از این جهت كه مستلزم قدم را بر زمين گذاشتن است )طباطبایي(1. نماز شب )حدیث1ج.

شود )ركعت اول: حمد بين نماز مغرب و عشاء خوانده مي. دو ركعت نماز خاصي كه از امام سجاد ع روایت شده كه 2ج.

الكرسي و آیات آخر بار سوره توحيد؛ ركعت دوم: حمد و آیة 15سوره بقره و  164-163سوره اعراف و آیات 56-54و آیات

 1(.449، ص3الكافي، ج) بار سوره توحيد( 15سوره بقره )از هلل ما في السموات تا آخر( و 

                                                      
 ( 171، ص1(، جيقَوْلَ اللَّهِ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هَذِهِ ناشئة اللَّیْلِ. )فقه القرآن )راوند بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَقُولُ أَ مَا سَمِعْتُمْ وَ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع کَانَ یُصَلِّی .  1

لَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا قَالَ هِیَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ناشِئَةَ ال عَلِیُّ

ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ. إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ ( وَ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ 56-54مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آیَةِ السُّخْرَةِ )اعراف/ رٍبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْ
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 این دیدگاهها بيان شده است:« أَشَدُّ وَطْئاً »از تعبير  ( در مورد مراد2)

 تر )طبرسي(تر و سنگينالف. پرمشقت

 آميزتر )در مقایسه با نمازهای یوميه( )بيضاوی، ابوحيان(تر و تكلفب. انجامش سخت

 اطبایي(شود( )طبتر )به خاطر صفای روح كه به دليل عدم مشغوليتهای روزانه، در شب حاصل ميقدمج. ثابت

 اشتغاالت چون عبادت، برای شبانه قيام در انسان تر از حيث هماهنگي چشم و گوش با دل )یعنيتر و هماهنگد. موافق

 (داشت خواهد بهتری قلب حضور و كندمي همراهي دلش با بيشتر گوشش و چشم دارد، كمتری

 ه. دارای نشاط بيشتری برای نماز و عبادت )كلبي(

 

 این دیدگاهها بيان شده است:« أَقْوَمُ قِيلًا»از تعبير  ( در مورد مراد3)

 (1تر بودن قيام شبانه )حدیثالف. خالصانه

 ( 392، ص2ترین سخن )تفسير قمي، جب. راست

تر ثابت زید()انس، مجاهد، ابن« تر و با توجه به عدم اشتغاالت روزانه، برای حضور قلب موثرتر استقرائت صحيح»ج. 

 شود )طباطبایي و بيضاوی(ن سخن به خاطر دوری از اشتغالت روزانه كه مانع حضور قلب ميتر بودو صواب

 بيضاوی(است ) سخن محكمترد. 

 ه. دارای نشاط و اخالص و بركت بيشتری است )عكرمه(

 شجره(و. اجابت در آن سریعتر است )ابن

 ز. سزاوارتر است برای قاری قرآن تفقه و اندیشه كردن )زید بن اسلم(

 

 های مطرح شده، در غير مواردی كه به منبع تصریح شده است:منابع دیدگاه

؛ 314ص، 10؛ البحر المحيط )ابوحيان(، ج256، ص5ج )بيضاوی(أنوار التنزیل ؛ 570، ص10ج )طبرسي( مجمع البيان

 .64، ص20الميزان )طباطبایي( ج

 

 «أَقْوَمُ قيالًإِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ ( »2

                                                      
ةَ الْكُرْسِیِّ وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آیَ مْسَ( وَ خ164َ-163)بقره/« الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ ادْعُ بَعْدَ هَذَا بِمَا شِئْتَ قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَیْهِ کُتِبَ  رَّةًمِنْ قَوْلِهِ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ إِلَى أَنْ تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَ

 (246؛ فالح السائل و نجاح المسائل، ص188، ص3؛ تهذیب األحكام، ج449، ص3لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ. )الكافی، ج
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( و هم 3كند )همچنين حدیثتر )أشد وطئا( ميقدمداری، انسان را در مسير وصول الي اهلل ثابتزندهنماز شب و شب

عاني است مگوید )اعم از خواندن قرآن و نماز و دعا( با توجه به حضور قلب بيشتری برای انسان هست كه سخناني كه مي

 گرداند.تر ميقدمد و همين دوباره انسان را در سير الي اهلل ثابتكنولذا در دل رسوخ بيشتری مي

 به طور خالصه،

 (268، ص10)تفسير نور )قرائتي( ج« شودنماز شب، عامل ثبات قدم و تقویت عقيده مومن مي»

 

 «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً( »3

 .كندمي( وطئا أشد) ترقدمثابت اهلل الي لوصو مسير در را انسان داری،زندهشب و شب نماز

اند كه جز با سوار شدن بر ( و به ما گفته2اند كه اهتمام جدی به نماز و تالوت قرآن در شب دارند )حدیثمتقين كساني

 (3توان مسير وصول الي اهلل را پيمود. )حدیثمَركَبِ شب نمي

 تاملی با خویش

 (4گيریم )حدیثدانيم، اما چندان جدی نميميبسياری از ما، با اینكه اینها را 

 چرا؟

 شخصي خدمت اميرالمومنين ع آمد و گفت: من چرا از نماز شب محروم هستم؟

 ،2ج الشرائع، عللذُنُوبُكَ؛  قَيَّدَتْكَ قَدْ رَجُلٌ حضرت فرمود: تو شخصي هستي كه گناهانت تو را به بند كشيده است. )أَنْتَ

 1(363ص

 عللاند. )ن هم به طور خاص، امام صادق ع از اثر دروغ گفتن در اینكه مانع از نماز شب شود، سخن گفتهو در ميان گناها

 2(363ص ،2ج الشرائع،

 

 «أَقَْومُ قيالً ...إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ ( »4

 (70)احزاب/ «سَدیداً  قَوْالً لُواقُو وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»انسان مومن باید سخن محكم و استوار بگوید: 

 خواهد.اما این امر پشتوانه مي

 رساند.مي زنده داری و نماز شب، انسان را به سخن أقوم )قائم و استوارتر(اند شبشاید به همين جهت است كه گفته

 

                                                      
 رَجُلٌ  جَاءَ: قَالَ رِجَالِهِ  بَعْضِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ مُوسَى بْنِ  عِمْرَانَ عَنْ الْعَطَّارُ  یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ  أَبِی.  1

 .ذُنُوبُكَ یَّدَتْكَقَ قَدْ رَجُلٌ أَنْتَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ قَالَ بِاللَّیْلِ الصَّلَاةَ حُرِمْتُ قَدْ إِنِّی الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى
 الْكِنْدِيِّ  الْحَسَنِ بْنِ  حُسَیْنِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ هَارُونَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ رَحِمَهُ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  2

 .الرِّزْقَ بِهَا حُرِمَ اللَّیْلِ صَلَاةَ حُرِمَ فَإِذَا اللَّیْلِ صَلَاةَ بِهَا فَیُحْرَمُ الْكَذِبَةَ لَیَكْذِبُ الرَّجُلَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ



43 

 

 «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قيالً( »5

 تيجه گرفت:نتر كردن انسان مي توان قدماصرار قرآن كریم بر قيام و عبادت شبانه و تاكيد بر تاثير آن در ثابتاز 

 (268، ص10الف. در عبادت، عنصر زمان موثر است. )تفسير نور، ج

انسان  رشد(، چنانكه باالترین 268، ص10آید )تفسير نور، جب. بعضي از فيوضات و بركات، تنها در شب به دست مي

 (3، تدبر97شود كه ارزش و اثری بيش از هزار ماه دارد. )همچنين جلسهحاصل مي« شب قدر»در 

 (268ص، 10كند. )تفسير نور، جریا همراه با خضوع و خشوع فراهم ميج. تاریكي شب زمينه بهتری برای عبادت بي

 (268ص ،10د. عبادت شبانه تاثير ماندگارتری در روح دارد. )تفسير نور، ج

 (3، تدبر97دهد. )توضيح در جلسهه. در عالم دنيا، اساساً وقایع مهم عالم در شب رخ مي

 و. ...

 

 1438رمضان 25  30/3/1396                           إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَویالً  7 آیه( 73) مزّمّل سوره( 452

 ترجمه

 طوالني است.ای البته تو را در روز كار و دغدغه

 نکات ترجمه

 1«سَبْحاً »

كه به نماز چنان ،از جنس عبادت يكی: كنديبر دو معنا داللت م ماده در اصل نیاند اگفته يبرخ «سبح» در مورد ماده

نانكه چ، و تالش ياز جنس سع يو دومای؛ مي گویند و تسبيح هم منزه دانستن خداوند است از هر بدی« سُبحه»مستحبي 

  (125/ 3)معجم المقایيس اللغةور شدن و شنا كردن در آب است. به معنای غوطهالسَّبْح و السِّباحة 

 اند این دو معنا را بهم برگردانند:در مقابل دیگران خواسته

ت، به اند اصل معنای این ماده، حركت سریع در آب یا هواست )شنا كردن و شناور شدن( و به همين جهبرخي گفته

بير در مورد اسباني كه با ( و این تع33أنبياء/)« كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ »گفته شده است: « سَبَحَ»ستارگان در آسمان، حركت 

( هم منظور 7زمل/شود؛ و در آیه محل بحث )م( نيز گفته مي3نازعات/)« وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً »كنند سرعت و روان حركت مي

ای حركت سریع ست. بر این اساس، تسبيح كه به معنای تنزیه خداوند متعال است، در اصل به معنحركت سریع در انجام كارها

 (393مفردات ألفاظ القرآن، صدر عبادت خداوند متعال بوده، و بر مطلق عبادات قولي و فعلي به كار رفته است )

                                                      
 السابح یتردّد کما المهمات، فی تقلبا و تصرّفا أي: سَبْحاً: الجمهور قرأ هم قرائت شده است، کنایه از پراکندگی خاطر: و« سبخا». در قرائات شاذه  1

 الصوف سبخ من استعارة هو و التخفیف،: التسبیخ و التكالیف، من خفة: معناه و المنقوطة بالخاء سبخا: عبلة أبی ابن و عكرمة و یعمر ابن قرأ و. الماء فی

 (316ص ،10ج التفسیر، فى المحیط )البحر. بالشواغل الخاطر تفرّق و الهمة انتشار: فمعناه أجزاءه، نشر و نفشه إذا
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امال منزه از بر حق بودني ك»یا « نحرافحركت در مسير حق بدون هرگونه ا»اند اصل این معنا در طرف مقابل برخي گفته

اینكه در  در آن لحاظ شده است؛ و« از ضعفي دور بودن»و « در مسير حق بودن»بوده، و در آن دو مفهوم « هر نقطه ضعف

كه متناسب  رود همگي مصادیقي از این باب استور شدن یا حركت اسبها یا كثرت اعمال انسان به كار ميمورد شنا و غوطه

 . دور است؛ و.وضوع بحث بوده است؛ مثال در معنای شنا كردن آن حركتي است كه نظم و سير معني دارد و از انحراف و با م

كند؛ اما دومي لت ميدر این است كه اولي فعل الزم است و بر جریان و تنزه طبيعي شيء دال« تَسْبِيح»و  «سَبْح»...؛ و تفاوت 

، 5قرآن الكریم، جالتحقيق في كلمات ال) باشد.ریان قرار دهيم و او را تنزیه كنيم، ميمتعدی است و بر اینكه چيزی را در ج

 (23-21ص

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 92این ماده و مشتقاتش 

 حدیث

 روایت شده است كه:« طَوِیلًا سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ»( از امام باقر ع درباره آیه 1

 تي طوالني داری برای خواب و نيازهایت.فرماید فراغمي

 392ص ،2ج القمي، تفسير

 1لِحَاجَتِكَ وَ لِنَوْمِكَ طَوِیلًا فَرَاغاً یَقُولُ طَوِیلًا سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ: قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

 

 :فرمایندت( ميگذش 2)كه در جلسه قبل، حدیث آنان ادامه وصف در ،«متقين خطبه» به معروف خطبه در ع ( اميرالمومنين2

 اند و نيكوكاراني پرهيزگار. بردباراني عالِم روز، هنگام به و اما

  تيری تراشيده ]= الغر كرده[ است. آنان را همچون خوف ]از خدا[ 

 نيستند؛  بيمار امّا بيمارند، پندارد نگرد، بدانها كسى چون

 با آنان درآميخته است. عظيم امرى كه حالى اند[ دربه زبان عاميانه: قاطي كرده اند،]= دیوانه اندآميختهگویند: ]اینها[ درهم

                                                      
 :مثال اندبرده کار به هم فراغت معناي به را . در موارد دیگر هم سبح 1

 جَارِیَةٌ  مَعَهُ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ فِی یُسَافِرُ الرَّجُلِ عَنِ  ع اللَّهِ عَبْدِ اأَبَ سَأَلْتُ :قَالَ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (134ص ،4ج الكافی،. )طَوِیال سَبْحاً اللَّیْلِ فِی لَهُ إِنَّ نَرَمَضَا شَهْرِ حُرْمَةَ تَعْرِفُ مَا أَ اللَّهِ سُبْحَانَ فَقَالَ بِالنَّهَارِ مِنْهَا یُصِیبَ أَنْ فَلَهُ لَهُ

 : آمده هم اشتغاالت کثرت معناي در چنانكه

 287ص للنعمانی، الغیبة

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عِنْدَ نْتُکُ: قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْأَنْصَارِيُّ  حَمَّادٍ بْنُ اللَّهِ دُعَبْ  حَدَّثَنَا قَالَ  النَّهَاوَنْدِيُّ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْبَاهِلِیُ  هَوْذَةَ

 وَ  الْمُلْكِ هَذَا مِنْ یهِمْأَیْدِ فِی مَا وَ الْعَبَّاسِ بَنِی إِلَى نَظَرِي فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ قَالَ اللَّوْنِ مُتَغَیِّرَ مَهْمُوماً أَرَاكَ لِی مَا مُفَضَّلُ یَا لِی قَالَ وَ إِلَیَّ فَنَظَرَ فِبِالطَّوَا

 الْخَشِنِ  لُبْسُ  وَ  الْجَشِبِ أَکْلُ وَ   النَّهَارِ  سَبَاحَةُ  وَ اللَّیْلِ سِیَاسَةُ  إِلَّا یَكُنْ  لَمْ ذَلِكَ کَانَ لَوْ  أَمَا مُفَضَّلُ یَا فَقَالَ  مَعَكُمْ فِیهِ  لَكُنَّا لَكُمْ ذَلِكَ  کَانَ  فَلَوْ الْجَبَرُوتِ وَ السُّلْطَانِ

 هَذَا. مِثْلَ نِعْمَةً اللَّهُ جَعَلَهَا ظُلَامَةً رَأَیْتَ لْهَ وَ نَشْرَبُ وَ نَأْکُلُ فَصِرْنَا عَنَّا ذَلِكَ فَزُوِيَ  فَالنَّارُ إِلَّا وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ شِبْهَ
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 بيم خویش هاىكرده از و شمارند متّهم را بشدت خود دانند؛ آناننمي زیاد را زیاد و شوند،نمى خشنود اندک اعمال به

 .دارند

 571ص ،(للصدوق)األمالي ؛193خطبه ه،البالغنهج

 المتقين فيها یصف ع له خطبة من

 مَرَضٍ  مِنْ بِالْقَوْمِ مَا وَ مَرْضَى فَيَحْسَبُهُمْ النَّاظِرُ إِلَيْهِمُ یَنْظُرُ الْقِدَاحِ یَبَرْ الْخَوْفُ بَرَاهُمُ قَدْ أَتْقِيَاءُ أَبْرَارٌ عُلَمَاءُ فَحُلَمَاءُ النَّهَارَ أَمَّا وَ

 مِنْ  وَ مُتَّهِمُونَ مْلِأَنْفُسِهِ  فَهُمْ الْكَثِيرَ یَسْتَكْثِرُونَ لَا وَ الْقَلِيلَ أَعْمَالِهِمُ مِنْ یَرْضَوْنَ لَا عَظِيمٌ أَمْرٌ خَالَطَهُمْ لَقَدْ وَ خُولِطُوا لَقَدْ یَقُولُ وَ

 .مُشْفِقُون أَعْمَالِهِمْ

 

ير و سلوک )كه علمای اخالق و عرفان، مداومت بر خواندن آن را برای س« بصریعنوان »( در فرازی از حدیث معروف 3

 اند( آمده است:بسيار توصيه كرده

 به امام صادق ع گفتم: یا اباعبداهلل! حقيقت عبودیت چيست؟

آن نهي فرموده  یا ازوفرمود: سه چيز ... ]سوم اینكه:[ سراسر اشتغاالتش به آن چيزی باشد كه خداوند متعال بدان امر كرده 

داختن به جدال و است؛ چرا كه ... هنگامي كه بنده به آنچه خدا بدان امر ویا از آن نهي كرده، مشغول شود، فرصتي برای پر

 ماند.فخرفروشي نسبت به مردم برایش باقي نمي

 327ص األخبار، غرر في األنوار مشكاة

 ع الصَّادِقُ عن جَعْفَرٌ  الْبَصْرِیِّ عُنْوَانَ عَنْ

  الْعُبُودِیَّةِ؟ حَقِيقَةُ مَا اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا قُلْتُ

 یَتَفَرَّغُ لَا نَهَاهُ وَ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَهُ بِمَا الْعَبْدُ اشْتَغَلَ إِذَا وَ 2... عَنْهُ نَهَاهُ وَ بِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَهُ فِيمَا اشْتِغَالِهِ جُمْلَةُ و1َ... أَشْيَاءَ ثَلَاثَةُ قَالَ

 .النَّاس مَعَ  الْمُبَاهَاةِ وَ الْمِرَاءِ إِلَى مِنْهُمَا

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:4

فرماید: ای كند و ميآورد، مباهات ميای كه قضای نماز شب خود را در روز بجا ميهمانا خداوند تبارک و تعالي به بنده

كه من او را مورد  ام. شما را شاهد مي گيرمآورد كه بر او واجب نكردهچيزی را بجا ميام كه قضای فرشتگانم! بنگرید به بنده

 مغفرت قرار دادم.

                                                      
 الْعَبْدُ  یُدَبِّرُ لَا وَ بِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَهُمُ حَیْثُ یَضَعُونَهُ اللَّهِ مَالَ الْمَالَ یَرَوْنَ مِلْكٌ لَهُمْ یَكُونُ لَا الْعَبِیدَ لِأَنَّ مِلْكاً إِلَیْهِ اللَّهُ خَوَّلَهُ فِیمَا لِنَفْسِهِ الْعَبْدُ یَرَى لَا أَنْ.  1

 تَدْبِیراً  لِنَفْسِهِ

 هَانَ  مُدَبِّرِهِ عَلَى نَفْسِهِ تَدْبِیرَ الْعَبْدُ فَوَّضَ إِذَا وَ فِیهِ یُنْفِقَ أَنْ تَعَالَى هُاللَّ أَمَرَهُ فِیمَا الْإِنْفَاقُ عَلَیْهِ هَانَ مِلْكاً تَعَالَى اللَّهُ خَوَّلَهُ فِیمَا لِنَفْسِهِ الْعَبْدُ یَرَ لَمْ فَإِذَا.  2

 الدُّنْیَا مَصَائِبُ عَلَیْهِ
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 498ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من

 عَبْدِی إِلَى انْظُرُوا مَلَائِكَتِي یَا فَيَقُولُ بِالنَّهَارِ اللَّيْلِ صَلَاةَ یَقْضِي بِالْعَبْدِ مَلَائِكَتَهُ لَيُبَاهِي تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1.لَهُ غَفَرْتُ قَدْ أَنِّي أُشْهِدُكُمْ عَلَيْهِ أَفْتَرِضْهُ لَمْ مَا یَقْضِي

 تدبر

 «طَویالً سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ( »1

 چيست؟ "است« سبحا طویال»برای تو در روز "مقصود از 

هایت در روز در روز رفت و برگشتي در برآورده ساختن نيازهایت هست )قتاده( یعني رفت و آمد و مشغله الف. برای تو

ات د و خانوادهفراوان است و نيازمند پرداختن به تبليغ رسالت و دعوت خلق و تعليم واجبات و مستحبات و تدبير معيشت خو

( در واقع، 571ص ،10ج البيان، آید. )مجمع... برایت حاصل مي هستي؛ و در شب است كه فراغتي برای ذكر و قرائت قرآن و

، 20ميزان، جور شدن و شنا كردن سریع در آب است و كنایه است از فرو رفتن در اشتغاالت روزمره )السبح به معنای غوطه

 (64ص

 نيز ، و1ی )حدیثهم هست، یعني در روز برای رفع نيازها و حتي خواب فراغتي دار« فراغت»به معنای « سبح»ب. 

 توضيحي خواهد آمد.( 3( )در این باره در تدبر64ص ،20ج الميزان،

است، اما به این معنا كه اگر به هر دليلي )خواب ماندن، بيماری و ...( نتوانستي به نماز شب « فراغت»به معنای « سبح»ج. 

 (64ص ،20ج الميزان،است. ) 2سوره فرقان 62آیه اقدام كني، در فرصت روز آن را جبران كن؛ و از این جهت مفادش شبيه مفاد

 3 (4چنانكه در روایات بر اینكه حتما قضای نماز شب انجام شود بسيار تاكيده شده است )حدیث

                                                      
 . این مضمون با سند متصل صحیح از امام صادق ع درباره کل نمازهاي نافله آمده است: 1

 مَلَائِكَتِی فَیَقُولُ مِنْهُ  تَهُمَلَائِكَ الرَّبُّ فَیُعَجِّبُ النَّافِلَةَ فَیَقْضِی یَقُومُ الْعَبْدَ نَّإِ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ فَضَالَةَ  عَنْ الْحَسَنِ عَنِ عَنْهُ وَ

 (164ص ،2ج األحكام، تهذیب. )عَلَیْهِ أَفْتَرِضْهُ لَمْ مَا یَقْضِی عَبْدِي
 .شُكُور أَرادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَنْ أَرادَ لِمَنْ  خِلْفَةً النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلَ الَّذِي هُوَ وَ.  2
اند قبل از نیمه شب بخواند، اما همانها هم تاکید تواند نیمه شب به بعد براي نماز شب بلند شود، اجازه دادهداند نمی. در روایات براي کسی که می 3

 اگر قضایش را بخواند بهتر است؛ مثال: اند کهکرده

 لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ یسَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِ

ضَیْتُ صَلَاتِیَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَ ى الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ وَ رُبَّمَا قَمِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَیَّ مَا یَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ إِلَمَوَالِیكَ 

 فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِیَةَ لصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُاهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ قَالَ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی الشَّهْرَیْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِ

خَّصَ لَهُنَّ فِی الصَّلَاةِ أَوَّلَ بَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِیَ تَقْوَى عَلَیْهِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَرَلَاةِ فَیَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُتُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّ

 (447، ص3الكافی، ج) اللَّیْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَیَّعْنَ الْقَضَاءَ.
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 1 د. ...

 

 «طَویالً سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ( »2

نماز شب و قيام  بعد از اینكه دستور به عبادت و راز و نياز و خلوت شبانه با خداوند بقدری اهميت دارد، كه بالفاصله

اید وقتي را برای شود كه تو در روز به اندازه كافي گرفتاری و دلمشغولي داری؛ پس حتما بشبانه برای عبادت داد، متذكر مي

 خلوت با خدا خالي كني.

 شناسینکته انسان

ن زندگي، زندگي دار شوم و بعد بميرم و تمام. ایبچهام كه بخورم وبخوابم و زناشویي كنم و منِ انسان در زمين نيامده

 ام تا:اللهي را در خود شكوفا كنم. آمدهام كه ظرفيت خليفةحيوان است، نه انسان. منِ انسان آمده

 بار دیگر از مَلَك پَرّان شوم

 و آنچه اندر وهم ناید آن شوم

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh187 / 

 همه حقيقت و ارزش انسان در ارتباط با خداست؛ اگر  این ارتباط را در خود زنده نگهدارد:

 رسد آدمي به جایي كه به جز خدا نبيند

 بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh18 / 

انسان است، كه  اما در این مسير شيطاني هست كه او را از این گوهر عظيم وجودی غافل مي كند؛ اما یادمان باشد كه او

 شود برتر از فرشته شده:چون حریف شيطان مي

 یماند وید ريكه اس ینبود يمگر آدم

 تيته ره ندارد به مقام آدمفرش كه

ای در رگيریالبته انسان، فرشته نيست كه خور و خواب و نيازهای مادی نداشته باشد و بتواند بدون هيچ اشتغال و د

ین اشتغاالت او را اند؛ اما مهم این است كه امسائل معيشت، فقط به رابطه با خدا بپردازد؛ روز را برای همين كارها گذاشته

 نكند كه از هدف اصلي خویش بازماند.  چنان مشغول

 علم سماوات یاته كه ناخوانده

 ره در خرابات یاكه نابرده ته

 يخود ندان انیكه سود و ز ته

                                                      
به معناي پراکندگی   هم قرائت شده است که در این صورت« سبخا»عالوه بر ذکر سه قول فوق، توضیح داده که این آیه به صورت  . ابوحیان 1

 (315ص ،10ج المحیط، البحر) خاطر است )سبخ الصوف به به زدن پشم و حالجی کردن گویند(

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh187/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh187/
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh18/
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh18/
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 هاتيه هاتيه يرس يك ارانه یب
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 «طَویالً سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ( »3

اند كه این دانسته عبادت و راز و نياز شبانه بقدری اهميت دارد، كه در برخي احادیث و تفاسير یكي از معاني این آیه را

برای  ات( یعني در روز اندكي بخواب 1تو در روز تو فرصت و فراغتي برای كارهایت، و بلكه برای خواب داری! )حدیث

 (315ص ،10ج ،في التفسير المحيط البحرعبادت شبانه تواني به دست آری )

 تبصره

واضح است كه معنای این سخن، آن نيست كه انسان روز بخوابد و شب عبادت كند. اینكه انسان روز باید مشغول كار و 

تواني برای نماز كني نميفكر ميحدی جدی بگير، كه اگر فعاليت شود واضح است. مقصود این است كه عبادت شب را به

شب بيدار شوی، اندكي در روز استراحت كن. ظاهرا چيزی شبيه خواب قيلوله، كه در روایت است كه همان گونه كه از خوردن 

 1(136، ص2من ال یحضره الفقيه، جسحری برای روزه كمك بگيرید، از خواب قيلوله برای بيدار شدن شب كمك بگيرید. )

 

 «طَویالً سَبْحاً النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ( »4

 ایدغدغه و كار زرو در را تو فرماید: البتهدر دو آیه قبل به نماز شب دستور داد و از اهميتش سخن گفت، در این آیه مي

 چه ارتباطي دارد؟ .است طوالني

 (1بپرداز. )تدبرهای فراوان داری، شب را به خلوت با خدا الف. چون در روز فرصت نداری و دلمشغولي

 ل(فرسای روز است. )دریافتي از یكي از اعضای كاناب. قيام شب نوعي سوخت و موتور محركه برای تالش طاقت

های روز، حتي اگر گرفتاریشود مي معلوم ،دهندمي دستور شب نماز به ایروزانه اشتغاالت چنان با را پيامبر وقتيج. 

 شب نيست. )مجمع تعليم و تعلم و تبليغ دین باشد، عذر موجهي برای نپرداختن به نمازبرای انجام وظایف كامال دیني مانند 

 (571ص ،10ج البيان،

 شود.نمان را چنان بر اساس تعاليم شریعت تنظيم كنيم كه شب توفيق عبادت از ما سلب د. در روز باید برنامه

 فرمودند:اهلل بهجت مينقل شده كه آیت

 .شویم نمي بيدار شب نماز برای چرا كه خوریم مي افسوس ودخ خواب اوقات برای ما

 !گذرانيم مي غفلت به را بيداری اوقات كه صورتي در

 تالوت و شب ی نافله خواندن و تهجّد برای نيز را شب بيداری توفيق بودیم، مشغول بندگي و توجّه به بيداری در اگر

  .كردیم مي پيدا قرآن

                                                      
 یَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَیْلُولَةِ عَلَى قِیَامِ اللَّیْلِ.قَالَ النَّبِیُّ ص تَعَاوَنُوا بِأَکْلِ السَّحُورِ عَلَى صِ.  1

https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh4/
https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh4/
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 1438رمضان  26  31/3/1396                     وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً  8 آیه( 73) مزّمّل سوره( 453

 ترجمه

 وردگارت را یاد كن و به سوی او منقطع شو، انقطاعي كامل.و اسم پر

 نکات ترجمه

 «تَبْتيالً » «تَبَتَّلْ»

به معنای « تبتّل»( و 195، ص1معجم المقایيس اللغة، ج) در اصل به معنای جدا شدن چيزی از غير خود است« بتل»ماده 

( و حضرت زهرا س را بتول گویند 107ألفاظ القرآن، صمفردات انقطاع الي اهلل و كامال خالص شدن برای عبادت خداست )

 1(.568، ص10مجمع البيان، جچون خود را برای عبادت خدا از همه منقطع نموده بود. )

 این ماده در قرآن كریم تنها در همين آیه به كار رفته است.

 حدیث

ي از سوال شد، فرمودند: هر اسم( از امام صادق ع روایت شده است كه از رسول خدا ص درباره اسم اعظم خدا 1

ان؛ كه این گونه اسماءاهلل، اعظم است؛ تو دلت را از هر آنچه ما سوای اوست فارغ دار و او را با هر اسمي كه خواستي بخو

 نيست كه برای خداوند در حقيقت، یك اسمي و نه اسمي دیگر، در كار باشد؛ بلكه او خداوند واحد قهار است.

ذهني خود  توانيد او را در احاطهوق و چيره بر همه چيز است و گمان نكنيد با یك اسم خاص مي]= او واحد محض و ف

 بياورید[

 133: ص الشریعة، مصباح

 مَا كُلِّ عَنْ قَلْبَكَ غْفَفَرِّ أَعْظَمُ اللَّهِ أَسْمَاءِ  مِنْ اسْمٍ كُلُّ ص فَقَالَ الْأَعْظَمِ  اللَّهِ اسْمِ عَنِ ص اللَّهِ رَسُولُ  سُئِلَ وَ ع الصَّادِقُ قَالَ

 2الْقَهَّارُ. الْوَاحِدُ اللَّهُ هُوَ بَلْ اسْمٍ دُونَ اسْمٌ الْحَقِيقَةِ فِي لِلَّهِ فَلَيْسَ شِئْتَ اسْمٍ بِأَیِّ تَعَالَى ادْعُهُ وَ سِوَاهُ

                                                      
ص  امبریاز پ یثیاند )و حددانسته زیکامل از مردان باشد( ن يریگانقطاع از نكاح و کناره ي)که به معنا تیبه رهبان هیشب يرا به معنا« تبتل»البته .  1

 (107جهت بوده است. )مفردات ألفاظ القرآن، ص نیاع از  میبتول درباره حضرت مر ریاند تعبو گفته« لَا رَهْبَانِیَّةَ وَ لَا تَبَتُّلَ فِی الْإِسْلَامِ»اند که  کرده تیروا

 اما این معنا با این آیه هیچ مناسبتی ندارد و لذا در متن نیاوردیم.

آمده بود. همچنین در روایات متعددي بر این نكته که دعا با ذکر اسماء پروردگار شروع شود تاکید شده  5یث، حد350. این حدیث قبال در جلسه 2

 است از جمله:

http://www.hawzah.net/fa/article/view/93048
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 خواني؛ خواني و برای چه ميخواني و چگونه ميادب دعا را رعایت كن و ببين چه كسي را مي

گذرد و اطالع و عظمت خداوند و كبریای او را در وجودت بنشان، و به دلت بنمایان آگاهي او را از آنچه در ضميرت مي

 بری؛او را بر اسرارت و آنچه را كه از حق و باطل كه در آن بسر مي

پنداری تو مي بسا مایه هالكتت باشد وراههای نجات و هالكتت را بشناس كه مبادا از خداوند چيزی را بخواهي كه چهو 

سيار عجول كند و انسان بو انسان با درخواست خير، شر را طلب مي»فرماید: كه نجاتت در آن است؛ كه خداوند متعال مي

 (11)اسراء/« است

 كني؛كني و برای چه درخواست ميكني و چه مقدار درخواست ميو بيندیش كه چه درخواست مي 

 گوی حق باشد و جان خود را در مشاهده پروردگار ذوب كني وو ]حقيقت[ دعا آن است كه سراسر وجودت لبيك

 ها را یكسره رها سازی و همه امور را در ظاهر و باطن به خداوند متعال تسليم بداری؛دلخواه

بسا او را ( و چه7)طه/«  دانداو سرّ و آنچه مخفي است را مي»ادا نكردی منتظر اجابت نباش، چرا كه كه اگر شرط دعا را 

 خواني كه او در درون تو از خالف آن خبر دارد ...به چيزی مي

                                                      
 عَنْ الْهَرَوِيِّ صَالِحٍ بْنِ لَامِالسَّ عَبْدِ الصَّلْتِ أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ  هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْهَمَدَانِیُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 أَحْصَاهَا مَنْ وَ لَهُ اسْتَجَابَ بِهَا اللَّهَ دَعَا مَنْ اسْماً تِسْعُونَ وَ تِسْعَةٌ جَلَّ وَ زَّعَ لِلَّهِ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِیِّ

 (195ص ،(للصدوق) التوحید. )الْجَنَّةَ  دَخَلَ

 بْنِ  عَلِیِّ عَنْ الْكُلَیْنِیُّ عْقُوبَیَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَحِمَهُمَا الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ  وَ الْكُلَیْنِیُّ عِصَامٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 یَقْتَضِی إِلَهٌ  وَ إِلَهٍ  مِنْ شْتَقٌّمُ اللَّهُ  فَقَالَ اشْتِقَاقِهَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  أَسْمَاءِ عَنْ ع للَّهِ ا عَبْدِ أَبَا سَأَلَ أَنَّهُ  الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ سُوَیْدٍ  بْنِ  النَّضْرِ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ

 دُونَ لْمَعْنَىا عَبَدَ مَنْ وَ نَیْنِالِاثْ عَبَدَ وَ أَشْرَكَ فَقَدْ الْمَعْنَى وَ الِاسْمَ عَبَدَ مَنْ وَ شَیْئاً یَعْبُدْ لَمْ وَ کَفَرَ فَقَدْ الْمَعْنَى دُونَ الِاسْمَ عَبَدَ فَمَنْ الْمُسَمَّى غَیْرُ الِاسْمُ وَ مَأْلُوهاً

 لَكِنَّ  وَ إِلَهاً هُوَ  مِنْهَا مٍ اسْ کُلُّ لَكَانَ  الْمُسَمَّى هُوَ  الِاسْمُ  کَانَ فَلَوْ  اسْماً تِسْعُونَ وَ  تِسْعَةٌ جَلَّ وَ عَزَّ  لِلَّهِ  قَالَ  زِدْنِی قُلْتُ قَالَ  هِشَامُ یَا فَهِمْتَ أَ التَّوْحِیدُ فَذَاكَ الِاسْمِ

 أَ  لِلْمُحْرِقِ اسْمٌ  النَّارُ وَ وسِلِلْمَلْبُ اسْمٌ  الثَّوْبُ وَ لِلْمَشْرُوبِ اسْمٌ الْمَاءُ وَ لِلْمَأْکُولِ اسْمٌ الْخُبْزُ هِشَامُ یَا غَیْرُهُ  کُلُّهَا وَ الْأَسْمَاءِ بِهَذِهِ عَلَیْهِ یُدَلُّ مَعْنًى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ

 قَالَ  هِشَامُ یَا ثَبَّتَكَ وَ بِهِ هُاللَّ نَفَعَكَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ« 2» غَیْرَهُ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ مَعَ کِینَالْمُشْرِ وَ اللَّهِ فِی الْمُلْحِدِینَ وَ أَعْدَاءَنَا تُنَافِرُ  وَ بِهِ تَدْفَعُ فَهْماً هِشَامُ یَا فَهِمْتَ

 (221ص ،(صدوقلل) التوحید. )هَذَا مَقَامِی قُمْتُ حَتَّى حِینَئِذٍ التَّوْحِیدِ فِی أَحَدٌ قَهَرَنِی مَا اللَّهِ فَوَ هِشَامٌ

 لْیَمْدَحْهُ  وَ رَبِّهِ عَلَى لْیُثْنِفَ الْحَاجَةَ أَحَدُکُمُ طَلَبَ  إِذَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مِالْقَاسِ بْنِ عِیصِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ  الْجَبَّارِ عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ أَبُو

 -تَقُولُ عَلَیْهِ أَثْنُوا وَ امْدَحُوهُ وَ الْجَبَّارَ الْعَزِیزَ اللَّهَ فَمَجِّدُوا الْحَاجَةَ طَلَبْتُمُ فَإِذَا لَیْهِعَ یَقْدِرُ مَا أَحْسَنَ الْكَلَامِ مِنَ لَهُ هَیَّأَ السُّلْطَانِ مِنَ الْحَاجَةَ طَلَبَ إِذَا الرَّجُلَ فَإِنَّ

 وَلَداً ال وَ صاحِبَةً یَتَّخِذْ مْلَ مَنْ یَا أَحَدٌ  کُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ  وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ مَنْ یَا صَمَدُ یَا أَحَدُ یَا اسْتُرْحِمَ مَنِ أَرْحَمَ یَا سُئِلَ مَنْ خَیْرَ یَا وَ أَعْطَى مَنْ أَجْوَدَ یَا

 وَ  بَصِیرُ  یَا سَمِیعُ یَا ءٌیْ شَ کَمِثْلِهِ لَیْسَ  مَنْ  یَا الْأَعْلَى بِالْمَنْظَرِ  هُوَ  مَنْ  یَا لْبِهِ قَ وَ الْمَرْءِ  بَیْنَ یَحُولُ  مَنْ یَا أَحَبَّ مَا یَقْضِی وَ یُرِیدُ ما یَحْكُمُ وَ یَشاءُ ما یَفْعَلُ مَنْ یَا

 أَمَانَتِی عَنْ بِهِ أُؤَدِّي وَ وَجْهِی هِبِ أَکُفُّ مَا الْحَلَالِ رِزْقِكَ مِنْ عََلیَّ أَوِْسعْ اللَّهُمَّ قُلِ وَ لِهِآ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ وَ کَثِیرَةٌ اللَّهِ َأسْمَاءَ فَإِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَسْمَاءِ مِنْ أَکْثِرْ

 الْعَبْدُ  عَجَّلَ ص اللَّهِ لُ رَسُو فَقَالَ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ سَأَلَ  ثُمَّ رَکْعَتَیْنِ  فَصَلَّى جِدَالْمَسْ  دَخَلَ رَجُلًا إِنَّ قَالَ  وَ الْعُمْرَةِ  وَ الْحَجِّ فِی لِی عَوْناً  یَكُونُ وَ رَحِمِی بِهِ أَصِلُ وَ

 (485ص ،2ج الكافی،. )تُعْطَ سَلْ  ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ آلِهِ وَ یِّالنَّبِ لَىعَ صَلَّى وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى أَثْنَى ثُمَّ رَکْعَتَیْنِ فَصَلَّى آخَرُ جَاءَ وَ رَبَّهُ
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 فرمایند[كنند و در ادامه ميدهند از جمله حدیث قبل را نقل مي]سپس حضرت توضيحاتي مي

 كند؛ بدرستي كه خداوند دعایي كه از دل غافل سر بزند را استجابت نميپيامبر خدا ص فرمودند: 

سألت ننماید خواهد از خداوند چيزی را م]سپس خود[ امام صادق ع ]ادامه دادند و[ فرمودند: هرگاه هر یك از شما مي

؛ اگر خداوند متعال ز و جل نباشدمگر اینكه ]حتما[ به او بدهد، پس از همه مردم نااميد شود و رجاء و اميدش جز به خداوند ع

 این را در دل او یافت، چيزی نيست كه از او درخواست شود مگر اینكه اعطاء فرماید.

