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 )مشهد(  1/5/1396                                   فَأَصْبَحَتْ كَالصَّریمِ    20 هی( آ68قلم )سوره ( 486

 ترجمه

 ؛دگردیهمچون شب تاریك پس ]آن باغ[ 

 نکات ترجمه

اند كه دانسته شده، یا درختان قطع شده(ها چيده )ميوه« قطع شده»و هم به معناي « شب تاریك»را هم به معناي « صریم»

 توضيح داده شد. 483در این باره در جلسه 

 حدیث

 ميرالمومنين ع روایت شده است كه:ا( از 1

دهد؛ مینخواهم؛ و جز آنچه من بخواهم رخ خواهی و من میخداوند عز و جل به حضرت داوود وحی كرد: داوود! تو می

در آنچه  خواهم نشدي، تو رادهم؛ و اگر تسليم آنچه میخواهی میدي، به تو آنچه میخواهم شپس اگر تسليم آنچه من می

 خواهم رخ نخواهد داد.اندازم، سپس ]باز هم[ جز آنچه من میخواهی به زحمت میمی

 337التوحيد )للصدوق(، ص

نِ عَلِیِّ بْنِ َفضَّالٍ بْعِيدٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ سَحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُ

 :ينَ عالْمُؤْمِنِ افِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُعَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِيَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّ 

إِنْ لَمْ یَا دَاوُدُ تُرِیدُ وَ أُرِیدُ وَ لَا یَكُونُ إِلَّا مَا أُرِیدُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِیدُ أَعْطَيْتُكَ مَا تُرِیدُ وَ  :أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع

 1 لَا یَكُونُ إِلَّا مَا أُرِیدُ.تُسْلِمْ لِمَا أُرِیدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِیدُ ثُمَّ

                                                      
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا  . در روایتی این واقعه عذاب شبانه در روز چهارشنبه دانسته شده است: 1

أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ بْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَ

لْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَِلیٍّ لِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَِلیُّ بْنُ احَدَّثَنَا أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَ

نَ أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ ...ثُمَّ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِی لع قَالَ: كَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِالْكُوفَةِ فِی الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَا

نَّارِ وَ یَوْمَ مُحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ أَخَاهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ مِنَ الالْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَیُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَيُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ قَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْ

اءِ جَعَلَ اللَّهُ عالِیَها سافِلَها وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى الرِّیحَ عَلَى قَوِْم الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوهُ فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ غَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى فِرْعَوْنَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَ

لَهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى نُمْرُودَ الْبَقَّةَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى لِیَقْتُ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَصْبَحَْت كَالصَّرِیمِدٍ وَ عَا

أَرْبِعَاءِ أُحْرِقَ مَسْجِدُ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بِإِصْطَخْرَ مِنْ كُورَةِ فَارِسَ وْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْحِ الْغِلْمَانِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خُرِّبَ بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ یَوْمَ الْمِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَ

قَارُونَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ابْتُلِیَ أَیُّوبُ بِذَهَابِ مَالِهِ وَ نُ زَكَرِیَّا وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَظَلَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَوَّلُ الْعَذَابِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ بِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قُتِلَ یَحْیَى بْ

أَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عُقِرَتِ جْنَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وُلْدِهِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُدْخِلَ یُوسُفُ السِّ

)علل الشرائع،  الِیقُ التَّابُوتجِّیلٍ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ وَجْهُ النَّبِیِّ ص وَ كُسِرَتْ رَبَاعِیَتُهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَسِ النَّاقَةُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءَ مَطَرَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ 

 (597، ص2ج
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 تدبر

 «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ »( 1

 .(483)نكات ترجمه، جلسه است« قطع كردن»به معناي « صرم»الف. قبال بيان شد كه 

 شد( چيست؟« صریم»)آن باغ همچون « صریم»مقصود از اما  

عباس، به نقل كنند. )ابنكه همدیگر را قطع میگویند « صریم»الف. یعنی همچون شب؛ و از این جهت به شب و روز 

 یعنی چون باغ سوخت و ذغال شد همانند شب سياه شد. (506، ص10مجمع البيان، ج

هایش را هیعنی باغشان به وضعی درآمد كه همچون باغی شده كه ميو« هایش چيده شدهميوه»ب. به معناي این است كه 

 (506، ص10مجمع البيان، جاي نداشته باشد. )جبائی، به نقل چيده باشند و دیگر ميوه

مجمع البيان،  نباشد. )حسن، به نقل و دیگر نفعی در آن« خير و خوبی از آن قطع شده باشد»ج. به معناي چيزي است كه 

 (506، ص10ج

( و به 506، ص10مجمع البيان، ج)مورج، به نقل « تل ریگی است كه از ریگزار جدا شده باشد»به معناي « صریم»د. 

 (242، ص10البحر المحيط،  عباس، به نقلروید )ابنشود كه گياهی در آن نمیمنطقه ریگزاري در یمن گفته می

كه دیگر چيزي  –شان همچون خاكستر سياه است، یعنی باغ« خاكستر سياه»به معناي « صریم»قبيله خزیمه،  طالحدر اصه. 

 (242، ص10؛ البحر المحيط، 506، ص10مجمع البيان، جعباس، به نقل تبدیل شد. )ابن –روید در آن نمی

 و. ...

 

 «صْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ أَ... فَ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين» (2

ثمر و بی« چيده شده»هاي باغ را بچينند و به كسی ندهند؛ خدا همه آن باغ را به صورت خواستند همه ميوهصاحبان باغ می

 درآورد و نگذاشت به خود آنها هم برسد:

 شود.میكسی كه بخواهد نعمتی را از دیگران دریغ كند، پيش از همه، آن نعمت از خودش رویگردان 

 (180، ص10آنها فقرا را محروم كردند، پس خودشان محروم شدند. )تفسير نور، ج

 

 «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ ...  إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين»( 3

)تفسير نور، بازد: آنها تصميمی گرفتند و خداوند تصميم دیگري برایشان گرفت. تدبير انسان در برابر تدبير خدا رنگ می

 (180، ص10ج

 (1پس عاقل كسی است كه خود را با تدبير و خواست و دستور الهی هماهنگ كند. )حدیث

 دوست شيخود را پ ريتدب نیافكن ا

 اوست ريهم از تدب رتيتدب گرچه

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24 / 

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
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 «فََأصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ ...  لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين»( 4