تو را بشارت  پس هرگاه آنچه را از شرایط دعا برایت برشمردم انجام دادی و سرّ و ضميرت را برای او خالص ساختي پس

 باد به یكي از این سه: 

 رسد؛ ای شتابان به تو ميهیا آنچه درخواست كرد

 شود؛بهتر است ذخيره مي» یا برایت چيزی كه از آ

 كرد.رسيد هالكت ميگردد كه اگر به تو ميویا از تو بالیي دور مي

 134-132ص الشریعة، مصباح

 :قَالَ الصَّادِقُ ع

ا تَدْعُو وَ حَقِّقْ عَظَمَةَ اللَّهِ وَ كِبْرِیَاءَهُ وَ عَایِنْ بِقَلْبِكَ عِلْمَهُ بِمَا فِي احْفَظْ أَدَبَ الدُّعَاءِ وَ انْظُرْ مَنْ تَدْعُو كَيْفَ تَدْعُو وَ لِمَا ذَ

ءٍ ى بِشَيْكَ كَيْلَا تَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَضَمِيرِکَ وَ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّکَ وَ مَا َتكُونُ فِيهِ مَِن الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ اعْرِفْ طُرَُق نَجَاتِكَ وَ هَلَاكِ

 بِالْخَيْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا وَ تَفَكَّرْ مَا ذَا عَسَى فِيهِ هَلَاكُكَ وَ أَنْتَ تَظُنُّ أَنَّ فِيهِ نَجَاتَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ

مُشَاهَدَةِ الرَّبِّ وَ تَرْکُ الِاخْتِيَارِ جَمِيعاً  عَاءُ اسْتِجَابَةُ الْكُلِّ مِنْكَ لِلْحَقِّ وَ تَذْوِیبُ الْمُهْجَةِ فِيتَسْأَلُ وَ كَمْ تَسْأَلُ وَ لِمَا ذَا تَسْأَلُ وَ الدُّ

تَظِرِ الْإِجَابَةَ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى فَلَعَلَّكَ وَ تَسْلِيمُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ظَاهِراً وَ بَاطِناً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى َفإِنْ لَْم تَأْتِ بِشَرْطِ الدُّعَاءِ فَلَا تَنْ

 1... ءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ سِرِّکَ خِلَافَ ذَلِكتَدْعُوهُ بِشَيْ

 2لَاهٍ. قَلْبٍ مِنْ الدُّعَاءَ یَسْتَجِيبُ لَا اللَّهَ إِنَّ ص النَّبِيُّ قَالَ و َ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ  إِلَّا رَجَاؤُهُ یَكُنْ لَا وَ كُلِّهِمْ النَّاسِ مِنَ فَلْيَيْأَسْ أَعْطَاهُ إِلَّا رَبَّهُ  یَسْأَلَ لَا أَنْ أَحَدُكُمْ أَرَادَ إِذَا ع الصَّادِقُ قَالَ 

 لِوَجْهِهِ سِرَّکَ أَخْلَصْتَ وَ الدُّعَاءِ شَرَائِطِ مِنْ لَكَ ذَكَرْتُ بِمَا أَتَيْتَ فَإِذَا أَعْطَاهُ إِلَّا شَيْئاً یَسْأَلْهُ لَمْ قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ تَعَالَى اللَّهُ عَلِمَ فَإِذَا

                                                      
أَمَرَنَا بِالدُّعَاءِ لَكَانَ إِذَا أَخْلَصْنَا الدُّعَاءَ تَفَضََّل مْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَكُنِ اللَّهُ  قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِهِمْ أَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ بِالدُّعَاءِ وَ أَنَا أَنْتَظِرُ الْحَجَرَ وَ اعْلَ. َ 1

 اللَّهِ أَعْظَمُ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ فَقَالَ ص کُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِعَلَیْنَا بِالْإِجَابَةِ فَكَیْفَ وَ قَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى بِشَرَائِطِ الدُّعَاءِ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ 

 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ و عَنْ کُلِّ مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ تَعَالَى بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ فَلَیْسَ لِلَّهِ فِی الْحَقِیقَةِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ

 . این مضمون در احادیث متعددي آمده است از جمله: 2

 یَسْتَجِیبُ لَا جَلَّ وَ زَّ عَ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ عَمْرٍو بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ  سَیْفِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ نُبْ عَلِیُّ

 (473ص ،2ج الكافی،. )بِالْإِجَابَةِ  اسْتَیْقِنْ ثُمَّ بِقَلْبِكَ فَأَْقبِلْ دَعَوْتَ فَإِذَا سَاهٍ قَلْبٍ بِظَهْرِ دُعَاءً

 جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ یَقْبَلُ الَ  ص الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ لْقَدَّاحِا ابْنِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ  مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (473ص ،2ج الكافی،. )لَاهٍ قَلْبٍ دُعَاءَ
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 أَرْسَلَهُ  لَوْ مَا الْبَلَاءِ مِنَ عَنْكَ یَصْرِفَ أَنْ إِمَّا وَ مِنْهُ  أَفْضَلُ هُوَ مَا لَكَ یَدَّخِرَ أَنْ إِمَّا وَ سَأَلْتَ مَا لَكَ یُعَجِّلَ أَنْ إِمَّا ثَلَاثٍ  بِإِحْدَى فَأَبْشِرْ

 لَهَلَكْتَ. إِلَيْكَ

 

 روایت شده است كه: «تَبْتِيلًا إِلَيْهِ تَبَتَّلْ »( از امام باقر ع درباره 3

 فرماید خود را برای او كامال خالص كن.مي

 392ص ،2ج القمي، تفسير

 إِخْلَاصا. إِلَيْهِ أَخْلِصْ یَقُولُ «تِيلًاتَبْ إِلَيْهِ تَبَتَّلْ»: قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

 

در اینجا «  تبتل»روایت شده است كه  «وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا»فرماید ( از امام باقر و امام صادق ع درباره سخن خداوند كه مي4

ن دست به سوی خدا نيز ابوبصير روایت كرده كه آن عبارت است از باال بردبه معنای بلند كردن دستها در هنگام نماز است؛ و 

 و تضرع به در گاه او.

  109.1، ص1فقه القرآن، ج؛ 571، ص10مجمع البيان، ج

أَنَّ التَّبَتُّلَ هُنَا رَفْعُ « وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا»الَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَ

 2الْيَدَیْنِ فِي الصَّلَاةِ.

  فِي رِوَایَةِ أَبِي بَصِيرٍ هُوَ رَفُْع یَدِکَ إِلَى اللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ.وَ

 

رای دیگران بفرا گرفت و در حدیثي طوالني  ( فضل بن شاذان در محضر امام رضا ع علل و فلسفه بسياری از احكام را5

 روایت نمود. در فرازی از آن روایت آمده است:

وعي ابراز زاری شود كه باال بردن دستها نكنند؛ ]در پاسخش[ گفته اگر كسي گفت كه چرا هنگام تكبير دستها را بلند مي

د؛ و نيز چون بلند و تضرع باش« تبتل»ر او اهل زاری و و تضرع است، و خداوند دوست دارد كه بنده در هنگام ذك« تَبَتُّل»و 

 كند.گوید و قصد ميشود برای خاطرجمعي و اقبال دل به آنچه ميكردن دستها زمينه مي

 111، ص: 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج

ةَ النَّيْسَابُورِیُّ  حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَارُ قَالَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِیُّ الْعَطَّ 

 ؛قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِی

 یَقُول نُ شَاذَانبْي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ هِ أَبِوَ حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّ 

… 
                                                      

 آورده است.« وَ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع» ریرا با تعب ثیحد نیا شانیا . 1

 آمده است: 392ص ،2ج القمی، . در تفسیر 2

 السَّبَّابَتَیْن تَحْرِیكُ وَ الْیَدَیْنِ رَفْعُ قَالَ تَبْتِیلًا إِلَیْهِ تَبَتَّلْ  وَ قَوْلُهُ
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 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ وَ ضَرْبٌ مِنَ الِابْتِهَالِ وَ التَّبَتُّلِ وَ التَّضَرُّعِ فَأَحَبَّفَإِنْ قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ الْيَدَیْنِ فِي التَّكْبِيرِ قِيلَ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَیْنِ هُ

 .ا قَالَ وَ قَصَدَهُفْعِ الْيَدَیْنِ إِحْضَارَ النِّيَّةِ وَ إِقْبَالَ الْقَلْبِ عَلَى مَ رَیَكُونَ الْعَبْدُ فِي وَقْتِ ذِكْرِهِ لَهُ مُتَبَتِّلًا مُتَضَرِّعاً مُبْتَهِلًا وَ لِأَنَّ فِي 

 تدبر

 «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ( »1

 ود از اینكه اسم پروردگارت را یاد كن، چيست؟مقص

 (571، ص10البيان، جكنند، بخوان )مجمعهایي كه هنگام عبادت با آن خدا را خطاب ميالف. خدا را با اسم

بر  و است، «رْتِيلًاتَ الْقُرْآنَ رَتِّلِ وَ» جمله براى تفسيرى عطف منزله به و كند، توصيف را شب نماز خواهدمى ظاهراب. 

 (64، ص20د )الميزان، جباشمى قلب با آن مطابقت رعایت با زبانى ذكر «رب اسم ذكر» از مراد اساس، این

 قيام یا و قرآنى آیات قرائت و حمد و تسبيح طریق از روز و شب وقت همه در است پروردگار یاد و تذكره ب تأكيدج. 

ز شب و ( در واقع، به نحوی عطف به دستور نما157، ص17ج؛ انوار درخشان، 256، ص5)انوار التنزیل، ج .شب نمازه ب

گي خدا دستور مصداق ذكر عام بعد از خاص است؛ در آنجا دستور به قيام شب برای عبادت داده بود و این آیه بر ذكر هميش

 (119، ص15دهد. )روح المعاني، جمي

 (571، ص10ن، جالبياد. مقصود بسم اهلل الرحمن الرحيم است در ابتدای نماز. )مجمع

 ایویژه توجه او ربوبيت به و كن یاد «رب» اسم – است حقيقتي مظهر هریك كه – خداوند مختلف اسماء ميان اینكهه. 

توضيح داده شد.   2، تدبر350)درباره اهميت ربوبيت خداوند در ميان اسماء و صفات وی، در جلسه .باش داشته

1-96-alaq-http://yekaye.ir/al/ ) 

 1و. ...

 

 «وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ( »2

اسم »كردن  ( از یاد24؛ كهف/205؛ اعراف/41عمران/آل «رَبَّك اذْكُرْ  وَ»)مثال: « خدایت را یاد كن»چرا به جای اینكه بگوید 

 ؟2سخن به ميان آورد« رب

                                                      
. باش داشته نظر در را خدا کاري هر در یعنی. این قول هم مطرح شده که چون معلوم نبود چگونه از آیه استنباط شده، در متن نیاوردم:  1

 (571ص ،10ج البیان،مجمع)

 پروردگارت اسم» فرمود و ،«بخوان را پروردگارت» نفرمود درباره آیه اقرا باسم ربك مطرح شد که: چرا 3تدبر ،350جلسه . شبیه این سوال در 2

 ؟ در آنجا این موارد مطرح شد:«بخوان را

 احترام و عظمت به که گذارد،می احترام کسی «اسمِ» به انسانی و است؛( شده نهاده او بر اسم که کسی) مسمی بزرگداشتِ اسم، بزرگداشتِ. الف

 (780ص ،10ج البیان،مجمع. )باشد کرده پیدا معرفت او به نسبت و برده پی اوست اسم این آنكه

 (323ص ،20ج المیزان،. )است...«  اهلل بسم»( گفتن)=  «خواندن» با کار هر کردن شروع تعبیر، این از مقصود. ب

http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
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او  یبه سو»بسا اینكه بالفاصله فرمود ( و چه64، ص20الف. مقصود ذكر زباني است نه صرفا ذكر قلبي. )الميزان، ج

 اند.زممي خواهد از لزوم توام بودن ذكر زبان و ذكر قلب سخن بگوید كه هردو با هم ال« كامل يمنقطع شو، انقطاع

 شناسیاننکته تخصصی انس

تعليم »ایم و خصوصا اینكه برتری انسان بر فرشتگان با در زندگي خاص انسان سخن گفته« زبان»قبال درباره اهميت 

 (.  /http://yekaye.ir/baqare-2-31 3، تدبر221رخ داد )جلسه« اسماء

قلب انسان هم  ن فهميد كه اگرچه ذكر حقيقي آن است كه صرفاً لقلقه زبان نباشد وتوااگر این نكته جدی گرفته شود مي

كنيم. لفظ مسيری  با زبان همراهي كند؛ اما بسيار خطاست كه ذكر حقيقي را صرفاً در ساحت قلب بدانيم و نقش زبان را انكار

كه كنار گذاشتن  كنارگذاشتني باشد؛ همان گونه برای حركت به سوی معناست، اما نه مسيری كه در مرتبه زندگي دنيوی انسان،

ریعت )مانند زبان از زندگي انسان ممكن نيست. اگر این مساله درست مورد توجه قرار گيرد بسياری از شبهات مربوط به ش

 شود.اینكه دلت پاک باشد، چه نيازی هست كه نماز بخواني( براحتي پاسخ داده مي

 (571ص ،10ج البيان،مجمع. )نماز ابتدای در است الرحيم الرحمن اهلل بسمگفتن  مقصودب. 

 ج. ...

 

 «وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً( »3

 د.تواند مد نظر بوده باشها مطرح شده، كه همگي ميچيست؟ این دیدگاه« تَبَتُّل»درباره اینكه مقصود از 

 (571ص ،10ج البيان، مجمععباس، به نقل ، و نيز ابن3الف. اخالص ورزیدن )حدیث

 (571ص ،10ج البيان، مجمعب. بریدن از هر غير خدایي و انقطاع الي اهلل )قتاده، به نقل 

 (571ص ،10ج البيان، مجمعبه نقل  ج. توكل كامل بر خدا )شقيق،

 (571ص ،10ج البيان، مجمعزید، به نقل گزیدن[ برای عبادت )ابند. تحصيل فراغت ]= خلوت

، 10بيان، جمجمع الگيری از مردم است .)تبتل مطرح شده كه در آنجا به معنای رهبانيت و كناره ه. در حدیثي نهي از

هميشگي زندگي  خواهد نشان دهد كه منع از رهبانيت، منع از این است كه رهبانيت به عنوان برنامه( شاید این آیه مي571ص

 ( برای سلوک الي اهلل مورد قبول است.)همانند اعتكاف گيری از مردم به طور موقتباشد وگرنه كناره

و. در ادبيات دیني، برای دعا و تضرع به درگاه الهي كلمات متعددی مانند: تضرع، رغبة، رهبة، ابتهال، تبتّل، بصبصة، 

خاص  كنند، اما ظاهرا اینها هریك حالتقنوت، و ... به كار رفته است، كه اگر چه غالبا همه را به همان راز و نياز ترجمه مي

، حالت خاصي از دعا كردن در ذهن ما شكل مي گيرد؛ و در برخي از «قنوت گرفتن»ای دارد چنانكه االن با شنيدن كلمه بدني

همراه با بلند كردن دست است كه این گاه به معنای حالت بلند كردن « تبتل»احادیث اینها توضيح داده شده است. در این فضا 

                                                      
 درك، هر از برتر خداوند حقیقت که چرا شود؛ توجه مسمی به اسم، این از تا است اسمش به او خواندن داریم، خدا به توجه براي که راهی تنها. ج

 است توصیفی هر از برتر و( 159/صافات) منزه و
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( و در بسياری از احادیث به 5( و یا مطلق دست به دعا بلند كردن است )حدیث4)حدیثدست در هنگام تكبيرهای نماز 

  1(370ص األخبار، معاني؛ 148-479، ص2الكافي، جمعنای اشاره كردن با انگشتان بویژه انگشت سبابه، و ... دانسته شده است. )

 ،10ج ،(مازندراني) الكافي شرح اند )مثالنموده ای برای برخي از این حركات مطرحكه برخي از اهل ذوق، معاني استعاری

 2(217ص

 ز. ...

 

 «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً» (4

                                                      
 به نوع خاصی از حرکت دست در دعا اطالق شده است:« تبتل». در برخی روایات  1

 تَسْتَقْبِلَ  أَنْ الرَّغْبَةُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ إِسْحَاقَ  أَبِی عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ یْفِسَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 بِإِصْبَعَیْكَ  تُشِیرُ التَّضَرُّعُ وَ بِهَا تُشِیرُ وَاحِدَةٍ بِإِصْبَعٍ الدُّعَاءُ قَالَ «تَبْتِیلًا إِلَیْهِ تَبَتَّلْ وَ» قَوْلُهُ وَ السَّمَاءِ إِلَى کَفَّیْكَ ظَهْرَ تَجْعَلَ أَنْ الرَّهْبَةُ وَ السَّمَاءِ إِلَى کَفَّیْكَ بِبَطْنِ

 (479ص ،2ج الكافی،) .ادْعُ ثُمَّ الدَّمْعَةِ عِنْدَ ذَلِكَ وَ تَمُدُّهُمَا وَ الْیَدَیْنِ رَفْعُ الِابْتِهَالُ وَ تُحَرِّکُهُمَا وَ

یِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ

فَّیْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هَكَذَا کَزَ بَاطِنَ رَاحَتَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ  وَ هَكَذَا الرَّهْبَةُ وَ جَعَلَ ظَهْرَ هُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الرَّغْبَةَ وَ أَبْرَمَرْوَكٍ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَمَّنْ ذَکَرَ

هِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَا یَبْتَهِلُ حَتَّى تَجْرِيَ ةً وَ یَضَعُهَا مَرَّةً وَ هَكَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ یَدَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِتَّبَتُّلُ وَ یَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّالتَّضَرُّعُ وَ حَرَّكَ أَصَابِعَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ هَكَذَا ال

 (480، ص2الكافی، ج) الدَّمْعَةُ.

مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا  ولُ لَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُ

الَ الرَّغْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْكَ وَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَقّاً عَلَى هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَى هَذِهِ وَ قَ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ أَدْعُو فِی صَلَاتِی بِیَسَارِي فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِیَمِینِكَ فَقُلْتُ یَا

 الْیُسْرَى تَرْفَعُهَا فِی السَّمَاءِ رِسْلًا َو الْیُمْنَى یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ التَّبَتُّلُ تُحَرِّكُ السَّبَّابَةَبَّابَةَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا وَ الرَّهْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْكَ وَ تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّكُ السَّ

 (480، ص2ی، جالكاف) بَابَ الْبُكَاءِ.تَضَعُهَا  وَ الِابْتِهَالُ تَبْسُطُ یَدَیْكَ وَ ذِرَاعَیْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ الِابْتِهَالُ حِینَ تَرَى أَسْ

رْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا التَّعَوُّذُ  ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَقَالَ عَلَى أَأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

كَ السَّبَّابَةِ وَ أَمَّا الِابْتِهَالُ فَرَفْعُ یَدَیَْك ضِی بِبَاطِنِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ وَ أَمَّا التَّبَتُّلُ فَإِیمَاءٌ بِإِصْبَعِلَةَ بِبَاطِنِ کَفَّیْكَ وَ أَمَّا الدُّعَاءُ فِی الرِّزْقِ فَتَبْسُطُ کَفَّیْكَ وَ تُفْفَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْ

 (481، ص2الكافی، ج) كَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِیفَةِ. دُعَاءُ التَّضَرُّعِ َأنْ تُحَرِّكَ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ مِمَّا یَلِی وَجْهَتُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ وَ

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ تَبْسُطُ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَى اللَّهِ قَاال قُلْنَا لِعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ

 (481، ص2الكافی، ج) یعاً.هَالُ أَنْ تَمُدَّ یَدَیْكَ جَمِ التَّضَرُّعُ تَحْرِیكُ الْإِصْبَعِ وَ الِابْتِوَوَ التَّبَتُّلُ الْإِیمَاءُ بِالْإِصْبَعِ   کَفَّیْكَ قُلْنَا کَیْفَ الِاسْتِعَاذَةُ قَالَ تُفْضِی بِكَفَّیْكَ

 عَنْ الْعَمْرَکِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ  أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْعَلَوِيُّ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْمُظَفَّرُ حَدَّثَنَا

 حَتَیْكَبِرَا تَسْتَقْبِلَ أَنْ الرَّغْبَةُ وَ تُقَدِّمَهُمَا وَ َتبْسُطَهُمَا أَنْ الِابْتِهَالُ وَ َدعَوْتَ إِذَا عَاءِالدُّ فِی کَفَّیْكَ تُقَلِّبَ أَنْ التَّبَتُّلُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَخِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِیِّ

 أَنْ الْبَصْبَصَةَ إِنَّ  آخَرَ ثٍحَدِی فِی وَ -بِهِمَا تُشِیرَ وَ إِصْبَعَیْكَ تُحَرِّكَ أَنْ التَّضَرُّعُ وَ هِاْلوَجْ إِلَى فَتَرْفَعَهُمَا کَفَّیْكَ تُكْفِئَ أَنْ الرَّهْبَةُ وَ وَجْهَكَ بِهِمَا تَسْتَقْبِلَ وَ السَّمَاءَ

 (370ص األخبار، معانی. )تَدْعُوَ وَ تُحَرِّکَهُمَا وَ السَّمَاءِ إِلَى سَبَّابَتَیْكَ تَرْفَعَ

 یأتى خبر فى و ایاه اال مرجع ال و سواء له لیس بأنه لالشعار ذلك حاله یناسب سواه عما المعرض تعالى إلیه المنقطع المتبتل و االنقطاع التبتل.  2

 ال و السفل الى یجرنى الجسمانى التعلق و ألیك یجرنى الروح أن الى االشارة هو فیه السر لعل: قیل «یضعها و بالتأنی السماء الى الیسرى السبابة یحرك»

 بجذباتك اال ألیك االنقطاع یمكننى
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 یاد و ذكر واقعي خداوند نيازمند بریدن از ما سوای اوست.

 صحبت اضداد یجا ستيخلوت دل ن

 دیرود فرشته درآ رونيچو ب وید
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 «تَبْتيالً إِلَيْهِ تَبَتَّلْ وَ رَبِّكَ اسْمَ اذْكُرِ وَ»( 5

زش را به ب و رورسد این آیه، آیه كانوني این سوره است. در آیات قبل، پيامبر را خطاب قرار داد و وظایف شبه نظر مي

كند كنندگان را اشاره ميكند و عاقبت تكذیبوی گوشزد كرد. در آیات بعد از این هم وی را به صبر و تحمل اذیتها دعوت مي

 ویدتنها برای پيامبر، بلكه توسط پيامبر و مومنان، سخن مي گو دوباره از قيام شبانه به عبادت، این بار نه

گهداری و دائما ر شب و روزت باید این باشد كه یاد خدا را در دل و زبانت زنده ناین آیه مي خواهد بگوید اما محور د

 از همه ما سوی جدا شوی و به او فقط بپيوندی.

طع شو به سوی خدا در واقع، تمام وظيفه انسان در دنيا وهمه آنچه تمام شرایع الهي آورده اند، یك چيز بيشتر نيست: منق

 انقطاعي كامل.

 شناسینبحث تخصصی انسا

 شود.( مي5انسان با فطرتي الهي و قلبي سليم وارد دنيا و در واقع وارد اسفل سافلين )تين/

 شود. كند تا تماما به اطراف خود وابسته مياز ابتدای كودكي دائما با وابستگي به این و آن شروع مي

ها رها شود و فقط به و از همه وابستگيشود. اكنون باید خودش بكوشد از اینجا به بعد سير صعودی انسان شروع مي

 خدا متصل گردد.

دیشد و بسا كاری عبث بشمرد؛ اما اگر كسي در حقيقت خویش خوب بيناگر كسي در فلسفه خلقت نيندیشد، این را چه

از اسفل ار است به برتری مقام انسان بر مقام فرشتگان توجه كند و اینكه مزیت انسان این است كه اختيار دارد و خودش قر

 است. فهمد كه این كار نه تنها عبث نيست، بلكه معنابخش همه حقایق عالمسافلين تا اعلي عليين را بپيماید، مي

 شناسی و فلسفه تربیتنکته تخصصی برای مخاطبان رشته جامعه

دنيای مدرن، یعني همان به عنوان مهمترین وظيفه تربيتي خانواده و دولت در « شدنپذیری یا اجتماعيجامعه»اساساً مفهوم 

 ها و اعتبارات آن قرار گرفتن.ها و كامال در تار و پود جامعه و وابستگيافزایش وابستگي

ای برای شروع حركت اصلي های تربيت غربي است؛ اما غایت نظام ترتبيتي اسالم نيست؛ بلكه تنها مقدمهاین غایت نظام

ف نهایي زندگي انسان باشد و اگر ورای آن خبری نباشد، وجود انسان را از تواند هدنمي« پذیریجامعه»انسان است. اینكه 

اند؛ اما از آنجا كه خدا را در كند، مطلبي است كه مكاتب اگزیستانسياليست متوجه شدهمعني مياش را نهایتا بيپوچ، و زندگي

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh232/
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هایشان بيشتر به سمت اند( آرمانبهره بودهبي اند )و آنهایي هم كه خداباورند، از یك شریعت آسماني اصيلعالَم جدی نگرفته

 شود.ضابطه و نهایتا هواپرستي و آنارشيسم )هرج و مرج( كشيده ميهای بيهای ساختگي، آزادیمعنویت

توان به عظمت پيام اسالم پي برد كه چگونه بين نظم )عدل( و رشد )قرب خدا( جمع كرده و چگونه در اینجاست كه مي

 را در مجموع پذیرفته، اما راه انقطاع الي اهلل را نيز كامالً مهيا نموده است.« ماعي شدناجت»عين اینكه 

 برای تامل بیشتر

رب را در كنار انقطاع كامل )تبتل( « اسم»توجه داشته كنيم، اینكه ذكر « اجتماعي شدن»اگر به جایگاه زبان در فرایند 

شود )زبان، قالب اجتماعي( انجام مي« اسماء معين»بر اساس یك سلسله  هم« یاد رب»شود. )یعني دار ميگذاشت بسيار معني

 ضابطه و صرفا بر اساس دل و دلخواه(نه بي

 

 

 «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً( »6

سان باشد، اما چرا به به لحاظ نحوی در جایگاه مفعول مطلق است و مفعول مطلق با فعل اصلي جمله باید هم «تَبْتيالً»

 «تَبْتيالً»فرمود « تَبَتُّالً»جای اینكه بگوید 

خواهد بفرماید همان طور كه خدا تو را از سایر مخلوقات جدا كرد و به مقام پيامبری برگزید، تو هم خودت را الف. مي

فعل الزم و دارای معنای مطاوعه « بتلت»]توضيح:  (571ص ،10ج البيان، مجمعاز غير خدا جدا كن و فقط به عبادت او بپرداز. )

خواهد بفرماید: بپذیر انقطاع الي متعدی است یعني منقطع كردن؛ در واقع مي« تبتيل»)پذیرش( است؛ یعني انقطاع را بپذیر؛ اما 

 اهلل را در برابر انقطاع كردني كه خدا در مورد تو انجام داد(

 (639، ص4؛ الكشاف، ج571ص ،10ج البيان، عمجمب. از باب مراعات پایان آیه با سایر آیات ) 

 ج. ...

 

 را در کانال نگذاشتم این

 «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيالً( »7

 انا سنلقي ...( به صيغه غایب )اسم ربك( تغيير لحن داد؟»گفت چرا در حالي كه در آیات قبل از موضع متكلم سخن مي

 (65، ص20خواهد ذلت عبودیت عبد را گوشزد كند. )الميزان، جبسا مي الف. چه
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 1438رمضان  27 1/4/1396 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً 9 آیه( 73) مزّمّل سوره (454

 ترجمه

 پروردگار مشرق و مغرب، خدایي جز او نيست، پس او را وكيل بگير.

 ترجمهنکات 

 ...«:و  1الْمَشْرِقِ  رَبُّ»جایگاه نحوی 

 تواند خبر باشد برای مبتدای محذوف، )هو ربُّ ...(؛ یامي

 (39ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعرابخبر آن باشد. )« مبتدا باشد و جمله ال اله اال هو

اهل كوفه غير از حفص )یعني شعبه از عاصم، و نيز حمزه و كسائي( و عامر( و اغلب البته این كلمه در قرائت شام )ابن

قرائت شده است )الكامل المفصل « ربِّ»محيصن و اعمش( به صورت برخي از قرائات عشر )یعقوب و خلف( و شاذه )ابن

 2در آیه قبل.« ربك»شود از ( كه در این صورت بدل مي566ص ،10ج البيان، مجمع؛ 574في القرائات االربعة عشر، ص

 «وَكيالً»

 422اش در جلسهو درباره .خود كار در دیگری به كردن تكيه و اعتماد بر دارد داللت ماده این اصل كه است «وكل» ماده از

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-3توضيح داده شد. 

 3شأن نزول

 حدیث

 دق ع به او فرمود:( زندیق ]= كافر[ ی از مصر آمد تا با امام صادق ع مناظره كند ... در فرازی از این گفتگو امام صا1

                                                      
 ابن و أصحابه و اللّه عبد و موحدین المغرب و المشرق: الجمهورقرائت شده است: )« المشارق و المغارب»عباس مسعود و ابن. در قرائت ابن 1

 (316ص ،10ج التفسیر، فی المحیط البحر) بجمعهم: عباس

عباس هم نسبت داده و از قول وي مجرور بودن آن را از باب قسم )که حرف قسم ( این را قرائت را به ابن639، ص4. البته زمخشري)کشاف، ج 2

 ( این تحلیل را زیر سوال برده است: 316ص ،10ج التفسیر، فی المحیط البحرمضمر باشد( گرفته که ابوحیان به بیان زیر )

 و: تقول کما هو، إال لهإ ال: جوابه و ألفعلن، اللّه: کقولك القسم، حرف بإضمار رب خفض: یعنی القسم، على: عباس ابن عن و الزمخشري، قال و

 ال و اللّه، لفظة فی البصریین عند جوزی ال و القسم، فی الجار إضمار فیه إذ عباس، ابن عن یصح ال التخریج هذا لعل و. انتهى. زید إال الدار فی أحد ال اللّه

 فی بماض و کثیرا بمضارع لمصدرةا الجملة إال بال تنفی ال و وحدها، بما إال تنفی فال اسمیة کانت إذا القسم جواب فی المنفیة الجملة ألن و. علیه یقاس

 :الشاعر قول نحو قلیال، معناه

 لورّاد ورد مائنا فی دام ما أبدا زرناکم ال اللّه فو ردوا 

 :قوله نحو بما نفیها هو النحویون ذکره الذي و التسلیم، و التجویز سبیل على ذلك أورد الزمخشري و 

 (316ص ،10ج التفسیر، فی المحیط البحرحصر ) ال و الحفاظ یوم نأنأ ال و آثم بخلة سعد ما لعمرك 
 آمده است که: 325، ص3أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، جمناقب آل . روایتی در  3

 غْرِبِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا.وَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع تَمَنَّتْ وَکِیلًا عِْندَ غَزَاةِ عَلِیٍّ ع فَنَزَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3/
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 داني زمين زیر و رویي دارد؟آیا مي

 گفت: بله.

 ای؟فرمود: آیا در اعماق زمين وارد شده

 گفت: خير.

 در آن اعماق چيست؟ كه دانيمي هچ: فرمود

 كنم خبری نباشد.دانم جز اینكه گمان ميگفت: نمي

 فرمود: گمان كردن نشان دهنده ناتواني كسي است كه یقين ندارد. 

 ای؟سپس فرمود آیا در آسمان باال رفته

 گفت: خير.

 داني در آنجا چه خبر است؟فرمود: آیا مي

 گفت: نه.

نه از اینها عبور  وای و نه در اوج آسمان، ای و نه به مغرب، نه در عمق زمين رفتهه به مشرق رسيدهفزمود: عجبا از تو! ن

داند را كه نمي ورزی؟ آیا عاقل چيزیای كه بداني پشت سر آنها چيست؛ آنگاه در مورد آنچه كه درون اینهاست انكار ميكرده

 شود؟!منكر مي

 73ص ،1ج الكافي،

 بْنِ  ونُسَیُ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  أَبِيهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِْبرَاهِيمَ بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ َیعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا

 يإِلَ خَرَجَفَ أَشْيَاءُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ تَبْلُغُهُ زِنْدِیقٌ صْرَ بِمِ كَانَ الْحَكَمِ بْنُ هِشَامُ لِي قَالَ: قَالَ مَنْصُورٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ

 ...لِيُنَاظِرَهُ الْمَدِینَةِ

 فَوْقاً؟ وَ تَحْتاً لِلْأَرْضِ أَنَّ تَعْلَمُ أَ  لِلزِّنْدِیقِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ

 نَعَمْ. قَالَ

 تَحْتَهَا؟ فَدَخَلْتَ قَالَ

 لَا. قَالَ

 تَحْتَهَا؟ مَا یُدْرِیكَ فَمَا قَالَ

 ءٌ.شَيْ  تَحْتَهَا لَيْسَ أَنْ أَظُنُّ أَنِّي إِلَّا أَدْرِی لَا قَالَ

 السَّمَاءَ؟ فَصَعِدْتَ أَ اللَّهِ دِعَبْ أَبُو قَالَ ثُمَّ تَسْتَيْقِنُ؛ لَا لِمَا عَجْزٌ فَالظَّنُّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ

 لَا. قَالَ

                                                      
ت این سوره مكی نباشد و اند تمام آیارسد مگر اینكه چنانكه برخی گفتهروایت بسیار بعید به نظر می با توجه به اینكه این سوره مكی است این

 اند.دانستهبرخی مدنی باشد؛ یا اینكه روایت در مقام جري و تبیق باشد نه شأن نزول، چنانكه عموما هم این را به عنوان شأن نزول ن
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 فِيهَا؟ مَا فَتَدْرِی أَ قَالَ

 لَا. قَالَ

 خَلْفَهُنَّ  مَا فَفَتَعْرِ هُنَاکَ تَجُزْ لَمْ وَ السَّمَاءَ تَصْعَدِ لَمْ وَ أَرْضَالْ تَنْزِلِ لَمْ وَ الْمَغْرِبَ تَبْلُغِ لَمْ وَ الْمَشْرِقَ تَبْلُغِ لَمْ لَكَ! عَجَباً قَالَ

 .یَعْرِف لَا مَا الْعَاقِلُ یَجْحَدُ هَلْ  وَ فِيهِنَّ بِمَا جَاحِدٌ أَنْتَ وَ

 

ام مملو از علم گوید یكبار اميرالمومنين ع بر منبر كوفه فرمود: ای مردم از من سوال كنيد كه سينه( اصبغ بن نباته مي2

تهایي از آن قسمتهای ام كه كتاب خدا قسمالكواء بلند شد و سواالتي كرد؛ از جمله اینكه گفت: اميرالمومنين! من یافتهاست. ابن

 كند.دیگری را نقض مي

كند و هيچگاه قسمتي از آن الكواء! كتاب خدا هر قسمتش قسمت دیگر را تصدیق ميفرمود: مادرت به عزایت بنشيند ابن

 كند؛ حاال چه سوالي برایت پيش آمده؟قسمت دیگر را نقض نمي

فرماید (؛ در آیه دیگری مي40)معارج/« هاها و مغربمشرقپروردگار »فرماید: گفت: یا اميرالمومنين! در یك آیه مي

؛ 9)مزمل/« و مغرب پروردگار مشرق»فرماید: ( ؛ و در آیه دیگری مي17)الرحمن/« پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب»

 (.28شعراء/

، « دو مشرق و پروردگار دو مغربپروردگارِ»الكواء! این مشرق است و این مغرب؛ اما مادرت به عزایت بنشيند ابن فرمود:

زیرا مشرقِ زمستان ]= موقعيت طلوع آفتاب در زمستان[ در جای خودش است و مشرقِ تابستان در جای خود؛ آیا با توجه به 

كند، با توجه به تغيير زاویه نزدیكي و دوری خورشيد از این مطلب خبر نداشتي؟ ]موقعيتي كه خورشيد در آسمان طلوع مي

؛ چرا كه «هاها و مغربپروردگار مشرق»رشيد در تابستان و زمستان تفاوتش كامال واضح است[ و اما اینكه فرمود تابش خو

شود و تا همان كند و در برجي دیگر غایب ميبرج ]محل طلوع و غروب[ دارد كه هر روز در یك برج طلوع مي 360خورشيد 

 روز در سال بعد به آن برج برنمي گردد. ...

 259: ص ،1ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل علي جاجاإلحت

 فَإِنَّ  سَلُونِي النَّاسُ أَیُّهَا قَالَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَثْنَي وَ اللَّهَ فَحَمِدَ الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَي ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ خَطَبَنَا: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ وَ

  بَعْضاً بَعْضُهُ یَنْقُضُ اللَّهِ كِتَابَ وَجَدْتُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا ... فَقَالَ الْكَوَّاءِ ابْنُ إِلَيْهِ فَقَامَ جَمّاً عِلْماً جَوَانِحِي بَيْنَ

  لَكَ بَدَا عَمَّا فَسَلْ بَعْضاً بَعْضُهُ یَنْقُضُ لَا وَ بَعْضاً بَعْضُهُ یُصَدِّقُ اللَّهِ كِتَابُ الْكَوَّاءِ  ابْنَ یَا أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ قَالَ

 قَالَ  وَ «الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ وَ الْمَشْرِقَيْنِ رَبُّ» أُخْرَی آیَةٍ فِي قَالَ وَ «الْمَغارِبِ وَ الْمَشارِقِ رَبُّ» یَقُولُ سَمِعْتُهُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا قَالَ

  «الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ رَبُّ» أُخْرَی آیَةٍ فِي

 الشِّتَاءِ مَشْرِقَ فَإِنَّ «الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ وَ الْمَشْرِقَيْنِ رَبُّ» قَوْلُهُ أَمَّا وَ الْمَغْرِبُ هَذَا وَ الْمَشْرِقُ هَذَا الْكَوَّاءِ ابْنَ یَا أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ قَالَ

 فَإِنَّ  «الْمَغارِبِ وَ الْمَشارِقِ رَبُّ» قَوْلُهُ أَمَّا وَ بُعْدِهَا؟ وَ الشَّمْسِ قُرْبِ مِنْ بِذَلِكَ  تَعْرِفُ مَا أَ حِدَةٍ عَلَي الصَّيْفِ مَشْرِقَ وَ حِدَةٍ عَلَي

 ... الْيَوْم ذَلِكَ فِي قَابِلٍ مِنْ إِلَّا إِلَيْهِ تَعُودُ فَلَا آخَرَ فِي تَغِيبُ وَ بُرْجٍ مِنْ یَوْمٍ كُلَّ تَطْلُعُ بُرْجاً سِتِّينَ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ لَهَا
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 توجه

شود هم احادیث و هم نكاتي مطرح شد كه مجددا تكرار نمي 422درباره توكل بر خدا و وكيل قرار دادن او در جلسه 

3-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/  

 تدبر

 «تَّخِذْهُ وَكيالًرَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَا( »1

مشرق تا مغرب عالم تحت ربوبيت خدایي واحد است؛ آیا سزاوار است كه برای انجام شدن كارهایمان سراغ غير او 

 برویم؟

 توضیح منطقی

 رسد این جمالت هریك مقدمه و دليلي است برای جمله بعدی:به نظر مي

 یعني ربوبيت همه عالم به دست اوست؛ « پروردگار مشرق و مغرباو »

 پس

 زیرا كسي سزاوار پرستش است كه رب باشد« ستيجز او ن معبودی»

 پس 

تواند زیرا كسي كه ربوبيت همه چيز دست اوست و غير از او هم معبودی نيست، پس تنها اوست كه مي« ريبگ لياو را وك»

 (66-65، ص20جكار هر كسي را راه بيندازد. )اقتباس از الميزان، 

 

 «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ( »2

 مراد از رب مشرق و مغرب چيست؟

 (571، ص10مجمع البيان، جیعني پروردگار كل عالم. )« پروردگار آنچه بين شرق و غرب است»الف. یعني 

 (571، ص10ن، جمجمع البياب. منظور پروردگار طلوع و غروب آفتاب، یعني تمام زمان در كف ربوبيت اوست. )

 (571، ص10مجمع البيان، جج مالك و صاحب اختيار شرق و غرب عالم. )

 د. ...

 

 «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً( »3

غروب آفتاب هایي برای روز و شب سخن گفت. از آنجا كه شب و روز، به اشراق و در آیات قبل درباره دستورالعمل

ای ( یعني اگر برای اوقات شما برنامه65، ص20فرماید او پروردگار مشرق و مغرب است )الميزان، جگردد، در این آیه ميبرمي

 سزد كه كار را به او واگذار، و تنها بر او اعتماد كني.داد بدانيد كه تمام این اوقات و زمانها در كف ربوبيت اوست. پس مي

 

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3/
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 «شْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالًرَبُّ الْمَ( »4

استفاده كرد )اذكر اسم ربك( چرا دوباره بر اینكه او رب مشرق و مغرب است تاكيد « ربك»با اینكه در آیه قبل از تعبير 

 نمود؟

برای این است كه او فقط خدای توست خواهد بفرماید اگر به تو دستور داده شده كه به یاد خدا باش، نه صرفا الف. مي

دانست و دیگری هم بتي دیگر و خدایي دیگر!( بلكه پرستان هر یك بتي داشت و آن بت را خدای خود مي)آن گونه كه بت

 (65، ص20از این جهت پروردگارت را یاد كن كه او پروردگار كل عالم است. )الميزان، ج

 شناسینکته تخصصی انسان

ترین معارف ادیان توحيدی این است كه پروردگار ما پروردگار همه عالم است. اگر كسي عين حال ساده از مهمترین و در

 كند كه فقط كارهایش را به خدا واگذار كند؛ باور مي این مساله برایش حل شود،

 یعني فقط خدا را بپرستد و فقط از او كمك بگيرد )ایاک نعبد و ایاک نستعين(

 از كار و دل خوش دارخود اند یتو با خدا

 خدا بكند يرحم اگر نكند مدع كه

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187 / 

 تاملی با خویش

ایم خدای ما نكردهایم، شاید ناشي از این است كه هنوز باور اگر ما در برآورده شدن كارهایمان به این و آن چشم دوخته

 خدای همه چيز است و همه كارها به دست اوست.

 ب. ...

 

 «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً( »5

 چيست؟« او را وكيل بگير»مقصود از اینكه 

اراده شخص شود و عملش جای عمل  اش جایالف. وكالت، دیگری را به جای خود قرار دادن است به نحوی كه اراده

شخص. وكيل گرفتن خدا یعني انسان همه امور را به او واگذار كند: در امور خارجي و تكویني یعني برای خودش و هيچ 

سببي از اسباب تاثير مستقلي نبيند و همه را از او ببيند؛ و در امور تشریعي هم همه باید و نبایدهای زندگي را به او واگذار 

 (66، ص20)الميزان، ج كند.

 ب. ...

 

 

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187/
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 1438رمضان  28 2/4/1396 ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً يوَ اصْبِرْ عَل 10 آیه( 73) مزّمّل سوره( 455

 ترجمه

 ای زیبنده دوری گزین.گویند شكيبا باش و از آنان به شيوهو بر آنچه مي

 نکات ترجمه

 «هَجْراً » «اهْجُرْهُمْ»

( خواه این قطع 34، ص6معجم المقایيس اللغة، جاست ) «وصل»نقطه مقابل  و« قطع كردن»در اصل به معنای « هجر»ماده 

( منظور جدایي 34)نساء/« : آنان را در بستر رها كنيدوَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ »ارتباط با بدن باشد یا با زبان یا با دل؛ چنانكه 

( منظور جدایي و رها كردن قلبي )شاید هم قلبي 30فرقان/)« إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً »آیه جسماني است؛ ولي در 

مفردات ألفاظ القرآن، رسد هر سه مد نظر باشد. )( به نظر ميوَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيالو هم زباني( است؛ و در آیه محل بحث )

اند كه این ماده داللت دارد بر رها كردن و جدایي در جایي اند تذكر دادهی در این واژه داشته( برخي كه دقت بيشتر833ص

كسي است كه از سرزميني كه مدتها در آن زندگي كرده جدا شود « مهاجر»كه ارتباطي بين آنها وجود داشته است؛ چنانكه 

 (240، ص11التحقيق في كلمات القرآن الكریم، ج)

مُسْتَكْبِرینَ بِهِ رود )و سخنان بيهوده و ناسزا بر زبان راندن هم به كار مي« هذیان گفتن»به معنای « هَجر»همچنين كلمه 

اند از این باب است كه انسان به خاطر مرض یا عصبانيت و ... حالت طبيعي خود را ترک ( و گفته67؛ مومنون/سامِراً تَهْجُرُون

 (240، ص11الكریم، ج التحقيق في كلمات القرآنكرده است. )

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 31این ماده و مشتقاتش 

 حدیث

 روایت شده است:« گویند شكيبا باشبر آنچه مي»فرماید ( از امام صادق ع درباره سخن خداوند متعال كه مي1

نتقام خواهم گرفت با مردی از ]تبار[ تو كنند؛ چرا كه من از آنها ایعني ای محمد! ]شكيبا باش[ بر اینكه تو را تكذیب مي

 گردانم.من است كه او را بر ]ریختن[ خون ظالمان مسلط مي« قائم»و او همان 

 492تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص: 

مَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْ

 :بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَْبدِ اللَّهِ ع

تَكْذِیبِهِمْ إِیَّاکَ فَإِنِّي مُنْتَقِمٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكَ وَ هَُو قَائِمِي الَّذِی سَلَّطْتُهُ  یَا مُحَمَّدُ مِنْ «ما یَقُولُونَ اصْبِرْ عَلي»فِي قَوْلِهِ تَعَالَي 

 عَلَي دِمَاءِ الظَّلَمَةِ.

 

 ( حفص به غياث از امام صادق ع روایت كرده كه فرمودند:2
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تابي كند، این بيتابي ميهم كه جزع و بيكند؛ و كسي ورزد، اندكي صبر ميای حفص! همانا كسي كه صبر و شكيبایي مي

 و جزعش اندک است ]ظاهرا اشاره به موقت بودن دنياست[.

سپس فرمود: بر تو باد به شكيبایي در تمام كارهایت چرا كه خداوند عز و جل ]وقتي[ حضرت محمد ص را مبعوث كرد 

كنندگانِ ای زیبنده دوری گزین. و تكذیبباش و از آنان به شيوهگویند شكيبا و بر آنچه مي»به او دستور صبر و مدارا داد و فرمود: 

 (؛11-10)مزمل/« صاحب نعمت ]و ثروت[ را به من واگذار!

دل یك يدوست ياست، گوی يكه ميان تو و او دشمن يآن گاه كس ،را[ به آنچه خود بهتر است دفع كن یبد]»و نيز فرمود: 

 [از كمال انسانيت] يكه سهم بزرگ يیابند، و آن را جز كسياند نمشكيبا بوده كه ي[ را جز كسانو و این ]خصلت گردديم

 (.35-34)فصلت/« .دارد، نخواهد یافت

های عظيمي در حقش روا داشتند و او را مورد هجوم قرار دادند، كه پس رسول اهلل ص شكيبایي ورزید تا جایي كه آزار

پس با ؛ شوديگویند تنگ ميدانيم كه سينه تو از آنچه ميو قطعاً م»رمود: اش به تنگ آمد، و خداوند عز و جل نازل فسينه

 (.98-97حجر/) «و از سجده كنندگان باش. ؛یتسبيح گو ،پروردگارت ستایشِ

به یقين، »باز هم او را تكذیب كردند و هدف قرار دادند و اندهگين شد و خداوند عز و جل به همين دليل نازل فرمود: 

ستمكاران آیات خدا را انكار  بلكهكنند، يكند. در واقع آنان تو را تكذیب نميگویند تو را سخت غمگين ميآنچه مدانيم كه يم

ي كردند تا یاری ما به آنان بر آنچه تكذیب شدند و آزار دیدند شكيبای يتكذیب شدند، ول يو پيش از تو نيز پيامبران كنند.يم

 (؛ 33-32)انعام/« رسيد

ند و خداوند تبارک و تعالي را هم به بدی یاد كردند و او را تكذیب نمودند و رسول اهلل ص فرمود: من در اما آنان نشست

ام و آبرویم شكيبایي ورزیدم اما بر اینكه خدا را چنين یاد كنند صبر ندارم؛ پس خداوند عز و جل نازل مورد خودم و خانواده

؛ به ما نرسيد يست در شش روز آفریدیم و هيچ رنج و خستگادر ميان آن دو  ها و زمين و آنچه را كهو به یقين آسمان»كرد: 

 (.39-38)ق/« گویند شكيبا باشپس بر آنچه مي

پس پيامبر ص در جميع این احوال شكيبایي ورزید و سپس در مورد امامان از عترت و اهل بيتش بشارت داده شد و آنها 

ما هدایت به امر قرار دادیم كه  امامانيو از آنان »فرمود:  –جل ثناؤه  -هم به صبر و شكيبایي توصيف شدند و خداوند 

 (.24)سجده/« .داشتند یقينما را آیات به كردند، از آن رو كه صبر ورزیدند و يم

 « صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن است»در اینجا بود كه ]پيامبر ص[ فرمود: 

قسمتهای شرق و شدند، يكه همواره ضعيف شمرده م يو به گروه»و نازل فرمود: و خداوند عز و جل از او تشكر كرد 

 یعده پيروز]=واسرائيل  يبه ارث دادیم و سخن نيك پروردگارت بر بن -كه در آن بركت قرار داده بودیم -سرزمين راغربِ آن 

( 137)اعراف/« م.به پاداش صبر آنان كامال تحقق یافت و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران كردی [آنها

و پيامبر ص فرمود: همانا این هم بشارت و هم انتقام است، پس خداوند عز و جل مبارزه با مشركان را بر او مباح فرمود و 

به  يو آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآورید و در هر كمينگاه مبارزه كنيد با آنها دهر كجا یافتي را درمشركان »نازل كرد: 
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( پس خداوند آنان را به دست رسول اهلل ص و 192)بقره/« و هر جا آنان را یافتيد با آنها بجنگيد( »5)توبه/« كمين آنان بنشينيد

 د همراه با آنچه برایش در آخرت ذخيره كرده است؛ دوستانش به هالكت رساند، و برای او ثواب صبرش را قرار دا

واری و شود تا اینكه خداوند چشم او را در مورد ]خپس هركه صبر كند و به حساب خدا بگذارد از دنيا خارج نمي

 هالكت[ دشمنانش روشن سازد، عالوه بر اجری كه در آخرت برای او ذخيره شده است.

 88، ص2الكافي، ج؛ 197، ص1تفسير القمي، ج

 دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ

 :عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

ورِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَلَّ بَعَثَ فْصُ إِنَّ مَْن صَبَرَ صَبَرَ قَلِيلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي َجمِيعِ أُمُیَا حَ

وَ قَالَ  «أُولِي النَّعْمَةِ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَ ذَرْنِي وَ الُْمكَذِّبِينَ ونَما یَقُولُ وَ اصْبِرْ عَلي» مُحَمَّداً ص فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ

اها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما وَ ما یُلَقَّ  ]السَّيِّئَةَ[ فَإِذَا الَّذِی بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ » تَبَارَکَ وَ تَعَالَي

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ » عَلَيْهِ فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّي نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «یُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

قَدْ » ثُمَّ كَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ «وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  بِما یَقُولُونَ أَنَّكَ یَضِيقُ صَدْرُکَ 

فَصَبَرُوا  مِنْ قَبْلِكَ وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ  یَجْحَدُونَ  لِمِينَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ لكِنَّ الظَّا فَإِنَّهُمْ ال یُكَذِّبُونَكَ  نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِی یَقُولُونَ

 كَذَّبُوهُ، فَقَالَ بِالسُّوءِ وَ يوَ ذَكَرُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَ فَأَلْزَمَ النَّبِيُّ ص نَفْسَهُ الصَّبْرَ فَقَعَدُوا «ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّي أَتاهُمْ نَصْرُنا عَلي

 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ»قَدْ صَبَرْتُ فِي نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ عِرْضِي وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَي ذِكْرِ إِلَهِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  1رَسُولُ اللَّهِ ص

فَصَبَرَ النَّبِيُّ ص فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ بُشِّرَ فِي عِتْرَتِهِ « ما یَقُولُونَ  فَاصْبِرْ عَلي سَّنا مِنْ لُغُوبٍ وَ ما مَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ 

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ ص  «رُوا وَ كانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَبِأَمْرِنا لَمَّا صَبَ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ » بِالْأَئِمَّةِ وَ وُصِفُوا بِالصَّبْرِ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ

بَنِي  عَلي الْحُسْني وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» جَلَّ الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ

فَقَالَ ص إِنَّهُ بُشْرَی وَ انْتِقَامٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ  «وَ ما كانُوا یَعْرِشُونَ  لَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما كانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ إِسْرائِي

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ » «وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَ احْصُرُوهُمْ جَدْتُمُوُهمْ وَ خُذُوهُمْحَيْثُ وَ فَاقْتُُلوا الْمُشْرِكِينَ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ 

ي الْآخِرَةِ فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَي یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَحِبَّائِهِ وَ جَعَلَ لَهُ ثَوَابَ صَبْرِهِ مَعَ مَا ادَّخَرَ لَهُ فِ «ثَقِفْتُمُوهُمْ

 ا یَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّي یُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عَيْنَهُ فِي أَعْدَائِهِ مَعَ مَ

 

 ( از اميرالمومنين ع درباره منافقان در زمان رسول اهلل ص روایت شده است:3

كرد و كرد و آنها را به خود نزدیك ميو رسول اهلل ص ]از باب مدارا و جلب دلهای آنان[ دائما با آنها الفت برقرار مي

كه خداوند عز و جل در مورد دور ساختن آنان به وی اجازه داد با این سخن كه نشاند تا اینآنان را در چپ و راست خود مي

                                                      
تَبَارَكَ وَ  فَتَعَدَّوْا فَذَکَرَ اللَّهَ »نوشته شده: « ذَکَرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِالسُّوءِ وَ کَذَّبُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ -فَقَعَدُوا». در کافی به جاي عبارت  1

 «ص بُوهُ فَقَالَتَعَالَى وَ کَذَّ
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تو  یاند، به سوچه شده است كه آنان كه كفر ورزیده»( و با این سخن كه 10)مزمل/« نیگز یدور بندهیز یاوهيو از آنان به ش»

نه چنين ؛ كه در بهشت پر نعمت درآورده شودبندد آیا هر یك از آنان طمع مي ؛گروه گروه، از راست و از چپ اند؛شتابان

روزی »( و همچنين است سخن خداوند عز و جل كه فرمود: 39-36)معارج/« دانند آفریدیماست. ما آنان را از آنچه ]خود[ مي

 ... ( ولي آنها را با اسم خودشان و اسم پدر و مادرشان نام نبرد؛71)اسراء/« خوانيمرا كه هر مردمي را به امامشان مي

 253، ص1)للطبرسي(، ج اإلحتجاج

لَدَخَلْتُ فِي دِینِكُمْ فَقَالَ  فِ وَ التَّنَاقُضِجَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَا

 ...لَهُ ع 

هِمْ بِقَوْلِهِ وَ تَأَلَّفُهُمْ وَ یُقَرِّبُهُمْ وَ یُجْلِسُهُمْ عَنْ یَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ حَتَّي أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي إِبْعَادِوَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَ 

عَنِ الشِّمالِ عِزِینَ. أَ یَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ فَما لِلَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ الْيَمِينِ وَ » اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَ بِقَوْلِهِ 

وَ أَسْمَاءِ  وَ لَمْ یَسُمِّ بِأَسْمَائِهِمْ  «یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ »وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  «جَنَّةَ نَعِيمٍ. كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ

 .آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِم

 

 ( اميرالمومنين ع فرمودند:4

 شود كه شخص صبور پيروز نشود، هر چند زمانش طوالني گردد.نمي

 153ه، حكمتنَهْجِ الْبَلَاغَ

 :عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

 لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.

 تدبر

 «ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً يوَ اصْبِرْ عَل( »1

ها و گيرد، هم باید خود را برای سخنان ناروا تكذیبكسي كه وظيفه تبليغ دین خدا و رهبری دیني جامعه را برعهده مي

گيری كند باید این عمل را به نحوی كه كنارهخواهد از آنها ها آماده كند و هم وقتي ميها و طعنه و كنایهزیر بار حق نرفتن

 زیبنده یك وليّ خداست انجام دهد.

 پس،

خلقي و مدارا، شرط یك مبلغ واقعي ها، و سعه صدر و خوشها و تهمتزبانها و آمادگي در برابر زخمصبر بر اذیت

 (270، ص10نور، ج ري)تفس(؛ بلكه از شرایط رهبر دیني است. 571، ص10البيان، ج)مجمع

 به قول صائب تبریزی

 تاب راياز زخم زبان پروا دل ب ستين

 از گردش نگردد خار و خس گرداب را مانع
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https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh12 / 

 

 «ما یَقُولُونَ يوَ اصْبِرْ عَل( »2

ناپذیر خواهد در راه خدا گام بردارد، یك واقعيت اجتنابها و ... برای كسي كه ميها و تهمتزبانواجه شدن با زخمم

به شكيبایي در برابر این سخنان « ما یَقُولُونَ اصْبِرْ عَلي»است، به طوری كه خداوند چهار بار در قرآن كریم پيامبرش را با تعبير 

 1(10؛ مزمل/39؛ ق/17ص/ ؛130فراخوانده است. )طه/

 اهل رقم را ریگز ستياز زخم زبان ن

 قلم را؟ بانیاست گر دهیچاک كه د يب

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh806 / 

بير مورد به های مكي آمده است، اما در برخي روایات، این تعدر سوره جالب اینجاست كه اگرچه ظاهرا تمام این آیات

اند سالمي خوردههایي كه اوليای دین، از درون جامعه ازبان( و در تاریخ اسالم هم زخم3منافقان هم دانسته شده است )حدیث

 اند نبوده است.به هيچ وجه كمتر از آزارهایي كه از كافران دیده

 مروری بر تاریخ

 آفریني روحانيت متعهد، فرمودند:بعد از اصرار بر نقش« منشور روحانيت»مام خميني در ا

نما و تحجرگرا هم كم نبودند وابسته و مقدس ونيروحان چرا كه م،يدفاع كن ونيروحان ةكه ما از هم ستيالبته بدان معنا ن

 ،حركت نیو مهمتر نياول ... دارند. تيفعال یاسالم ناب محمدانقالب و  هيكه عل یهستند افراد هيعلم ی. در حوزه هاستنديو ن

كه به طرف اسالم  ينيزهرآگ ريت مقابله با هر یرا برا نهيمتعهد س تيعلما و روحان...  بود استياز س نید یيشعار جدا یالقا

قم خورد. رخرداد  15 یمبارزه در عاشورا نيفصل خون نیو مهمتر نياول شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند.مي كيشل

از  ،نمود. بلكه عالوه بر آنبود مقابله را آسان مي نیا تنهاتفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر  ةمقابله با گلول 42خرداد  15 در

از باروت  شتريب بود كه هزار بار یيزخم زبان و نفاق و دورو ةگلول و تحجر بود؛ يمآبو مقدس لهيح ةگلول ی،خود ةداخل جبه

قشر  چي، از هنما ضربه خورده است يروحان نيمقدس نیآنقدر كه اسالم از ا .... دیدرسوخت و مي يم و سرب، جگر و جان را

 روشن است.  خیالسالم ـ كه در تار هيـ عل نيرالمؤمنيو غربت ام تيبارز آن مظلوم ةنخورده است و نمون گرید

 تلخ نكنم. نیاز ا شيارم و بگذرم و ذائقه ها را ببگذ

 تاملی با خویش

 ها آماده كنيد! ها و تهمتزباناگر مدعي كار فرهنگي هستيد، خود را برای زخم

                                                      
 طْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضىما یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَ فَاصْبِرْ عَلى :130/طه.  1

 هُ أَوَّابٌما یَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّ اصْبِرْ عَلى :17ص/

 بِ ما یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُو فَاصْبِرْ عَلى :39ق/

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh12/
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh12/
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh806/
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh806/
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 «ما یَقُولُونَ يوَ اصْبِرْ عَل؛ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً( »3

، 20هاست. )الميزان، جسخنان ناروا و طعنه و كنایهها و الزمه واگذار كردن كار خود به خدا، صبر و شكيبایي بر تكذیب

 1(67ص

 تاملی با خویش

 ایم.صادق« مبلغ واقعي بودن»و « توكل»دهد چقدر در ادعای ضابطه فوق نشان مي

 

 «ما یَقُولُونَ يوَ اصْبِرْ عَل، فَاتَّخِذْهُ وَكيالً، وَ تَبَتَّلْ ...كُرِ وَ اذْ( »4

 (270، ص10جساز صبر در برابر نامالیمات است. )تفسير نور، دیگران، و توكل بر خدا، زمينهیاد خداوند، بریدن از 

 باک راياز زخم زبان غم عاشق ب ستين

 روبد ز راه خود خس و خاشاک را يم ليس

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh103 / 

 

 «وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً( »5

 چيست؟« هجر جميل»مراد از 

ا برخوردهای خلقي و خيرخواهي هنگام دعوت دیگران به دین خدا، و پرهيز از مقابله به مثل هنگام مواجهه بالف. خوش

 (67، ص20نامناسب. )الميزان، ج

همراه با  اینكه دست از دعوت خيرخواهانه به حق بردارد؛ كه چنين برخورد ب. اظهار جدایي و كناركشيدن است بدون

 (571، ص10البيان، جگذارد. )مجمعمدارایي، اثر بيشتری در اینكه مورد اجابت قرار گيرد مي

 (270، ص10ج. كنار زدن دیگران به شكلي زیبا و در شأن رهبر جامعه اسالمي. )تفسير نور، ج

راد به دین حق، ا شدن و كنار كشيدن است؛ و زیبایي در كنار كشيدن، یعني وقتي در قبال دعوت افبه معنای جد« هجر»د. 

وَ إِذا خاطَبَهُمُ »یه ای را برانگيزاند. شبيه مفاد آشود، طوری خود را كنار بكشد كه تحسين هر بينندهبا برخورد بدی مواجه مي

 (63ن/)فرقا« گوینددهند، سالمي مين ایشان را خطاب قرار مي: و هنگامي كه ناداناالْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً

 ه. ...

                                                      
 هابهر تو زخم زبان دهیکش  هاجان میتو فدا کرد يبرا.  1

 هازان کمان يکار رِیت دهیرس همچو آتش يهاطعنه دهیشن

 هابر آن پرخون نشان ییببخشا شتیپ میدل را برون آر اگر

111https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/  

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh103/
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh103/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh111/
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 «وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً( »6

 (270، ص10ر نور، جهایي را بایكوت كند و از آنها كناره بگيرد. )تفسيگاهي الزم است رهبر جامعه اسالمي، افراد یا گروه

 

 «ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً يوَ اصْبِرْ عَل( »7

گيری كرد. )تفسير هصبر را مقدم بر هجر مطرح نمود، شاید بتوان نتيجه گرفت ابتدا باید صبر كرد و در گام بعد باید كنار

 (270، ص10نور، ج

 

 «وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً... فَاتَّخِذْهُ وَكيالً، ( »8

 (270، ص10ر، جگيری كند. )تفسير نوتواند از دیگران كنارهه عنوان وكيل خود برگزیند، براحتي ميكسي كه خداوند را ب

 

 

 1438رمضان  29 3/4/1396   وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالً وَ ذَرْني 11 آیه( 73) مزّمّل سوره( 456

 ترجمه

 به من واگذار و آنان را اندكي مهلت ده!كنندگانِ غرق در نعمت را و تكذیب

 نکات ترجمه

 1«النَّعْمَةِ »

                                                      
خداوند به انسان داده، گفته  ایو بردیکه انسان در آن بسر م ینِعمت، به آن حالت مطلوب . توجه شود که نَعمت با نِعمت اندکی متفاوت است، ظاهرا 1

 :باشدیم یتنعم و خوشگذران ياما نَعمت، مصدر است و به معنا شودیم

مجمع البیان ن )و نعمة عین و نعمى عی النعمة بفتح النون لین اللمس و ضدها الخشونة و النعمة الثروة و المنة أیضا و النعمة بضم النون المسرة یقال نعم

 (572، ص10فی تفسیر القرآن، ج

طِیب عیش و صالح. منه النِّعمة: ما یُنعِم اللَّه  والنون و العین و المیم فروعُه کثیرة، و عندنا أنّها على کثرتها راجعةٌ إلى أصلٍ واحدٍ یدلُّ على ترفُّهٍ : نعم

وا عْمة: التنعُّمُ و طیبُ العیش. قال اللَّه تعالى: وَ نَعْمَةٍ کانُکذا النَّعْماء. و النَّتعالى على عبدِه به من مالٍ و عیش. یقال: للَّهِ تعالى علیه نِعمة. و النِّعمة: المِنَّة، و 

 (446، ص5معجم المقاییس اللغة، ج. )فِیها فاکِهِینَ

لفِعْلِ کالضَّرْبَة و االنَّعْمَةُ: التَّنَعُّمُ، و بِنَاؤُها بِنَاءُ المَرَّة من کْبَة، و النِّعْمَةُ: الحالةُ الحسنةُ، و بِنَاء النِّعْمَة بِناء الحالةِ التی یكون علیها اإلنسان کالجِلْسَة و الرِّ

 (815مفردات ألفاظ القرآن، ص( )18النحل/)حْصُوها اللَّهِ ال تُ  الشَّتْمَة، و النِّعْمَةُ للجِنْسِ تقال للقلیلِ و الكثیرِ. قال تعالى: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ

وَ » (27 /)دخان« وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ » مصدر، و کذلك النعومة، بمعنى الطیب فی الحال. کما قال تعالى:و النعمة کالرحمة 

فی حیاتهم. و هذا نتیجة حصول جمیع أقسام النعم، و فیها  یراد الّذین کانوا فی طیب عیش و سعة (11/)مزمل« ذَرْنِی وَ الْمُكَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا
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 1شأن نزول

 حدیث

كند. از جمله شود و درباره برخي از آیات قرآن از ایشان سوال مي( محمد بن فضيل خدمت امام كاظم ع مشرف مي1

 اینكه:

 (11-10)مزمل/« گویندمي آنچه بر باش شكيباو »سوال كردم درباره آیه: 

كه »ات را وصي« كنندگانِتكذیب واگذار من به و .گزین دوری زیبنده ایشيوه به آنان از و»درباره تو « گویندمي»مود: فر

 «!ده مهلت اندكي را آنان و اندنعمت در غرق

 گفتم: واقعا ]منظور[ قرآن این است؟

 فرمود: بله.

 392ص ،3ج ع، طالب أبي آل مناقب ؛707ص الظاهرة، اآلیات تأویل  ،434ص ،1ج الكافي،

 : قَالَ ع الْمَاضِي الْحَسَنِ أَبِي عَنْ ضَيْلِالْفُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 مُحَمَّدُ یَا «ذَرْنِي وَ . جَمِيلًا هَجْراً اهْجُرْهُمْ وَ» فِيكَ یَقُولُونَ قَالَ «یَقُولُونَ ما عَلي اصْبِرْ وَ» قُلْتُ ... جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 3.نَعَم قَالَ تَنْزِیلٌ هَذَا إِنَّ قُلْتُ «قَلِيلًا مَهِّلْهُمْ وَ النَّعْمَةِ أُولِي» بِوَصِيِّكَ «الْمُكَذِّبِينَ وَ»

                                                      
، 12التحقیق فی کلمات القرآن الكریم، ج) و النِّعْمَةُ کالجلسة للنوع: و تدلّ على نوع خاصّ من التَّنَعُّمِ، و مصادیقها کثیرة. مبالغة، و ذکرت فی موردین.

 (179ص

 و با نزولش در مدینه سازگارتر است؛ یكی درباره کافران:. دو گونه شأن نزول براي این آیه آمده، که هر د 1

 البیان المستهزءین )مجمع و قریش ادیدصن فی نزلت قیل و األنفال فی ذکرناهم عشرة هم و ببدر المطعمین فی نزلت مقاتل قال...  «قَلِیلًا مَهِّلْهُمْ وَ»

 (573ص ،10ج القرآن، تفسیر فی

 و دیگري درباره منافقان:

 علیه المؤمنین أمیر إلى الخالفة ارتص لمّا: قال عبّاس ابن عن مؤلّفاته بعض فی اللّه رحمه الجزائري اللّه نعمة السیّد الفقیه الجلیل الثقة السیّد عن

 المسجد، باب على وقف و خضر ثیاب فی رجل أقبل الثالث الیوم فی کان فلمّا السّالم، علیه طالب أبی بن علی المحجّلین الغرّ قائد و الوصیّین سیّد و السّالم

 مختلف و الرسالة معدن و لنبوّةا بیت أهل یا علیكم السالم: فقال شماال و یمینا حوله الناس و المسجد فی جالسا علیه اللّه صلوات المؤمنین أمیر کان و

 وَ  ذَرْنِی تعالى اللّه قول عن نیأخبر... فقال. بیهس بن المو بن حاف بن صاف بن بیهس یا السالم علیك و: المؤمنین أمیر له فقال. الحقّ مهبط و المالئكة

 ذا طعاما و جحیما و أنكاال لدنیا إنّ: فقال. اتّهموه و اللّه سولر یصدّقوا لم الذین األموي و العدوي و التیمی نعم،: قال قَلِیلًا مَهِّلْهُمْ وَ النَّعْمَةِ أُولِی الْمُكَذِّبِینَ

 (107ص ،1ج الشریف، فرجه تعالى اهلل عجل الغائب الحجة إثبات فی الناصب )إلزام .ألیما عذابا و غصّة
 . عبارت مناقب چنین است: 2

 .قَلِیلًا مَهِّلْهُمْ وَ النَّعْمَةِ أُولِی بِوَصِیِّكَ  الْمُكَذِّبِینَ وَ رْنِیذَ وَ جَمِیلًا هَجْراً  اهْجُرْهُمْ  وَ فِیكَ یَقُولُونَ ما عَلى اصْبِرْ وَ تَعَالَى قَوْلِهِ فِی ص عَنْهُ وَ 

 ائات است، نه روایات صرفاً تفسیري.اي است که گویی از روایات ناظر به اختالف قربه گونه (إِنَّ هَذَا تَنْزِیلٌالبته لحن این احادیث )بویژه عبارت 
 )مناقب .الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلِیٍّ بِوَلَایَةِ کَذَّبَ مَنْ  بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ تَوَعَّدَ وَعِیدٌ هُوَ قَالَ الْآیَةَ الْمُكَذِّبِینَ وَ ذَرْنِی قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ عُثْمَانَ بْنُ . أَبَانُ 3

 (203ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل
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« ش انتقام گيردو كسي كه بعد از مورد ظلم قرار گرفتن»فرمود: ميگوید از امام باقر ع شنيدم كه ( ابوحمزه ثمالي مي2

قيام كند،  ( و قائم ع هنگامي كه41)شوری/« هيچ ایرادی بر ایشان نيست»( منظور حضرت قائم ع و اصحابش است 41)شوری/

ا ایراد بر همان»ند است گيرند؛ و این سخن خداوها انتقام ميكنندگان و ناصبياميه و از تكذیبخودش و اصحابش، از بني

 (42شوری/)« نمایند كه آنان را عذابي دردناک است.كنند و در زمين بناحق تجاوزگری ميكساني است كه به مردم ظلم مي

 3991الكوفي، ص فرات ؛ تفسير278: ص ،2ج القمي، تفسير

 حَمْزَةَ  بِيأَ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ نْعَ الرَّحِيمِ عَبْدِ بْنُ الْكَرِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 یَقُولُ: سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ

 مِنَ وَ أُمَيَّةَ  يبَنِ مِنْ انْتَصَرَ قَامَ إِذَا الْقَائِمُ وَ «سَبِيلٍ مِنْ هِمْعَلَيْ  ما فَأُولئِكَ» أَصْحَابَهُ وَ ع الْقَائِمَ یَعْنِي «ظُلْمِهِ  بَعْدَ انْتَصَرَ لَمَنِ وَ»

 أُولئِكَ الْحَقِّ رِبِغَيْ الْأَرْضِ فِي یَبْغُونَ  النَّاسَ وَ یَظْلِمُونَ الَّذِینَ لَيعَ السَّبِيلُ إِنَّمَا» اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ هُوَ النُّصَّابِ وَ الْمُكَذِّبِينَ

 «.أَلِيم عَذابٌ لَهُمْ

 

 يحاتيآن را مرور كنند. توض شانینوشته و خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازها انيعيبه ش یاامام صادق ع نامه( 3

 1، حدیث202و جلسه /http://yekaye.ir/sad-38-28 2ثی، حد175در جلسه از آن یينامه و فرازها نیدرباره ا

31-003-imran-http://yekaye.ir/ale/  در فراز دیگری از این نامه آمده است: ذشت.گ 

 نيازبي دخداون از را شما ،مخلوقات از هيچيك كه بدانيد و ورزید اجتناب معصيتش از و كنيد عمل خدا طاعت به پس

 كنندگانشفاعت تشفاع كه دارد دوست كه هر پس آنها؛ از كمتر نه و ایشده فرستاده پيامبر نه و مقربي، فرشته هيچ نه نكند،

 رضای به ئقخال از هيچيك كه بدانيد و شود؛ راضي او از خدا كه كند طلب را آن خدا از باید بخشد، سودی را او خدا نزد

 خداست، معصيت اآنه معصيت و ص؛ محمد آل از االمراولي از اطاعت و او پيامبر از اطاعت و او اطاعت با مگر نيابد دست خدا

 كنندگانتكذیب و اندكنندگانتكذیب انهم انكاركنندگان كه بدانيد و نكند؛ انكار را آنها از بزرگي و كوچك فضيلت هيچ و

 مرتبه ترینپایين رد منافقان همانا»: كه – است حق او فرموده و – فرموده چنين منافقان درباره جل و عز خداوند و اندمنافقان

 (145/نساء)«  .یابينمي برایشان یاروری هيچ و اندآتش

 11ص ،8ج الكافي،

                                                      
 حَدَّثَنَا قَالَ الْخُرَاسَانِیُّ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ[ فُرَاتٌ]رد: را ندا« و اصحابه». سند وي متفاوت است و در عباراتش تعبیر  1

 بَعْدَ انْتَصَرَ لَمَنِ وَ قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبَانٍ بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا قَالَ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا قَالَ فَضَّالٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِیُّ

 السَّبِیلُ إِنَّمَا قَوْلُهُ هُوَ  وَ النُّصَّابِ وَ الْمُكَذِّبِینَ  وَ أُمَیَّةَ بَنِی مِنْ انْتَصَرَ قَامَ إِذَا الْقَائِمُ قَالَ سَبِیلٍ مِنْ عَلَیْهِمْ ما فَأُولئِكَ[ تَعَالَى] اللَّهُ  قَالَ أَصْحَابُهُ وَ الْقَائِمُ قَالَ ظُلْمِهِ

 .الْحَقِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فِی یَبْغُونَ وَ النَّاسَ یَظْلِمُونَ الَّذِینَ عَلَى

http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/ale-imran-003-31/
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 عَنْ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمُؤَذِّنِ حَفْصٍ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ َأبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ  الْكُلَيْنِيُّ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  هِأَصْحَابِ  يإِلَ الرِّسَالَةِ بِهَذِهِ كَتَبَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ

 ؛فِيهَا نَظَرُوا الصَّلَاةِ مِنَ فَرَغُوا فَإِذَا بُيُوتِهِمْ  مَسَاجِدِ فِي یَضَعُونَهَا فَكَانُوا بِهَا الْعَمَلِ وَ تَعَاهُدِهَا وَ فِيهَا النَّظَرِ وَ بِمُدَارَسَتِهَا أَمَرَهُمْ

 بْنِ  يلَإِسْمَاعِ  عَنْ الصَّحَّافِ الرَّبِيعِ بْنِ  الْقَاسِمِ عَنِ يِّالْكُوفِ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي وَ قَالَ

 :أَصْحَابِهِ يإِلَ ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِي مِنْ الرِّسَالَةُ هَذِهِ خَرَجَتْ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّرَّاجِ مَخْلَدٍ

 ... بَعْد أَمَّا الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 مُرْسَلٌ  نَبِيٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ لَا شَيْئاً خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٌ اللَّهِ مِنَ عَنْكُمْ یُغْنِي لَيْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ مَعَاصِيَهُ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ فَاعْمَلُوا

 اللَّهِ  خَلْقِ مِنْ  أَحَداً أَنَّ اعْلَمُوا وَ -عَنْهُ یَرْضَي أَنْ اللَّهِ إِلَي فَلْيَطْلُبْ اللَّهِ عِنْدَ الشَّافِعِينَ شَفَاعَةُ تَنْفَعَهُ َأنْ سَرَّهُ فَمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَا وَ

 فَضْلًا لَهُمْ یُنْكِرْ لَمْ وَ اللَّهِ مَعْصِيَةِ مِنْ مَعْصِيَتُهُمْ وَ ص مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ هِأَمْرِ وُلَاةِ طَاعَةِ وَ رَسُولِهِ طَاعَةِ وَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا اللَّهِ رِضَا یُصِبْ لَمْ

 الْحَقُّ  قَوْلُهُ وَ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ وَ الْمُنَافِقُونَ هُمُ الْمُكَذِّبِينَ أَنَّ وَ الْمُكَذِّبُونَ هُمُ الْمُنْكِرِینَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ -صَغُرَ  أَوْ عَظُمَ

 «نَصِيراً لَهُمْ تَجِدَ لَنْ وَ النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْکِ فِي الْمُنافِقِينَ إِنَّ»

 تدبر

 «وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالً  وَ ذَرْني( »1

ها خواهد كار فرهنگي دیني انجام دهد( خواست كه بر تكذیبدر آیات قبل، از پيامبر ص )و در واقع از هر كسي كه مي

 های دشمنان صبر كنند. زبانو زخم

دهد كه فكر نكن كه اینكه به تو گفتيم صبر كن به این معناست كه كاری به كار آنها نداریم! این آیه ظاهرا توضيح مي

 م صبر كن، یعني اندک مهلتي به آنها بده و كارشان را به منِ خدا واگذار كن.خير؛ گفتي

 دهد.دارد، دلگرمي و قوت قلب ميچقدر این آیه به آدمي كه در راه خدا قدم برمي

 تمثیل

ها احمتها و مززباناگر پدرمان آدم قدرتمندی باشد و به ما كاری را بسپرد و بگوید: تو كارت را انجام بده؛ و از زخم

 شان با من!ناراحت نشو؛ تكليف همه

 گوید!شود، چنين سخني به ما ميحاال خدایي كه همه قدرتها دست اوست و مغلوب هيچكس واقع نمي

 

 «الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ( »2

 چرا؟اند( تعبير كرد. غرق در نعمت)كنایه از افرادی كه « صاحبان نعمت» را با وصف« كنندگانبیتكذ»

خواهد اشاره كند به علت عذابي كه در آیات بعد برای آنها مهيا كرده است؛ یعني آنها دارای نعمت بودند اما با الف. مي

 (67، ص20تكذیبشان كفران نعمت كردند لذا سزاوار عذاب شدند. )الميزان، ج

 (271، ص10جاند. )تفسير نور، كنندگان از طبقات مرفه و خوشگذران بودهب. معموالً تكذیب
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همه را از  اگر دیدی دشمنان دین صاحب قدرت و ثروت و ... هستند، ترسي به دل راه مده! دیبفرما خواهديمج. شاید 

 اند كه تو را سراغ آنان فرستاده است.همان خدایي گرفته

غيان طد نكند، خواهد به طور ضمني هشداری دهد كه نعمت فراوان، اگر انسان ظرفيتش را در خود ایجاد. شاید مي

 (7-6؛ علق/يأَنْ رَآهُ اسْتَغْن؛ يإِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغآورد. )شبيه مضمون: مي

نسان مورد ه. شاید هشداری است كه مراقب باشيد كه برخورداری از این نعمتها به خودی خود، عالمت این نيست كه ا

 ا ابْتاَلهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ مَفَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا )شبيه مضمون:  لطف و عنایت ویژه خداست؛ بلكه اینها صرفا برای امتحان است.