د هم نون مشدد هم الم تاكيد دار« ليصرمن]»كاميابی انسان لزوما در گروي محاسبات او نيست. آنها با قاطعيت فراوان 

 (180، ص10. )تفسير نور، جچيز دیگري شد براي تاكيد[ حساب دیگري كردند و نتيجه

 

 «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ »( 5

 (181، ص10مند نشوند، نبودنش بهتر است. )تفسير نور، جثروتی كه محرومان از آن بهره

 

 «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ...  وَ ال یَسْتَثْنُون»( 6

 (181، ص10ير نور، ج)تفس شود.حرض و بخل، سبب زیادت سرمایه و كاميابی نمی

 

 

 )مشهد( 2/5/1396                                      فَتَنادَوْا مُصْبِحینَ    21 هی( آ68قلم )سوره ( 487

 ترجمه

 پس صبحدم یكدیگر را صدا زدند،

 1نکات ترجمه

 شأن نزول

 عباس )قسمت دوم(تفصیل داستان )صاحبان آن باغ( از زبان ابن

 ]عبارات داخل گيومه همگی متن آیات است[ گذشت. 483حكایت در جلسه قسمت اول این 

؛ پس ا بچينيدرخواهيد آنها هایتان بروید اگر میشتهكه بامدادان به سوي كِ صدا زدند،صبحدم را  گریكدی» شدچون صبح 

 «.بودند« تخافت»در حالی كه در به راه افتادند، 

 عباس: تخافت چيست؟شخصی پرسيد: ابن

 زدند كه مبادا كس دیگري سخنشان را بشنود.با هم نجواكنان حرف میگفت: 

[ توانا و صبحگاهان در حالى كه خود را بر منع ]بينوایان مواظب باشيد كه امروز نيازمندي بر شما وارد نشود؛»پس گفتند: 

و غضب خدا چه بر سر آنها آمده است. دانستند كه از قهر چينند و نمیو در ذهنشان این بود كه باغ را می« .دیدند، رفتندمى

« ایمه ما محروم شدهایم؛ بلكگفتند ما قطعا راه گم كرده»و دیدند كه چه بر سرشان آمده است « پس هنگامی كه آن را دیدند»

                                                      
مجمع . )فالن ألن الصوت إنما یمتد لإلنسان بندى حلقأصل التنادي من الندى بالقصر ألن النداء الدعاء بندى الصوت الذي یمتد على طریقة یا .  1

 (506، ص: 10، جالبیان
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نان را از آن روزي محروم كرد به سبب گناهی كه از آنان سر زده بود و هيچ ظلمی بدانان نكرد. پس پس خداوند آ

ایم؛ پس ما، همانا ما ظالم بوده گویيد. گفتند منزه است پروردگارشان گفت: آیا نگفتم كه چرا ]خدا را[ تنزیه نمیروترینميانه»

گفتند: واي » .خودشان را مالمت كردند به خاطر تصميمی كه گرفته بودند« برخی از آنان شروع به مالمت برخی دیگر كردند

پس « .بهتر از آن را به ما عوض دهد، زیرا ما به پروردگارمان مشتاقيم ند است كه پروردگارمااميایم؛ بر ما كه ما طغيانگر بوده

 «دانستند.عذاب این چنين است و عذاب آخرت بزرگتر است، اگر كه می»خداوند فرمود: 

 382، ص2تفسير القمی، ج

 «فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ »قَالَ:  «مْ صارِمِينَ حَرْثِكُمْ ِإنْ كُنْتُ عَلىفَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا »فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ 

 ؟قَالَ الرَّجُلُ وَ مَا التَّخَافُتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ

وَ  «حَرْدٍ قادِِرینَ وْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلىدْخُلَنَّهَا الْيَال یَ»فَقَاُلوا  .قَالَ: یَتَسَارُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِكَیْ لَا یَسْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ

قالُوا إِنَّا »هِمْ بِوَ عَایَنُوا مَا قَدْ حَلَّ  «فَلَمَّا رَأَوْها»هِ وَ نَقِمَتِهِ فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ یَصْرِمُوهَا وَ لَا یَعْلَمُونَ مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّ

ُقلْ لَكُمْ لَوْ ال قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَ»ـمْ وَ لَْم یَظْلِمْهُمْ شَيْئاً فَفَحَرَمَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ كَانَ مِنْهُ «نَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ لَضَالُّو

قالُوا یا وَیْلَنا »لَيْهِ عَقَالَ: یَلُومُونَ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا عَزَمُوا  «بَعْضٍ یَتاَلوَمُونَ لىتُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَ 

 «لَوْ كانُوا یَعْلَمُون رَةِ أَكْبَرُكَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِ»قَالَ اللَّهُ: فَ «رَبِّنا راغِبُونَ رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 خدا. تيدر معص ياست از همكار كتریهشدار كه ذلت در طاعت خدا، به عزت نزد

 217صتحف العقول، 

 1التَّعَاوُنِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.وَ قَالَ ع أَلَا إِنَّ الذُّلَّ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَقْرَبُ إِلَى الْعِزِّ مِنَ 

 تدبر

 «فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ ( »1

 دهند:كاري باطل دست به دست هم میشود كه كسانی براي انجام بسيار می

 اصحاب این باغ چنان در باطلشان اتفاق نظر داشتند كه صبحدم همه همدیگر را خبر كردند.

 

 «فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ »( 2

 «و»ود: ؛ و نفرمرا صدا زدند گریكدیصبحدم  «پس»نياورد؟ )یعنی چرا فرمود « و»آورد؟ و حرف « : پسفـ»چرا حرف 

 ؟(را صدا زدند گریكدیصبحدم 

                                                      
 ع هم قابل توجه است: نیرالمومنیام ثیحد نیراستا ا نیدر هم.  1

 (460التَّعَاوُنِ عَلَى نُصْرَةِ الْبَاطِلِ جِنَایَةٌ وَ خِیَانَة )تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص طَلَبُ
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آن گاه كه سوگند خوردند كه صبحدم ]محصوالت[ : مُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَإِذْ أَقْسَ) 17و متفرع بر آیه الف. این آیه عطف

 (.78، ص29التحریر و التنویر، جباشد )( میمينيچیآن را حتماً م

خواهد بفرماید ( است؛ یعنی میدیگرد كیپس ]آن باغ[ همچون شب تار) ب. شاید بتوان گفت عطف به همان آیه قبل

ه به محض اینكه به دستور خداوند باغ نابود شد، آنها اقدامشان را شروع كردند؛ یعنی همين كه تصميم گرفتند و هنوز شروع ب

 اقدام نكرده بودند عذابشان نازل شد چنانكه وقتی عذاب كامل شد، تازه، آنگاه بود كه اینها اقدامشان را شروع كردند.

 اخالقی_ثمره حقوقی

شود و حتما باید شخص اقدام كرده باشد تا عذاب شامل كنند كه صرف نيت، بتنهایی موجب عذاب نمیبرخی گمان می

مشمول عذاب  دیو گاه همين كه افراد نيتشان قطعی گرد ،دهد كه این تلقی درست نيستشان میاین تعبير نظاهرا وي گردد. 

 بعد از آن است كه عذاب نازل گردیده است. ، عمالًاقدام آنها شوند چنانكه شروعمی

 

 

 )مشهد(  3/5/1396          حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمینَ أَنِ اغْدُوا عَلى    22 هی( آ68قلم )سوره ( 488

 ترجمه

 .هستيدتان قاطع[ در تصميماگر ]یا: چين اگر ميوه ،درآیيد كشتزارتانبه  اندمسپيدهكه 

 نکات ترجمه

 «صارِمينَ»

كسی كه »را در اینجا اغلب به معناي « صارم»به معناي قطع كردن است. « صرم»كه ماده  داده شد حيتوض 483در جلسه 

كه در تعابيري باشد « برنده»و « قاطع»تواند به همان معناي اند میاند، اما برخی گفتهكند دانستهميوه را قطع و محصول را درو می

، 10)البحر المحيط، ج« گر اهل عزم و اقدام قاطع در كارتان هستيدا»یعنی است؛ به كار رفته « سيف صارم: شمشير برنده»مانند 

  (242ص

 حدیث

 فرمودند:امام صادق ع  گوید:ابوبصير می( 1

 ؛ ]زراعت را[ درو مكن شبانه]محصول را[ نچين و  شبانه

وقتی كه دو كف دست را به  –و فرمودند: هر گاه كه درو كردي، یك حَفنه، یك حفنه ]حفنه: مقداري كه در دو دست 

 گيرد[ و یك مُشت، یك مشت ببخش؛ جاي می –هم بچسبانيم 

 و نيز هنگام چيدن و نيز هنگام بذرافشانی چنين كن؛

 بخشی، از بذر هم ببخشی.و شبانه بذرافشانی هم مكن، زیرا همان طور كه از محصول درو شده می

 377، ص2علل الشرائع، ج
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بْنِ عِيسَى عَنِ  اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ نُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ

 :دِ اللَّهِ ععَبْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو

 .لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ

بْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تَهُ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَقَالَ وَ تُعْطِی الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْ

 تُعْطِی فِی الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.

 

 هاي خود فرمودند:( اميرالمومنين ع در فرازي از یكی از خطبه2

 عالِم كسی است كه قدر خود را بشناسد؛ و در جهالت انسان همين بس كه قدر خود را نشناسد؛ 

اه ميانه منحرف خداوند او را به خودش واگذاشته، از راي است كه ترین افراد نزد خداوند متعال بندهو همانا از مبغوض

وت شود تنبلی كند؛ و اگر به كشتزار آخرت دعكند؛ اگر به كِشتزار دنيا دعوت شود اقدام میشده، و بدون راهنما حركت می

 رداشته شده است.ي بورزد؛ گویی آنچه كه بدان اقدام كرده بر او واجب بوده، و آنچه در آن سستی به خرج داده، از عهده ومی

 103خطبهنهج البالغة 

 و من خطبة له ع

اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ  الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا یَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى

كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجٌِب  قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِجَائِراً عَنْ 

 1.عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْه

 تدبر

 «إِنْ كُنْتُمْ صارِمينَ حَرْثِكُمْ أَنِ اغْدُوا عَلى( »1

ها و دن ميوهواقعا قصد چياگر  د،یيبه كشتزارتان درآ دماندهيكه سپ صاحبان باغ در شُرُف صبح یكدیگر را صدا زدند،

 .محروم كردن نيازمندان را دارید

 شوند!گاهی افراد براي محروم كردن دیگران اهل سحرخيزي می

                                                      
 همین مضمون: . چند روایت دیگر در 1

: لَا تَصْرِمْ بِاللَّیْلِ وَ لَا اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ َعنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ َعبْدِ

ي انِعُ الَّذِي یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِ كَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَتُضَحِّ بِاللَّیْلِ وَ لَا َتبْذُرْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّكَ إِْن تَفْعَلْ لَمْ یَأْتِ تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ وَ لَا

الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا  آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ یَعْنِی الْقَبْضَةَ بَعْدَ -ىوَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَ یَمُرُّ بِكَ فَیَسْأَلُكَ

 (565، ص3. )الكافی، جذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِی مِنَ الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِی مِنَ الْحَصَادِنْدَ الصِّرَامِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْبَذْرِ وَ لَا تَبْ خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ كَذَلِكَ عِ 

دَادَ النَّخْلِ وَ الْجَدَادُ فَعَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ الْجَدَادِ بِاللَّیْلِ یَعْنِی جَلَّامٍ رَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَ

 )معانی األخبار( الصَّرَامُ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ الْمَسَاكِینَ لَا یَحْضُرُونَه

رِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ أَ أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ وَ وَجَدَهُ قَدْ جَدَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِ عی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِ

 )تفسیر العیاشی( ثَ تُعْطِیهِ مَنْ یَسْأَلُ فَذَلِكَ حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهادِ بِاللَّیْلِ وَ كَانَ یَقُولُ الضِّغْلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْجَدَادِ وَ الْحَصَ
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 «نْ كُنْتُمْ صارِمينَحَرْثِكُمْ إِ أَنِ اغْدُوا عَلى( »2

چين اگر ميوه» بسنده كنند. چرا جمله ،«دیيبه كشتزارتان درآ دماندهيسپ»توانستند به گفتن براي خبر كردن همدیگر می

 را افزودند؟ «هستيد

 الف. تاكيد كنند بر عهد و پيمان خود افراد.

 اجتماعی_نکته اخالقی

 شوند!زام به بدي، اهل رعایت اخالق و وفاي به عهد میگاه برخی افراد در مقام انجام كار بد  و الت

 

 ب. القا كنند كه این خواست خودتان بوده، نه تحميل ما بر شما.