 ( 17-15... كَلّا؛ فجر/ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن

صف برایشان كنيم؛ بلكه دو تا ورا طلب نمي« ایراه همه كساني كه به آنها نعمت داده»لذا در سوره حمد هم از خدا 

مْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ الَ صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِعمت دادی و بر آنها غضب نكردی و ازگمراهان هم نبودند )آوریم: نمي

 (.7؛ حمد/الضَّالِّين

 و. ...

 

 «مَهِّلْهُمْ قَليالً( »3

 این مهلت اندک تا چه موقع است؟

، 10البيان، جمعپيامبرش اجازه جهاد با مشركان را داد، یعني جنگ بدر )مجالف. این مهلت تا زماني است كه خداوند به 

 (573ص

 .(67، ص20ج زان،ي)الم( تا پایان عمرشان است 197عمران/؛ آل7ب. با توجه به آیات دیگر )معراج/

 ثمره اخالقی

 تا پایان عمر، مهلتي كوتاه است.

 مواظب مهلتي كه به ما داده شده باشيم.

 (1؛ و جلسه قبل، حدیث2تا قيام امام زمان ع است. )حدیثج. این مهلت 

 1د. ....

 

 «وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ ذَرْني...  فَاتَّخِذْهُ وَكيال( »4

 (271، ص10گذارد )تفسير نور، جگو را به خدا واميكسي كه خدا را وكيل بگيرد، مخالفان هرزه

                                                      
ندارد،  يادهیآوردن فا مانیا گریکه د یزمان سیآل ارتیمهلت تا رجعت است. )چنانكه در ز نیاحتمال را هم بتوان مطرح کرد که ا نیبسا اچه.  1

 شده است( یزمان رجعت معرف
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 یبهشت دیاز شه حکایتی

 مرفه، پولدار. كتاتور،یانحصارطلب، د تندگفيبهش م 

 سكوت؟ يتا ك ؟يدهيدوستانه گفته بودند چرا جواب نم دوستانش

كار خدا  اورم؛يب مانیاست كه ا نیمن ا فهيوظ يعنی«. امنوا نیعن الذ دافعیان اهلل » دیگويقرآن م دیادهيمگر نشن گفتيم

 خودم را خوب انجام بدهم؛ خدا كارش را خوب بلد است... فهياست كه از من دفاع كند. دعا كن من وظ نیا

 

 «وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ ذَرْني( »5

اگر شما قادر به مقابله با صاحبان قدرت و ثروت نبودید، نگران نباشيد، چون خداوند قادر به مقابله با آنان است. )تفسير 

 (271، ص10نور، ج

 

 «ولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالًالْمُكَذِّبينَ أُ( »6

های الهي است؛ اما این مهلت اندک است و دوره تكذیب حق و خوشگذراني زیاد طول مهلت دادن به مخالفان جزء سنت

 (271، ص10نمي كشد. )تفسير نور، ج

 

 «وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ ذَرْني( »7

و اینجا از  (بُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُرَ ... وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكغایب نشاند ) در آیات قبل خدا را در موضع

 گوید. چرا؟سخن مي«( ذرني»موضع خود خداوند )از موضع متكلم وحده: 

یعني فرق است كه گفته شود خدایت با آنان چنين و  (67، ص20ج زان،ي)المبسا برای شدید كردن تهدید است الف. چه

 كند؛ تا خود خدا بگوید من با آنها چنين و چنان مي كنم.چنان مي

 (1ب. عالوه بر تشدید، مایه قوت قلب بيشتر پيامبر ص )و هر كسي كه در مقام تبليغ دین نشسته( نيز هست. )تدبر

 ج. ...

 

 1438رمضان  30 4/4/1396     دَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماًإِنَّ لَ   12 آیه( 73) مزّمّل سوره( 457

 ترجمه

 كه همانا نزد ما قيد و بندها و جهنمي ]= آتشي بشدت فروزان[ است

 نکات ترجمه

 «أَنْكاالً »
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زنند، مير چارپایان به قيد و بندی كه ب« نَكل»كند بر مانع شدن، و ناتواني از انجام كاری. در اصل داللت مي« نكل»ماده 

گردد و مهار وی را شود از این جهت كه مانع آزادی عمل حيوان ميگفته مي (حدیدة اللِّجامو نيز به طور خاص به آهنِ لجامِ )

 باشد. ( جمع آن مي12)مزمل/« أنكال»دهد و كامال به دست سوارش مي

( كه 84؛ نساء/أْساً وَ أَشَدُّ تَنْكيالً بَوَ اللَّهُ أَشَدُّ كنند ) برند كه مانعي برای دیگری ایجادرا در جایي به كار مي« نَكَّلَ» ريتعب

 (38مائدة/)« جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ »(، 66بقرة/)« فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ یَدَیْها وَ ما خَلْفَها»گویند: « نَكال»اسم این كار را 

اش است كه این تعبير را گاه به دگيظاهرا به خاطر همين خاصيت بازدارن و] (25؛ نازعات/يةِ وَ الْأُولفَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَ

 (825مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 473، ص5معجم المقایيس اللغة، جكنند[ )ترجمه مي« مایه عبرت»

 مورد آمده است. 5این ماده در قرآن كریم در همين 

 

 «جَحيماً »

اغ گفته دبه مكان بسيار « جاحم»رود و اصل برای حرارت بسيار زیاد و شدت التهاب آتش به كار ميدر « جحم»ماده 

ات ألفاظ مفرد ؛429، ص1معجم المقایيس اللغة، ج) شودصيغه مبالغه از آن است  لذا به جهنم گفته مي« جحيم»شود و مي

مان لحظات فقط در مورد وضعيت آتش در ه« سعير»ت كه در این اس« جهنم»و « حریق»و « سعير»( تفاوتش با 187القرآن، ص

آتش بسيار شدیدی  «جحيم»كند؛ اما به وضعيت آتش در حالي كه دارد اشيای دیگر را نابود مي« حریق»رود؛ و اشتعال به كار مي

سيار عمق بداللت بر « جهنم»ور بودن آتش دارد؛ و است كه گویي آتش روی آتش است و داللت بر شدت التهاب و شعله

 (307الفروق في اللغة، صشدید دارد )

 باشد.مورد مي 26در قرآن به كار رفته كه موارد آن جمعا « جحيم»از این ماده تنها به صورت كلمه 

 حدیث

 يهوش شدند. برا كه قرائت كردند، « جَحِيماً وَ أَنْكالًا لَدَیْنا إِنَّ»روایت شده است كه پيامبر اكرم ص آیه 

 ،6ج المنثور، كرد، شنيدند و از هوش رفتند. الدرها آمده كه از شخصي دیگر كه این آیه را قرائت مينقل]در برخي 

 1[279ص

 862ص ،29ج طبری، تفسير؛ 45ص ،1ج ميرداماد، تعليقات مع الكشي رجال

                                                      
 الكامل فی عدى ابن و الشریعة فی داود أبى ابن و جریر ابن و الخائفین نعت فی الدنیا أبى ابن و الزهد فی أحمد و فضائله فی عبید أبو أخرج و.  1

 جَحِیماً  وَ أَنْكالًا لَدَیْنا إِنَّ یقرأ رجال سمع سلم و علیه اهلل صلى النبی ان األسود أبى بن حرب أبى عن أعین ابن حمران طریق من االیمان شعب فی البیهقی و

 فصعق

نیز آمده است.  3380ص ،10ج حاتم،ابی ابن تفسیر ؛47ص ،19ج قرطبی، تفسیر ؛ 64ص ،10ج ثعلبی، تفسیر. این حدیث به همین ترتیب در  2

 ،10ج البیان، و همانند حدیث فوق از حمران آمده است و در مجمع «غُصَّةٍ ذا طَعاماً  وَ»البته در همه این منابع اهل سنت، این روایت بعد از عبارت 

 عمر آمده است.و به نقل حمران از ابن «غُصَّةٍ ذا طَعاماً وَ»این روایت بعد از عبارت  573ص
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 .فصعق« جَحِيماً وَ أَنْكالًا لَدَیْنا إِنَّ» قرأ آله و عليه اللّه صلّي النبي أن أعين بن حمران عن حمزة روی و

 

كه فراز مربوط به نفاق آن در  اندكرده اشاره نفاق و كفر هایشاخه و هایریشه به طوالني روایتي در ع امير حضرت( 2

 اند:حدیث فرمودهگذشت. در پایان این  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-12 1، حدیث431جلسه 

به گناه خویش  پس هر كه توبه كند هدایت شود؛ و آنكه در فتنه افتاد گمراه شود مادامي كه به سوی خدا توبه نكرده و

 اعتراف ننموده باشد؛ و هالكت هيچكس برعهده خدا نيست مگر كسي كه خود مسير هالكت را بپيماید.

بگيرید![ كه چه اندازه وسيع است آن توبه و رحمت و بشارت و بردباری پس خدا را ]در نظر بگيرید![ خدا را ]در نظر 

عظيمي كه دارد؛ و چه اندازه دست و پا گير است آن قيد و بندها )أنكال( و آتش بشدت فروزان )جحيم( و در چنگال قهر او 

نموده و هر كه داخل در  گرفتار آمدن )بطش شدید(؛ پس هركه با اطاعت خدا به پيروزی رسيد كرامت او را به خود جلب

 (40)مومنون/« و حتما تا اندكي دیگر پشيمان خواهند شد»معصيت او شد عواقب سخت و دشوار آن را خواهد چشيد 

 395ص ،2ج الكافي،

 عَنْ  عَيَّاشٍ  أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ أُذَیْنَةَ  بْنِ  مَرَعُ عَنْ الْيَمَانِيِّ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  عَنْ عِيسَي بْنِ حَمَّادِ عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

  ... دَعَائِمَ أَرْبَعِ عَلَي النِّفَاقُ وَ دَعَائِمَ... أَرْبَعِ عَلَي الْكُفْرُ بُنِيَ: قَالَ ص الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ الْهِلَالِيِّ قَيْسٍ بْنِ سُلَيْمِ

 مَا أَوْسَعَ فَمَا اللَّهَ اللَّهَ هَالِكٌ إِلَّا اللَّهِ عَلَي یَهْلِكُ لَا وَ بِذَنْبِهِ َیعْتَرِفْ وَ اللَّهِ إَِلي یَتُبْ لَمْ مَا غَوَی افْتُتِنَ  مَنِ وَ اهْتَدَی تَابَ فَمَنْ

 بِطَاعَتِهِ  َظفِرَ فَمَنْ الشَّدِیدِ الْبَطْشِ وَ الْجَحِيمِ وَ الْأَنْكَالِ مِنَ هُعِنْدَ مَا أَنْكَلَ مَا وَ الْعَظِيمِ الْحِلْمِ وَ الُْبشْرَی وَ  الرَّحْمَةِ وَ التَّوْبَةِ مِنَ لَدَیْهِ

 .«نادِمِينَ لَيُصْبِحُنَّ قَلِيلٍ عَمَّا وَ» نَقِمَتِهِ وَبَالَ ذَاقَ مَعْصِيَتِهِ فِي دَخَلَ مَنْ وَ كَرَامَتَهُ اجْتَلَبَ

 

 سجاد ع آمده است:( در فرازی از یكي از دعاهای منسوب به امام 3

ای چيزهایي را كه به دل كسي خطور نكند؛ و خدایا ! بهشتت را آفریدی برای كسي كه اطاعتت كند؛ و در آن وعده داده

آن را ضعيف دیدم؛ و به محاسبه نفس پرداختم، و نيافتم كه به شكر آنچه بر  -ای موالی من  –من به عمل خودم نگاه كردم و 

 كرده باشم؛ای قيام من نعمت داده

)جحيم( و عذابي  فروزان بشدت آتشي و)أنكال(  بندها و قيدو آتشي را آفریدی برای كسي كه عصيانت كند؛ و در آن 

های كه مستوجب آن شده باشم، به خاطر گستاخي فراوانم، و جرم عظيمم، و بدی –ای موالی من  –ترسم را وعده دادی؛ و مي

 دور و درازم؛

محضر تو بزرگ نباشد آن گناهي را كه تو برمن بخشي و نه در مورد كسي كه جرمش از من بيشتر اما به هيچ وجه در 

 باشد؛ چرا كه هم جایگاه من در مُلك تو بس خُرد است، و هم از یقين من به تو و توكل و اميدم به خودت خبر داری.

 141ص ،91ج األنوار، بحار

 ... جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ الْمُنَاجَاةِ فِي هُوَ وَ ع السَّاجِدِینَ سَيِّدِ يإِلَ مَنْسُوباً الدُّعَاءَ هَذَا الْكُُتبِ بَعْضِ فِي وَجَدْتُ أَقُولُ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
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 حَاسَبْتُ وَ مَوْلَایَ یَا ضَعِيفاً فَرَأَیْتُهُ عَمَلِي إِلَي نَظَرْتُ وَ بِالْقُلُوبِ یَخْطُرُ  لَا مَا فِيهَا وَعَدْتَ وَ أَطَاعَكَ لِمَنْ  جَنَّتَكَ  خَلَقْتَ إِلَهِي

 یَا فْتُخِ قَدْ وَ عَذَاباً  وَ جَحِيماً وَ أَنْكالًا فِيهَا وَعَدْتَ وَ اکَعَصَ لِمَنْ نَاراً خَلَقْتَ وَ عَلَيَّ أَنْعَمْتَ مَا بِشُكْرِ أَقُومَ أَنْ أَجِدْ فَلَمْ نَفْسِي

 جُرْماً  َأعْظَمُ وَهُ لِمَنْ  لَا وَ لِي تَغْفِرُهُ ذَنْبٌ یَتَعَاظَمُكَ فَلَا اءَتِيإِسَ قَدِیمِ وَ جُرْمِي عَظِيمِ وَ يجُرْأَتِ لِكَبِيرِ لَهَا مُسْتَوْجِباً أَكُونَ أَنْ مَوْلَایَ

 .لَدَیْك رَجَائِي وَ تَوَكُّلِي وَ بِكَ یَقِينِي مَعَ مُلْكِكَ فِي خَطَرِی لِصِغَرِ مِنِّي

 تدبر

 «جَحيماًإِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ ( »1

 كنندگان را به من واگذار و به آنها مهلت بده! در آیه قبل فرمود كار تكذیب

 كند؟ حاال به خدا واگذار كردیم؛ با آنها چه مي

 .بشدت فروزان[ است ي]= آتش يو بندها و جهنم ديهمانا نزد ما قمي فرماید: 

 یعني

رافروخته رضایت او نيست؛ بلكه غل و زنجيرها و آتشي بدهد، نشانه كنندگان خوشگذران مهلتي مياگر خدا به تكذیب

 (271، ص10در انتظارشان است. )تفسير نور، ج

 

 «إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً( »2

 چيست؟« انكال»

ود، انع فرار آنها شبندند؛ كه بيش از آنكه برای این باشد كه مالف. از شعيبي نقل شده: غل و زنجيرهایي است كه به پا مي

 (317، ص10، جالبحر المحيطشود )به نحوی سنگين است كه مانع حركت كردن آنها مي

 (573، ص10مجمع البيان، جشود. )ب. از مجاهد و قتاده نقل شده: غل و زنجيرهایي در آخرت است كه هيچگاه باز نمي

 ج. ...

 تاملی با خویش

 (؛1رفت )حدیثشنيد از هوش ميخواند یا ميميپيامبر اكرم ص كه معصوم است، وقتي این آیات را 

ها و زمين تحملش را این عذابي است كه آسمان»زند اش در دعای كميل فریاد مياميرالمومنين ع با آن مقامات عالي

 (؛بِي هَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ یَا سَيِّدِی فَكَيْفَ)« ندارند، من چه كنم؟

 (3ثی)حد برديبه خدا پناه م رهايغل و زنج نیخدا را نكرد، از ا يسجاد ع كه جز بندگ امام

 ما چطور؟
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 ،(للمفيد) داران بسته و شياطين را در غل و زنجير كرده بودند )األماليماهي كه درهای جهنم را بر روزه –امروز ماه رمضان 

 ، تمام شد.1(230ص

غفرت قرار گرفته، مروز عيد فطر به اندازه كل كساني كه در ماه مبارک رمضان مورد  اند در شب وو البته به ما وعده داده

 شوند. از آتش رها مي

های جهنم همچنان قدم گرداند كه دراز خداوند بخواهيم كه ما را هم جزء آنان قرار دهد و ما را چنان در مسير خود ثابت

 گوید كه تحمل عذاب آن را ندارد، ما چه بگویيم؟بر روی ما بسته بماند؛ كه وقتي اميرالمومنين ع مي

 

 «إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً( »3

با رحمانيت  پایان هست؛ بلكه غل و زنجيرها و آتشي سوزان هم هست؛ و اینهاهای بيتنها بهشت و خوشينزد خداوند، نه

 خداوند منافاتي ندارد.

 نکته خداشناسی

ش خود را هوس خود بشناسيم و تصویر كنيم؛ بلكه بر اساس آنچه واقعا هست و آنچه خودخدا را نباید مطابق هوا و 

معنای این  معرفي كرده باید بشناسيم. در اینكه خداوند رحمان است و رحمتش همه عالم را فراگرفته تردیدی نيست؛ اما

 ؛ چنانكه:غضب را هم در دل خود دارد منطق نيست؛ بلكه رحمتي است كهرحمت فراگير، یك مهرباني صرفاً احساساتي و بي

 ترحم بر پلنگ تيزدندان 

 2ستمكاری بود بر گوسفندان

توضيح داده شد.  1، تدبر325درباره اینكه عذاب چگونه ناشي از رحمانيت خداوند است، قبال در جلسه 

20-22-hajj-http://yekaye.ir/al/  

 

                                                      
بُو الْحُسَیْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَُد أَبُو الطَّیِّبِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّاهِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَ حَدَّثَنَا.  1

وسِیِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ السَّدُ[ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّ بْنُ جلیس ]حُلَیْسٍ 

النَّبِیَّ ص یَقُولُ ... یَقُولُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا رِضْوَانُ افْتَحْ أَبْوَاَب  بْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَِمعَمُحَمَّدٍ السِّیرَافِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ عَ

 بْرَئِیلُ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَصَفِّدْ مَرَدَةَ الشَّیَاطِینِ وَ غُلَّهُمْ بِالْأَغْلَالالْجِنَانِ یَا مَالِكُ أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِیمِ عَنِ الصَّائِمِینَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ یَا جَ

 :يو به قول سعد.  2

 شانیعفو کردن از ظالمان جورست بر درو كان،یآوردن بر بدان ستمست بر ن رحم

 يبه انباز کندیدولت تو گنه م به ي و بنواز یرا چو تعهد کن ثیخب

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh7 / 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-20/
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh7/
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh7/
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  6/4/1396                                        وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلیماً 13 آیه( 73) مزّمّل سوره( 459

 ترجمه

 دار ]= گلوگير و ناگوار[ و عذابي پردرد.و غذایي غصه

 نکات ترجمه

 «غُصَّةٍ »

ا به خودِ ( و ی607مفردات ألفاظ القرآن، صكند )است و به معنای غم و اندوهي است كه در گلو گير « غصص»از ماده 

« غصه»گویند در دلش گير كردن لقمه در گلو گویند به طوری كه خورنده غذا نتواند براحتي آن را ببلعد؛ و این تعبير كه مي

، 10، جالبيانمجمع كند )فالن مطلب را دارد یعني برایش همچون خاری در گلو است كه خوردن و آشاميدن را بر او دشوار مي

، 3النهایة، ج) باشد.مي (66، نحل/لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِين)« سائغ: گوارا»نقطه مقابل غذای « ذاغصه»( و غذای 572ص

 (370ص

 این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم آمده است.

 حدیث

 ( روایت شده است كه پيامبر اكرم ص فرمودند:1

ز و البه برند؛ پس با عجشوند كه برایشان همانند آن عذابي است كه در آن بسر ميای مبتال ميياهل آتش به گرسنگ

رسنگي را باز نه فربه كند، و نه گاز ضریع ]= خار خشكيده تلخ[ كه »شود كنند؛ برایشان طعامي آورده ميتقاضای طعام مي

نيا غذا در گلویشان دآورند كه وقتي در و ناگوار[ ؛ پس به یاد مي دار ]= گلوگيرشود غصه( و طعامي آورده مي7-6)غاشيه/« دارد

ن[ در آب جوشا« ]= حميم»خواستند؛ پس به عجز و البه تقاضای نوشيدني كنند؛ پس برایشان كرد، نوشيدني ميگير مي

شان شود، ه وارد شكمگدازد و هنگامي كشود صورت را ميهایشان نزدیك ميآورند كه وقتي به صورتهای آهنيني ميمالقه

 سوره محمد(.  15تكه كند )اشاره به آیهشان است تكهآنچه درون شكم

: گفتند ما نياوردند؟شدالیل روشن به سوی مگر پيامبرانتان »گویند: گویند خازنان ]=نگهبانان[ جهنم را بخوانيد. آنها ميمي

 (.50)غافر/« .كافران جز در بيراهه نيست یدعا يول ؛س بخوانيد: پگفتند چرا.

« را بستاند. مالك، ]بگو:[ پروردگارت جان ما یا»خوانند: گویند: مالك ]فرشته اصلي جهنم[ را بخوانيد؛ او را ميمي

 (77غافر/)« شما ماندگارید.»د: شو هادپاسخ د ( پس به آنها77)غافر/

 161، ص5الدر المنثور، ج؛ 345، ص8، ج)ثعلبي( الكشف و البيان عن تفسير القرآن

                                                      
 به این صورت آمده است: 36، ص1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج. در  1
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ی الضبي، حدثنا أخبرنا ابن فنجویه الدینوری، حدثنا ابن حبش المقری، حدثنا ابن الفضل، حدثنا جعفر ابن محمد الدنقا

ب، عن أمّ عاصم بن یوسف اليربوعي، حدثنا قطبة بن عبد العزیز السعدی، عن األعمش، عن سمر بن عطية، عن شهر بن حوش

 سلم: آله و اللّه صلّي اللّه عليه و  الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول

ال یُسْمِنُ وَ ال یُغْنِي مِنْ  نْ ضَرِیعٍمِ» یلقي علي أهل النّار الجوع حتّي یعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام

فيستغيثون بالشراب  ، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذی غصة فيذكرون أنهم كانوا یجيزون الغصص في الدنيا بالشراب«جُوعٍ

هم، فيقولون فيدفع إليهم الحميم بكالليب الحدید فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطون

، قال: «لٍ، قالُوا: فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِینَ إِلَّا فِي َضالالُوا: بَليقت؟ كُ تَأْتيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناأَ وَ لَمْ تَ»ادعوا خزنة جهنم، فيقولون 

 «إِنَّكُمْ ماكِثُونَ »، فيجيبهم «یا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ»فيقولون ادعوا مالكا، فيدعون: 

 

 كه: ( از اميرالمومنين روایت شده است2

روزی[ است؛ و يرهتناكامي و « ]= نَغَصة»دستي آن، مواظب باشيد كه مبادا دنيا بر شما غلبه كند؛ چرا كه امر فوری و دم

 خار درگلو[ است.« ]= غصه»امر درازمدت آن، 

 136يف غرر الحكم و درر الكلم، صتصن

 صَّةٌ.غُأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ عَاجِلَهَا نَغَصَةٌ وَ آجِلَهَا  يإِیَّاكُمْ وَ غَلَبَةَ الدُّنْيَا عَلَ

 تدبر

 «وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماً( »1

 چيست؟« طعاما ذا غصّة»مقصود از 

، 10مجمع البيان، جآید )رود و نه بيرون ميكند و نه داخل ميعباس: غذای دارای خار و تيغي كه در گلو گير ميالف. ابن

 (279، ص6الدر المنثور، ج؛ 573ص

 (279، ص6الدر المنثور، ج( است )43عباس و مجاهد: منظور ]ميوه[ درخت زقوم )دخان/ابن  ب.

مجمع البيان، رود. )خراشد و براحتي پایين نميج. گفته شده: غذایي است كه به خاطر ناگوار و ناخوشایند بودن گلو را مي

 (573، ص10ج

                                                      
لِیمٍ وَ شَرَابٍ ِمنْ حَمِیمٍ تَغِیثُونَ بِالطَّعَامِ فَیُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ وَ عَذَابٍ أَمْ فِیهِ مِنَ الْعَذَابِ فَیَسْوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَشْتَدُّ بِأَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ عَلَى مَا هُ

قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ  وا بَلىالُ لَهُمْ أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِیكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُعَذابِ فَیُقَفَیَقْطَعُ أَمْعَاءَهُمْ فَیَقُولُونَ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ یُخَفِّفْ عَنَّا یَوْماً مِنَ الْ

 الْكافِرِینَ إِلَّا فِی ضاَللٍ.

 آمده است: 727، ص10مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جو در 

غاثون بطعام ذي غصة فیذکرون ى یعدل عندهم ما هم فیه من العذاب فیستغیثون فیو قال أبو الدرداء و الحسن إن اهلل یرسل على أهل النار الجوع حت

ة و ال مریئة کلما أدنوه إلى وجوههم أنهم کانوا یجیزون الغصص فی الدنیا بالماء فیستقون فیعطشهم اهلل سبحانه ألف سنة ثم یسقون من عین آنیة شربة ال هنیئ

 ونهم قطعها فذلك قوله وَ سُقُوا ماءً حَمِیماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ سلخ جلود وجوههم و شواها فإذا وصل إلى بط
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 .1( و نيز: حدیث573، ص10مجمع البيان، ج( است. )6]خار خشكيده تلخ[ )غاشيه/« ضریع»مان د. گفته شده: ه

 (2كند. )اقتباس از حدیثه. عاقبت و نهایتِ دلبستگي به دنياست كه همچون خاری در گلو گير مي

 و. ...

 

 «طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماًوَ ( »2

اش نيازمند غذاست )حتي فرشتگان هم نيازمند غذایند، البته غذا لزوماً امری مادی گيانسان و هر مخلوقي برای ادامه زند

تنها اندک لذتي عایدشان ؛ اما غذای جهنميان، هم نه1ای جز غذا خوردن نداردنيست.( انسان حتي در جهنم هم كه باشد، چاره

 كند، بلكه همان غذا هم بخشي از عذاب آنهاست.نمي

 

 «ذا غُصَّةٍطَعاماً وَ ( »3

 بقای انسان نيازمند یك امداد دائمي از جانب حق است، حتي در جهنم؛ 

 پس،

 ی دائما به آنها افاضه شود؛ و«حق»از طرفي در جهنم باید 

 اند. «حق»كنندگان از طرف دیگر اینها تكذیب

 ای ندارند كهپس چاره

 تغذیه كنند؛ و« حق»از طرفي از 

 كند؛ اند، این حق در گلویشان گير ميحق بوده از طرف دیگر، چون همواره مخالف

 پس،

 دارند، و« طعام»هم 

 ]خار در گلو، گلوگير[ است.« ذا غصه»هم این طعام 

 

 «عَذاباً أَليماً ( »4

 با توجه به اینكه آخرت، عرصه ظهور باطن دنياست، این عذاب پردرد چيست؟

رابر آزار آنان تسلي اند. )در آیات قبل، پيامبر ص را در بداشتهميالف. درد و رنجي و آزار و اذیتي كه در حق دیگران روا 

 (10داد، آیه

                                                      
کَالْمُهْلِ یَشْوِي  وَ الشَّرَابِ فَقَالَ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ابْنُ آدَمَ خُلِقَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ .  1

 (327، ص2،جتفسیر العیاشی) الْوُجُوهَ.
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زده، بشدت دردناک است )در آیات قبل، از اند و از دست دادن ناز و نعمت برای فرد رفاهب. آنها در ناز و نعمت بوده

 (11بودن آنها سخن گفت، آیه« اولي النَعمة: غرق در نعمت و ثروت»

قيقت و ح، نادیده گرفتن و تكذیب «كفر»مواره ناشي از نامالیم بودن یك وضعيت برای انسان است؛ و ، ه«درد»ج. 

عيت برایش كسي كه همواره از حقيقت رویگردان بوده، این وض دلبستن به اموری غيرحقيقي است. وقتي حقيقت آشكار شود،

 (11حق توسط آنان سخن گفت، آیه« تكذیب»بسيار نامالیم است و لذا برایش دردناک است. )در آیات قبل از 

ای است كه خداوند در هر انساني قرار داده است؛ و هر گناهي آسيبي به این د. گناه، ظلم در حق فطرت و روح متعالي

و گناه « عصيان»كند. )در آیات بعد، از گاه بروز فطرت است؛ و لذا دردهایش بروز ميزند؛ و آخرت جلوهروح و فطرت مي

 (16ن سخن خواهد گفت، آیهفرعو

 ه. ...

( 50؛ حجر/هُوَ الْعَذابُ الْأَليمُ وَ أَنَّ َعذابي) 289توانيد به احادیث و آیات جلسهمي« عذاب اليم»برای بحث بيشتر درباره 

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-50نيز مراجعه كنيد. 

 

 «وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماً؛ نَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماًإِ( »5

كنندگان را به من واگذار؛ و فرمود وقتي نزد من بيایند، چهار چيز منتظرشان است: خداوند در آیات قبل فرمود كار تكذیب

ذكر این چهار تا چه وجهي دارد )بویژه اگر  ردرد.پ يو ناگوار[ و عذاب ريدار ]= گلوگغصه یيغذا قيد و بند، آتشي فروزان،

 توجه كنيم كه آخرت باطن دنياست(؟

اند: افراد گناهكار فرو رفته در شهوات، از طرفي در قيد و بند شهواتند؛ از طرفي با این جدایي ]از الف. برخي گفته

ت؛ و عذاب پردرد هم عذاب حرمان از سوزند؛ از طرف دیگر غذایشان غصه هجران اسهای خود[ در آتش فراق ميدلخواه

 (504، ص13؛ كنزالدقائق، ج242، ص5؛ تفسير الصافي، ج257، ص5ج )بيضاوی( أنوار التنزیللقای خداوند متعال است. )

اموری محدودكننده و  -آوردنهایت است و دلبستگي به او محدودیت نميكه بي –ب. آنها به جای دلبستگي به خدا 

دست و پاگير )از بت گرفته تا ثروت و مقام و ...( را خدا و غایت نهایي خود قرار داده بودند، و این امور محدود آن را در قيد 

 و بند كشيد؛ 

زان، هر آنچه هدف و مقصود خود قرار داده بودند، چون این خدایان اینها اموری باطل و دروغين بودند، آتش فرو

 سازد؛ سوزاند، و پوچ و تباه بودن آنها را برمال ميمي

كرد و برای ادامه بقایشان به طعام و امدادی از حق و حقيقت نياز دارند، اما چون مطلب حق همواره در گلویشان گير مي

 ( 3همواره گلوگير و ناگوار است؛ )تدبر هيچگاه حق را در خود هضم نكرده بودند، این طعام هم

كردند، در قالب عذابي رساندند و كفر و گناهاني كه بر روح و فطرت خود تحميل ميو درد و رنجي كه به این و آن مي

 (4شود. )تدبردردناک گریبانگریشان مي

http://yekaye.ir/al-hegr-15-50/
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 ج. ...

 

 

  7/4/1396      وَ کانَتِ الْجِبالُ کَثیباً مَهیالً یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ  14 آیه( 73) مزّمّل سوره( 460

 ترجمه

 ند.ای از ریگ روان و پاشيده شده، باشروزی كه این زمين و كوهها به لرزه درآیند و كوهها ]به سان[ پشته

 نکات ترجمه

 1«تَرْجُفُ»

و « دریا« »نزمي»لبا در مورد است كه اصل این ماده داللت بر اضطراب و تكان خوردن شدید دارد و غا« رجف»از ماده 

نسانها این او اضطراب انداختن است و وقتي در مورد « رجفة»به معنای در « إرجاف ،أرجف»رود؛ و )قلب( به كار مي« دل»

اند و اضطرابي رفتهطلب ناصوابي فرو م، به معنای آن است كه آنها در (60؛ احزاب/وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةتعبير را به كار ببرند )

 (344ص مفردات ألفاظ القرآن،؛ 491، ص2معجم المقایيس اللغة، جاند )را پدید آورده

؛ 91، قوم شعيب )اعراف/(78بار در قرآن كریم ]در مورد عذابي برای قوم صالح )اعراف/ 4« زلزله»به معنای « ةالرَّجْفَ»كلمه 

ای، بلكه به لزله، نه هر ز«رجفة»اند كه ته و در تفاوت این دو كلمه گفته([ به كار رف155( و قوم موسي )اعراف/37عنكبوت/

یَوْمَ »ر رفته است: ( و در مورد زلزله روز قيامت هم این تعبير به كا298الفروق في اللغة، صگویند )های بسيار شدید ميزلزله

 (6نازعات/) «تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

 رآن كریم به كار رفته است.بار در ق 8این ماده و مشتقاتش جمعا 

 «كَثيباً »

در مورد  و غالبا (163، ص5معجم المقایيس اللغة، جكند )داللت بر جمع شدن و كنار هم قرار گرفتن مي« كثب»ماده 

كثيب »، های انباشته شدهشوند؛ و به رملای كنار هم جمع ميروند كه به صورت تودههایي )ریگ و شن( به كار مي«رمل»

ت ألفاظ مفردا ؛572، ص10، جمجمع البياناند. )ها، كه گویي روی همدیگر پخش شدهگویند به خاطر نرمي این شن« الرمل

 (351، ص5كتاب العين، ج ؛703القرآن، ص

 این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.

 «مَهيالً »

                                                      
البحر ) روایت شده است« تُرجَفُ». عموماً این را به همین صورت فعل معلوم قرائت کرده اند اما از زید بن علی این کلمه به صورت فعل مجهول  1

 (و زید بن علی: بضمها مبنیا للمفعول: قرأ الجمهور: تَرْجُفُ بفتح التاء مبنیا للفاعل 317، ص10المحیط، ج



84 

 

التحقيق ) رودز باال به پایين )در مورد غير مایعات( به كار مياست كه در اصل به معنای سقوط و روان شدن ا« هيل»از ماده 

ای گویند كه از فرط نرمي، آرام و قرار ندارد و دائما فرو به شن و ماسه« رمل هائل( »308، ص11في كلمات القرآن الكریم، ج

شوند و دائما آنها كه ها روان ميگویند كه شنبه حالتي مي« لهلت الرم»اند ( و برخي گفته89، ص4ریزد )كتاب العين، جمي

رود فرو ميگذاری، هایي است كه وقتي پا روی آن ميریگ 1«مهيل»آید، و رود و آنها كه باالست پایين ميپایين است باال مي

 (574و  572، ص10مجمع البيان، ج) ریزد.خواهي یك مشت برداری، باالیش فرو ميو و وقتي از پایينش مي

 (رمال سائال متناثرا)« شوديشن رواني است كه دائما پخش و پراكنده م»عباس نقل شده كه منظور از ابن «كَثِيباً مَهِيلًا»درباره 

 (574، ص10مجمع البيان، ج)

 حدیث

 بكر به مصر نوشت، آمده است:ای كه اميرالمومنين ع برای نصب محمد بن ابي( در فرازی از نامه1

بزرگ،  شود،يم ريكه طفل در آن پ یاز قبر است؛ روز دتریدهد شد يرخ م ختنيه بعد از برانگبندگان خدا ! همانا آنچ

ه ك یروز»(؛ 2)حج/ «كنديخود را رها م رخواريطفل ش يردهيهر زن ش»و  شود،يسقط م نيجن گردد،يم رانيمست و ح

 .(7نسان/)ا« گسترده است يبس شابكه شر و عذ یروز( »10)انسان/« عبوس و بشدت سخت است

                                                      
التبیان فی إعراب ) فحذفت الواو عند سیبویه و سكنت الیاء و الیاء عند األخفش و قلبت الواو یاء.بوده است « مهیول« »مهیل»اند اصل . گفته 1

 (381القرآن، ص

 ست:تر چنین توضیح داده ا( مطلب را به طور تفصیلی41-40، ص5إعراب القرآن، جنحاس )

حذفت الواو «: 2»لخلیل و سیبویه قال أبو جعفر: األصل مهیول فاعلّ فألقیت حرکة الیاء على الهاء فالتقى ساکنان، و اختلف النحویون بعد هذا فقال ا

الحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى طأ و اللتقاء الساکنین ألنها زائدة و کسرت الهاء لمجاورتها الیاء فقیل: مهیل، و زعم الكسائی و الفراء و األخفش أن هذا خ

فت الیاء انقلبت الواو یاء لمجاورتها فال تحذف و لكن حذفت الیاء فكان یلزمهم على هذا أن یقولوا: مهول فاحتجّوا بأن الهاء کسرت لمجاورتها الیاء فلمّا حذ

  غیوم.یجوز مهیول و مبیوع و مكیول و مو هذا باب التصریف و غامض النحو، و قد أجمعوا جمیعا على أنه  الكسرة. قال أبو جعفر:

 قال أبو زید: هی لغة لتمیم، و قال علقمة بن عبدة:

 یوم رذاذ علیه الدّجن مغیوم  -505]البسیط[ 

اوان قل هذا ألنه قد اجتمعت وفهذا جائز فی ذوات الیاء، و ال یجیزه البصریون فی ذوات الواو، و ال یجوز عندهم خاتم مصووغ و ال کالم مقوول، لث

 لمصحف المجتمع علیه. قال الشاعر: ا[ کذا فی 11و ضمة، و هم یستثقلون الواحدة و یفرّون منها. قال جلّ و عزّ: وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ]المرسالت: 

 لكلّ دهر قد لبست أثؤبا  -506]الرجز[ 

 ها، و أنشد الفراء: الثوب فأبدل من الیاء واو لضمة ما قبلفأبدل من الواو همزة، و أجاز النحویون رمل مهول و ثوب مبوع ینوه على بوع 

 ألم تر أنّ الملك قد شون وجهه             و نبع بالد اللّه قد صار عوسجا-507[ ]الطویل

 ، و أنشد الكسائی و الفراء: «شین»یرید  

 مهوب و یأوي إلى زغب مساکین دونهم             فال ال تخطّاه الرّکاب -508[ ]الطویل

 و اللغة العالیة التی جاء بها القرآن. قال عائذ بن محصن بن ثعلبة: 

 فأبقى باطلی و الحدّ منها             کدکّان الدّرابنة المطین -509]الوافر[  
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 یوههاوكاستوار و هفت ]آسمان[  ترسانديندارند م يگناه چيرا كه ه ياست كه فرشتگان یوحشت آن روز به گونه ا

 يگسسته و متالشو در آن روز ازهم دارديآسمان شكاف برم»و  غُرنديكه مهد آرامش بوده از او م ينيشده و زم دهيمحكم كوب

روان و  گیاز ر یاكوهها ]به سان[ پشته( »37)الرحمن/ «گردديم یاهمچون غنچه شكفته شده»( و 16)الحاقه/« خواهد بود

و هركس  نيمزپس هركس در  شوديم دهيو در صور دم»بودند  ری( بعد از آنكه سخت و نفوذناپذ14)مزمل/« شده، باشند دهيپاش

 .(87)نمل/« كه خدا بخواهد يمگر كس دیكه در آسمان است به فزع درآ

را  كرده است، اگر كه خدا او انيو چشم و زبان و دست و پا و فرج و شكمش عص گوشكه با  يپس چگونه است كس

و  ديش بعكه عمق يبه آتش كند،يرهسپارش م یگریو به جانب د راندينبخشد و آن روز بر او رحم نكند، چرا كه او حكم م

]=  دیاز حد شی]نو به نو[ و گرزها دی[ و عذابش جددیآيكه از زخم م ي]= آب چرك دیصد اشيدنيو نوش دیحرارتش شد

 اشياهال یاو به دع ستيدر آن ن يكه رحمت یيسرا رند،يميو نه ساكنانش م شوديواگذاشته م یاآهن[ است، نه عذابش لحظه

 .شودينم یياعتنا

 29-28األمالي )للطوسي(، ص؛ 266-265األمالي )للمفيد(، ص

نِي أَبُو إِسْحَاقَ رَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبُ قَالَ أَخْبَ

نْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَقَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ    مَانَ  مُحَمَّدِ بْنِ عُثْإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

بَ لَهُ كِتَاباً وَ أَمَرَهُ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا كَتَي طَالِبٍ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا وَلَّي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ ْبنُ أَبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ

لْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ امِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ  -سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِ  -أَنْ یَقْرَأَهُ عَلَي أَهْلِ مِصْرَ وَ لِيَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ بِهِ فِيهِ فَكَانَ الْكِتَابُ

  ... أَبِي بَكْر لِبٍ إِلَي َأهْلِ مِصْرَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَا

تَذْهَلُ »هُ الْكَبِيرُ، وَ یَسْقُطُ فِيهِ الْجَنِينُ، وَ یَا عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ بَعْدَ الْبَعْثِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ، یَوْمٌ یَشِيبُ فِيهِ الصَّغِيرُ، وَ یَسْكَرُ مِنْ 

إِنَّ فَزَعَ ذَِلكَ الْيَوْمِ لَيُرْهِبُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِینَ لَا ذَنْبَ . «كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً »، وَ یَوْمٌ «عَبُوسٌ قَمْطَرِیرٌ »، یَوْمٌ «مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْكُلُّ 

وَرْدَةٌ »، وَ تَتَغَيَّرُ فَكَأَنَّهَا «یَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ  السَّمَاءُ فَهِيَ» الْأَرْضُ الْمِهَادُ، وَ تَنْشَقُّ لَهُمْ، وَ تُرْعَدُ مِنْهُ السَّبْعُ الشِّدَادُ، وَ الْجِبَالُ الْأَوْتَادُ، وَ

ي السَّماواتِ وَ مَْن فِي الْأَرْضِ مَنْ فِ» فََيفْزَعُ «وَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ» ،بَعْدَ مَا كَانَتْ صُمّاً صِلَاباً «الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا وَ تَكُونُ»، «كَالدِّهانِ

إِنْ لَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَ یَرْحَمْهُ مِنْ  - بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ الْفَرْجِ وَ الْبَطْنِ  فَكَيْفَ مَنْ عَصَي ،«إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ 

جَدِیدٌ، وَ مَقَامِعُهَا حَدِیدٌ،   یَقْضِي وَ یَصِيرُ إِلَي غَيْرِهِ، إِلَي نَارٍ قَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَ حَرُّهَا شَدِیدٌ، وَ شَرَابُهَا صَدِیدٌ، وَ عَذَابُهَالِأَنَّهُ  -ذَلِكَ الْيَوْمِ

 1لِأَهْلِهَا دَعْوَةٌ. لَا یَفْتُرُ عَذَابُهَا وَ لَا یَمُوتُ سَاكِنُهَا، دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، وَ لَا یُسْمَعُ

                                                      
 . /hajj-http://yekaye.ir/al-022-001نیز گذشت  189. این حدیث قبال در جلسه  1

 متربط دانست: توانیم هیآ نیهم به ا ثیدو حد نیاهمچنین 

 (157)نهج البالغة، خطبه  فِیهِ الْأَطْفَال... عِبَادَ اللَّهِ احْذَرُوا یَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ الْأَعْمَالُ وَ یَكْثُرُ فِیهِ الزِّلْزَالُ وَ تَشِیبُ

ل ثم یرسل علیها الریاح فتفرقه. إن رجال من ثقیف سأل النبی ص کیف تكون الجبال یوم القیامة مع عظمها فقال إن اهلل یسوقها بأن یجعلها کالرما قیل

 (48، ص7)مجمع البیان، ج

http://yekaye.ir/al-hajj-022-001/
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 تدبر

 «یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً( »1

 (؛ 67، ص20ج زان،يقبل اشاره شد )الم اتیكه در آ یيهاآن عذاب یظرف ]زمان[ است برا «ومی»

چنان  به من واگذار كن كه نزد ما شمرنديص[ را دروغ م امبريرا كه سخن تو ]= پ يو كسان كنندگانبیتكذ يعنی

 شده، باشند. دهيروان و پاش گیاز ر یاو كوهها ]به سان[ پشته ندیو كوهها به لرزه درآ نيزم نیكه ا یهست در روز یيهاعذاب

 

 «یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً( »2

ها افتد؛ و كوه)گهواره( زندگي انسان است، در روز قيامت كامال به اضطراب و ناآرامي مي« مهد»زمين كه مظهر آرامش و 

های شدید افتاده، و دهد كامال به اضطراب و لرزشلرزه رخ نميكه مظهر استواری و ثبات هستند، و هيچگاه در كوه زمين

 حكام و ثباتي ندارد.آیند كه هيچ گونه استهای روان كویر درميهای ریگهمچون توده

 ریزد؛ ایم كامال به هم ميای كه با آن انس گرفتهدر واقع، در قيامت نظامات دنيوی

 شود؛شود، در قيامت عالم زیر و رو ميو اگر در عالم قبر وضعيت فقط برای ما عوض مي

 (1ست )حدیثتر و شدیدتر او چنين است كه وقوع قيامت، حتي از ورود در عالم قبر هم بسيار سنگين

 

 «كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً  ...وْمَ ... یَ عَذاباً أَليما... الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ ( »3

كند، كاری آسان است. های روان تبدیل ميهای استوار را به شنتبدیل رفاه دنيا به عذابي دردناک برای قدرتي كه كوه

 (271، ص10)تفسير نور، ج

 

 «یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً( »4

دهنده شدت و عظمت لرزش )رجفة( ای است كه در زمين رخ داده است. )تفسير نور، ها به شن روان نشانتبدیل كوه

 (271، ص10ج

 برگی از تاریخ

ای ثبت شده در تاریخ جهان زلزله ده است و بزرگترین زلزلهبو 6/7ای بشدت تاریخ معاصر ایران زلزله بزرگترین زلزله

 ریشتر در شيلي بوده است. 5/9بشدت 

 تاملی با خویش

ای را كه در آن سكونت دارید خواهد لرزاند، چه ریشتر تا چندی دیگر منطقه 9ای بشدت اگر به ما خبر دهند زلزله

 خواهيم كرد؟ 
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ستجو برای جرا آماده مواجهه با این پدیده كند در پيش خواهيم گرفت، از  طبيعي است كه انواع كارهای الزم كه ما

 ...ترین موقعيت جغرافيایي، تا برداشتن اموال گرانبها، و تهيه زاد و توشه مناسب برای پس از زلزله، و امن

ای گزارش چ زلزلهاما در هي ای از زمين شكاف برداردهای ثبت شده در تاریخ، حداكثر این بوده كه پارهترین زلزلهدر عظيم

 ان گردند!های عظيم آنها همچون شن روها چنان بلرزند كه صخرهنشده است كه كوهي شكاف بردارد، چه رسد به اینكه كوه

 كنيم؟اما زلزله قيامت، چنين خواهد كرد. آیا خود را برای آن آماده مي

 ای در پيش است؟ایم كه چنين زلزلهاصال آیا باور كرده

 

 «یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً( »5

از  یان پشتهبه سابا اینكه آن لرزش و اضطراب عظيم زمين و كوهها را با لفظ مضارع )ترجف( آورد، اما اینكه كوهها 

)بودند(. « كانت»ود )شدند( بلكه فرم« صارت»؛ را با فعل ماضي تعبير كرد، آن هم نه با فعل باشندميشده،  دهيروان و پاش گیر

 ند.بودشده،  دهيروان و پاش گیاز ر یاكوهها ]به سان[ پشتهیعني 

 چرا؟

 1(.511، ص3( ج4است )بحرالعلوم )سمرقندی، قرن« صارت: شد»در اینجا به معنای « كانت: بود»الف. 

خواهد خبر دهد. ما خواهد خبر دهد؛ بلكه شاید از حقيقت باطني امور هم ميز یك تغيير ظاهری نميب. این آیه فقط ا

ول به خدا ادهيم؛ در حالي كه در یك نگاه عميق، هر حقيقتي در درجه در این جهان استواری و ثبات را به كوه نسبت مي

خدا آنها را  ها اگر ثابت و استوارند، چونندارد: كوه منسوب است و هر موجودی اگر مستقال لحاظ شود، هيچ چيزی از خود

فرماید یگری ميدای ریگ روان و پاشيده شده، نبودند؛ چنانكه در آیه ها جز تودهچنين قرار داده است؛ وگرنه، خود این كوه

ركت درآمدند، پس سرابي ها به ح: كوهوَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً»حتي همين هم نيستند و كوهها سرابي بيش نبودند! 

 (20)نبأ/« بودند

 ج. ...

 

 

 8/4/1396   فِرْعَوْنَ رَسُوالً  یإِنَّا أَرْسَلْنا إِلَیْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَیْكُمْ کَما أَرْسَلْنا إِل   15 هی( آ73سوره مزّمّل )( 461

 ترجمه

يامبری شماست فرستادیم، همان گونه كه به سوی فرعون پدر حقيقت ما به سوی شما پيامبری كه شاهد بر ]اعمال[ 

 فرستادیم.

                                                      
 «بودند ریبعد از آنكه سخت و نفوذناپذ»فرمود:  1ثیدر حد .است نیهم هم اتیروا یظاهر برخ.  1



88 

 

 نکات ترجمه

 «اًشاهِد»

 حضوری است كه همراه با مشاهده )حسي یا قلبي(»است كه این ماده در اصل به معنای « شهد»اسم فاعل از ماده « شاهد»

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-33در باره آن صحبت شد.  304و در جلسه« باشد

باشد، یعني آن رسول را در حالي فرستادیم كه او را شاهد بر ]اعمال[ شما مي« رسوالً »حال برای « شاهداً عليكم»عبارت 

 قرار دادیم.

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

هر ]تو در تو[ بنا كرد و آن را دژ خود در مقابل موسي ]كه شنيده بود قرار است بياید و حكومت او را فرعون هفت ش

نابود كند[ قرار داد. پس هنگامي كه خداوند به حضرت موسي ع دستور داد كه سراغ فرعون برود، موسي رفت و وارد شهر 

گانگان كرده بود[ شيرها در مقابل او نشستند و دم تكان شد و چون وارد شد ]وی شيرهایي را مامور حفاظت و حمله به بي

اش بر او باز شد تا به در ]كاخي[ رسيد كه فرعون در آن بود. پس پشت در دادند؛ و وارد هيچ شهری نشد مگر اینكه دروازه

 نشست ]اجازه ورود خواست[ در حالي كه لباسي پشمين به تن داشت و عصایش در دستش بود. 

( به سوی تو؛ فرعون اعتنایي به 46)زخرف/« من فرستاده رب العالمين هستم»شد حضرت موسي ع گفت چون اذن داده 

ای به در زد و هيچ دری بين او فرعون باقي نماند مگر اینكه باز شد. ]احتمال دارد این چند او نكرد. پس او با عصایش ضربه

 باشد[جمله در نقل حدیث جابجا شده و مربوط به چند سطر قبل بوده 

 «من فرستاده رب العالمين هستم.»موسي بر او وارد شد و گفت: 

 ای بياور!گفت: نشانه

او عصایش را انداخت كه دو طرف داشت، یك طرفش در زمين قرار گرفت و طرف دیگرش در باالی قبه فرعون. فرعون 

 رداشت. زند، ]مار[ به سمت او خيز ببه او نگاهي انداخت و دید كه آتش از او بيرون مي

 فرعون فریاد زد: موسي! بگيرش! 

و هيچيك از اطرافيان فرعون نبود مگر اینكه فرار كرد. چون موسي عصا را گرفت و فرعون به حال عادی برگشت تصميم 

خواهي تابع پرستند؛ ميگرفت موسي را تصدیق كند؛ اما هامان ]وزیر فرعون[ بلند شد و گفت: تو خدایي هستي كه تو را مي

این ساحری تواناست؛ پس ساحران را برای ميقات آن روز معين جمع كردند نده شوی؟ و بزرگان جمع شدند و گفتند:یك ب

.... 

 155قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندی(، ص

جَعْفَرِ ْبنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ 

 دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْأُسُودُ بصبصبت فِرْعَوْنَ بَنَي سَبْعَ مَدَائِنَ فَتَحَصَّنَ فِيهَا مِنْ مُوسَي فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَأْتِيَ فِرْعَوْنَ جَاءَهُ وَ

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33/
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لَي الْبَابِ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ [ بِأَذْنَابِهَا وَ لَمْ یَأْتِ مَدِینَةً إِلَّا انْفَتَحَ لَهُ بَابُهَا حَتَّي انْتَهَي إِلَي الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقَعَدَ عَ]بَصْبَصَتْ

 الْعالَمِينَ إِلَيْكَ فَلَمْ یَلْتَفِتْ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الْبَابَ فَلَمْ یَبْقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعَهُ عَصَاهُ فَلَمَّا خَرَجَ الْآذِنُ قَالَ لَهُ مُوسَي ص إِنِّي رَسُولُ رَبِّ

عْبَتَانِ فَوَقَعَتْ إِحْدَی قَي عَصَاهُ وَ كَانَ لَهُ شُفِرْعَوْنَ بَابٌ إِلَّا انْفَتَحَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ ائْتِنِي بِآیَةٍ فَأَلْ

لَهَّبُ نَاراً. وَ أَهْوَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ فِرْعَوْنَ وَ الشُّعْبَتَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَ الشُّعْبَةُ الْأُخْرَی فِي أَعْلَي الْقُبَّةِ فَنَظَرَ فِرْعَوْنُ إِلَي جَوْفِهَا وَ هِيَ تَ

تَصْدِیقِهِ أَحَدٌ مِنْ جُلَسَاءُ فِرْعَوْنَ إِلَّا هَرَبَ فَلَمَّا أَخَذَ مُوسَي الْعَصَا وَ رَجَعَتْ إِلَي فِرْعَوْنَ نَفْسُهُ هَمَّ بِ صَاحَ یَا مُوسَي خُذْهَا وَ لَمْ یَبْقَ

وَ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ عَلِيمٌ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ یَوْمٍ فَقَامَ إِلَيْهِ هَامَانُ وَ قَالَ بَيْنَا أَنْتَ إِلَهٌ تُعْبَدُ إِذْ أَنْتَ تَابِعٌ لِعَبْدٍ وَ اجْتَمَعَ الْمَلَأُ 

 1...مَعْلُومٍ

 

 ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است:2

همانا خداوند تبارک و تعالي مرا برگزید و انتخاب كرد و فرستاده خود قرار داد و بر من برترین كتاب ]آسماني[ را نازل 

الی من! تو موسي را به سوی فرعون فرستادی و از تو درخواست كرد كه برادرش هارون را وزیر فرمود. گفتم: خداوند و مو

كه از  -ای سرور و خدای من  -خواهم كارش باشد و سخنش را تصدیق كند؛ و من هم از تو مياو قرار دهي كه كمك

را وزیر و برادرم قرار داد و شجاعت در كارم باشد؛ پس خداوند حضرت علي ع ام وزیری برایم قرار دهي كه كمكخانواده

                                                      
 رود حضرت موسی ع در روایات دیگري هم با مضمونی نزدیك به مضمون فوق آمده است مثال:. حكایت و 1

قَالَ فَغَدَا إِلَى  النَّارِأَتِهِ قَالَتْ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ تِلْكَ رُوِيَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى امْرَ

مَارٍ شِرَاکُهَا مِنْ لِیفٍ حِنْ صُوفٍ عَصَاهُ فِی کَفِّهِ مَرْبُوطٌ حِقْوُهُ بِشَرِیطٍ نَعْلُهُ مِنْ جِلْدِ فِرْعَوْنَ فَوَ اللَّهِ لَكَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ طَوِیلَ الْبَاعِ ذو ]ذَا[ شَعْرٍ آدِمَ عَلَیْهِ جُبَّةٌ مِ

لَّاهَا فَقَطَعَتْهُ فَخَلَّاهَا وَ  لِصَاحِبِ الْأَسَدِ خَلِّ سَلَاسِلَهَا وَ کَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَى أَحَدٍ خَلِفِرْعَوْنَ إِنَّ عَلَى الْبَابِ فَتًى یَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ فَقِیلَ

یْهِ کَأَنَّهُنَّ جِرَاءٌ فَقَالَ فِرْعَوْنُ هُ الْأَبْوَابُ التِّسْعَةُ فَلَمَّا دَخَلَ جَعَلْنَ یُبَصْبِصْنَ تَحْتَ رِجْلَلَانَتْ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ فَلَمَّا قَرَعَ الْبَابَ الْأَوَّلَ انْفَتَحَ قَرَعَ مُوسَى الْبَابَ الْأَوَّلَ وَ کَ

هِ قُمْ فَخُذْ بِیَدِهِ وَ قَالَ لِلْآخَرِ لَى قَوْلِهِ وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّینَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِلَ إِلَیْهِ قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِینا وَلِیداً إِلِجُلَسَائِهِ رَأَیْتُمْ مِثْلَ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا أَقْبَ 

 وَ بَیْنَ وَجْهِهِ وَ أَلَْقى  قَالَ فَأَخْرَجَ یَدَهُ فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ قَدْ حَالَ شُعَاعُهَا بَیْنَهُصْحَابِهِ فَقَالَ خَلُّوا عَنْهُاضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ جَبْرَئِیلُ بِالسَّیْفِ حَتَّى قَتَلَ سِتَّةً مِنْ أَ

 (395، ص7. )مجمع البیان، جثُمَّ کَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا کَانى غَدٍ الْعَصَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ فَالْتَقَمَتِ الْإِیوَانَ بِلِحْیَیْهَا فَدَعَاهُ أَنْ یَا مُوسَى أَقِلْنِی إِلَ

ا الْأُسْدَ  جَعَلَ فِیهَوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ جَعَلَ فِیمَا بَیْنَهَا آجَاماً وَ غِیَاضاً وَمُعَنْ عَاصِمٍ الْمِصْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ فِرْعَوْنَ بَنَى سَبْعَ مَدَائِنَ یَتَحَصَّنُ فِیهَا مِنْ 

دِینَةً إِلَّا انْفَتَحَ لَهُ بَابُهَا حَتَّى رَآهُ الْأُسْدُ تَبَصْبَصَتْ وَ وَلَّتْ مُدْبِرَةً قَالَ ثُمَّ لَمْ یَأْتِ مَ لِیَتَحَصَّنَ بِهَا مِنْ مُوسَى قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ فَدَخَلَ الْمَدِینَةَ وَ 

لِی عَلَى فِرْعَوْنَ فَلَمْ  وفٍ وَ مَعَهُ عَصَاهُ فَلَمَّا خَرَجَ الْآذِنُ قَالَ لَهُ مُوسَى اسْتَأْذِنْإِلَى قَصْرِ فِرْعَوْنَ الَّذِي هُوَ فِیهِ قَالَ فَقَعَدَ عَلَى بَابِهِ َو عَلَیْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُانْتَهَى 

 یَسْتَأْذِنَ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرَ عَلَیْهِ مْ یَلْتَفِتْ إِلَیْهِ قَالَ فَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ یَسْأَلُهُ أَنْیْهِ السَّلَامُ إِنِّی رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ فَلَیَلْتَفِتْ إِلَیْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَ

حَ حَتَّى نَظَرَ إِلَیْهِ فِرْعَوْنُ وَ هُوَ عَصَاهُ فَلَمْ یَبْقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ فِرْعَوْنَ بَابٌ إِلَّا انْفَتَبِیْرَكَ قَالَ فَغَضِبَ مُوسَى فَضَرَبَ الْبَابَ قَالَ لَهُ أَ مَا وَجَدَ رَبُّ الْعَالَمِینَ مَنْ یُرْسِلُهُ غَ

لَیْكَ قَالَ فَقَالَ فَأْتِ بِآیَةٍ إِارْتِفَاعِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً قَالَ فَقالَ إِنِّی رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِینَ قْعَةٍ کَبِیرَةِ الِفِی مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَدْخِلُوهُ قَالَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی قُبَّةٍ لَهُ مِنْ بُ

عْلَى الْقُبَّةِ قَالَ فَنَظَرَ إِحْدَى الشُّعْبَتَیْنِ فِی الْأَرْضِ وَ الشُّعْبَةُ الْأُخْرَى فِی أَوَقَعَ  عَصاهُ وَ کَانَ لَهَا شُعْبَتَانِ قَالَ فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ قَدْ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ قَالَ فَأَلْقى

 (24-23، ص2سَى خُذْهَا. )تفسیر العیاشی، جفِرْعَوْنُ إِلَى جَوْفِهَا وَ هُوَ یَلْتَهِبُ نِیرَاناً قَالَ وَ أَهْوَتْ إِلَیْهِ فَأَحْدَثَ وَ صَاحَ یَا مُو
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دلش نهاد و هيبتِ در دل دشمنش را بر او پوشاند و او اولين كسي است كه به من ایمان آورد و مرا تصدیق كرد و اولين كسي 

 1...خواستم و به من عطا فرمود  –عز و جل  –است كه همراه من به وحدت خداوند را اذعان نمود؛ و من آن را از پروردگارم 

 22األمالي) للصدوق(، ص 

نَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ مِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِ

 أَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صالزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِي 

كَ أَرْسَلْتَ قُلْتُ إِلَهِي وَ سَيِّدِی إِنَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَي اصْطَفَانِي وَ اخْتَارَنِي وَ جَعَلَنِي رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيَّ سَيِّدَ الْكُتُبِ فَ 

هُ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ یَا سَيِّدِی وَ إِلَهِي أَْن مُوسَي إِلَي فِرْعَوْنَ فَسَأَلَكَ أَنْ تَجْعَلَ مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِیراً تَشُدُّ بِهِ عَضُدَهُ وَ تُصَدِّقُ بِهِ قَوْلَ

 اللَّهُ لِي عَلِيّاً وَزِیراً وَ أَخاً وَ جَعَلَ الشَّجَاعَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أَلْبَسَهُ الْهَيْبَةَ عَلَي عَدُوِّهِ وَ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَهْلِي وَزِیراً تَشُدُّ بِهِ عَضُدِی فَجَعَلَ

 2...طَانِيهِ  فَأَعْهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي وَ صَدَّقَنِي وَ أَوَّلُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ مَعِي وَ إِنِّي سَأَلْتُ ذَلِكَ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ

 

 ناميده شد.« هاصاحب ميخ»سوال شد كه چرا « ها[االوتاد ]= صاحب ميخو فرعون ذی»از امام صادق ع درباره آیه  (3

ش را خواباند و دست و پایخواست شخصي را شكنجه دهد او را به صورت روی زمين ميفرمودند: چون هنگامي كه مي

ر ميخ به آن خواباند و دست و پایش را با چهابيد؛ و گاهي او را روی چوب پهني ميكوكشيد و با چهار ميخ به زمين ميمي

 ناميد.« هافرعون صاحب ميخ»كوبيد؛ سپس او را به حال خود رها كرد تا بميرد؛ و به همين جهت خداوند او را مي

 70، ص1علل الشرائع، ج

نْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَرَبْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ الرَّازِیُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ 

 قَالَ:  بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ

                                                      
 . این روایات هم در مقایسه داستان حضرت موسی ع با امت ما وارد شده و قابل توجه است: 1

ةَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ بْنِ حَصِیرَیْدُ بْنُ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ ]قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ 

[ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَْض عَلَى سُنَِّة [ أَمْرِ الْقَوْمِ فَإِنَّا وَ أَشْیَاعَنَا یَوْمَ خَلَقَ ]اللَّهُ[ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ عَنْ أَمْرِنَا وَ ]عَنْ[ عَنْ عَِلیِّ ]بْنِ أَِبی طَالِبٍعَنْ حَنَشٍ 

[ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ ]القصص لَى سُنَّةِ فِرْعَوْنَ وَ أَشْیَاعِهِ فَلَْیقْرَأْ هَؤُلَاءِ الْآیَاتِ مِنْعَ[ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ [ یَوْمَ خَلَقَ ]اللَّهُسَى وَ أَشْیَاعِهِ وَ إِنَّ عَدُوَّنَا ]وَ أَشَْیاعَهُمُو

یَعْطِفَنَّ عَلَیْكُمْ لَ[ صِدْقاً وَ عَدْلًا ذِي ]و[ أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص ]عَلَى مُوسَى[ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ الَّسِمُ بِاللَّهِ ]فأقسمقَوْلِهِ یَحْذَرُونَ وَ إِنِّی أُقْ

 (314هَؤُلَاءِ عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا. )تفسیر فرات الكوفی، ص

 وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اتٌ قَالَ حَدَّثَنِی ]حَدَّثَنَا[ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ الْخُرَاسَانِیُّفُرَ

 الْأَرْضَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها یَعْنِی الْأَئِمَّةَ أَهْلَ الْبَیْتِ یَمْلِكُونَ عْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عیَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ ص وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها یَ

 (563مْ کَمُعِینِ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى. )تفسیر فرات الكوفی، ص الْمُعِینُ عَلَیْهِفَیَمْلَئُونَهَا عَدْلًا وَ قِسْطاً الْمُعِینُ لَهُمْ کَمُعِینِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَ

قَةُ الْكُبْرَى ابْنَتِی وَ ابْنَاهُ سَیِّدَا رُونٌ إِلَى اسْمِی وَ زَوْجَتُهُ الصِّدِّیفَهُوَ سَیِّدُ الْأَوْصِیَاءِ اللُّحُوقُ بِهِ سَعَادَةٌ وَ الْمَوْتُ فِی طَاعَتِهِ شَهَادَةٌ وَ اسْمُهُ فِی التَّوْرَاةِ مَقْ .  2

مَنِ اقْتَدَى بِهِمْ هُدِيَ ینَ وَ هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِی أُمَّتِی مَنْ تَبِعَهُمْ نَجَا مِنَ النَّارِ وَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ابْنَايَ وَ هُوَ وَ هُمَا وَ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ بَعْدَ النَّبِیِّ

 صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ لَمْ یَهَبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَبَّتَهُمْ لِعَبْدٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. إِلى
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 ؟ءٍ سُمِّيَ ذَا الْأَوْتَادِادِ لِأَیِّ شَيْ رْعَوْنَ ذِی الْأَوْتسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فِ

الْأَرْضِ وَ رُبَّمَا  دَیْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَأَوْتَدَهَا بِأَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ فِيیَقَالَ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَذَّبَ رَجُلًا بَسَطَهُ عَلَي الْأَرْضِ عَلَي وَجْهِهِ وَ مَدَّ 

لَّ فِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ رَكَهُ عَلَي حَالِهِ حَتَّي یَمُوتَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَعَلَي خَشَبٍ مُنْبَسِطٍ فَوَتَّدَ رِجْلَيْهِ وَ یَدَیْهِ بِأَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ ثُمَّ تَبَسَطَهُ 

 لِذَلِكَ.

 تدبر

 «سُوالً رَِفرْعَوْنَ  كُمْ كَما أَرْسَلْنا إِليإِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْ( »1

 بيان شباهت ارسال پيامبر با فرستادن حضرت موسي به سوی فرعون، در اینجا چه وجهي دارد؟

كنندگان كه كند تا آن تكذیبالف. فرستادن پيامبر ص به سوی آنان را به فرستادن حضرت موسي ع به فرعون تشبيه مي

یند. )الميزان، آگير او شده بود را قبال شنيده بودند عبرت بگيرند و به خود عذابي كه نهایتا دامنحكایت سركشي فرعون و 

 (68، ص20ج

را به  كنندگانبیو تكذ ها صبر كند،زبانب. بعد از اینكه در آیات قبل از پيامبر ص خواست كه در مقابل آزارها و زخم

مر جدیدی اها با پيامبر ص یك حكایت موسي و فرعون را برشمرد كه معلوم شود این گونه مخالفت كرد؛ دیتهد يعذاب اله

 ای است برای پيامبر ص و مومنان.نيست و این دلگرمي

اسرائيل و حضرت موسي ع داستان اولين جامعه دیني است كه در جهان تشكيل شد! )پيامبران قبلي، مردم ج. داستان بني

و پيامبر ص هم فرمود هر كاری كه آنها كردند شما  شد(آوردند و عذاب نازل ميند اما جز اندكي ایمان نميكردرا دعوت مي

های نازل شده است، با توجه به اینكه این سوره را جزء اولين سوره 1(413، ص2تفسير القمي، جمو به مو تكرار خواهيد كرد. )

كه بين حضرت موسي ع و پيامبر اسالم ص وجود دارد، تا حدی كه حتي خواهد تذكر دهد بر این شباهت شدیدی شاید مي

 (.2اند )حدیثبه ازای هارون هم حضرت علي ع را قرار داده

 د. ...

 

 «إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ ( »2

روز قيامت بر  مال ما هم هست؛ شاهدی كهای نيست كه پيامي را برساند و برود؛ بلكه شاهد بر اعپيامبر ص فقط فرستاده

 (.89؛ نحل/هؤُالء يجِئْنا بِكَ شَهيداً عَلاعمال ما شهادت خواهد داد )

 یعني،

                                                      
 -وَ ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ وَ بَاعٌ بِبَاعٍ -وَ لَا تُخْطِئُون طَرِیقَتَهُمْ شِبْرٌ بِشِبْرٍ -قُذَّةِ بِالْقُذَّةِحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَرْکَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ.  1

فَیَكُونُ  -فَمَنْ أَعْنِی لَیُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةًقَالُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى تَعْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:  -حَتَّى أَنْ لَوْ کَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ

 الْإِمَامَةَ ]الْأَمَانَةَ[ وَ آخِرُهُ الصَّلَاةَ. -أَوَّلُ مَا تَنْقُضُونَ مِنْ دِینِكُمُ
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یا آن انتظارات دهند و انجام اعمال خاصي را انتظار دارند، حتما شاهدی هم بر این كه آاگر رسولي هست، اگر پيامي مي

 گمارند.برآورده شد یا نه، مي

 شناسیخصصی دیننکته ت

داوند است. خمطابق دستور « انجام عمل صالح»و « دنایمان آور»رود مهمترین مطلبي كه از مخاطب پيامبر ص انتظار مي

ت كه با نيت درستي تنها ایمان آوردن، امری قلبي )نه صرفاً زباني( است، بلكه عمل صالح هم زماني واقعا صالح اسدانيم نهمي

جه شود كه این بودن زماني معنا دارد كه پيامبر ص از دل مخاطب خود هم آگاه باشد، بویژه اگر تو« شاهد»انجام شود؛ پس 

 هاست.شهادت قرار است در روز قيامت ادا شود، كه مرحله ظهور باطن

حد رفا در صدهد كه جایگاه پيامبر ص های مكي است. پس قرآن كریم از همان ابتدا نشان مياین سوره جزء اولين سوره

ن پيام قرار گرفته بر نيست كه خودش در متن این پيام نقشي ایفا نكند، بلكه او از یك جایگاه معنوی عميق، واسطه اییك نامه

بان خود نيز است، جایگاهي كه قرار نيست این پيام را صرفاً به گوش مخاطب برساند. بلكه او ناظر بر تحول وجودی مخاط

 داد.هست و بر این تحول شهادت خواهد 

بر ص تمام شدني این مقام، مقامي ویژه است كه اساساً فرستادن دین، با این مقام توأم است؛ و این مقام با رحلت پيام

تند، سخن گفته ای از مومنان هم هستند كه همچون پيامبر شاهد بر اعمال ما هسنيست، چنانكه در آیات دیگر، از اینكه عده

بيند و رسول او جام دهيد كه خدا عمل شما را مي: بگو عمل اناللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ یرَ  قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَشده است )َ

 (105و آن مومنان؛ توبه/

ن بدون وجود دهد رساندن حقيقت دیباشند؛ و این از شواهدی است كه نشان ميتنها مدعيان این مقام، ائمه اطهار ع مي

 .امام امكان ندارد

 

 «سُوالً رَِفرْعَوْنَ  إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلي( »3

ست و این آیات اند، اما هيچگاه شأن نزول، محدود كننده معنای آیه نياگر چه مخاطب اوليه این آیات، كفار قریش بوده

 امروز هم برقرار است.

 تر است.شود اقتضای اینكه خودمان را مخاطب بدانيم جدیارائه مي« كُم: شما»وقتي مطلب با تعبير 

 حاال یكبار دیگر مضمون آیه را مرور كنيم:

 فرستيم كه شاهد بر شما باشد.همان طور كه به سوی فرعون رسولي فرستادیم، به سوی شما هم رسولي مي

اینكه باید این فرعونِ وجود خود را در مقابل رب العالمين و  1دهد كه در وجود ما هم فرعوني هست؟آیا این نشان نمي

 رسيم كه فرعون رسيد؟كند كه فرعون كرد و به همان عاقبتي ميخاضع كنيم؛ كه اگر او خاضع نشود، همان مي

                                                      
 (314ظ )للیثی(، صعیون الحكم و المواع) طُوبَى لِمَنْ عَصَى فِرْعَوْنَ هَوَاهُ وَ أَطَاعَ مُوسَى تَقْوَاه . 1
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ا توان این هشدار را ادامه داد و یكبار دیگر كل داستان حضرت موسي و فرعون راگر این برداشت درست باشد، آیا نمي

خواست متنبه شود، وی بر خود تطبيق داد؟ مثال اینكه این فرعون، وزیری به نام هامان و اطرافياني داشت كه حتي آنجا كه مي

 ( و ...1را تحریك كردند كه تسليم نشود )حدیث

 

 «إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ ( »4

 (273، ص10)تفسير نور، جانجام رسالت همراه با نظارت است. 

 

 «فِرْعَوْنَ أَرْسَلْنا إِلي( »5

 (273، ص10در مبارزه با منكرات سراغ سرچشمه بروید )تفسير نور، ج

 

 ...« كَما أَرْسَلْنا إِلي...أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً ( »6

 (273، ص10ج نور، ريتفسمنطق فرستادن پيامبران الهي در همه زمانها یكي است. )اقتباس از  

 

 

 9/4/1396                                 فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبیالً  یفَعَص   16 هی( آ73سوره مزّمّل )( 462

 ترجمه

 ولي فرعون آن پيامبر را نافرماني كرد، پس او را با گرفتني سخت ]و سنگين[ گرفتار كردیم.

 نکات ترجمه

 «وَبيالً»

همراه « شدت»( ویا 83، ص6معجم المقایيس اللغة، ج)تجمع( )« انباشتگي»و « شدت»در اصل داللت دارد بر « وبل»ماده 

 (.16، ص13التحقيق في كلمات القرآن الكریم، جبا ثقل و سنگيني )

 (851ات ألفاظ القرآن، ص)مفردشود ( گفته مي264بقرة/، فَأَصابَهُ وابِلٌ به باران رگباری شدید )« وَابِل»و  «وَبْل»

 (5تغابن/)« ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ»شود یك كار، به نتيجه شدید و سنگين و ناخوشایندِ مترتب بر آن اقدام گفته مي« وَبالِ »

 (.16، ص13التحقيق في كلمات القرآن الكریم، ج)

كلمات القرآن الكریم، )التحقيق في ن و ناخوشایندی است ( هر مطلب شدید و سنگي16؛ مزمل/فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً)« وَبِيل»

 (.851مفردات ألفاظ القرآن، ص) كه وبال آن جای ترس و نگراني دارد (16، ص13ج

، الدر المنثورگرفتن شدیدی است كه هيچ پناهگاهي برای شخص نگذارد. )« أَخْذاً وَبيالً»عباس نقل شده است كه از ابن

 (279، ص6ج
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فته است ربه معنای سوق دادن با شدت و غلظت، و نيز باران شدید به كار « وبال»عبری و سریاني نيز  هایدر زبان

 .(16، ص13كلمات القرآن الكریم، ج)التحقيق في 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 8این ماده با مشتقاتش )وبال، وابل، وبيل( جمعاً 

 حدیث

 امام صادق ع روایت شده بود( آمده است: جلسه قبل )كه از 1( در ادامه حدیث1

ا بلعيد؛ رپس هنگامي كه ساحران ریسمانها و عصاهایشان را انداختند، حضرت موسي ع عصایش را انداخت و همه آنها 

گر سحر بود و آن ساحران هفتاد و دو پيرمرد بودند كه همگي به سجده افتادند و به فرعون گفتند: این سحر نيست؛ كه ا

 ماند.ا و عصاهای ما برایمان باقي ميهریسمان

ارج خاسرائيل از شهر بعد ]از وقایع دیگری كه بين حضرت موسي و فرعون گذشت، نهایتاً[ حضرت موسي ع با بني

انش را غرق شدند و وی دریا را شكافت و خداوند حضرت موسي ع و كساني كه با او بودند را نجات داد و فرعون و همراهي

 كرد.

كردند، ورود فرعونيان به دریا چنين بود كه[ چون موسي به دریا رسيد، فرعون و لشكرش هم او را دنبال مي]حكایت 

فرعون ترسيد كه وارد دریا شود؛ پس جبرئيل ]سوار[ بر مادیاني متمثل شد و فرعون بر اسب نری سوار بود؛ و قوم فرعون كه 

 دنبالش راه افتادند و وارد دریا شدند و غرق گشتند؛  1آن مادیان را دیدند

 ده است.شو خداوند به دریا دستور داد كه جنازه فرعون را بيرون اندازد تا گمان نشود كه وی زنده است و غایب 

 155)للراوندی(، ص قصص األنبياء

 ع قَالَ:  أَبِي عَبْدِ اللَّهِمَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْحَ حْمَنِ بْنِ أَبِي عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الرَّ يعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَ 

داً ثُمَّ قَالُوا وا سُجَّهَا وَ كَانَ فِي السَّحَرَةِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ شَيْخاً خَرُّفَلَمَّا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ أَلْقَي مُوسَي عَصَاهُ فَالْتَقَمَتْهَا كُلَّ... 

طَعَ بِهِمُ الْبَحْرَ  مُوسَي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ یُرِیدُ أَنْ یَقْلِفِرْعَوْنَ مَا هَذَا سِحْرٌ لَوْ كَانَ سِحْراً لَبَقِيَتْ حِبَالُنَا وَ عِصِيُّنَا ثُمَّ خَرَجَ

رْعَوْنُ أَنْ یَدْخُلَ فِي فِي الْبَحْرِ أَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ فَتَهَيَّبَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ فَلَمَّا صَارَ مُوسَفَأَنْجَي اللَّهُ مُوسَي وَ مَنْ مَعَهُ وَ غَرَّقَ 

رَ وَ غَرِقُوا وَ أَمَرَ اللَّهُ ادِیَانَةَ اتَّبَعُوهَا فَدَخَلُوا الْبَحْی قَوْمُ فِرْعَوْنَ الْمَالْبَحْرَ فَمُثِّلَ جَبْرَئِيلُ عَلَي مَادِیَانَةٍ وَ كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَي فَحْلٍ فَلَمَّا رَأَ

 .الْبَحْرَ فَلَفَظَ فِرْعَوْنَ مَيِّتاً حَتَّي لَا یُظَنَّ أَنَّهُ غَائِبٌ وَ هُوَ حَي

                                                      
هاي دیگر واضح است که ایشان . ظاهر این جمله ممكن است به ذهن القا کند که حضرت جبرئیل در قالب یك مادیان متمثل شده، اما در نقل 1

 اند؛ مثال: سوار بر یك مادیان متمثل شده

دْخُلَ الْبَحْرَ فَتَمَثَّلَ لَهُ یَبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ قَالَ فَتَهَیَّبَ فَرَسُ فِرْعَوْنَ أَنْ ا صَارَ مُوسَى فِی الْبَحْرِ أَتْعَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ قَالَ: لَمَّ

 (128، ص2تفسیر العیاشی، ج) حَابُهُ فَغَرِقُواأَصْ جَبْرَئِیلُ عَلَى رَمَكَةٍ فَلَمَّا رَأَى فَرَسُ فِرْعَوْنَ الرَّمَكَةَ أَتْبَعَهَا فَدَخَلَ الْبَحْرَ هُوَ وَ

ا فَطَلَبَهَ - إِلَى الرَّمَكَةِفَتَقَدَّمَهُ وَ دَخَلَ فَنَظَرَ الْفَرَسُ -یلُ وَ هُوَ عَلَى مَادِیَانَةٍفَامْتَنَعَ الْحِصَانُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَاءَ فَعَطَفَ عَلَیْهِ جَبْرَئِ -وَ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ حِصَانٍ

 (122، ص2تفسیر القمی، ج) وَ دَخَلَ الْبَحْر
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 ( از امام صادق ع روایت شده است: 2

 در ميان مردم شدیدترین عذاب روز قيامت از آن هفت تن است: 

 ر حضرت آدم كه برادرش را كُشت؛ پس

 (؛ 258)بقره/« كردبا حضرت ابراهيم در مورد پروردگارش مناقشه مي»نمرودی كه 

 اسرائيل كه قومشان را یهودی و نصراني كردند؛ دو نفر از بني

 (؛ و24)نازعات/« گفت: من پروردگار برتر شمایمفرعوني كه مي

 دو نفر از این امت.