 اجتماعی _نکته اخالقی

كنند؛ سپس تقاعد میمكنندكان این است كه ابتدا با اغواي فراوان، افراد را در انجام عمل باطل و گناه از ترفندهاي گمراه

دلخواه و خواسته  ي را كهكنند كه گویی انجام آن عمل صرفاً خواسته خود آن افراد بوده است! انسان كاروانمود می ايبه گونه

 دهد تا كاري را كه گمان كند نظر خودش نبوده است.تر انجام میخودش باشد خيلی راحت

 ج. ...

 

 «كُمْحَرْثِ أَنِ اغْدُوا عَلى»( 3

بيان « الی: به سوي» چرا رفتن به سراغ باغشان را به جاي اینكه با تعبيرشود متعدي می« الی»غالبا با « غد»با اینكه فعل 

 بيان كرد؟« علی: بر روي»كند، با تعبير 

خواهد به اینكه خود را كامال مسلط و بار معنایی استيال و روي آوردن از موضع باال دارد، گویی می« علی»الف. كلمه 

 1 (374، ص19؛ الميزان، ج590، ص4)الكشاف، ج اشاره كند. دیدندمشرف بر اوضاع می

 ...ب. 

                                                      
، زمخشري سخنی دارد كه در تفاسیر بسیاري از متاخرین )همانند الصافی )فیض( «الی»آمد نه با « علی»با « اغدوا». درباره چرایی اینكه  1

 و المیزان( همان نقل شده است:كنزالدقائق، 

یه، كما تقول: غدا علیهم العدوّ. و كان غدوّا عل ؟ قلت: لما كان الغدوّ إلیه لیصرموه و یقطعوه:فإن قلت: هال قیل: اغدوا إلى حرثكم، و ما معنى عَلى

 (590، ص4الكشاف، جن )ثكم باكرییغدى علیه بالجفنة و یراح، أى: فأقبلوا على حر یجوز أن یضمن الغدوّ معنى اإلقبال، كقولهم:

آید و نمی« علی»با « غدو»البته ابوحیان آن را نقد كرده است؛ اما نقد وي ناظر به این است كه گویی نظر اصلی زمخشري این است كه اساسا 

 «:الی»آمده نه « علی»خواهد نشان دهد كه كاربرد غدو با علی ممكن است. اما اینكه هر دو ممكن باشد غیر از این است كه چرا می

ذي فی حفظی أنه معدى استسلف الزمخشري أن غدا یتعدى بإلى، و یحتاج ذلك إلى نقل بحیث یكثر ذلك فیصیر أصال فیه و یتأول ما خالفه، و ال

 (242ص ،10البحر المحیط، ج)   بعلى، كقول الشاعر:         بكرت علیه غدوة فرأیته             قعودا علیه بالصریم عوادله
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 )مشهد(  4/5/1396                             فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ    23 هی( آ68قلم )سوره ( 489

 ترجمه

 گفتندپس به راه افتادند در حالی كه آهسته با هم سخن می

 نکات ترجمه

 «تَخافَتُونَ یَ»

مفردات  ؛202، ص2معجم المقایيس اللغة، ج) در مقام سخن گفتن در اصل به معناي مخفی و كتمان كردن« خفت»ماده 

پایين بياورد  ( و آن حالتی است كه انسان براي پوشيده داشتن منظور خود از دیگران صدایش را بقدري289ألفاظ القرآن، ص

ت كه مطلب است كه جایی اس« جهر»( و نقطه مقابل 90، ص3فی كلمات القرآن الكریم، جالتحقيق كه به زحمت شنيده شود )

( ]در بحثهاي مربوط به قرائت، 110)اسراء/«  ال تَجْهَرْ بِصاَلتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِهاوَ»شود: با صداي كامال آشكار و رسا بيان می

 متداول است[« اخفات»و « جهر»دو كلمه 

حاسبه قيامت مار در قرآن كریم به كار رفته است. )مورد سوم درباره گفتگوي مجرمين قبل از شروع ب 3این ماده تنها 

 (103طه/یَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِالَّ عَشْراً ) است:

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 اش او را زمين زده است.گري كه حيلهبسيار حليهچه

 291رر الحكم و درر الكلم، صتصنيف غ

 قال ع:

 1.هُ حِيلَتُهُرُبِّ مُحْتَالٍ صَرَعَتْ

                                                      
 . در همان صفحه این دو حدیث هم مضمونی نزدیك بدان دارند: 1

 مَنْ مَكَرَ حَاقَ بِهِ مَكْرُهُ؛

 ؛مَنْ مَكَرَ بِالنَّاسِ رَدَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَكْرَهُ فِی عُنُقِه

 توان به نحوي مرتبط با موضوع دانست:و این حدیث را هم می

دَ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ مَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْ

لَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّمْنِی مَوْعِظَةً فَقَالَ ع إِنْ كَانَ ال الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ جَاءَ

نْ ا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ فَالْكَسَلُ لِمَا ذَا وَ إِتَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَ 

 النَّارَ فَالْمَعْصِیَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ لَّكَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ
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 تدبر

 «فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ ( »1

 یفتادند در حالبه راه اصاحبان باغ بعد از اینكه همدیگر را صدا زدند و بر قصد سوءشان تاكيد كردند، به سمت باغشان 

 .گفتندیكه آهسته با هم سخن م

ز مردم مخفی اگر بتوانند كار خود را ا حتیمخفيانه به هدف خود برسند، در حالی كه  كوشندبسياري از گناهكاران می

ها را مجازات كرده بسا او قبل از اینكه آنها حركتشان را شروع كنند، آن؛ و چهماننداز خداي این مردم مخفی نمیچيزي كنند، 

 دانند.است و هنوز نمی

 

 «لَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ فَانْطَ»( 2

 «گفتندسته سخن میبا هم آه»بلكه به اینكه  ؛«به راه افتادند و به باغ رسيدند»بگوید چرا به همين مطلب بسنده نكرد كه 

 هم اشاره كرد؟

 الف. نشان دهد نگرانی آنها را از اقدامشان.

 ر مخفی كاري دارد.گيرد، دائما سعی دب. تاكيد كند كه كسی كه تصميم ناصوابی می

 ج. ...

 

 «فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ »( 3

تنی است كه به معناي رف استفاده كرد؟ )انطلقوا:« انطلقوا»است. اما چرا از تعبير « ذهبوا»عبارت  ،«رفتند»تعبير ساده براي 

 با نوعی رها شدن از هر قيد و بندي همراه باشد.(

اند، ریزي كردهامهتوانند كارشان را آن طور كه برنبه اینكه می –خواهد نشان دهد كه با چه اطمينان خاطري الف. شاید می

 به راه افتادند. –انجام دهند 

بودند احساس  خواهد به تناقضی كه وجودشان را در بر گرفته اشاره كند: از سویی از حيث تصميمی كه گرفتهب. شاید می

 كاري بودند.كردند، از سوي دیگر، در حال مخفیخاطرجمعی میو رهایی 

 ج. ...

 

                                                      
ٍء  عَلَى الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ َكانَ كُلُّ شَیْ ا وَ إِنْ كَانَ الْمَمَرُّالْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الشَّیْطَانُ عَدُوًّا فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَ

 (8األمالی) للصدوق(، ص) بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الدُّنْیَا فَانِیَةً فَالطُّمَأْنِینَةُ إِلَیْهَا لِمَا ذَا.
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 )مشهد(  5/5/1396                أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمْ مِسْكینٌ    24 هی( آ68قلم )سوره ( 490

 ترجمه

 داخل شود.نيازمندي  آنجا امروز بر شما مباداكه 

 1اختالف قرائات

 حدیث

 از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:( 1

كه آنها را  ها دروغگویند، هيچكسیكند، رد نكنيد؛ كه اگر نبود كه برخی از مسكينسائل را وقتی درخواست و سوال می

 شد.رد كند رستگار نمی

 15، ص4الكافی، ج

هِ ع قَالَ قَالَ مَاعِيلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْ

 :رَسُولُ اللَّهِ ص

 فْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ یَكْذِبُونَ مَا أَ

 

 در فرازي از روایتی طوالنی از امام كاظم ع آمده است ... (2

اصه و عامه خاي از اموال را نگذاشت مگر اینكه آن را قسمت كرد و به هر صاحب حقی، اعم از هيچ دستههمانا خداوند 

شد قطعا یم و فقرا و مساكين و هر صنفی از صنوف مردم، حقش را عطا فرمود؛ سپس فرمود: اگر در مردم به عدالت رفتار

 شدند.نياز میبی

 542، ص1الكافی، ج

 ...حَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْ

رَاءَ وَ الْمََساكِينَ طَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ َو أَعْ 

 .سْتَغْنَوْاوَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَا

 

اي به شيعيان نوشته و خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند. توضيحاتی امام صادق ع نامه( 3

 1حدیث ،202و جلسه http://yekaye.ir/sad-38-28/  2، حدیث175درباره این نامه و فرازهایی از آن در جلسه

  /31-003-imran-http://yekaye.ir/ale 73-11 3حدیث 456و جلسه-muzzammil-http://yekaye.ir/al/  گذشت. در فراز

 :دیگري از این نامه آمده است

                                                      
 یدخلنها، بإسقاط أن على إضمار یقولون، أو على إجراء یتخافتون مجرى القول، إذ معناه: و قرأ عبد اللّه و ابن أبی عبلة: ال.  1

 (243، ص10سیر، جالبحر المحیط فی التففیدخلوا. ) یسارون القول و النهی عن الدخول. نهى عن التمكین منه، أي ال تمكنوهم من الدخول

http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/ale-imran-003-31/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
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ه و خداوند تحقيرگر مسكينان، كه هركس آنها را تحقير كند و بر آنها تكبر ورزد، از دین خدا لغزید محبتبه و بر شما باد 

دستور داد و  -شان مسلمانان -دگارم مرا به دوست داشتن مسكينان اوست و پدرمان رسول اهلل ص فرمودند: پرور متنفر ازو 

را دشمن خواهند  مردم اواندازد تا جایی را بر او میبُغض و حقارت اوند بدانيد كه هركس یكی از مسلمانان را تحقير كند خد

 داشت و دشمنی خداوند با او شدیدتر است.

آنان را دوست  پس در مورد برادران مسلمان مسكين خود تقواي الهی در پيش گيرید كه آنها این حق را بر شما دارند كه

ستور داده، دآنان دستور داده است و هركس، كسی را كه خداوند به محبت او بدارید چرا كه خداوند پيامبرش را به محبت 

لی كه درزمره دوست نداشته باشد، عصيان خدا و رسول نموده و كسی كه عصيان خدا و رسول كند و بر این حال بميرد، در حا

 گمراهان قرار دارد، مرده است.

 8، ص8الكافی، ج

اللَّهِ ع وَ عَنْ  هِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی عَبْدِنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ َأبِيمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَيْ

الَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ بْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَرٍ عَنْ أَبِی عَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِ

  نَظَرُوا فِيهَا؛عُونَهَا فِی مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِأَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا یَضَ

 …سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْد بِ

اللَّهِ وَ اللَّهُ لَهُ حَاقِرٌ مَاقِتٌ وَ قَدْ قَالَ أَبُونَا  وَ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ حَقَّرَهُمْ وَ تَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ زَلَّ عَنْ دِینِ

أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَقْتَ مِنْهُ وَ ص أَمَرَنِی رَبِّی بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَقَّرَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ 

لَّهَ فِی إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسَاكِينِ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً أَنْ ُتحِبُّوهُمْ فَإِنَّ الْمَحْقَرَةَ حَتَّى یَمْقُتَهُ النَّاسُ وَ اللَّهُ لَهُ أَشَدُّ مَقْتاً فَاتَّقُوا ال

وَ رَسُولَهُ وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ  مَنْ عَصَى اللَّهَ اللَّهَ أَمَرَ رَسُولَهُ ص بِحُبِّهِمْ فَمَنْ لَمْ یُحِبَّ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِحُبِّهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ

 1.مَاتَ وَ هُوَ مِنَ الْغَاوِین

 

 ( از امام حسين ع روایت شده است: 4

ه نقمت كها ملول نشوید هاي خداوند است بر شما؛ پس، از این نعمتهاي مردم به نزد شما از نعمتبدانيد كه حاجت

 خواهد شد.