 346، ص2الخصال، ج

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

 :بْدِ اللَّهُ ع قال سَمِعْتُهُ یَقُولُعَنْ أَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِ

وَ اثْنَانِ مِنْ  «حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ »دُ الَّذِی إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَةُ نَفَرٍ أَوَّلُهُمُ ابْنُ آدَمَ الَّذِی قَتَلَ أَخَاهُ وَ نُمْرُو

 1وَ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. رَائِيلَ هَوَّدَا قَوْمَهُمْ وَ نَصَّرَاهُمْ وَ فِرْعَوْنُ الَّذِی قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْليبَنِي إِسْ

                                                      
 . درباره جایگاه فرعون در میان بدترین عذابها روایات زیر هم قابل توجه است: 1

سْكِینٍ الثَّقَفِیُّ عَنْ عَبْدِ ی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَكَمُ بْنُ مِدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِحَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ 

سِّتَّةُ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَابْنُ آدَمَ قَاتِلُ نَ فَأَمَّا اللْأَسْفَلِ سِتَّةً مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّةً مِنَ الْآخِرِیاالرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُعَیْدِ هَمْدَانَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فِی التَّابُوتِ 

 مُعَاوِیَةُ وَ عَمْرُو بْنُ  وَی الْآخِرِینَ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ َو السِّتَّةُ مِنَ الْآخِرِینَ فَنَعْثَلُأَخِیهِ وَ فِرْعَوْنُ الْفَرَاعِنَةِ وَ السَّامِرِيُّ وَ الدَّجَّالُ کِتَابُهُ فِی الْأَوَّلِینَ وَ یَخْرُجُ فِ

 (485، ص2الْعَاصِ وَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَ نَسِیَ الْمُحَدِّثُ اثْنَیْنِ. )الخصال، ج

نُ کَثِیرٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنِ فُرَاتٍ الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ رَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیُّ الْكُوفِیُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا فُ 

بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ  یرَةَ عَنِ الصَّخْرِمَنِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَارِثُ بْنُ حَصِبْنُ الْحَسَنِ وَ عَبَّادُ بْنُ یَعْقُوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَیْدِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْ

أَبِی طَالِبٍ ع وَ لِیُّ بْنُ قَالَ: لَمَّا سِیرَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَ عَ ؤَاسِیِحَیَّانَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ جَمِیلٍ الضَّبِّیِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ الرُّ

 ...سْعُودٍ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ وَ حُذَیْفَةُ بْنُ الْیَمَانِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَ 

هَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً مِعَهُ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَدْ سَمِعْتُمُوهُ وَ مَنْ سَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِیثٍ قَ 

دُ قَالَ وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ قَالُوا نَشْهَ نَّرَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ وَ أَ

تَّةَ مِنَ الْأَوَّلِینَ ابْنَ آدَمَ الَّذِي لِینَ وَ سِتَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ ثُمَّ سَمَّى السِّشَرَ سِتَّةٌ مِنَ الْأَوَّثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اثْنَا عَ

وَ هُوَ نَعْثَلٌ وَ فِرْعَوْنُ َو   مِنَ الْآخِرِینَ فَالْعِجْلُوَ یَخْرُجُ فِی الْآخِرِینَ وَ أَمَّا السِّتَّةُ قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ وَ السَّامِرِيَّ وَ الدَّجَّالَ اسْمُهُ فِی الْأَوَّلِینَ

رِيُّ قَوْمِ مُوسَى ال مِساسَ امِ وَ هُوَ أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَیْسٍ لِأَنَّهُ قَالَ کَمَا قَالَ سَ هُوَ مُعَاوِیَةُ وَ هَامَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ زِیَادٌ وَ قَارُونُهَا وَ هُوَ سَعِیدٌ وَ السَّامِرِيُّ

 (458، ص2)الخصال، ج لَ وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِینأَيْ لَا قِتَالَ وَ الْأَبْتَرُ وَ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَ فَتَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِی قَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الدَّ

ی حَرْبِ ثَنِی یَحْیَى بْنُ یَعْلَى عَنْ یَحْیَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ أَبِنُصَیْرُ بْنُ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ حَدَّ
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 گوید:( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند كه جبرئيل ع مي3

 «ر برتر شمایممن پروردگا»كني در حالي كه او ادعای ه حال خود رها ميبه خداوند عرض كردم: پروردگارا ! فرعون را ب

 سر داده است؟

 ترسد چيزی از دستش در رود.گوید كه ميفرمود: چنين مطلبي را كسي مثل تو مي

 2661، ص)للمفيد( اإلختصاص؛ 665، ص10، جمجمع البيان

 :لَ جَبْرَئِيلُلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاأَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ  یرَوَ

 ؟يقُلْتُ یَا رَبِّ تَدَعُ فِرْعَوْنَ وَ قَدْ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْل

 .فَقَالَ إِنَّمَا یَقُولُ هَذَا مِثْلُكَ مَنْ یَخَافُ الْفَوْت

 تدبر

 «وَبيالًفِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً  فَعَصي( »1

  ما به سوی شما پيامبری فرستادیم همان طور كه به سوی فرعون پيامبری فرستادیم.

 .میگرفتار كرد نيسخت و سنگ ياو را با گرفتن، پس ؛كرد يرا نافرمان امبريفرعون آن پ

 یعني،

 شما هم اگر راه نافرماني از پيامبر در پيش گيرید، همين سرانجام را خواهيد داشت.

 

 «أَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً» (2

 ای برایش نماند.سازد كه هيچ راه چارهوقتي خدا بخواهد كسي را گرفتار سازد، چنان گرفتار مي

 

 «فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً فَعَصي( »3

 در این آیه و آیه قبل حضرت موسي ع است.« رسول»دانيم كه مي

 را آورد؟«رسول»ن را نياورد و كلمه اینكه چرا اسم ایشا

                                                      
 اللَّهِ خَمْسَةٌ إِبْلِیسُ وَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرَْعوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ مِنْ شَرِّ خَلْقِ

لَمَّا رَأَیْتُ مُعَاوِیَةَ یُبَایَعُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ ذَکَرْتُ قَوْلَ  بِ لُدٍّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّیوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ رَدَّهُمْ عَنْ دِینِهِمْ وَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ یُبَایَعُ عَلَى کُفْرٍ عِنْدَ بَا

 (319، ص1رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَحِقْتُ بِعَلِیٍّ ع فَكُنْتُ مَعَهُ. )الخصال، ج

ازَلْتُ رَبِّی فِی فِرْعَوْنَ مُنَازَلَةً فَقُلْتُ یَا رَبِّ تَدَعُهُ وَ قَدْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ ع نَ. در اختصاص چنین روایت شده است:  1

 .فَقَالَ إِنَّمَا یَقُولُ هَذَا مِثْلُك قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى

رعون أربعمائة فهلت عن وهب عن ابن عباس قال قال موسى )ع( یا رب إنك أمالبیان این روایت هم آمده که جالب توجه است: در همان مجمع

 .ببت أن أکافیهسنة و هو یقول أنا ربكم األعلى و یجحد رسلك و یكذب بآیاتك فأوحى اهلل تعالى إلیه أنه کان حسن الخلق سهل الحجاب فأح
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الف. مي خواهد بر سببي كه موجب عذاب فرعون شد )مخالفت با فرستاده خدا( اشاره كند؛ كه همين سبب در مورد 

 (68، ص20منكرین پيامبر ص هم وجود داشته است. )الميزان، ج

 ب. ...

 

 «الًفِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبي فَعَصي( »4

 فرستد؛ در عين حال:ها فرستاده خاص ميخدا برای انسان

(؛ فِرْعَوْنُ الرَُّسولَ عَصيـ + فَالف. این گونه نيست كه چون این فرستاده را خدا فرستاده، حتما مورد پيروی قرار گيرد )

 چون خدا به انسان اختيار هم داده است؛

 از طرف دیگر،

ارد، حق هم دارد كه از فرستاده خدا پيروی نكند؛ بلكه به خاطر این پيروی نكردن ب. این گونه نيست كه چون اختيار د

 (.أَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالًـ + فَشود )بشدت عذاب مي

 شناسینکته تخصصی انسان

ای هها نكند؛ از بحثها را فدای دلخواه«ارزش»را جدی بگيرد؛ و هم « اختيار»ارائه تحليلي وجودی از انسان، كه هم 

 ای است كه غالبا با افراط و تفریط همراه است.لغزنده

گيرد، به تصميم آفریده است؛ یعني اینكه انسان نهایتا چه راهي را در پيش مي« اختيار»خداوند انسان را برخوردار از 

 گردد؛دروني خود او برمي

رای رأی و نظر افراد وجود نداشته باشد اما معنای اختيار داشتن این نيست كه هيچ معياری برای سنجش خوبي و بدی، و

داشته باشد كه « حق»های افراد باشد؛ و انسان چون اختيار دارد، )راه درست و راه نادرست( صرفاً تابع دلخواه و خوبي و بدی

 هر كاری بكند!

« اختيار»جود دارد؛ انسان های ما، واقعا راه درست و نادرستي برای انسان وها، ... و فرهنگها، دینبلكه، جدای از سليقه

انسان است تنها و تنها پيمودن راه درست، و رسيدن به كمال و « حق»دارد كه هر یك از این مسيرها را برگزیند، اما آنچه 

سعادت حقيقي است؛ و اگر این مسير را نپيماید، خود را بدبخت كرده و در عذابي شدید و هميشگي انداخته است؛ و البته 

 ت.مقصر خود اوس

 در یك كالم:

 انجام آن كار را داشتن.« حق»انجام كاری را داشتن، دليل موجهي نيست برای « اختيارِ »

 

 «فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً فَعَصي( »5
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( آنگاه یادمان باشد كه این فرعونِ درونِ ما، 3اگر قبول كنيم كه هر كس در درون خویش فرعوني دارد )جلسه قبل، تدبر

 بنایش بر خودمحوری، عصيان و سرپيچي از آن كسي است كه خداوند به جانب ما فرستاده است؛ 

 (3د )حدیثرواگر خدا به فرعون مهلت داده، فراموش نكرده و چيزی از دستش در نمي

 پس قبل از اینكه خدا او را محكم بگيرد، خودمان او را محكم مهار كنيم و از او تبعيت نكنيم.

 از حضرت امير ع روایت شده است كه:

 خوشا به حال كسي فرعونِ هوایش را نافرماني كند و از موسای تقوایش اطاعت نماید.

 (314)عيون الحكم و المواعظ )لليثي(، ص «تَقْوَاه يفِرْعَوْنَ هَوَاهُ وَ أَطَاعَ مُوسَ يلِمَنْ عَصَ يطُوبَ»

 

 

 10/4/1396                        فَكَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شیباً    17 هی( آ73سوره مزّمّل )( 463

 ترجمه

 سازد.داشت اگر كفر ورزیدید روزی كه نوزادان را پير مي پس چگونه خود را نگه خواهيد

 ای و نحوینکات ترجمه

 «شيباً»

( داللت بر اختالط چيزی 67صافات/ ؛إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَميمٍ)« شوب»است كه این ماده و نيز ماده « شيب»از ماده 

، 3معجم المقایيس اللغة، ج)جواني( اشتقاق كبير وجود دارد )« شبب»ه و ظاهراً بين این دو ماده با ماد با چيز دیگر دارد؛

شباب: جواني، »درست نقطه مقابل « شيب: پيری، وضعيت ضعف و رو به حضيض بودن»(، هرچند به لحاظ معنایي 232ص

لوط شدن است؛ (. در واقع، اصل معنا در همگي این سه ماده نوعي مخ177باشد )همان، ص« وضعيت قوت و رو به رشد بودن

عالوه بر اختالط، داللت بر نفوذ و رو به « یاء»به خاطر حرف « شيب»به معنای اختالط در مقابل خالص بودن است؛ « شوب»

« شيب»داللت بر شدت و استحكام دارد؛ و لذاست كه « باء»نيز به خاطر تشدید و تكرار حرف « شبب»سرازیری بودن دارد، و 

« سالخورده بودن»لزوما به معنای سن زیاد و « شيبة»رود. بدین ترتيب مورد جواني به كار مي در« شباب»در مورد پيری، و 

نيست، بلكه اختالط در مزاج آدمي است كه صفا و خلوص اوليه را از بين برده و موجب تغيير و شكستگي در ظاهر و سفيدی 

 (161، ص6التحقيق في كلمات القرآن الكریم، جشود )موی آدمي مي

به معنای سفيدی موی سر است، یا از باب اینكه موی سفيد با موی  (4مریم/؛وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)« شيب الراس»بير تع

كه به معنای كوهي است كه روی آن را برف پوشانده « الشَيب»شود، ویا از باب تشبيه به سياهي كه از قبل بوده آميخته مي

 (232، ص3جمعجم المقایيس اللغة، باشد. )
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قلمداد « سفيدی مو»چنان عجين شده كه برخي از اهل لغت، اساساً این ماده را به معنای « شيب»مفهوم سفيد مویي با كلمه 

 (469مفردات ألفاظ القرآن، صاند )كرده

« شوب»رفته و از ماده  ( به كار17، مزمل/شيباً ؛ 54، روم/شَيْبَةً ؛ 4، مریم/شَيْباً)مورد  3تنها « شيب»در قرآن كریم، از ماده 

 اصال استفاده نشده است.« شبب»مورد؛ و از ماده  1تنها 

 «تَتَّقُونَ»

 یزيحفظ چ یبه معنا« وِقَایَة»نگهداشتن و حفظ كردن است.  یبه معنا «یقو»ماده توضيح داده شد كه  135در جلسه 

است كه  یزينسبت به آن چ یا«هیوقا»ر دادن خود در قرا یبه معنا «یتَقْو»و  رد،يو ضرر قرار بگ تیمورد اذ نكهیاست از ا

  /shams-http://yekaye.ir/ash-091-08. روديترس از آن م

 «ماًیَوْ»

كه هر سه مستقال ( 641، ص4الكشاف، جتوان در نظر گرفت )در این آیه مي« یوماً»به لحاظ نحوی، سه جایگاه برای كلمه 

 تواند مد نظر بوده باشد:مي

اند؛ و معنا بدین ، كه در این صورت، بسياری آن را وابسته به كلمه محذوفي دانسته«تتقون»باشد برای « مفعول به»الف. 

 «اید.دارید، اگر كه ]قبال[ كفر ورزیدهچگونه خود را از ]عذاب[ روز قيامت نگه مي»شود: صورت مي

چگونه خود را در روز قيامت حفظ خواهيد كرد، اگر كه »شود: ، كه معنا بدین صورت مي«تتقون»شد برای با« ظرف»ب. 

 «اید.]قبال[ كفر ورزیده

بوده باشد و این جار و مجرور متعلق باشد به فعل « بِيَومٍ »باشد؛ یعني در اصل « منصوب به نزع خافض»ج. اصطالحاً 

چگونه ]ممكن است[ تقوای الهي در پيش بگيرید؛ اگر كه به روز قيامت كفر »: شود؛ كه معنا بدین صورت مي«كفرتم»

 « اید.ورزیده

 حدیث

 های خود فرمودند:( اميرالمومنين ع در یك از خطبه1

 شرّی را كه از آن نهي فرموده رغبت كردني.  نه ست، واخيری را كه خدا وعده داده واگذاشتني نه بندگان خدا! 

كودكان در هایش ]= تشویش و اضطرابش[ شدید است و زلزلهو كنند وارسي  اعمال رابندگان خدا! از روزی بترسيد كه 

 .آن پير گردند

اعضاء و جوارحتان، و حافظان راستگویي  ازجاسوساني ، اند مراقباني از خودتانگماشتهكه بر شما  ،بندگان خدابدانيد ای 

پوشاند، و نه دری استوار شما را از آنان مي تاریكشبي ظلمتِ . نه كنندهایتان، را حفظ مينفساعمالتان، و ]حتي[ شماره كه 

  .سازدپنهان تواند شما را از آنان مي

 رسد.آید و بدان ميرود، و فردا ميامروز با آنچه در آن است مي ؛نزدیك استبس فردا به امروز  و قطعا كه

http://yekaye.ir/ash-shams-091-08/
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ه چه خانه تنهایي، كاند آرميده. وه! رسيده، و در گودالي كه برای او كنده اشتنهایي خانهگویي هر یك از شما در زمين به 

 باری.تنهایيِ غربتزایي، و و چه منزل وحشت

ان داده؛ ]امور داوری نهایي قرارت در معرضو آن صيحه ]آسماني[ به شما رسيده، و آن ساعت شما را در برگرفته ، گویي 

شما  [سرنوشت= ]تان محقق گردیده، و امور حقایق در حقها از ميان برخاسته، بهانه رخت بربسته،شما باطل از  [پندارهای و

 كشانيده. بكشاند را بدانجا كه باید 

و  پيامبرانای ]= هشدارهعبرت پذیرید، و از بيم دهندگان  تحوالت زمانهپس، از آنچه مایه عبرت است پند گيرید، و از 

 رید.سود برگي اوليای خدا[

 157نهج البالغة، خطبه

اً تُفْحَصُ فِيهِ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبٌ عِبَادَ اللَّهِ احْذَرُوا یَوْم ينَهَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرَکٌ وَ لَا فِيمَا... 

ارِحُِكمْ وَ حُفَّاظَ هِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ عُيُوناً مِنْ جَوَيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّالْأَعْمَالُ وَ یَكْثُرُ فِيهِ الزِّلْزَالُ وَ تَشِ

داً مِنَ الْيَوْمِ قَرِیبٌ مْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ وَ إِنَّ غَلٍ دَاجٍ وَ لَا یُكِنُّكُصِدْقٍ یَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ عَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْ

  فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ ءُ الْغَدُ لَاحِقاً بِهِ فَكَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْكُمْیَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ َو یَجِي

احَتْ عَنْكُمُ الْأَبَاطِيلُ اعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ وَ بَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ قَدْ زَوَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مَفْرَدِ غُرْبَةٍ وَ كَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ وَ السَّ

 .يَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُرورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الْأُمُوَ اضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ وَ اسْتَحَقَّتْ بِكُمُ الْحَ

 

 ( از امام حسين ع روایت شده است:2

تو را بر  وریم پس چگونه است وقتي از هر امتي شاهدی بياو»رسيد كه پيامبر اكرم ص وقتي در قرائتش به این آیه مي

 گریست؛( مي41)نساء/« آنان شاهد آوریم

 خندند! گرید، در حالي كه كساني كه قرار است در مورد آنها شهادت دهد ميببينيد اینكه شاهد است چگونه مي

 [ ؛دادنمي ای كه دندان را نمایان سازد، رخخندید ]= خندهخبری نبود، هيچ دنداني نميبه خدا سوگند اگر جهل و بي

داند كه ميكند در حالي كه مالك خویش نيست ]= اختيار خود را ندارد[ و نآخر، چگونه بخندد كسي كه صبح و شام مي

ه نوزادان را كچه بر او رخ خواهد داد: از گرفته شدن نعمتي تا نزول بالیي و یا مرگي ناگهاني؟! و پيش رویش روزی است 

ازند و مقدارش از د و بزرگان را مست سازد و بارداران ]= زنان حامله[ بارشان بيندكند و كودكان را ریش سفيد گردانپير مي

 .إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَحيث عظمت هول و هراسش پنجاه هزار سال است پس 

 97، ص1إرشاد القلوب إلي الصواب )للدیلمي(، ج 

 «هؤُالءِ شَهِيداً  فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلي»ي حِينَ وَصَلَ فِي قِرَاءَِتهِ إِنَّ النَّبِيَّ ص بَكَ ...قَالَ الْحُسَيْنُ ع 

كَيْفَ یَضْحَكُ مَنْ یُصْبِحُ وَ سِنٌّ فَ فَانْظُرُوا إِلَي الشَّاهِدِ كَيْفَ یَبْكِي وَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمْ یَضْحَكُونَ وَ اللَّهِ لَوْ لَا الْجَهْلُ مَا ضَحِكَتْ
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جَاةِ مَيْتَةٍ وَ أَمَامَهُ یَوْمٌ یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً یُمْسِي وَ لَا یَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یَدْرِی مَا یَحْدُثُ عَلَيْهِ مِنْ سَلْبِ نِعْمَةٍ أَوْ نُزُولِ نَقِمَةٍ أَْو مُفَا

 1إِلَيْهِ راجِعُونَ. بَارَ وَ تُوضَعُ ذَوَاتُ الْأَحْمَالِ وَ مِقْدَارُهُ فِي عِظَمِ هَوْلِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّایُشِيبُ الصِّغَارَ وَ یُسْكِرُ الْكِ

 تدبر

 «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً » (1

 (274، ص10هيچ راه گریز و نجاتي نخواهد داشت. )تفسير نور، جكسي كه كفر بورزد، در قيامت 

 

 «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً ( »2

 های كمرشكن روز قيامت را باور داشته باشد.كسي اهل تقوی خواهد بود كه به آخرت ایمان بياورد و سختي

 شود جدی نگرفته چگونه ممكن است واقعا اهل تقوی باشد؟طفل پير مي كسي كه آن روزی را كه در آن،

 

 «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً » (3

 چيست؟« سازديم ريكه نوزادان را پ یروز» مقصود از

ها شدیدتر های زندگي است؛ و هرچه این سختيالف. پيری و شكستگي انسان ناشي از قرار گرفتن در تنگناها و سختي

الميزان،  ؛573، ص10البيان، جهای قيامت است. )مجمعدهنده شدت سختيشود؛ و این تعبير نشانباشد شخص زودتر پير مي

 (505، ص13، جكنز الدقائق؛ 69، ص20ج

 (505، ص13، جكنز الدقائقانجامد. )ای كه كودكي پير شود به طول ميز بقدری طوالني است كه به اندازهب. این رو

 ج. ...

 

 «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً ( »4

                                                      
 :باشدیمرتبط م بایبه مضمون الولدان ش یاند که به وجهمرده یهست درباره نحوه معامله خداوند با فرزندان مشرکان که در کودک یثیحد.  11

حْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اهِیمَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْكَرْخِیِّ عَنْ أَبْنِ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ إِبْرَ یبْنُ یَحْیَ الْحُسَیْنُ

یَوْمُ الْقِیَامَة ... فَیَأْمُرُ  رَسُولِ اللَّهِ ص عن رَسُولَ اللَّهِ ص ... إِذَا کَانَ یهِ بْنِ سَلَامٍ مَوْلَأَبِیهِ سَلَّامِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّ عَنْ  بْنِ سَلَّامٍ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ

للَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَنْفُخَ فِی وُجُوِه انْ مَكَانِهَا سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً بِالسَّلَاسِلِ وَ الْأَغْلَالِ فَیَأْمُرُهَا جَهَنَّمَ عَذَاباً فَتَخْرُجُ مِ  ارِءٍ فِی نَ شَیْاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَاراً یُقَالُ لَهُ الْفَلَقُ أَشَدَّ 

حَوَامِلُ حَمْلَهَا وَ تَشِیبُ الْوِلْدَانُ جْمُدُ الْبِحَارُ وَ تَزُولُ الْجِبَالُ وَ تُظْلِمُ الْأَبْصَارُ وَ تَضَعُ الْتَالنُّجُومُ وَ  مِسُ مَاءُ وَ تَنْطَالْخَلَائِقِ نَفْخَةً فَتَنْفُخُ فَمِنْ شِدَّةِ نَفْخَتِهَا تَنْقَطِعُ السَّ

 (391مِنْ هَوْلِهَا یَوْمَ الْقِیَامَة. )التوحید )للصدوق(، ص

 یی اهل سنت آمده است:حدیثی هم در ذیل این آیه در مجامع روا

یباً قال ذلك یوم القیامة و ذلك یوم شِو أخرج و الطبرانی و ابن مردویه عن ابن عباس ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قرأ یوما یَجْعَلُ الْوِلْدانَ 

حد فاشتد ذلك على المسلمین و تسعین و ینجو وا یقول اهلل آلدم قم فابعث من ذریتك بعثا إلى النار قال من کم یا رب قال من کل ألف تسعمائة و تسعة

ه ألف رجل ففیهم و فی فقال حین أبصر ذلك فی وجوههم ان بنى آدم کثیر و ان یأجوج و مأجوج من ولد آدم و انه ال یموت رجل منهم حتى یرثه لصلب

 (280-279، ص6الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج) أشباههم جند لك
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 در آیه قبل از گرفتار شدن فرعون به گرفتاری شدیدی از جانب خداوند اشاره كرد.

ز قدرت خدا كه محل اصلي برو« دنيا»كرد، در خواهد بگوید او كه چنان قدر قدرتي بود و ادعای خدایي مين آیه ميای

اش بقدری ای نيست و سختيكه هيچكس كاره« آخرت»اید، در عرصه كه چنين قدرتي نداشته« شما»نيست، چنين گرفتار آمد. 

 (274، ص10اهيد خود را حفظ كنيد؟ )اقتباس از تفسير نور، جخوكند، چگونه ميشدید است كه نوزاد را پير مي

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً ( »5

 ی بپذیریم.تعبد دانيم، و نياز نيست صرفاپرسد كه پاسخش را ما ميآیه به صورت استفهام انكاری است؛ یعني مطلبي را مي

 شاید بتوان استداللِ پشت سر مدعای این آیه را به این صورت بازسازی كرد:

 شود؛ . ایمان است كه منجر به تقوی مي1مقدمه

 . تقوی یعني خود را نگه داشتن؛ 2مقدمه

 . آخرت باطن دنياست.3مقدمه

های كمرشكن نگه دارد، اما ند خود را از سختيتوانتيجه: كسي كه در این دنيا خود را از گناهان نگه دارد، در آن دنيا مي

 تواند خود را نگه دارد.كسي كه ایمان ندارد، عمال تقوا هم نخواهد داشت، پس خود را نگه نداشته، پس در آخرت هم نمي

 

 

 11/4/1396                                       السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ کانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً    18 هی( آ73سوره مزّمّل )( 464

 ترجمه

 اش ]حتماً[ انجام شدني است.آسمان بدان شكافته ]و سرشته[ خواهد بود. وعده

 ای و نحوینکات ترجمه

 1«مُنْفَطِرٌ»

و « فِطْر»ردن؛ و ككند بر گشودن و شكافتن چيزی همراه با ابراز و آشكار است. این ماده در اصل داللت مي« فطر»از ماده 

ه زمين را كهم از این جهت « قارچ»( چنانكه به 510، ص4معجم المقایيس اللغة، ج) روزه هم از همين باب است.« إفطار»

 (640مفردات ألفاظ القرآن، ص) گویند« فُطْر»زند شكافد و بيرون ميمي

                                                      
اند اما هیچیك از تفاسیري که به بیان اختالف قرائات پرداخته (642، ص4)الكشاف، جهم قرائت شده است « رمتفط»ه که . زمخشري ادعا کرد 1

)نووي  مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید) 14اند و در حدي که جستجو شد این ادعا تنها در یك تفسیر دیگر در قرن چنین قرائتی را ذکر نكرده

 مطرح شده است  (57، ص2، ججاوي(
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( و گاهي 3ملك/)« مِْن فُطُورٍ هَلْ تَرى»، مانند این شكافتن گاهي از باب فساد و به منظور برمال كردن عيب و ایراد است

( 18مزمل/)«  كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًاالسَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ» مانند ،از باب صالح است ]به منظور آشكار شدن حقایقي كه تاكنون مخفي بوده[

رفته است، در این  ر كردن وجود شيء[ به كاردر معنای خلقت و ایجاد ]شكافتن عدم و آشكا« فَطر»كه البته با توجه به اینكه 

 اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ فِطْرَتَ)« فطرت»تواند به معنای قبول ابداع و ایجاد الهي باشد؛ و بر همين اساس، مي« انفطار»آیه اخير، 

 (640لقرآن، صفردات ألفاظ ام) ( به معنای آن چيزی است كه خداوند در نهاد انسانها ایجاد كرده است.30روم/؛ عَلَيْها

ه حالت كبه معنای پدید آوردن یك حالت جدیدی ]در چيزی[ است به نحوی  «فطر»برخي بر این باورند كه اصل ماده 

گشودن، و هم  وكند، هم بر شكافتن قبلي آن را به هم بزند، و به این جهت است كه هم بر ایجاد و آفرینش و ابداع صدق مي

 (.112، ص9التحقيق في كلمات القرآن الكریم، جابراز نمودن چيزی )بر آشكار كردن و 

« فعل»اند كه ستهرا هم در همين دان« فعل»انجام دادن كار( است و تفاوتش با « )= فعل»مصداق بارز یك « فطر»در واقع، 

الفروق في اللغة، همراه باشد )« به منصه ظهور درآوردن»انجام دادني است كه با « فطر»مطلقِ انجام دادن یك كار است؛ اما 

 (127ص

این جهت كه حاالت و وضع جدید  ( از اسماء خداوند است، یا از1فاطر/ ؛الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض)« فاطِر»

ده و پدیدآورنده ( یا از این جهت كه اساساً ایجاد كنن112، ص9التحقيق في كلمات القرآن الكریم، جآورد )در عالم پدید مي

 (640مفردات ألفاظ القرآن، صرساند[ )شكافد و اشياء را به منصه ظهور مياشياء است ]گویي عدم را مي

( را كه هر دو بر 5؛ شوری/90؛ مریم/تَفَطَّرْنَكادُ السَّماواتُ یَتَ)« تَفَطُّر»( و 1؛ انفطار/إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ)« إنفِطار»دو كلمه 

، 9المحيط في اللغة، جاند )ای كه برای ظهور چيزی است( داللت دارد، برخي كامالً به یك معنا دانسته)شكافتگي« رفط»قبول 

ابر حوادث عظيم اند كه انفطار غالبا در مورد پذیرش و انفعال محض در بر( و برخي تفاوت آنها را در این معرفي كرده163ص

ت همراه است ای اختيار و رضایگویي قبول كردني است كه با نحوه« تفظر»اما در رود، و بدون هر گونه اختيار به كار مي

 (.112، ص9التحقيق في كلمات القرآن الكریم، ج)

و این قول هم « پذیردآنچه شكافتن و گشودگي و ظاهر شدن را مي»است به معنای « انفطار»اسم فاعل از مصدر « مُنْفَطِرٌ»

به « مُرضِع»انكه )به معنای منسوب به انفطار، آنچه انفطار دارد( باشد، چن« ذات انفطار»ای مطرح شده كه ممكن است به معن

 (574، ص10مجمع البيان، جباشد. )معنای كسي است كه توان شير دادن دارد )ذات رضاع( مي

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 20و مشتقاتش جمعاً « فطر»ماده 

 

تواند به هم مي« به»اند كه در این صورت، در آیه قبل برگردانده« یوم»را غالبا به « ماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِالسَّ»در « ه»مرجع ضمير 

تواند به معنای سببيت باشد )یعني به سبب وقوع آن روز، چنين باشد )یعني در آن روز چنين خواهد شد( و هم مي« فيه»معنای 
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مجمع البيان، شود. )ست كه از مضمون آیه فهميده مي«امر خدا و قدرت خدا»اند مرجع ضمير، و برخي هم گفته خواهد شد(؛

 1(574، ص10ج

 

توان ق خواهد شد(، اما مياند )وعده خداوند حتما محقدانسته« خداوند»را غالبا « كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً »در « ه»مرجع ضمير 

، 10القرآن و بيانه، ج إعراب)« وعده یوم ]القيامة[»ول دانست، یعني را، نه اضافه به فاعل، بلكه اضافه به مفع« وَعدُهُ»تركيب 

ير را همين توان مرجع ضمبدانيم، بلكه مي« یوم»(، و بر اساس این حالت اخير، لزومي ندارد كه مرجع ضمير را فقط 26ص

 «امر عده تحقق فالنو»یا سایر تعابيری كه در آیات قبل درباره قيامت آمده بود، دانست، یعني « انفطار آسمان»

 حدیث

 شده است: تیع روا نيرالمومنياز ام( 1

 جادیده خدا آنچه بر اامور در رسد و آخر آفریدگان به آغاز آن پيوندد، و از ارا یهاكه موعد مقرر سر رسد، و اندازه آنگاه

 دوباره مخلوقات تعلق گرفته، فرا رسد؛

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

 د؛گرد دهيرا از بن بركند و پراكنده كند، چنانكه از هيبت جاللش، و بيم سطوتش درهم كوب كوهها

گرد هم  بخشد، و پس از پراكندگى اتيدوباره ح يدگيآورد، و پس از پوس رونيهر آن كه در زمين ]مدفون[ است ب و

 شان قرار دهد از كردارهاى پنهان و كارهاى كرده در نهان؛سازد تا مورد سوال زشانیهم متما آورد، سپس از

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

 (106-105ص ،یدي)با اقتباس از ترجمه شه 109خطبه البالغه،نهج

 فراده بالعظمة و أمر البعثو من خطبة له ع في بيان قدرة اللّه و ان

هِ مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّ حَتَّى

وَ نَسَفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا  لَهَاأَرْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَاوَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ 

                                                      
است؟  امدهین« منفطرة»به صورت « منفطر»[ چرا باشدیکلمه م انیدر پا« اء» ث،یظاهرا مونث است ]از عالئم تان« السماء» نكهیبا توجه به ا.  1

 مطرح شده است : دگاهیچند د

 در لفظ وارد شود. ثیانکه تاء ت ستین يازی( و لذا ن42، ص5به نقل إعراب القرآن )نحاس(، ج ل،یاست )نظر خل« ذات انفطار» يبه معنا «منفطر»

داد شده است شبیه در واقع، سماء اسم جنس قلم (199، ص3)معانی القرآن )فراء(، ج مذکر و مونثش تفاوت ندارداست که  یاز کلمات «سماء»

الجراد المنتشر، و الشجر انند تواند هم مذکر و هم مونث به کار رود مه صورت اسم جنس به کار رفته میتانیث دارد اما چون ب« ة»مفردي  مواردي که کلمه

 (318، ص10البحر المحیط، ج)ابوعلی فارسی، به نقل األخضر، و أعجاز نخل منقعر. 

 (642، ص4، ج)الكشاف« منفطرٌ ءٌیالسماءُ ش» ای« سقفُ السماءِ منفطرٌ »بوده است، مثال  ریدر تقد ياکلمه
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سْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الْأَعْمَالِ وَ خَبَایَا الْأَفْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِیقَيْنِ مَ فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا یُرِیدُهُ مِنْ 

 1...أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاء

 

كرب ]از دالوران و ( روایت شده است كه هنگامي كه پيامبر خدا ص از غزوه تبوک به مدینه برگشت، عمرو بن معدی2

]هول و « فزع اكبر»ان مشهور عرب[ بر ایشان وارد شد. پيامبر ص به او فرمود: عمرو! اسالم بياور تا خداوند تو را از شجاع

 هراس بسيار بزرگ[ در امان بدارد.

 گفت: محمد! فزع اكبر چيست؟ من كسي نيستم كه از چيزی بهراسم!

شود ]= مي ! همانا صيحه ]فریاد[ واحدی بر مردم زدهپنداری نيستكني و ميفرمود: عمرو! مطلب آن گونه كه حساب مي

نچه خدا بخواهد؛ ای نماند مگر اینكه بميرد، مگر آای نماند مگر اینكه برانگيخته گردد و هيچ زندهنفخ صور[ كه هيچ مُرده

ران ين ویشود و هر كه مرده است برانگيخته شود و همگي به صف شوند؛ آسمان شكافته و زمسپس صيحه دیگری زده مي

د دارای هایش همچون كوه زبانه كشد؛ پس هيچ موجوگردد و كوهها فرو ریزد و صدای برافروختن آتش شنيده شود و شعله

 اهد.روحي نيست مگر اینكه دلش از جا بكَنَد و گناهش را به یاد آرد و به خویش مشغول گردد مگر آنچه خدا بخو

 خواهي بكني؟[چكار مي عمرو! آن موقع تو كجایي؟ ]= در چنين شرایطي

 گفت: واقعا كه مطلب عظيمي گفتي.

 وی به خدا و رسولش ایمان آورد و گروهي از قومش هم ایمان آوردند ...

 158، ص1اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج

ؤْمِنْكَ اللَّهُ یُ مَعْدِیكَرِبَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَسْلِمْ یَا عَمْرُو وَ لَمَّا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَبُوکَ إِلَى الْمَدِینَةِ قَدِمَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ

النَّاسَ یُصَاحُ بِهِمْ  عُ فَقَالَ یَا عَمْرُو إِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَحْسِبُ وَ تَظُنُّ إِنَّ نِّي لَا أَفْزَمِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ وَ مَا الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ فَإِ

 وَ یَصُفُّونَ جَمِيعاً يُنْشَرُ مَنْ مَاتَ اللَّهُ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِمْ صَيْحَةٌ أُخْرَى فَصَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا یَبْقَى مَيِّتٌ إِلَّا نُشِرَ وَ لَا حَيٌّ إِلَّا مَاتَ إِلَّا مَا شَاءَ

لَعَ قَلْبُهُ وَ ذَكَرَ ذَنْبَهُ مِي بِمِثْلِ الْجِبَالِ شَرَراً فَلَا یَبْقَى ذُو رُوحٍ إِلَّا انْخَ وَ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ وَ تُهَدُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ وَ تَزْفِرُ النِّيرَانُ وَ تَرْ

مَنَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ آإِنِّي أَسْمَعُ أَمْراً عَظِيماً فَآمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ  فْسِهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَیْنَ أَنْتَ یَا عَمْرُو مِنْ هَذَا قَالَ أَلَاوَ شُغِلَ بِنَ 

 ...نَاسٌ 

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:3

يان وعده داده شده بود (، آنچه به آسمان2مي كه از هم بپاشند و پراكنده شوند )انفطار/اند و هنگاستارگان، امانِ اهل آسمان

 ود، نزدیك شود.اند و هنگامي كه به حركت درآیند آنچه به زمينيان وعده داده شده بها، امانِ اهل زميننزدیك شود؛ و كوه

                                                      
qyiamah-http://yekaye.ir/al-75- 2، حدیث368و جلسه hegr-http://yekaye.ir/al-15-25/  2، حدیث263این حدیث، قبال در جلسه .  1

 .ذکر شدنیز  4/ 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-4/
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 291الدعوات )للراوندی(، ص

 رٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَ

 فَإِذَا سُيِّرَتْ دَنَا السَّمَاءِ مَا یُوعَدُونَ وَ الْجِبَالُ أَمَنَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ النُّجُومُ أَمَنَةٌ مِنَ السَّمَاءِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ فَإِذَا تَنَاثَرَتْ دَنَا مِنْ أَْهلِ

 .مَا یُوعَدُون مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ

 تدبر

 «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ( »1

ا آشكار كردن شود. معني لغوی انفطار شكافته شدني است كه همراه بمي« منفطر»در روز قيامت و به سبب آن روز آسمان 

 باشد. )توضيح در نكات ترجمه( اما مقصود از این انفطار چيست؟

ری مد نظر باشد؛ آنگاه شكافته شدنش به معنای به هم ریختن نظام الف. این آسمان ممكن است همين آسمان ظاه

 1ریزد.شناسي موجود است كه دیگر نظام زندگي طبيعي به هم ميجهان

ر و بروز آن بسا به معنای ظهوب. این آسمان ممكن است اشاره به عوالم ماورای ماده باشد؛ آنگاه شكافته شدن آن چه

نسانها بس است؛ و اشاره است به آشكار شدن همه حقایق در قيامت، كه تحملش برای اغلب عوالم برای ساكنان این عالم ا

 دشوار است.