 30، ص2، جلغمةكشف ا؛ 81نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص

 عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:اإلمام الحسين بن علیّ عليهما الساّلم  خَطَبَ 

 .نِقَما[ فَتَحُور]لُّوا النِّعَمَ فَتَحُوزُوا ]وَ[ اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فَلَا تَمَ 

                                                      
گذشت، آمده  /balad-http://yekaye.ir/al-90-15 4حدیث 344دیگري از آن در جلسهكه فراز  –نامه امیرالمومنین ع در فرازي از وصیت.  1

نْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ نَ عَأَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَا است:

 ...إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع بِوَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هِیَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 (52، ص7الكافی، ج. )كُوهُمْ فِی مَعَایِشِكُماللَّهَ اللَّهَ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِینِ فَشَارِ 

http://yekaye.ir/al-balad-90-15/
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 توجه

maaarij-http://yekaye.ir/al-)للسائل و المحروم( نيز در اینجا قابل طرح است.  296احادیث و اغلب تدبرهاي جلسه 

25-70/  

 تدبر

 «أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ( »1

م باشد چيزي از زو ال ترسند از اینكه مسكين و نيازمندي سراغشان بيایدمیاند كه ا دل بستهچنان به دنيبسياري از انسانها 

دهنده عنایت خدا به انسان است كه او را وسيله روزي در حالی ارجاع نياز بندگان خدا به انسان، نشان شان به او بدهند؛دارایی

ر دست ما قرار داده، بدانيم كه این قدر كریم هست كه از سهم (؛ اگر خدا روزي آنها را د4دیگران قرار داده است )حدیث

 روزي ما كم نكند.

 

 «أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»( 2

هرچه قصد سوء بيشتر باشد خطر بيشتر است: گفتند احدي از مسكينان وارد باغ نشود خدا هم تمام باغ را سوزاند. )تفسير 

 (183، ص10نور، ج

 

 «أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»( 3

 .مند سازدحرص و بخل گاهی بقدري شدید است كه شخص حاضر نيست حتی یك نيازمند را هم بهره

 توضیح نحوی

 نكره در سياق نفی، داللت بر شمول دارد. )الیدخلنها ... مسكينٌ: هيچ مسكينی داخلش نشود(

 

 

 قم(-)مشهد  6/5/1396                           حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى    25 هی( آ68)قلم سوره ( 491

 ترجمه

 در حالی كه توانا بودند بر منع ]نيازمندان[ صبح كردند.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «غَدَوْا»

و نقطه مقابل  ؛روز ابتداياست، یعنی  (415، ص4معجم المقایيس اللغة، ج)مقطعی از زمان در اصل به معناي « غدو»ماده 

 شب  است كه به معناي ( 52أنعام/؛ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ)« یّعشاء، عشِ»و  (205أعراف/؛ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ)« اصل، آصال»آن در قرآن 

رود، این ماده وقتی به صورت فعل به كار می باشد.می« فردا»( به معناي 26؛ قمر/سَيَعْلَمُونَ غَداً)« غَد». البته باشدمیوآخر شب 

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
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شود به معناي غذایی است كه در صبح خورده می« غداء»باشد. و یا اقدامی را در صبح انجام دادن می« صبح كردن»به معناي 

 (603مفردات ألفاظ القرآن، ص( )62؛ كهف/آتِنا غَداءَنا)صبحانه( )

 یم به كار رفته است.بار در قرآن كر 16این ماده و مشتقاتش جمعا 

 «حَرْدٍ»

معجم المقایيس ) )تنحّی(« رویگردان شدن»و « غضب»، «قصد»در اصل بر سه معناي مختلف داللت دارد: « حرد»ماده 

باشد یعنی همان قصد منع كردن می« قصد»به معناي  ظاهراً ( و در این آیه5051، ص10مجمع البيان، ج؛ 51، ص2اللغة، ج

در  معتقدند كه دو معناي اول با هم( برخی 243، ص10؛ البحر المحيط، ج506، ص10البيان، جنيازمندان )همان؛ و نيز: مجمع

( 227ن، صمفردات ألفاظ القرآاین ماده لحاظ شده و در واقع به معناي منع كردنی است كه همراه با شدت و غلظت باشد )

ت است و در این آیه هم به همين ت و حدّ)تنحی( همراه با شدّ« رویگردان شدن»برخی هم بر این باورند كه معناي اصلی آن 

یعنی صبح كردند در حالی كه قصدشان این بود كه از نيازمندان رویگردان شوند و اگر به آنها مواجه  ؛معنا به كار رفته است

 (190، ص2التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، جا كنار بزنند. )شدند با شدت و حدت آنها ر

 ه خواهد شد.شاءاهلل در قسمت تدبر اشاراقوال مفسران درباره معناي این تعبير در این آیه بسيار متعدد است كه ان

 تنها همين یكبار در قرآن كریم آمده است.« حرد»ماده 

 «قادِرينَ حَرْدٍ عَلى غَدَوْا»

 دیدند[(؛باشد )صبح كردند در حالی كه توانا بودند ]یا: خود را توانا میمی« غدوا»حال براي فعل « قادرین»

ردند( و هم صبح ك دانست )با قصد منع نيازمندان« غدوا»توان متعلق به فعل را به لحاظ نحوي، هم می« علی حرد»اما 

 دیدند[(را توانا می)بر منع نيازمندان توانا بودند ]یا: خود « قادرین»متعلق به 

 حدیث

يزي خدایت را از امام باقر ع روایت شده است: شخصی خدمت اميرالمومنين ع آمد و گفت: یا اميرالمومنين! به چه چ( 1

 شناختی؟

                                                      
و الحرد المنع من قولهم حاردت السنة إذا منعت گوید: فارس است وگرنه مرحوم طبرسی چنین میالبته تعبیر سه معنا به صورت فوق، عبارت ابن 1

 قطرها و حاردت الناقة إذا منعت لبنها قال الكمیت:

 بعقبة قدر المستعیرین معقب  و حاردت المكد الجالد و لم یكن

 و یروى النكد و هی النوق الغزیرات األلبان  

 و قیل إن أصل الحرد القصد قال:

 یحرد حرد الجنة المغلة  أقبل سیل جاء من عند اهلل

 أي یقصد و حرد یحرد حردا  

 و قیل الحرد الغضب و الحنق قال األشهب بن رمیلة:

 ى حرد دماء األساودتساقوا عل  أسود شرى القت أسود خفیة 
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و اهتمامم  ن منها؛ هنگامی كه به امري اهتمام ورزیدم، بيهاي قطعی، و مانع شدن از اهتمامفرمود: به برهم زدن تصميم

ه امور، غير من كه تدبيركنندمخالفت كرد؛ پس دانستم  فتم اما قضا و قدر الهی با تصميم منطعی گرفت؛ و تصميمی ققرار گر

 است.

 ؛ 30، ص1روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج

 :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

 ؟فْتَ رَبَّكَمَا ذَا عَرَقَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِ

لَفَ الْقَضَاءُ عَزْمِی عَلِمْتُ أَنَّ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ مَنْعِ الْهِمَّةِ لَمَّا أَنْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ فَحَالَ بَيْنِی وَ بَيْنَ هِمَّتِی وَ عَزَمْتُ فَخَا ع: قَالَ

 1.الْمُدَبِّرَ غَيْرِي

 

 صادق ع به حسين صحاف فرمود:گوید: امام ( ابان بن تغلب می2

پس هر كه بر  اي آشكار نكرد مگر اینكه مؤونه مردم را هم بر او آشكار كرد؛هایش را بر هيچ بندهحسين! خداوند نعمت

یشان صبر نكرد و مردم صبر كرد و كار مردم را راه انداخت، خداوند در نعمت هایش بر او نزد آنان بيفزاید؛ و كسی كه بر ا

 راه نيانداخت، خداوند عز و جل آن نعمت را از او زایل گرداند. كارشان را

 37، ص4الكافی، ج 

للَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَْبدِ اعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ 

فِی  مَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ ع لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ یَا حُسَيْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ النِّعَمَ حَتَّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَ

 2لَمْ یَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ.نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَصْبِرْ لَهُمْ وَ 

 تدبر

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى( »1

  ست؟يچ و به تبع آن، مراد از كل آیه ،«علی حرد»مراد از 

                                                      
 آمده است: 250نهج البالغه، حكمت. در  1

 .وَ قَالَ ع عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ 

مَّدٍ الْمَدَنِیِّ مَوْلَى بَنِی هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَِلیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ .  2

اسِ عَلَیْهِ فَمَنْ لَمْ یَقُمْ لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ قَالَ فَقُلْتُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّ

 (37، ص4مُؤْمِنُونَ. )الكافی، جعِ وَ اللَّهِ الْجُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنْ یَقْدِرُ أَنْ یَقُومَ لِهَذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا النَّاسُ فِی هَذَا الْمَوْضِ

اسِ عَلَیْهِ فَإِنْ هُوَ قَامَ هِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

 (37، ص4عْمَةَ لِزَوَالِهَا. )الكافی، جمْ اجْتَلَبَ زِیَادَةَ النِّعْمَةِ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ عَرَضَ النِّبِمَئُونَتِهِ
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ا خود گمان و ب صبح كردند كنند با قصد اینكه نيازمندان را از رسيدن به محصوالت منع، یعنی «قصد منع فقرا». الف

؛ الميزان، 506، ص10مجمع البيان، جكردند كه توانایی دارند كه آنها را منع كنند و خودشان تمام محصوالت را بردارند. )می

 (374، ص19ج

ودشان تمام نند و خاست اما منظور از آیه این است كه آنها قصد داشتند فقرا را منع ك« قصد منع فقرا»ب. به همان معناي 

 (387، ص13. )كنزالدقائق، جمحصول را بردارند، اما صبح كردند در حالی كه فقط بر منع فقرا توانایی داشتند

نع فقرا توانایی ماست اما منظور از آیه این است كه صبح كردند در حالی كه تنها بر « قصد منع فقرا»ج. به همان معناي 

 ( 387، ص13ن فقرا توانایی داشته باشند )كنزالدقائق، جمند كردداشتند به جایی اینكه بر بهره

ین را به عنوان ا، «قادرین»بر « علی حرد»اش در این است كه با توجه به تقدم ، ظاهرا نكته«ج»و « ب»)در این دو حالت 

 داللت بر حصر مورد توجه قرار داده است(

را بر كارشان  یعنی با جد و جهدي كه در كارشان داشتند صبح كردند و خود ؛«با جدّ و جهدي كه در كارشان داشتند». د

 (506، ص10مجمع البيان، جدیدند )مجاهد، قتاده و ابوالعاليه، به نقل توانا می

 (506، ص10، جمجمع البيان)تا حدودي شبيه معناي الف( )ابوعبيده، به نقل « بر جدیت در منع». ه

 (506، ص10مجمع البيان، ج)سفيان، به نقل « فقرا و غضب نسبت به غيطبا ». و

تنها بر  -دبا توجه به اینكه باغشان سوخته بو –یعنی صبح كردند در حالی كه  «با غيظ و غضب نسبت به همدیگر». ز

ی شبيه ( یعنی مضمون243، ص10البحر المحيط، جغيظ و غضب نسبت به خودشان توانایی داشتند )سفيان و سدي، به نقل 

 (387، ص13كردند. )كنزالدقائق، جفرماید: همدیگر را مالمت میهمين سوره كه می 30یهآ

الی كه فكر حها در صبحدم؛ یعنی صبح كردند در قصد چيدن ميوهنه قصد منع، بلكه است اما « قصد»به معناي « حرد»ح. 

مجمع البيان، ه نقل توانایی دارند. )ابومسلم، ب -كه قبال با هم توافق كرده بودند –ها در صبحدم كردند بر قصد چيدن ميوهمی

ها بر چيدن ميوه به تعبير دیگر، صبح كردند در حالی كه به سرعت قصد باغشان را كردند با گمان اینكه توانایی (506، ص10ج

 (243، ص10، جالبحر المحيطعباس، به نقل را دارند )ابن

زمندان با این قصد كه از نيااست؛ یعنی صبح كردند « رویگردان شدن همراه با شدت و حدّت»به معناي  «حرد». ط

ق فی كلمات القرآن التحقيآنها خوبی كنند. ) در حقرویگردان شوند و با آنها خشونت به خرج دهند در حالی كه توانا بودند كه 

 ندارد.(« قادرین»است و ربطی به « غدوا»ق به متعل« علی حرد»( )بر این اساس كه 190، ص2الكریم، ج

 1. ...ي

 

                                                      
و بدون  ییتنها یعنی« انفراد یعل» یعنی« حرد یعل»اند گفته یبرخ نكهیبر آنها وجود ندارد مانند ا یلیدل چیهم مطرح شده كه ه يگریاقوال د.  1

به سراغ  بحص یعنیگفته كه اسم باغشان بوده است؛  ياسم روستا، و سد« حرد» گفته يازهر نكهیا ایكند صبح به راه افتادند؛  شانیهمراه ینیمسك نكهیا

وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ(  هیآ هیباشد )شب« تنگ گرفتن» يبه معنا« قدر»از  «نیقادر» نكهیا ای دند؛یدیكه خود را توانا م یباغشان( رفتند در حال ایروستا )

 (243، ص10تنگ گرفته بودند. )به نقل البحر المحیط، ج نانیكه بر مسك یدر حال یعنی
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 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 2

هم به دیگران  با نعمتی كه خداوند به صاحبان باغ بخشيده بود، در ابتدا قدرت داشتند كه هم خودشان استفاده كنند و

محدود شد و قدرتی  «منع كردن»بازدارند، قدرتشان به همين  نفعی رسانند؛ اما همين كه تصميم گرفتند دیگران را از این نعمت

 براي استفاده خودشان هم باقی نماند.