: به مثقلة به» ،«رٌ بِهِ مُنْفَطِ»عباس، حسن، مجاهد، قتاده و عكرمه( نقل شده كه منظور از ج. از برخي از صحابه و تابعين )ابن

: السَّماواتِ وَ الْأَرْض ثَقُلَتْ فِي» (؛ كه ظاهراً اشاره است به مضمون آیه280، ص6الدر المنثور، جاست )« وسيله آن سنگين شده

یر بار این ( یعني سنگيني آن روز بر آسمان هم سخت آمده كه گویي آسمان ز187)اعراف/« آیدبر آسمان و زمين سنگين مي

 دارد. سنگيني تَرَک برمي

 د. ...

 

 «عْدُهُ مَفْعُوالًالسَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَ( »2

 .شودميحتماً انجام ی است كه اوعده خواهد شد و اینشكافته  در قيامتآسمان 

 شناسینکته تخصصی دین

كنند این است كه قرآن، هایي كه مخالفان اسالم مطرح كرده و گاه برخي روشنفكرنمایان هم همانها را تكرار مياز تهمت

ریخته است  پيامبر ص بوده كه ایشان تحت تاثير فرهنگ زمانه خود در قالب كلماتنه كالم خداوند، بلكه مكاشفات شخصي 

ا واقع، بلكه مبتني شناسيِ قرآن، نه متناسب باند نظام كيهانشمرند این است كه مدعيو از مواردی كه به عنوان دليل خود برمي

 بر هيئت بطلميوسي است!

                                                      
است. و واضح « هوا»احاطه شدن آن با  نیدر زم اتیاز عوامل ح یكیقابل تصور است، چنانكه  نیکره زم رامونیهم در پ یختنیبه هم ر نیچن.  1

 را دچار اختالل خواهد کرد؛ و هم در ساحت ستارگان و کهكشانها قابل تصور است. ینیزم یاست که شكاف برداشتن اتمسفر تمام زندگ



107 

 

 دهد.نشان مي آیات مربوط به قيامت بخوبي بطالن این تلقي را

دهد و امكان هيچگونه تغييری در عالم در تلقي هيئت بطلميوسي، تمام تغييرات در هستي، در عالم مادون قمر رخ مي

)شكافته شدن و به هم وصل شدن مجدد( در افالک ازالً و « خرق و التيام»كنند كه فوق قمر وجود ندارد و صریحا تعبير مي

دانستند، اما در این آیه بوضوح از شكافته شدن آسمان به عنوان یك )آسمانها( را همان افالک ميابداً محال است. آنها سماوات 

 امری كه قطعا رخ خواهد داد سخن گفته شده است.

 

 «كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً( »3

 است. يحتماً انجام شدن خداوند وعده

 تأملی با خویش

اش درباره پاداش شود، آیا انتظار داریم كه وعدهزمين حتما انجام ميوقتي وعده خدا در به هم ریختن نظام آسمان و 

 خوبان و جزای بدان انجام نشود؟!

 

 «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ؛ یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً ( »4

جهان. )آسمان  شود(، و هم در متننمایاند )نوزاد پير مياش را هم در وجود انسانها ميروز قيامت، عظمت و سنگيني

 (274، ص10شكافد( )اقتباس از تفسير نور، جمي

 

 

 12/4/1396                           رَبِّهِ سَبیالً  یإِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِل   19 هی( آ73سوره مزّمّل )( 465

 ترجمه

 راهي برگزیند.قطعاً این مایه تذكر است، تا هركه خواست، به سوی پروردگارش 

 نکات ترجمه

 «تَذْكِرَة»

رود: یكي در معنای جنس نر در مقابل ماده، یا مذكر در مقابل مؤنث در اصل در دو معنای مختلف به كار مي« ذكر»ماده 

عْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ وَ ال تُطِ )« غفلت»كه نقطه مقابل « یاد و حافظه»( و دیگری در معنای 36آل عمران/، وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى)

 ( 321، ص3التحقيق في كلمات القرآن الكریم، ج) باشد.( مي24، كهف/وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيت)« نسيان»( و 28، كهف/ذِكْرِنا

ه دست آورده شود كه كه انسان به وسيله آن اطالعاتي را كه بای گفته ميگاه به حالت نفساني« ذِكر»در این معنای دوم، 

است با این تفاوت كه حفظ و حافظه را از حيث به دست آوردن و در مخزن ذهن « حفظ و حافظه»كند و همان نگهداری مي

را از حيث احضار ]مجدد[ آن مطلب در ذهن؛ و گاه به خود حضور چيزی در دل ]= ذهن[ یا « ذكر»گویند، اما نگهداشتن مي
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فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ )« ذكر قلبي»اخير است كه ذكر را به دو قسم گویند، و به همين جهت در سخن مي

كنند؛ كه هر كدام هم دو قسم دارد: ( تقسيم مي10، انبياء/لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ)« ذكر زباني»( و 63، كهف/أَنْ أَذْكُرَهُ

 (328مفردات ألفاظ القرآن، صذكر به معنای به یاد آوردن بعد از فراموشي، و ذكر به معنای تداوم در یادسپاری )

 (28، رعد/الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَال)« ذِكر»( را همانند خود كلمه 55، ذاریات/تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى)« ذِكْرَى»

ی كثرت ذكر به معنا« ذكری»اند كه ( و برخي توضيح داده343ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقيقاند )مصدر دانسته

 (329مفردات ألفاظ القرآن، صاست )

 تَذْكيری ؛ 5َ/، إبراهيماللَّهِ  أَیَّامِبِ ذَكِّْرهُمْ حالت متعدی ذكر است یعني مطلبي را به یاد كسي انداختن، )وَ« ذكَّر، یُذَكّر تذكير»

 (؛ و71، یونس/اللَّه بِآیاتِ

دش انداختم پس به یاد از باب تفعل، و واكنش انسان به تذكير است، یعني به یاد آوردن )ذكّرتُه فتذكّر یعني به یا« تذكّر»

ما در تنبه ممكن ابرده است دانسته و از یاد در این است كه در تذكر اصل مطلب را شخص مي« تنبّه»با « تذكر»آورد( و تفاوت 

 (85اللغة، ص الفروق فياست شخص اصال معرفتي به موضوع مرود بحث نداشته باشد و با تنبه او را متوجه آن موضوع كنيم. )

در ( و گاه ادغامي 80نعام/ا ،تَتََذكَّرُونَ فَال أَآید )رود گاه به صورت معمولي )تذكّر( ميبه باب تفعُّل مي« ذكر»وقتي ماده 

به « یتذكّر»شوند( و شود و در هم ادغام مينزدیك است به آن تبدیل مي« ذ»به لحاظ تلفظي به « ت»دهد )حرف آن رخ مي

 .(269، بقره/الْأَلْبابِ أُولُوا إِالَّ یَذَّكَّرُ ما وَآید )درمي«  یذَّكّر»صورت 

دهد و گاه به صورتي است نزدیك است( نيز رخ مي این ادغام در باب افتعال )كه به لحاظ معنایي بسيار به معنای تفعل

« مُذتكر»( و 45، یوصف/ةأُمَّ  بَعْدَ ادَّكَرَ وَ آید )در مي« ادّكر»به صورت « اذتكر»شوند و تبدیل مي« د»كه هر دو حرف به حرف 

اند كه اساسا در قبيله ربيعة )از كرده ( البته برخي این دیدگاه را مطرح15، قمر/مُدَّكِرٍ مِنْ فَهَلْآید )درمي« مُدَّكِر»به صورت 

 لسان) است. بر اساس تلفظ ربيعة« ادّكر»شده است و این كلمه تلفظ مي« الدكر»به صورت « الذكر»های مهم آن زمان( عرب

 (290ص ،4ج العرب،

 كلمات فى التحقيقر )تدهد به نحوی خفيفبر وزن تفعله را برخي معتقدند كه همان معنای تفعيل )تذكير( مي« تَذْكِرَة»

 شوداند كه به معنای آن چيزی است كه مایه یادآوری و تذكر مي(  اما اغلب در توضيح تذكره گفته343ص ،3ج الكریم، القرآن

اند كه آن موعظه و نصيحتي است كه با آن، آنچه را باید بدان عمل شود متذكر و برخي افزوده (329مفردات ألفاظ القرآن، ص)

 1(457ص ،10ج البيان، مجمعشوند )مي

بار آن  18وده و ب« یاد و حافظه»بار آن در معنای  274بار در قرآن كریم به كار رفته است كه  292این ماده و مشتقاتش 

 به كار رفته است.« كُور، ذُكْران، ذُذَكَرَیْنِذَكَر، »و با مشتقات: « جنس نر»در معنای 

                                                      
 علیه یعمل ما بها یذکر التی الموعظة التذکرة.  1
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 حدیث

 :ازجمله ؛1پرسدمي كریم قرآن آیات از برخي تاویل و تفسير از و رسدمي ع كاظم امام خدمت فضيل بن محمد (1

 (19)مزمل/« است تذكر مایه این قطعاً»گفتم: 

 ]اميرالمومنين ع[ است.« والیت»فرمود: همان 

 435ص ،1ج الكافي،

 قَوْلِ  عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الْمَاضِي الْحَسَنِ أَبِي عَنْ ضَيْلِالْفُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 الْوَلَایَةُ. تَذْكِرَةٌ؟ قَالَ هذِهِ  إِنَّ قُلْتُ جَلَّ... وَ عَزَّ اللَّهِ

 

 ( در منابع اهل سنت، از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه فرمودند:2

 راهي پروردگارش سوی به خواست، هركه پس»هایش در دنياست؛ درختي در بهشت هستيم و شاخههمانا من و اهل بيتم 

 (19)مزمل/« .برگزیند

 [.رفته استبرگ پروردگارش سوی به ، راهي]در نقل دیگری پایان حدیث چنين است: پس هر كه به ما متمسك شود

 : قال سلمآله و  و عليه اهلل صلى النبي إلى بسنده العزیز عبد وعن

 .سَبِيلًا رَبِّهِ إِلى اتَّخَذَ بِنَا[ تَمَسَّكَ مَنْ]فَ شاءَ نمَفَ الدُّنْيَا، فِي أَغْصَانُهَا وَ الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٌ بَيْتِي أَهْلُ وَ أَنَا

 ؛ 296، ص5شرف المصطفي ]شرف النبوة[ )ابوسعد النيسابوری(، ج

 ؛ 16، ص1الطبریّ(، ج الدین العقبى في مناقب ذوی القربي )محبّ ذخائر

 4412، ص2الهيثمي(، ج حجرالصواعق المحرقة )ابن

                                                      
http://yekaye.ir/al- 1حدیث 456و جلسه /hegr-http://yekaye.ir/al-15-45 3حدیث 284. فرازهایی از این روایت در جلسه 1

11-73-muzzammil/ .گذشت 

 . این دو حدیث هم حاوي دو تذکر بود: 2

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ  اللَّهِ رَسُولِ عَلَى السَّلَامِ مَعْنَى مَا اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ الرَّقِّیِّ کَثِیرٍ بْنِ  دَاوُدَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَفَعَهُ  أَصْحَابِنَا بَعْضُ

 یُسَلِّمَ أَنْ وَعَدَهُمْ وَ اللَّهَ یَتَّقُوا أَنْ وَ یُرَابِطُوا وَ یُصَابِرُوا وَ یَصْبِرُوا أَنْ وَ الْمِیثَاقَ عَلَیْهِمُ خَذَأَ شِیعَتَهُمْ خَلَقَ وَ الْأَئِمَّةِ جَمِیعَ وَ ابْنَیْهِ  وَ ابْنَتَهُ وَ وَصِیَّهُ  وَ نَبِیَّهُ  خَلَقَ لَمَّا

 وَ السَّلَامِ  مِنَ اللَّهُ یُبَدِّلُهَا تِیالَّ الْأَرْضِ وَ عَدُوِّهِمْ مِنْ  یُرِیحَهُمْ وَ الْمَرْفُوعَ السَّقْفَ  لَهُمُ رَیُظْهِ  وَ الْمَعْمُورَ  الْبَیْتَ لَهُمُ یُنَزِّلَ أَنْ وَ الْآمِنَ الْحَرَمَ وَ الْمُبَارَکَةَ الْأَرْضَ لَهُمُ

 وَ بِذَلِكَ الْمِیثَاقَ یعَتِهِمُشِ وَ  الْأَئِمَّةِ جَمِیعِ عََلى ص اللَّهِ رَسُولُ أَخَذَ وَ یُحِبُّونَ مَا هَافِی لَُهمْ یَكُونَ  أَنْ وَ لِعَدُوِّهِمْ فِیهَا خُصُومَةَ لَا قَالَ فِیها شِیَةَ ال لَهُمْ افِیهَ مَا یُسَلِّمُ

 (451ص ،1ج )الكافی، .فِیهِ مَا بِجَمِیعِ لَكُمْ السَّلَامَ یُعَجِّلَ وَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُیُعَجِّ  أَنْ لَعَلَّهُ اللَّهِ عَلَى لَهُ  تَجْدِیدٌ وَ الْمِيثَاقِ نَفْسِ تَذْكِرَةُ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا

 رَسُولُ قَالَ  قَالَ ع لِیٍّعَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَّدٍمُحَ بْنِ  جَعْفَرِ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ  مُوسَى حَدَّثَنِی مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا

 أَمْرِ  مِنْ ءٍشَیْ عَلَى کَانَ اإِذَ وَ  فَلْیَمْكُثْ آخِرَتِهِ أَمْرِ مِنْ ءٍشَیْ عَلَى أَحَدُکُمْ کَانَ ذَاإِ وَ أَحَدُکُمْ فَلْیُطِلِ مُرَائِی إِنَّكَ فَقَالَ  صَلَاتِهِ فِی الشَّیْطَانُ أَحَدَکُمُ أَتَى إِذَا ص اللَّهِ

 (33ص ،(األشعثیات) ریات)الجعف .الْآخِرَةِ رَةُ تَذْكِ فَإِنَّهَا فَأَسْرِعُوا الْجَنَائِزِ إِلَى دُعِیتُمْ اإِذَ وَ الدُّنْیَا یُذَکِّرُ فَإِنَّهُ فَأَبْطِئُوا الْعُرُسَاتِ إِلَى دُعِیتُمْ إِذَا وَ فَلْیَرْجُ الدُّنْیَا

http://yekaye.ir/al-hegr-15-45/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
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 تدبر

 

 شاء چه چيزی را؟ متذكر شدن را )احسن الحدیث( خدا را 

 «رَبِّهِ سَبيالً يإِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فََمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِل( »1

 .ندیبرگز يپروردگارش راه یركه خواست، به سوتذكر است، تا ه آنچه در آیات قبل درباره قيامت گفته شد همگي مایه

 شناسینکته تخصصی انسان

رنامه دارند مجبورش انسان در این دنيا، نه به حال خود رها شده است كه كاری به كار او نداشته باشند، و نه چون برایش ب

 كنند كه آن برنامه را انجام دهد.مي

ر نيست كه به این دش باید بخواهد كه به این برنامه ملتزم شود؛ او مجبواند )= شریعت(، اما خوبرایش برنامه تهيه كرده

كند، در قيامت بيچاره دهد، و اگر به این برنامه عمل نبرنامه عمل كند، اما این برنامه تنها مسير صحيح زندگي او را سامان مي

 شود.مي

 

 «سَبيالً رَبِّهِ يإِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فََمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِل» (2

 شود(آن چيزی است كه مایه تذكر مي« تذكره)»راه خدا را در پيش گرفتن نيازمند تذكر و تذكر دهنده است. 

 

 «رَبِّهِ سَبيالً يإِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فََمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِل( »3

تما در كار آن مبلغ باشد؛ بلكه این گونه نيست كه اگر مخاطبان یك مبلغ دین راه هدایت را در پيش نگرفتند، اشكال ح

 كه راه خدا را در پيش گيرد.« بخواهد»نهایتا خود مخاطب باید 

قطعا نه هيچ سخني به تاثيرگذاری قرآن كریم است و نه هيچ انساني توان اثرگذاری پيامبر اكرم ص را دارد؛ با این حال، 

 « خواستند راه خدا را در پيش گيرند.نمي»مشركان قریش 

 

 «رَبِّهِ سَبيالً يمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلفَ( »4

 چرا؟«. الي ربه»بلكه فرمود « الي اهلل»نفرمود 

ناچار گویند راه خدا را بروید، نه راهي بيگانه از وجود ما كه صرفاً چون خدای قدر قدرتي در كار است الف. اگر به ما مي

 رساند.مربي ماست و ما را به نهایت كمالي خودمان ميباشيم سخنش را اطاعت كنيم؛ بلكه چون او رب، پروردگار و 

 شناسینکته تخصصی انسان

اند كه تسليم شدن در برابر هر هدفي، مستلزم از خود بيگانگي است؛ زیرا آن هدف، ها مدعيبرخي از اگزیستانسياليست

به چيزی غير از خودم شده، پس  های من مربوطمن است و اگر همه هم و غم من، آن باشد، پس همه دغدغه« خود»غير از 
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كنند و معتقدند اصيلترین اصل انساني، آزادی و تسليم نشدن در ام؛ و بر همين اساس، خدا را هم انكار مياز خودم بيگانه شده

 است. -حتي خداوند  –برابر هر چيزی 

اشي از درک نادرست آنها از ( بخوبي نشان داده است كه این تحليل ن305-284البالغه، صشهيد مطهری )سيری در نهج

 آزادی و از خداست:

« من»است؛ زیرا با هر تغييری، « از خود بيگانگي»اگر تحليل آنها از آزادی درست باشد، هر حركت و هر تغييری، مستلزم 

 ام! دیگر آن فرد قبلي نيستم؛ پس از خود بيگانه شده

حالي كه او موجودی در طول ماست و حقيقت وجود ما اند؛ در همچنين آنها خدا موجودی در عرض ما قلمداد كرده

به اوست. ما هيچ نيستيم مگر شعاعي از تجليات او. و حركت به سمت او حركت به سمت یك موجود بيگانه از « عين الربط»

 من نيست.

 پس،

 ام حركت كنم، از خود بيگانه نخواهم شد؛ اوال اگر من مسير خود حقيقي

 ای است كه همه حقيقت من در گروی ارتباط با اوست؛ایيو ثانيا، خدا آن حقيقت نه

 پس،

كند، بلكه برگشت به سوی او، برگشت به اصل و اساس ماست؛ و این تنها هدفي است كه تنها ما را از خود بيگانه نمي

 رساند. مان ميما را به خود حقيقي

 ب. ...

 

 

مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذینَ مَعَكَ وَ اللَّهُ  یأَنَّكَ تَقُومُ أَدْن إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ   20 هی( آ73سوره مزّمّل )( 466

وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی  یمِنْكُمْ مَرْض أَنْ سَیَكُونُیُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ 

سَبیلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً  الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فی

 13/4/1396    غَفُورٌ رَحیمٌوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَحَسَناً وَ ما تُقَدِّمُ

 ترجمه

ت[ قيام داند كه در حقيقت تو كمتر از دوسوم شب یا نيمي از آن یا یك سوم آن را ]به عبادبه یقين پروردگارت مي

فرماید ]= اندازه شب و روز به كني؛ و نيز جماعتي از كساني كه با تو هستند؛ و خداوند است كه شب و روز را مقدر ميمي

شود آید، اكنون هرچه ميسر ميداند كه هرگز توان مراعات ]دقيق[ آن را نخواهيد داشت پس با شما كنار ميدست اوست[، مي

گردند در حالي كه فضل خداوند ه در ميان شما بيماراني خواهند بود، و دیگراني هم كه در زمين ميداند كاز قرآن بخوانيد؛ مي
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نمایند؛ پس آنچه ميسر شد از آن بخوانيد و نماز كنند[، و دیگراني هم كه در راه خدا كارزار ميجویند ]روزی طلب ميرا مي

ای كه برای خودتان از پيش بفرستيد آن را نزد خدا خواهيد هر خوبي بپا دارید و صدقه بدهيد و به خداوند وامي نيكو دهيد؛ و

 تر، و از خداوند آمرزش بطلبيد كه همانا خداوند بسيار آمرزنده و رحيم است.یافت بهتر و با پاداشي عظيم

 اختالف قرائات

 دو گونه قرائت شده است:« ثلثه و نصفه»دو كلمه 

كمتر از دو »شود: ؛ یعني سه گزینه مطرح شده چنين مي«أدني»شود به عطف ميثلثَه(، كه  و به صورت منصوب )نصفَه

عاصم، حمزه، كثير( و كوفه )؛ كه در ميان قرائات سبع، این قرائت اهل مكه )ابن«یك سوم شب»و « نيمي از شب»، «سوم شب

 ست.، زید بن علي، بوده امحيصن، اعمش؛ و از قرائات شاذه، قرائت ابن«خلف»كسائي(؛ و از قرائات عشر، قرائت 

كمتر از »شود: ، یعني سه گزینه مطرح شده چنين مي«الليل ثُلُثَيِ»شود به ثلثِه(، كه عطف مي و به صورت مجرور )نصفِه

؛ كه در ميان قرائات سبع، این قرائت اهل مدینه )نافع(، شام «كمتر از یك سوم شب»و « كمتر از نيمي از شب»، «دو سوم شب

و بصره )ابوعمرو(؛ و از قرائات عشر، قرائت ابوجعفر، یعقوب؛ و از قرائات شاذه، قرائت یزیدی و حسن بصری،  عامر()ابن

 1 (575؛ الكامل المفصل في القرائات االربعة عشر، ص319ص ،10ج المحيط، البحر ؛575ص ،10ج البيان، بوده است. )مجمع

                                                      
 :نشد اشاره متن در ندارد معنا در تاثیري چون که اندکرده قرائت گونه دو هم را «ثُلُثَیِ».  1

 بإسكانها: الكامل صاحب ذکر فیما قنبل عن مجاهد، ابن و هشام و السمیفع ابن و حیوة أبو و شیبة و الحسن و الالم؛ بضم «ثُلُثَیِ مِنْ»: الجمهور قرأ

 (319ص ،10ج التفسیر، فى المحیط البحر. )اللوامح صاحب ذکر فیما عامر ابن و نافع عن ذلك جاء و ،[ثُلْثَیِ]

 :است کرده نقل سوره این در قرائت اختالف درباره االصول جامع از را حدیثی 208-207ص ،31ج األنوار، بحار در مجلسی مرحوم

 الْخَطَّابِ، بْنِ عُمَرَ عَنْ بِأَسَانِیدِهِمْ، النَّسَائِیُّ وَ دَاوُدَ وأَبُ وَ مَالِكٌ وَ مُسْلِمٌ وَ الْبُخَارِيِّ عَنِ ،(939 حدیث 478 -477ص ،2ج) الْأُصُولِ جَامِعِ فِی رُوِيَ وَ

 حُرُوفٍ  عَلَى یَقْرَؤُهُ هُوَ افَإِذَ لِقِرَاءَتِهِ فَاسْتَمَعْتُ سَلَّمَ وَ[ آلِهِ وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ ىصَلَّ اللَّهِ رَسُولِ حَیَاةِ فِی الْفُرْقَانِ سُورَةَ یَقْرَأُ حِزَامٍ بْنِ حَكِیمِ بْنَ هِشَامَ سَمِعْتُ: قَالَ

 الَّتِی السُّورَةَ هَذِهِ أَقْرَأَكَ مَنْ: فَقُلْتُ بِرِدَائِهِ، فَلَبَبْتُهُ سَلَّمَ حَتَّى فَتَرَبَّصْتُ لصَّلَاةِ،ا فِی أُسَاوِرُهُ فَكِدْتُ سَلَّمَ وَ[ آلِهِ  وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  یَقْرَأَنِیهَا لَمْ  کَثِیرَةٍ

 مَا غَیْرِ عَلَى أَقْرَأَنِیهَا قَدْ َسلَّمَ وَ[ آلِهِ وَ ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ  کَذَبْتَ،: قُلْتُفَ سَلََّم، وَ[ آلِهِ وَ ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ أَقْرَأَنِیهَا: قَالَ تَقْرَؤُهَا؟ سَمِعْتُكَ

 صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ . اتَقْرَأْنِیهَ لَمْ حُرُوفٍ عَلَى الْفُرْقَانِ سُورَةَ یَقْرَأُ هَذَا سَمِعْتُ یإِنِّ: فَقُلْتُ ،[آلِهِ  وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ  إِلَى أَقُودُهُ بِهِ فَانْطَلَقْتُ قَرَأْتَ،

 .هِشَامُ یَا اقْرَأْ  أَرْسِلْهُ،: سَلَّمَ وَ[ آلِهِ  وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ

 فَقَالَ أَقْرَأَنِی، الَّتِی الْقِرَاءَةَ رَأْتُهُ فَقَ. عُمَرُ یَا اقْرَأْ : قَالَ ثُمَّ  أُنْزِلَتْ، کَذَلِكَ: سَلَّمَ وَ[ آلِهِ  وَ ] یْهِعَلَ اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ یَقْرَأُ، سَمِعْتُهُ الَّتِی الْقِرَاءَةَ عَلَیْهِ فَقَرَأَ

 .الْجَمَاعَةُ أَخْرَجَهُ: لْأُصُولِ ا جَامِعِ فِی قَالَ. مِنْهُ تَیَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا أَحْرُفٍ سَبْعَةِ عَلَى زِلَأُنْ الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ أُنْزِلَتْ، کَذَلِكَ: سَلَّمَ وَ[ آلِهِ  وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ

 سبعة على القرآن لأنز باب القرآن، فضائل فی 21 ،20/  9 البخاري: است شده داده آدرس چنین مذکور جماعت االصول، جامع کتاب تعلیقه در

 اهلل قول باب التوحید، فیو[ 479:ص] بعض، فی بعضهم الخصوم کالم باب الخصومات، وفی کذا، وسورة البقرة سورة: یقول أن بأساً  یر لم من وباب أحرف،

 باب الصالة، فی( 1475) رقم داود وأبو أحرف، سبعة على أنزل القرآن أن بیان باب الصالة، فی( 818) رقم مسلم وأخرجه ،{ منه تیسر ما فاقرؤوا} تعالى

 الصالة، فی 152 - 150/  2 والنسائی أحرف، سبعة على أنزل القرآن أن جاء ما باب القراءات، فی( 2944) رقم والترمذي أحرف، سبعة على القرآن أُنزل

 .القرآن فی جاء ما باب القرآن، فی 201/  1 والموطأ القرآن، جامع باب

 [العلمیة الكتب دار ط - شعبان صالح أیمن تعلیق]
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مطرح شده كه مرجع  ایم؛ اما این احتمال همبرگردانده« الليل»را به  «نصفه و ثلثه»در حالت فوق، مرجع ضمير در دو كلمه 

 (؛ آنگاه 575ص ،10ج البيان، باشد )مجمع« ثلثي الليل»ضمير، 

و سومِ دیك سومِ »و « نصفِ دوسوم شب ]= یك سوم[»، «كمتر از دوسوم شب»شود: در قرائت اول معنای آیه چنين مي

 «.شب ]= یك ششم[

كمتر از »و « كمتر از نصفِ دوسوم شب ]= كمتر از یك سوم[»، «كمتر از دوسوم شب»شود: چنين ميو در قرائت دوم 

 «.یك سومِ دو سومِ شب ]= كمتر از یك ششم[

 شان نزول آیه آخر

یا یك سوم یا دوسوم شب را به عبادت  ای از مومنان نيمي از شب( روایت شده است كه پيامبر اكرم ص و عده1

اند و گاه از ترس اینكه مبادا دانستند چه اندازه از شب مشغول عبادت بودهایستادند؛ اما این برایشان سخت بود چرا كه نميمي

                                                      
 یوسف، بن اهلل عبد احدثن: قال( 3/160) والبخاري الرحمن، عبد حدثنا: قال( 277( )1/40) وأحمد( . 142) صفحة( الموطأ) مالك أخرجه: صحیح

( 10) القرآن فضائل وفی (919) الكبرى وفی ،( 2/150) والنسائی القعنبی، حدثنا: قال( 1475) داود وأبو یحیى، بن یحیى حدثنا: قال( 2/202) ومسلم

 .القاسم ابن عن أسمع وأنا علیه، قراءة مسكین بن والحارث سلمة، بن محمد أخبرنا: قال

 بن عروة عن الزهري، نع مالك، عن - القاسم وابن مسلمة، بن اهلل عبد والقعنبی ویحیى، یوسف، بن اهلل وعبد مهدي، بن الرحمن عبد - خمستهم

 .فذکره القاري، عبد بن الرحمن عبد عن الزبیر،

: قال نافع، بن الحكم ثناحد: قال( 297( )1/43) وفی. معمر أنبأنا: قال الرزاق، عبد حدثنا: قال( 296( )1/42) ،( 278( )1/40) أحمد وأخرجه* 

 حدثنی: قال عفیر، بن عیدس حدثنا: قال: قال( 276) والبخاري شهاب، ابن أخی ابن حدثنا: قال یعقوب، حدثنا: قال( 2375( )1/263) وفی شعیب، أنبأنا

 عقیل، عن اللیث، حدثنا: قال ر،بكی بن یحیى حدثنا: قال( 9/194) وفی شعیب، أخبرنا: قال الیمان، أبو حدثنا: قال( 6/239) وفی عقیل، حدثنی: قال اللیث،

 أخبرنا: قاال. حمید بن وعبد إبراهیم بن إسحاق وحدثنا( ح) یونس، أخبرنی: قال وهب، ابن أخبرنا: قال یحیى، بن حرملة حدثنی: قال( 2/202) ومسلم

 والنسائی معمر، أخبرنا: قال ق،الرزا عبد حدثنا: قالوا واحد، وغیر الخالل، علی بن الحسن حدثنا: قال( 2943) والترمذي معمر، أخبرنا: قال الرزاق، عبد

 .یونس أخبرنی: قال وهب، ابن حدثنا: قال األعلى، عبد بن یونس أخبرنا: قال( 920) الكبرى وفی( . 2/151)

 الرحمن وعبد مخرمة، نب المِسور أن الزبیر، ابن عروة أخبرنی: قال الزهري، عن - ویونس وعقیل، شهاب، ابن أخی وابن وشعیب، معمر،- خمستهم

 نصر أخبرنا: فقال( 918) رىالكب وفی ،( 2/150) والنسائی( . 158( )1/24) أحمد وأخرجه. * فذکره الخطاب، بن عمر سمعا أنهما أخبراه، القاري عبد بن

 .علی ابن

 لیس. فذکره مخرمة، بن المسور عن الزبیر، بن عروة عن الزهري، عن معمر، عن األعلى، عبد بن األعلى عبد عن - ونصر حنبل، بن أحمد - کالهما

 ( .القاري عبد بن الرحمن عبد) فیه
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 ،10ج البيان، مجمع)خاستند تا اینكه خداوند با این آیه بر آنها تخفيف داد. ادت برميبه اندازه الزم نشده باشد كل شب را به عب

 2(520ص ،5ج البرهان،؛ 5691ص

 حضرت علي ع و ابوذر است.« هستند تو با كه كساني»عباس روایت شده كه مقصود از ( همچنين از ابن2

 5753ص ،10ج البيان، ؛ مجمع387ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

                                                      
 هذه علی یقومون معه المؤمنین من طائفة و ص النبی کان و رأیه إلی موکوال جعله و باللیل القیام الساعات هذه فی ص نبیه سبحانه اهلل . خیر 1

 اهلل خفف حتی الواجب القدر یحفظ ال أن مخافة کله اللیل یقوم فكان اللیل من بقی کم و صلی کم یدري ال منهم الرجل فكان علیهم ذلك شق و المقادیر

 أَیُّهَا یا» تقرأ لست أ فقال ص اهلل رسول قیام عن أنبئینی لعائشة قلت قال هشام بن سعید عن أوفی بن زرارة عن قتادة عن السورة؛ و هذه بآخر عنهم

 حتی السماء فی شهرا عشر اثنی خاتمتها اهلل أمسك و حوال أصحابه و اهلل نبی فقام السورة هذه أول فی اللیل قیام افترض اهلل فإن قالت بلی قلت «الْمُزَّمِّلُ

 فریضة. کان أن بعد تطوعا اللیل قیام فصار التخفیف السورة هذه آخر فی اهلل أنزل

 أن السورة هذه نزول فی السبب أن»(: السالم علیهما) اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن روي: قال للشیبانی،( مخطوط 303ص ،3ج البیان، نهج) فی.  2

 بالتخفیف السورة فنزلت علیهم، و علیه ذلك فشق قیامهم، کثرة من أقدامهم تورمت حتى للصالة کله اللیل أصحابه و هو یقوم کان( آله و علیه اهلل صلى) النبی

 .«تطیقوه لن أي تُحْصُوهُ  لَنْ أَنْ عَلِمَ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ یُقَدِّرُ اللَّهُ وَ: تعالى قوله فی عنهم و عنه

 . همچنین این روایت: 3

: قَالَ النَّضْرِ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ أَبِی حَدَّثَنَا السِّیرَافِیُّ مَهْدِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عُبَیْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنِ بْنُ عَقِیلُ أَخْبَرَنَا

 تُصَلِّی تَقُومُ  مُحَمَّدُ  یَا نَّكَأَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ: تَعَالَى قَوْلِهِ [ فِی] عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ  عَطَاءٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ السُّدِّيِّ  مَرْوَانَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ الْحَبَطِیُّ سُلَیْمَانَ بْنُ  أَیُّوبُ حَدَّثَنِی

 وَ  عَلِیٌّ مَعَهُ اللَّیْلَ مَقَا مَنْ أَوَّلُ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ ص اللَّهِ  رَسُولِ مَعَ صَلَّى نْمَ فَأَوَّلُ:[ الَقَ] مَعَكَ الَّذِینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ -ثُلُثَهُ  وَ نِصْفَهُ وَ اللَّیْلِ ثُلُثَیِ مِنْ أَدْنى

 (387ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل )شواهد. عَلِیٌّ مَعَهُ هَاجَرَ مَنْ أَوَّلُ وَ عَلِیٌّ مَعَهُ بَایَعَ مَنْ أَوَّلُ

 مَعَكَ الَّذِینَ  مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّیْلِ ثُلُثَیِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ أَنَّكَ لَمُیَعْ رَبَّكَ إِنَّ قَوْلِهِ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ السُّدِّيِّ تَفْسِیرِ و نیز: 

 (14ص ،2ج طالب، أبی آل مناقب. )طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ صَلَّى مَنْ فَأَوَّلُ

شمرند، آمده است برمی و اینكه عبارت آخر این آیه در شان امیرالمومنین نازل شده است. در روایتی که هفتاد خصلت اختصاصی حضرت امیر ع را

 دهند.ش به او چنین پاسخ میکنند. در یكی از مواردکه شخصی درباره مراد از تك تك این خصلتها سوال می

 قَالَ  الْكُوفِیُّ عَامِرٍ  نِ بْ الْفَضْلِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ  الْحُسَیْنِ أَبُو لَنَا رَوَى قَالَ انَشَاذَ  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ  أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الوَرَّاقُ هُوَ وَ الطَّحَّانُ عَمْرَوَیْهِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ عِیسَى أَبُو حَدَّثَنَا الَقَ عَلَیْهِ قِرَاءَةً الْبَزَّازُ الْفَزَارِيُّ الْفَرَزْدَقِ بْنُ  الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 نَبِیّاً  فِینَا اللَّهُ یَبْعَثُ إِنْ تَقُولُ  کَانَتْ الْعَرَبَ أَنَّ یَتَحَدَّثُونَ النَّاسَ لَقِیتُ: الَقَ دَأْبٍ ابْنِ أَصْحَابِ مِنْ وَاحِدٍ غَیْرِ عَنْ  أَسْبَاطٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ  مُوسَى بْنُ الْحَسَنُ 

 خِصَالًا جِدُوایَ  فَلَمْ سَبْعِینَ عَنْ فَضْلًا وَاحِدٍ فِی خِصَالٍ عَشْرُ یَجْتَمِعُ هَلْ وافَتَّشُ وَ فَنَظَرُوا الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا ارِمِمَكَ  مِنْ خَصْلَةً سَبْعُونَ أَصْحَابِهِ  بَعْضِ فِی یَكُونُ

 الدُّنْیَا وَ لِلدِّینِ مُوعَةٌمَجْ خِصَالٌ أَحَدٍ فِی یَجْتَمِعْ فَلَمْ النَّظَرِ أَهْلَ ذَلِكَ فِی لنَّاظِرُا کَانَ وَ الْعَرَبِ فِی فَتَّشُوا وَ نَظَرُوا ثُمَّ دَأْبٍ ابْنُ  ... قَالَ الدُّنْیَا وَ لِلدِّینِ  مُجْتَمِعَةً 

 إِذْ  بِذَلِكَ أَوْلَاهُمْ وَ النَّاسِ أَحَقَّ کَانَ وَ  الْأَعْمَالَ أَحْبَطَ  وَ الْقُلُوبَ أَنْغَلَ سَداً حَ عَلَیْهَا فَحَسَدُوهُ ع طَالِبٍ  أَبِی بْنِ عَلِیِّ فِی إِلَّا کَرِهُوا وَ أَحَبُّوا مَا عَلَى بِاالضْطِرَارِ 

 ...ص النَّبِیِّ مَغَازِي فِی الْمُشْرِکِینَ مِنَ  قَتَلَ مَنْ  قَتْلِهِ فِی الدِّینُ بِهِ اعْتَزَّ وَ ص الرَّسُولَ بِهِ نَصَرَ وَ الْمُشْرِکِینَ بُیُوتَ بِهِ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ هَدَمَ

 147ص اإلختصاص،
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 الْحِبَرِیُّ  الْحَكَمِ نُبْ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا السَّبِيعِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ يُّعَلِ أَخْبَرَنَا عِنْدِی بِخَطِّهِ هُوَ الْحَافِظُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْحَاكِمُ أَخْبَرَنَا

 أَنَّكَ  یَعْلَمُ  كَ رَبَّ إِنَّ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ  أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ حُمَيْدٍ، بْنُ عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ  بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا

 .ذَرٍّ أَبُو وَ عَلِيٌّ: الَقَ مَعَكَ الَّذِینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ

 حدیث

http://yekaye.ir/al-شود درباره وقت نماز شب در قرآن، نيز به این آیه مربوط مي 446جلسه 2توجه: حدیث

2-1-73-muzzammil/ 1 .كه چون قبال اشاره شده بود مجددا تكرار نشد 

 ر این آیه روایت شده است:( از امام باقر ع در تفسي1

                                                      
 یَتَعَجَّلْ  فَلَمْ نِیَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ بِمَالِهِ مُحْسِناً جَاهَدَ لِمَنْ الْمَآبِ جَزِیلِ وَ الذُّخْرِ وَ بِالثَّوَابِ أَخْبَرَهُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ قَالَ قَالُوا بِالْوَعْدِ التَّصْدِیقُ فَمَا ... قَالَ

 لَا أَنْ اللَّهَ عَاهَدَ وَ لْقِیَامَةِا یَوْمَ کَامِلًا مُجْتَمِعاً لِیَأْخُذَهُ ثَوَابَهُ تَرَكَ وَ عِنْدَهُ کَانَ يلِلَّذِ َأحَدٍ عَلَى نَفْسَهُ یُفَضِّلْ لَمْ وَ الْآخِرَةِ ثَوَابِ مِنْ عِوَضاً الدُّنْیَا ثَوَابِ مِنْ شَیْئاً

 اللَّه عِنْدَ تَجِدُوهُ خَیْرٍ  مِنْ لِأَنْفُسِكُمْ مُواتُقَدِّ  ما وَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ  إِلَّا جَبِینُهُ  فِیهِ رَشَحَ وَ بَدَنَهُ فِیهِ أَتْعَبَ مِمَّا ءٌشَیْ  لَهُ یَفْضُلَ لَا وَ الْبُلْغَةِ  بِقَدْرِ إِلَّا الدُّنْیَا مِنَ  یَنَالَ 

 اینكه جمله از پرسندمی هم سواالتی و رسندمی ع عسكري حسن امام خدمت ع زمان امام والدت مناسبت به تهنیت منظور به شیعیان از اي. عده 1

 این که دهندمی توضیح حضرت. است کرده تعیین را آنها خود ص پیامبر و است نیامده قرآن در یومیه نمازهاي وقت که رسیده چنین ما نظر به گویندمی

 :اینكه به رسندمی تا است شده تعیین قرآن در زمانها

 خداوند را این و آورد؛ را( 58/نور) «عشاء نماز از بعد» تعبیر که آنجایی آمد خداوند کالم این در مطلب این بیان و کرد؛ بیان هم را شب نماز و …

 و بیشتر؛ یا کمتر اندکی ای آن نصف! خیز پا به اندکی جز را شب! پیچیده خود به جامه اي»: فرمود و است شب نماز آن، از بعد: که کرد یاد کتابش در

 یك یا آن نصف یا شب از مسوّ دو به نزدیك تو که داندمى پروردگارت همانا»: فرمود و کرد تبیین را «بیشتر و نصف» این و «بخوان ترتیل به را قرآن

 .سوره آخر تا( 20/مزمل) «کندمى گیرىاندازه را روز و شب که خداست و تواند، با که کسانى از گروهى نیز و خیزي؛برمى[ نماز به] را آن سوّم

 348ص الكبرى، الهدایة

 بْنُ  أَحْمَدُ وَ یدٍ،سَعِ بْنِ  مُحَمَّدِ وَ حَاتِمٍ  ابْنَا طَالِبٌ  وَ  عَتَّابٌ وَ إِبْرَاهِیمَ  نُ بْ الْحُسَیْنُ وَ مَسْعُودٍ  بْنُ  الْحَسَنُ وَ أَنَا خَرَجْتُ : قَالَ الْجَوْهَرِيِّ  مَهْدِيٍّ  بْنِ  عِیسَى عَنْ

 بِالْبُكَاءِ  بَدَأْنَا( السَّلَامُ عَلَیْهِ ) الْحَسَنِ  مُحَمَّدٍ  أَبِی سَیِّدِنَا عَلَى دَخَلْنَا فَلَمَّا … نِ مِائَتَیْ وَ خَمْسِینَ  وَ  سَبْعٍ سَنَةِ  فِی سَامَرَّا إِلَى جُنْبُلَا مِنْ  جِنَانِ بْنُ  أَحْمَدُ وَ  الْخَصِیبِ،

 … التَّهْنِئَة قَبْلَ

 مَا اللَّهُ رَحِمَكَ: مِنَّا قَائِلٌ فَقَالَ  اللَّهِ کِتَابِ فِی مُنَزَّلَةٌ الْخَمْسُ  لَا وَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سُنَّةٌ أَوْقَاتَهَا وَ  الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ إِنَّ سَیِّدُنَا فَقَالَ

 هِیَ  وَ رَسُولِهِ عَلَى تَعَالَى وَ هُسُبْحَانَ اللَّهُ فَرَضَ کَمَا الْبَیْتِ أَهْلِ عِنْدَ فَهِیَ الْخَمْسِ لَوَاتُصَ أَمَّا: فَقَالَ  بِهِ  اللَّهُ أَمَرَهُ مَا إِلَّا( آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ اسْتَسَنَّ

 .اؤُهأَسْمَ تَقَدَّسَتْ اللَّهِ کِتَابِ مِنْ  لَكُمْ أُبَیِّنُهَا أَوْقَاتٍ سِتَّةِ فِی رَکْعَةً خَمْسِینَ وَ إِحْدَى

: قَوْلِهِ فِی حَكَى للَّیْلِا صَلَاةُ بَعْدِهَا مِنْ وَ سَمَّاهَا وَ کِتَابِهِ فِی اللَّهُ ذَکَرَهَافَ «الْعِشَاءِ صَلَاةِ بَعْدِ مِنْ وَ» قَوْلِهِ فِی ذَلِكَ بَیَانُ جَاءَ قَدْ وَ اللَّیْلِ صَلَاةِ بَینَ وَ …

 ثُلُثَیِ  مِنْ أَْدنى تَقُومُ أَنَّكَ: جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ وَ الزِّیَادَةَ وَ النِّصْفَ بَیَّنَ وَ تَرْتِیلًا الْقُرْآنَ َرتِّلِ وَ هَِعلَیْ زِدْ َأوْ قَلِیلًا مِنْهُ انْقُصْ أَوِ نِصَْفهُ قَلِیلًا إِلَّا اللَّیْلَ قُمِ الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا

 .السُّورَةِ آخِرِ إِلَى النَّهارَ وَ اللَّیْلَ یُقَدِّرُ اللَّهُ وَ مَعَكَ الَّذِینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّیْلِ

 مطلب زیر هم درباره وقت نماز شب است. 

 الْوَتْرِ  رَکْعَةُ وَ الشَّفْعِ ارَکْعَتَ  وَ اللَّیْلِ صَلَاةُ رَکَعَاتٍ ثَمَانُ مِنْهَا رَکْعَةً عَشْرَةَ ىإِحْدَ هِیَ وَ اللَّیْلِ مِنَ الْأَخِیرُ الثُّلُثُ دَخَلَ إِذَا اللَّیْلِ صَلَاةِ وَقْتُ: 35ص الْهِدَایَةُ،

 ثَلَاثِینَ  وَ بِالْحَمْدِ اللَّیْلِ صَلَاةِ مِنْ الْأُولَیَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ صَلَّى مَنْ وَ «الْقُرْآنِ مِنَ تَیَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا» قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ الْقُرْآنِ مِنَ لَكَ تَیَسَّرَ مَا رَکْعَةٍ کُلِّ فِی تَقْرَأُ

 (224ص ،84ج األنوار، بحار از نقل به. )لَه غَفَرَ إِلَّا ذَنْبٌ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ لَیْسَ وَ انْفَتَلَ رَکْعَةٍ کُلِّ فِی أَحَدٌ اللَّهُ  هُوَ قُلْ مَرَّةً
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 قيام[ ادتعب به] را آن سوم یك یا آن از نيمي یا شب دوسوم از كمتر تو حقيقت در كه داندمي پروردگارت یقين به»

 كه داندمي»رمود و پيامبر ص این چنين بود و مردم را به چنين عبادتي بشارت داد؛ اما بر آنان سخت آمد و اینكه ف« كنيمي

عي شب دانست چه موقخاست و نميقضيه این بود كه گاهي شخصي برمي« داشت نخواهيد را آن[ دقيق] مراعات توان هرگز

ا حفظ نكرده كرد از ترس اینكه مبادا آن ررسد یا دو سوم شب شده است؛ و گاه تا صبح ]برای عبادت[ قيام ميبه نيمه مي

 تو حقيقت در كه داندمي پروردگارت یقين به»ن آیه را نازل كرد كه باشد ]= به اندازه الزم قيام نكرده باشد[ پس خداوند ای

پرسيد و مي« شتدا نخواهيد را آن[ دقيق] مراعات توان هرگز كه داندمي»تا آنجا كه فرمود « شب دوسوم از كمتركني قيام مي

و  ؛«دبخواني قرآن از شودمي ميسر هرچه اكنون»چه موقعي نصف شب و چه موقعي یك سوم شد؛ پس این مطلب نسخ شد با 

 بدانيد كه هيچ پيامبری نيامد مگر اینكه نماز شب آورد؛ و هيچ پيامبری نماز شب را برای اول شب نياورد.

 392ص ،2ج القمي، تفسير

 النَّبِيُّ  فَفَعَلَ هُثُلُثَ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ دْنىأَ تَقُومُ كَأَنَّ یَعْلَمُ رَبَّكَ  إِنَّ قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي 

 مَتَى وَ للَّيْلُا یَنْتَصِفُ مَتَى یَدْرِی لَا وَ یَقُومُ الرَّجُلُ كَانَ وَ وهُتُحْصُ لَنْ أَنْ عَلِمَ قَوْلُهُ وَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَاشْتَدَّ بِهِ النَّاسَ بَشَّرَ وَ ذَلِكَ ص

 قَوْلِهِ إِلَى اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ اللَّهُ نْزَلَفَأَ یَحْفَظَهُ لَا أَنْ مَخَافَةَ یُصْبِحَ حَتَّى یَقُومُ الرَّجُلُ كَانَ وَ الثُّلُثَانِ یَكُونُ

 إِلَّا قَطُّ نَبِيٌّ یَأْتِ  لَمْ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ الْقُرْآنِ مِنَ تَيَسَّرَ ما اقْرَؤُافَ الْآیَةُ هَذِهِ نُسِخَتْ الثُّلُثُ وَ النِّصْفُ یَكُونُ مَتَى یَقُولُ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ

 .اللَّيْلِ  أَوَّلِ فِي اللَّيْلِ بِصَلَاةِ قَطُّ نَبِيٌّ جَاءَ لَا وَ اللَّيْلِ بِصَلَاةِ خَلَا

 

 از پدرشان از جدشان روایت شده است كه: ( از امام رضا ع2

بر اساس « اریددنماز را بپا »برای شما كه در آن، خشوع دل و صفای باطن دارید؛ و « پس بخوانيد آنچه ميسر شد از آن»

 حد و حدودی كه خداوند بر شما واجب فرموده است.

 576ص ،10ج القرآن، تفسير فى البيان مجمع؛ 127ص ،1ج القرآن )راوندی(، فقه

 : قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا عَنِ رُوِیَ وَ

 1.عَلَيْكُمْ اللَّهُ أَوْجَبَهَا الَّتِي لِحُدُودِهَا الصَّالةَ أَقِيمُوا وَ السِّرِّ صَفَاءُ وَ الْقَلْبِ خُشُوعُ فِيهِ لَكُمْ مِنْهُ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا

 

 آنچه از باب چهارصد مجلس یك در ع اميرالمومنين حضرت كه است شده نقل روایتي اطهار ائمه از تن چندین از( 3

 یكي در ،2گذشت قبال روایت این از فرازهایي قبال. آموخت اصحابش از برخي به كند،مي آباد را مسلمان انسان دنيای و دین

 :فرمایندمي فرازها از

                                                      
 المنثور، الدر) آیة مائة قال مِنْهُ تَیَسَّرَ  ما فَاقْرَؤُا سلم آله و و علیه اهلل صلى النبی عن عباس ابن عن مردویه ابن و الطبرانی و حاتم أبى ابن أخرج.  1

 (280ص ،6ج
 http://yekaye.ir/hud-001-113/ 3، حدیث90جلسه.  2

http://yekaye.ir/hud-001-113/
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نزد خود خواهيد  كه همه را فردا بفرستيد پيش از توانيدمي كه ایخوبي هركند؛ و زیاد استغفار كنيد كه روزی را جلب مي

 یافت.

 615ص ،2ج الخصال،

 یَحْيَى بْنِ اسِمِالْقَ عَنِ  الْيَقْطِينِيُّ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ  ثَنِيحَدَّ قَالَ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 أَمِيرَ أَنَّ ع آبَائِهِ  عَنْ جَدِّی عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ

 ... ع قَالَ دُنْيَاهُ وَ دِینِهِ فِي لْمُسْلِمِلِ یُصْلِحُ مِمَّا بَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ فِي أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع الْمُؤْمِنِينَ

 1.إِیَّاكُم غَداً تَجِدُوهُ الْخَيْرِ عَمَلِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا قَدِّمُوا وَ الرِّزْقَ  تَجْلِبُوا الِاسْتِغْفَارَ أَكْثِرُوا

 

 ست؟اقه فطر )=زكات فطریه( سوال شد كه آیا واجب و به منزله زكاتِ ]واجب[ ( از امام كاظم ع در مورد صد4

 و واجب است.« نماز بپا دارید و زكات بدهيد»فرمودند: این از آن اموری است كه خداوند فرموده است 

 42ص ،1ج تفسير العياشي،

: اللَّهُ قَالَ مِمَّا هِيَ: فَقَالَ الزَّكَاةِ بِمَنْزِلَةِ هِيَ وَاجِبَةٌ أَ الْفِطْرِ صَدَقَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْحَمِيدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

 2وَاجِبَة. هِيَ «الزَّكاةَ آتُوا وَ الصَّالةَ أَقِيمُوا»

                                                      
 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26/ 1، حدیث246جلسه 

 maaarij-http://yekaye.ir/al-70-23/ 3، حدیث294جلسه

 balad-http://yekaye.ir/al-90-8/ 2، حدیث337جلسه 

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-30 5، حدیث388جلسه

 فیبیعه المسلمین بالد من بلد إلى طعاما یجلب جالب من ما سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال مسعود بن اهلل عبد نع مردویه ابن أخرج و.  1

 آخَرُونَ  وَ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِی یَضْرِبُونَ آخَرُونَ وَ سلمآله و  و علیه اهلل صلى اهلل رسول قرأ ثم الشهید منزلة اهلل عند منزلته کانت اال یومه بسعر

 (280ص ،6ج المنثور، الدر) اللَّه سَبِیلِ فِی یُقاتِلُونَ
 زُرْعَةَ  عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ الْحُسَیْنِ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ  أَخْبَرَنَا. است شده ضمیمه است، زکات و خمس از غیر قرض این اینكه درباره . روایتی 2

 (393ص ،2ج القمی، تفسیر. )الزَّکَاةِ غَیْرُ هُوَ  قَالَ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرِضُوا وَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمَاعَةَ عَنْ

 َأمْوَالِ  فِی لْفُقَرَاءِلِ فَرَضَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ ِإنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِیأَ  عَنْ نَمِهْرَا بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ 

 الزَّکَاةِ  غَیْرَ حُقُوقاً  لْأَغْنِیَاءِا أَمْوَالِ  فِی فَرَضَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ لَكِنَّ وَ مُسْلِمِینَ  سُمُّوا هَابِ  وَ دِمَاءَهُمْ حَقَنُوا بِهَا الزَّکَاةُ هِیَ وَ بِأَدَائِهَا إِلَّا یُحْمَدُونَ لَا فَرِیضَةً الْأَغْنِیَاءِ

 قَدْرِ  عَلَى یَفْرِضَهُ أَنْ هِعَلَیْ یَجِبُ مَالِهِ  فِی نَفْسِهِ عَلَى الرَّجُلُ یَفْرِضُهُ ءٌشَیْ هُوَ وَ اةِالزَّکَ غَیْرِ مِنْ الْمَعْلُومُ مَعْلُومٌفَالْحَقُّ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِی الَّذِینَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ

 أَقْرَضُوا أَیْضاً جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ قَالَ قَدْ  وَ شَهْرٍ کُلِّ فِی شَاءَ إِنْ وَ جُمْعَةٍ  کُلِّ یفِ شَاءَ إِنْ وَ یَوْمٍ کُلِّ فِی شَاءَ إِنْ نَفْسِهِ عَلَى فَرَضَ الَّذِي فَیُؤَدِّي مَالِهِ  سَعَةِ  وَ طَاقَتِهِ

 وَ  یُعِیرُهُ الْمَتَاعُ وَ رِضُهُیُقْ الْقَرْضُ هُوَ وَ أَیْضاً الْمَاعُونَ وَ عاَلنِیَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ  امِمَّ یُنْفِقُوا أَیْضاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  قَالَ قَدْ وَ  الزَّکَاةِ غَیْرُ  هَذَا وَ حَسَناً قَرْضاً  اللَّهَ

 فَرَضَ  مَا أَدَّى مَنْ وَ« 5» یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما یَصِلُونَ الَّذِینَ جَلَّ وَ عَزَّ لُهُقَوْ الزَّکَاةِ غَیْرِ مِنْ الْمَالِ فِی أَیْضاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ مَّامِ وَ یَصْنَعُهُ الْمَعْرُوفُ

 لِأَدَاءِ وَفَّقَهُ لِمَا وَ غَیْرِهِ عَلَى لسَّعَةِا مِنَ بِهِ فَضَّلَهُ مِمَّا فِیهِ عَلَیْهِ اللَّهُ  أَنْعَمَ مَا عَلَى حَمِدَهُ هُوَ إِذَا مَالِهِ فِی عَلَیْهِ اللَّهُ  أَنْعَمَ مَا شُكْرَ أَدَّى وَ عَلَیْهِ مَا قَضَى فَقَدْ  عَلَیْهِ اللَّهُ

 (498ص ،3ج الكافی،. )عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ عَلَیْهِ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ فَرَضَ مَا

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:5

خوانند؛ عالمي د خرابي كه اهل آن مسجد در آن نماز نميسه چيز به درگاه خداوند عز و جل شكایت خواهند برد: مسج

 شود.در ميان نادانان؛ و قرآني كه آویزان باشد و بر آن غبار نشسته و قرائت نمي

 613ص ،2ج الكافي،

 جَلَّ  وَ  زَّ عَ اللَّهِ إِلَى یَشْكُونَ ثَلَاثَةٌ: قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .فِيهِ یُقْرَأُ لَا الْغُبَارُ عَلَيْهِ وَقَعَ قَدْ مُعَلَّقٌ مُصْحَفٌ وَ جُهَّالٍ بَيْنَ عَالِمٌ وَ أَهْلُهُ فِيهِ یُصَلِّي لَا خَرَابٌ مَسْجِدٌ

 تدبر

 «مَعَكَ الَّذینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ هُثُلُثَ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْني ومُتَقُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ( »1

ك سوم یا اند، در حد نيمي از شب یا یداریخواهند همراه او باشند، اهل تهجد و شب زندهپيامبر ص و كساني كه مي

 دوسوم شب.

 ثمره اخالقی

 (2، تدبر448اهداف اسالم را پيش برد. )جلسهداری شود بدون تهجد و شب زندهنمي

 

 «النَّهارَ وَ لَاللَّيْ یُقَدِّرُ اللَّهُ وَ مَعَكَ الَّذینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ هُثُلُثَ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْني تَقُومُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ( »2

اش این بوده كه از یك سوم تا دو سوم شب را به عبادت برخيزند، این گونه واقعياگر انتظار اوليه از پيامبر ص و یاران 

 نبوده كه حساب و كتاب زمان از دست خداوند خارج شده باشد.

 شناسینکته تخصصی انسان

ت گذرد كه انجام كار برای خلق خدا )حتي كار فرهنگي و دیني( چون بسيار اهميت دارد؛ پس وقگاه در ذهن ما چنين مي

كنيم اگر كسي توصيه كند كه مدتي چنداني را نباید به عبادت و خلوت شبانه و راز و نياز با خدا اختصاص داد؛ و گمان مي

 داند.روز را به قيام به عبادت و تهجد اختصاص دهيم، حساب و كتاب زمان را درست نميطوالني از شبانه

رگذاری بر دیگران است؛ یعني حتي اگر اقدام اجتماعي را از عبادت این ناشي از فهم نادرست ما از توان خویش و نظام اث

اما باز هم برای اینكه كار فرهنگي اثرگذار باشد، باید آن تهجد شبانه  –كه البته این گونه نيست  –و خلوت با خدا باالتر بدانيم 

 را جدی گرفت.

آموزی كه قصد گذاریم. یك دانشای كه برای حصول نتيجه اهميت دهيم وقت ميما برای مقدمات هر كاری به اندازه

الشعاع مطالعه درسي قرار های زندگي خود را تحتقبولي در كنكور در یك رشته معتبر دارد، حداقل یك سال عمده برنامه

موفق شود؛ و اگر قبول شد و خواست به مدارج باال دست یابد، این بار چندین برد دهد تا در كاری كه تنها یك روز زمان ميمي
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كند. این مطلب را در مورد یك ورزشكاری كه قصد قهرماني های زندگي خود را متناسب با تحصيل خود تنظيم ميسال برنامه

 كرد. توان مشاهدهدر المپيك دارد، سياستمداری كه قصد رسيدن به یك مقام دارد، و ... مي

كسي هم كه قصد دارد پيام خدا را به گوش جان انسانها برساند، باید به مدت یك عمر، از یك سوم تا دوسوم شبهایش 

ای برای او گذاشته، این گونه نيست كه حساب و كتاب را به تقویت رابطه خود با خدایش بپردازد؛ و اگر خدا چنين برنامه

 زمان از دستش بيرون باشد.

-2همان خدایي كه زمان روز و شب را مقدر فرموده است، در آیات قبل چنين دستوری به پيامبرش داد )مزمل/ یادمان باشد

ستاید؛ و اگر در این زمينه تخفيف داد، اند مي( و در این آیه، سایر مومناني كه از این جهت پيامبر ص را اسوه خود قرار داده4

 (3نباشد )تدبراین یك تخفيف است، نه اینكه اصل كار مطلوب 

 

 ... وَ  مِنْهُ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا ... مَرْضي مِنْكُمْ  سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ الْقُرْآنِ مِنَ  تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا عَلَيْكُمْ فَتابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ( »3

 «رَحيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَغْفِرُوا

پس هر مقدار كه »مورد عفو قرار داد و دوبار توصيه كرد « توبه»در این حد از تهجد شبانه را با تعبير  اینكه ناتواني افراد

دهد كه واقعا آن تهجد طوالني شبانه و نهایتا كالم را با توصيه به استغفار ختم نمود، نشان مي« برایتان ميسر است قرآن بخوانيد

خواهند به د یك ضرورت است، تا حدی كه اگر در آن تخفيف دادند از او ميخواهد كار فرهنگي انجام دهبرای كسي كه مي

 كاریش استغفار نماید!نحو دیگری آن را جبران كند و از این كم

شود كه تهجد شبانه در حد یك سوم تا دوسوم شب، امری مطلوب و ضروری در حقيقت، از این گونه تعابير فهميده مي

مسير واقعي اسالم گام بردارد. اگر این زمان را تخفيف دادند، نه از این جهت است كه این خواهد در برای كسي است كه مي

مقدار الزم نيست؛ بلكه از جهت مراعات حال عموم مخاطبين و در نظر گرفتن مشكالتي است كه ممكن است برای برخي از 

اند كه با امور دیگری اند بافاصله از او خواسته(؛ و لذا اگر در این زمينه تخفيف داده76، ص20افراد پيش آید )الميزان، ج

 آید جبران كند.همچون قرائت قرآن و استغفار و ... خألیي را كه به خاطر انجام ندادن این تهجد در وجودش پدید مي

 

 ...«اللَّيْلِ  ثُلُثَيِ مِنْ أَدْني تَقُومُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ( »4

 (277، ص10بندگان، بهترین انگيزه برای انجام كارهای نيك است. )تفسير نور، جعلم خداوند به حاالت 

 

 «الْقُرْآنِ  مِنَ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا عَلَيْكُمْ فَتابَ( »5

 خواندن و قرائت قرآن، امری است كه در توفيق توبه پيدا كردن و قبولي آن موثر است.
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 اقْرَؤُافَ اللَّهِ سَبيلِ في یُقاتِلُونَ آخَرُونَ وَ اللَّهِ فَضْلِ نْمِ یَبْتَغُونَ الَْأرْضِ فِي یَضْرِبُونَ آخَرُونَ وَ مَرْضي مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ( »6

 «مِنْهُ  تَيَسَّرَ ما

 ارتباط با قرآن و تالوت آن در هر حالي الزم است، حتي در بستر بيماری یا سفر یا جهاد.

، 10ور، جقرآن الزم است، در شرایط عادی به طریق اولي الزم خواهد بود. )تفسير ن ها تالوتاگر در فراز و نشيب

 (277ص

 

 اقْرَؤُافَ اللَّهِ سَبيلِ في یُقاتِلُونَ آخَرُونَ وَ اللَّهِ فَضْلِ نْمِ یَبْتَغُونَ الَْأرْضِ فِي یَضْرِبُونَ آخَرُونَ وَ مَرْضي مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ( »7

 «وَ... مِنْهُ تَيَسَّرَ ما

مشكالت هم  گذارد، مشكالت انسانها را هم در نظر گرفته است؛ و برای آناگر خداوند تكليفي را بر دوش انسانها مي

 دهد.هایي ميتخفيف

 ای تخفيف دادند؛البته اگر به خاطر مشكالت در وظيفه

 دهند(؛ ود )جایگزین برایش قرار ميكنناوال با وظيفه ساده دیگری، آنچه از دست رفته را جبران مي

ثانيا این نباید بهانه شود كه انسان در مورد سایر وظایفي كه برعهده دارد كوتاهي كند؛ سایر وظایف همچنان به قوت خود 

 1(77، ص20باقي است. )الميزان، ج

 

 «اللَّهِ سَبيلِ في یُقاتِلُونَ آخَرُونَ وَ  اللَّهِ فَضْلِ نْمِ یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي یَضْرِبُونَ آخَرُونَ وَ مَرْضي مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ( »8

 شود:سه دسته مسائل و مشكالت هست كه موجب تخفيف در حكم خدا مي

 مشكالتي كه از اختيار انسان خارج است )مانند بيماری(

 طلب روزی(شود )مانند مسافرت و مسائلي كه به گذراندن معيشت عادی انسان مربوط مي

 گير شخص شده است )مانند جهاد در راه خدا(هایي كه به خاطر عمل به سایر دستورات الهي دامندشواری

 

 «راًأَجْ أَعْظَمَ وَ خَيْراً هُوَ اللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ نْمِ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا ما وَ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرِضُوا وَ الزَّكاةَ و آتُوا( »9

 دهد:خواهند اموالش را در راه خدا بدهد، این گونه نيست كه با این كار آنها را از دست باگر از انسان مي

ه او بهرچه در راه خدا بدهد، در واقع آنها را پيشاپيش برای زندگي بعدی خود فرستاده است و با سود مضاعف 

 گردانند.برمي

                                                      
 شد، داده که تخفیفی از بعد که دادند، «نجوي» مساله در که است تخفیفی شبیه دوم، مطلب این خصوص دراند که . عالمه طباطبایی توضیح داده 1

 «رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِیعُوا وَ الزَّکاةَ آتُوا وَ الصَّالةَ فَأَقِیمُوا عَلَیْكُمْ  اللَّهُ تابَ وَ تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِذْ»: گردید تاکید شود رعایت باید جتما دیگر واجبات اینكه بر

 (13/مجادله)
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 تصادیتاثیر خداشناسی در روابط اق

خصوصا با  –الحسنه بدهند اند؛ اما اگر قرضكنند اگر پول بدهند و سود یا ربا بگيرند، واقعا سود بردهای گمان ميعده

 اند.حتما ضرر كرده –توجه به مساله تورم 

 این منطق كسي است كه حتي اگر ادعای ایمان هم دارد، اما در ته دل خود، خدا را جدی نگرفته است.

بيند، الحسنه دادن، بلكه كمك بالعوض به نيازمندان را كاری بسيار پرسود ميتنها قرضكه خدا را جدی بگيرد، نهاما كسي 

شود و آن پول را در زماني كه انسان بشدت محتاج آن است، به زیرا پولش را به كسي قرض داده كه هيچگاه ورشكست نمي

حداقل هزار  -أَجْراً(، یا به تعبير ساده تر، با سودهای هنگفت  َأعْظَمَ وَ )خَيْراً گرداند، آن هم بهتر و با پاداش بيشترانسان برمي

برابر؛  1400برابر و بلكه دوبرابر این، یعني  700( و چه بسا تا چندصدميليون درصد سود خالص )160درصد )ده برابر؛ انعام/

 (.261بقره/

 

 «رَحيمٌ رٌغَفُو اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَغْفِرُوا وَ( »10

ها را مخلصانه برای عبادت خدا همه ما قصور و تقصيرهایي داریم، از كسي كه همواره از یك سوم تا دو سوم شب

خيزد، تا كسي كه اهل قرائت قرآن و اقامه نماز و ادای زكات و انفاق است؛ همگي نيازمند استغفار و طلب مغفرت از برمي

 اند.خداوند متعال

 

 «الْقُرْآنِ مِنَ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا ... تَقُومُ  أَنَّكَ یَعْلَمُ كَرَبَّ إِنَّ( »11

 (277، ص10داری است. )تفسير نور، جزندهاقامه نماز و تالوت قرآن از بهترین آداب شب

 

 «اللَّهِ فَضْلِ مِنْ یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي یَضْرِبُونَ آخَرُونَ( »12

 (277، ص10همه فضل الهي است هرچند با كار و تالش به دست آید. )تفسير نور، ج كسب مال حالل و امكانات زندگي،

 

 «حَسَناً  قَرْضاً اللَّهَ أَقْرِضُوا وَ الزَّكاةَ و آتُوا( »13

الحسنه دادن، كمك به نيازمندان وظایف مالي انسان، صرفاً وظایف واجب )زكات( نيست؛ بلكه یك انسان مومن به قرض

 كند.ميو ... نيز اقدام 

 

 «رَحيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ( »14

 (277، ص10گذشت خداوند همراه با مهرباني است. )تفسير نور، ج
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 چون موارد زیاد شد، موارد زیر را در کانال نگذاشتم

وع اند(، امام ع  از این آیه ترجيح طول دادن ركادریس و سيد بن طاووس مستقال روایت كرده( در حدیث زیر )كه ابن15

 اندو سجده بر كثرت قرائت در نماز را نتيجه گرفته

 الرُّكُوعِ  فِي اللَّبْثِ طُولُ أَوْ الْقِرَاءَةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ فِي أَفْضَلُ أَیُّهُمَا ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ الْعِجْلِيِّ بُرَیْدٍ عَنْ الْأَحْوَلِ بْنُ الْحَارِثُ

 أَقِيمُوا وَ مِنْهُ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ لِقَوْلِ تَسْمَعُ  مَا أَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ كَثْرَةُ فَقَالَ قَالَ السُّجُودِ  وَ

 كَثْرَةُ  فَقَالَ الدُّعَاءِ كَثْرَةُ أَوْ الْقِرَاءَةِ كَثْرَةُ أَفْضَلُ فَأَیُّهُمَا قُلْتُ قَالَ السُّجُودِ  وَ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ طُولَ الصَّلَاةِ بِإِقَامَةِ عَنَى إِنَّمَا الصَّالةَ

 ،3ج الفتاوی، ریرلتح الحاوی )السرائر دُعاؤُكُم ال لَوْ رَبِّي بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُلْ ص لِنَبِيِّهِ تَعَالَى اللَّهِ لِقَوْلِ تَسْمَعُ مَا أَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ

 (598ص

 فِي اللَّبْثِ  طُولُ أَوْ  الْقِرَاءَةِ كَثْرَةُ الصََّلاةِ فِي أَفْضَلُ أَیُّهُمَا سُئِلَ َأنَّهُ ع جَعْفَرٍ أَبِي إِلَى یَرْفَعُهُ السَّرَّادُ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحُسَيْنُ رَوَاهُ

 عَنَى إِنَّمَا الصَّالةَ أَقِيمُوا وَ مِنْهُ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا تَعَالَى اللَّهِ لِقَوْلِ  تَسْمَعُ مَا أَ  السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ كَثْرَةُ فَقَالَ السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ

 تَسْمَعُ  مَا أَ  الدُّعَاءِ كَثْرَةُ فَقَالَ الدُّعَاءِ َكثْرَةُ أَوْ الْقِرَاءَةِ كَثْرَةُ أَفْضَلُ فَأَیُّهُمَا قُلْتُ قَالَ السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ فِي اللَّبْثِ طُولَ الصَّلَاةِ بِإِقَامَةِ

 (30ص طاووس(،المسائل )ابن نجاح و السائل )فالح .دُعاؤُكُمْ ال لَوْ رَبِّي بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُلْ تَعَالَى لِقَوْلِهِ

 

وم تا دو سوم از شب را كه در اول سوره واجب شده اند كه این آیه حكم نماز شب در حد یك س( برخي قائل شده16

( و هم در متاخرین )مثال عالمه طباطبایي 126ص ،1ج القرآن، بود نسخ كرده است؛ اما هم در ميان قدما )مثال راوندی در فقه

ي بر امت بوده ( بر این باورند كه لزوما نسخي در كار نيست. بلكه آن حكم اول سوره، حكم استحباب74، ص20در الميزان، ج

 است.

 

 (:576-575، ص10البيان، ج( مواضعي از آیه كه چندین معنا برایش مطرح شده است )به نقل از مجمع17

 «النَّهارَ وَ اللَّيْلَ یُقَدِّرُ اللَّهُ وَ»الف. 

 اید را تشخيص دهيد.. خداوند زمان آنها را مقدر كرده تا شما در آن زمان آنچه بدان مامور شده1

داند آن مقداری داند پس ميشود. )عطاء( یعني مقادیر روز و شب را ميدهيد از او فوت نمي. علم بدانچه شما انجام مي2

 اید. از شب را كه قيام كرده

  «تُحْصُوهُ  لَنْ أَنْ عَلِمَ» ب.

كامل ادا نشده باشد و خدا با ایستادند كه مبادا این امر به قيام شب . اشاره است به اینكه برخي كل شب را به نماز مي1

 این تعبير فرمود كه شما توان معرفت به آن را ندارید. )مقاتل(

 . بقدری ایستادند كه پاهایشان متورم شد و خداوند فرمود شما توان احصاء آن حقيقتا را ندارید. )حسن(2

 زند.مي. گفته شده یعني شما توان مداومت بر قيام شب را ندارید و از شما كوتاهي سر 3
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 «عَلَيْكُمْ  فَتابَ»ج. 

 قرار داد. )جبائي( –نه واجب  –. از این جهت كه آن را مستحب 1

 دارند.كار برمي. یعني برای شما به خاطر این كوتاهي گناهي ثبت نكرد همان گونه كه پيامد كار را از توبه2

 . مقصود این است كه به شما تخفيف داد.3

 «الْقُرْآنِ  مِنَ تَيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا» د. 

مقصود قيام به نماز در  قم الليل(»توانيد قرآن بخوانيد. همه مفسران بر این باورند كه . یعني االن در نماز شب، تا مي1

 گوید منظور قيام به قرائت قرآن است شب است غير از ابومسلم كه مي

 ی قرآن هم هست(. قرآن بخوانيد كنایه است از نماز خواندن )چرا كه هر نمازی حاو2

اند و برخي بر این را حمل بر استحباب كرده1اند برخي . مقصود قرآن در غير نماز است؛ و كساني كه چنين گفته3

اند عباس و حسن و كعب گفتهآیه؛ ابن 50وجوب؛ و در هر صورت در مقدار حداقل آن اختالف دارند، سعيد بن جبير گفته 

ر گفته یك سوم قرآن چون خداوند این مقدار را بر بندگانش آسان گرفته است؛ ولي ظاهر آیه؛ جویب 200آیه؛ سدی گفته  100

آن است كه هر مقدار كه خود شخص بخواهد و دوست داشته باشد؛ و از امام رضا ع آمده آن مقداری كه با خشوع قلب و 

 (2صفای باطن باشد )حدیث

 

 

 

 بندي سوره مزملجمع

است كه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده است )البته احتمال دارد كه برخي آیات آن بعدا هایي این سوره از اولين سوره

 در مدینه نازل شده باشد(.

گيرند و ای كه بر او رخ داده تحت فشار روحي شدیدی قرار مياش با وحي و عظمت واقعهپيامبر ص در اولين مواجهه

كند كه در را برای این رسالت عظيم آماده سازد و در پایان سوره تاكيد ميخواهد او دهد و ميخداوند پيامبرش را دلداری مي

 كنند.سازی، پيامبر ص تنها نيست و برخي مومنان هم همانند او خود را آماده مياین آماده

شود: یكي در ارتباط او با خدا؛ و دیگری در مواجه وی با سازی پيامبر ص در دو زاویه مهم انجام مياین آماده

 كنندگان:كذیبت

شود بر ضرورت قيام برای تهجد و نماز شب در حد نيمي از شب یا اندكي كمتر یا بيشتر، از زاویه ارتباط با خدا، تاكيد مي

و مداومت بر تالوت قرآن، و مداومت بر دكر خداوند كه این كارها وی را آماده كند برای تحمل بار سنگين وحي؛ و از او 

 وردگار خویش، كه پروردگار شرق و غرب عالم است روی آورد و تنها بر او توكل كند؛خواهد كه به سوی پرمي
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خواهد كه در هایي است در برابر مخالفت دشمناني كه او را تكذیب مي كردند؛ و از پيامبرش مياما زاویه دوم، دلداری

ر كه زیبنده و سزاوار است جدا شود و كار آنها شود آن طوزبانهای آنان صبر در پيش گيرد و اگر هم از آنان جدا ميبرابر زخم

كند و در قيامت چه عذابهایي در انتظار آنان است؛ دهد كه خدا آنان را به حال خود رها نميرا به خدا واگذارد و توضيح مي

لرزاند و كوههای مي كند( و هم در كل عالم )زمين و كوهها راگذارد )نوزاد را پير ميقيامتي كه اثرش را هم در وجود انسان مي

دهد كه كنندگان ميشكافد(؛ و در این ميان هشداری هم به این تكذیبسازد و آسمان را مياستوار را همچون شن روان مي

اگر پيامبر اكرم ص را به سوی شما فرستادیم، قبال هم پيامبری به سوی فرعون فرستادیم و وقتي او را چنان گرفتار كردیم، 

 ا بفهميد.شما عاقبت خود ر

داری و مدح ضمني مومناني كه همراه پيامبر ص چنين اهل تهجد زندهدر پایان پس از تاكيدی مجدد بر آن وظيفه شب

تخفيفي را  -توانند این گونه اهل تهجد شوند كه همگان نمي –هستند، با اشاره به مشكالتي كه برخي افراد در جامعه دارند 

خواهد كه قرآن خواندن را جدی بگيرند و با خواندن آن مقدار از قرآن فرماید وبا تاكيد از مومنان ميدر این زمينه مطرح مي

خفيف نباید موجب شود در سایر هایشان را جبران كنند؛ و البته این تداریزندهكه برایشان ميسر است، قصور و تقصير در شب

انگاری بيفتند؛ بلكه با استغفار به درگاه خداوند این مسيری كه برایشان مطرح شان )نماز و انفاق و ...( به سهلوظایف دیني

 شده را با قاطعيت ادامه دهند.

 دهيم كه:حسن ختام را این روایت امام صادق ع قرار مي

یا در آخر شب ]نماز شب[ بخواند شب و روز همراه با سوره مزمل شاهد بر او هر كس سوره مزمل را در نماز عشاء 

 رساند؛ و مرگش را هم مرگ پاک و طيب قرار خواهد داد.خواهند بود و خداوند در زندگي او را به حيات طيبه مي

 120ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 عَنْ  عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ مِهْرَان بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ  نْعَ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ مَنْصُورِ

 حَيَاةً  اللَّهُ أَحْيَاهُ وَ  الْمُزَّمِّلِ سُورَةِ مَعَ شَاهِدَیْنِ النَّهَارُ وَ اللَّيْلُ لَهُ كَانَ اللَّيْلِ آخِرِ فِي أَوْ الْآخِرَةِ الْعِشَاءِ فِي الْمُزَّمِّلِ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ

 .طَيِّبَةً مِيتَةً أَمَاتَهُ وَ طَيِّبَةً
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 شدای به آدرس زیر قرار داده ميمطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامي به ذكر است كه الزم

https://t.me/YekAaye  
و در آنجا عالوه بر امكان  شوديداده م قرار  yekAaye.irبه آدرس  يتیهر روز در سا انیدر پا فوق یمحتواها يتمام و

 قرار گرفته است. يمورد بررس ياتیتاكنون چه آ قايكه دق دیومطلع ش ديتوانيجستجو، م

 

كه فرصت  يكسان يراحت یشده است كه برا یاندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  يكانال نيهمچن

 . به آدرسشوديكانال قرار داده م نیاز مطالب ا یادهیندارند، گز یاچندان عالقه يتخصص یهادارند و به بحث یكمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 هرگونه استفاده از محتواهای فوق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل بيت ع، حتي بدون ذكر منبع، بالمانع است.

آن را به دوستان  د،يافتی ديه مفجامع ينیفرهنگ د یو ارتقا يمعارف قرآن جیكانال را در ترو نیكه مباحث ا يصورت در

 .ديكن يمعرف زيخود ن

 و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین

 حسین سوزنچی

 1438شوال  10نیمه شب چهارشنبه 

 1396تیر  14

 

https://t.me/YekAaye
file:///F:/سایر%20موضوعات/اسلام/قرآن/yekAaye.ir
https://t.me/YekAayah