در واقع، خداوند با دادن نعمت، به آنها قدرتی داد، اما با تصميم غلط خودشان )بخل ورزیدن( و عدم استفاده از این 

 (2بهره ماندند. )حدیثد كه خودشان هم بیقدرت در راهی كه خدا دستور داده، قدرت خود را چنان محدود كردن

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 3

 .اما همواره تدبيري فوق او در كار استبيند، توانا می كند و خود را بر انجام كاريو تدبير میانسان محاسبه 

 شناسی و خداشناسینکته انسان

بيند، اما كند و بر اساس محاسبات خود، خود را كامال بر انجام كاري توانا میشود كه انسان محاسبه و تدبير میبسيار می

 خدا امورات عالم را به نحو دیگري تدبير كرده است

فوق تدبير توان به وجود مدبري كه از این به هم خوردن تدبير، هم به نقص و نياز خود باید بيشتر آگاه شذ و هم می

 (1ماست ره برد. )حدیث

  3، و تدبر1، حدیث486همچنين مراجعه كنيد به جلسه

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 4

دهد بيند، اما چون به همه چيز احاطه ندارد، امور به طور دیگري رخ میانسان خود را بر انجام بسياري از كارها توانا می

 گردد. و ناتوانی وي برمال می

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 5

خود  انهظاهربين تحليلیبا را دیده و فقط ظواهر امور انسان ها این است كه هاي ناروا و زمين خوردنیكی از علل تصميم

 دیده است.را بر انجام كاري توانا 

فهمد كه اگر خدا نخواهد، انسان توانایی بر هيچ كاري ندارد، هرچند همه ظواهر به نفع اگر كسی خدا را شناخته باشد می

 وي باشد.
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 7/5/1396                         لَضَالُّونَفَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا     26 هی( آ68قلم )سوره ( 492

 ترجمه

 گشتگانيم.گمشان[ را دیدند گفتند یقيناً ما كه آن ]= باغ همينپس 

 حدیث

 :از امام باقر ع روایت شد. در ادامه آن آمده است 483لسه ج( در تفسير آیاتی از سوره قلم حدیثی در 1

« اب بودندكه آنان خو یروردگارت بر آن ]باغ[ به گردش درآمد، در حالاز جانب پ ياپس، طواف كننده»اینكه فرمود: 

 ایم.یعنی راه را اشتباه آمده« ميگشتگانما گم ناًيقیگفتند  »همان عذاب است؛ و اینكه فرمود: 

 382، ص2تفسير القمی، ج

نَّا لَضَالُّونَ قَوْلُهُ إِ -مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ وَ هُوَ الْعَذَابُ عَلَيْها طائِفٌوْلُهُ: فَطافَ ... قَوَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَِبی جَعْفَرٍ ع 

 .قَالَ: أَخْطَئُوا الطَّرِیقَ

 

هاي زیرشاخه ورزیدن یكی ازاند، غفلتهاي آن را توضيح داده( از اميرالمومنين ع در روایتی طوالنی كه كفر و شاخه2

 باره آن آمده است:كفر به حساب آمده و در

ریبش داده و و كسی كه غفلت بورزد بر خویش جنایت كرده و به پشت خود برگشته و بيراهه را راه پنداشته و آرزوها ف

ا كه حساب رها كنار رود و برایش آشكار شود آنچه هنگامی كه كار تمام شود و پرده ،گيرش گشته استحسرت و ندامت دامن

 كرد.نمی

 392ص، 2الكافی، ج

أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ 

وَ حَسِبَ غَيَّهُ رُشْداً وَ غَرَّتْهُ  وَ مَنْ غَفَلَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَ انْقَلَبَ عَلَى ظَهْرِهِ 1...سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ:

 2.ا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُالْأَمَانِیُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ وَ النَّدَامَةُ إِذَا قُضِیَ الْأَمْرُ وَ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَهُ مَ

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:3

 رود.كسی كه صلوات بر من را فراموش كند راه بهشت را اشتباه می

                                                      
 أَرْبَعِ شُعَبٍ َعلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ ...بُنِیَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلَى .  1

 اند آمده است:كرده تیع كه امام صادق ع روا نیامام حس يهاارتنامهیاز ز یكیاز  يدر فراز.  2

بِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَ نُ الْحَسَنِ  وَ مُحَمَّدُ بْأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنِی

 ادِقُ ع:...بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ الصَّ مَّدِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَ

ذَابَ الْأَلِیمَ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً [ بَأْسَكَ وَ ضَاعِفْ عَلَیْهِمُ الْعَلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ وَ ذقهم ]أَذِقْهُمْالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ قَتَلَةَ أَنْصَارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَصْ هُمَّاللَّ

 (234ثُ ال یَشْعُرُونَ وَ عَذِّبْهُمْ عَذاباً نُكْراً )كامل الزیارات، صنَقِمَتَكَ وَ ائْتِهِْم مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ خُذْهُمْ مِنْ حَیْ هِمْوَبِیلًا اللَّهُمَّ أُحْلُلْ بِ
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 145األمالی )للطوسی(، ص

حَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: اسِ أَحْمَدُ بْنُ مُلْجِعَابِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ا

بَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ لَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَالِمٍ الْحُمْدُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سُهَيْلٍ، قَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ

 سُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(:قَالَ رَ الذُّهْلِیِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ )عَلَيْهِمَا السَّلَامُ( قَالَ:بْنِ عِمْرَانَ 

 مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.

 برتد

 «فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ( »1

 گشتگانيم چه بود؟منظورشان از اینكه ما گم .ميگشتگانما گم ناًيقیگفتند  دندیشان[ را ده آن ]= باغك نيپس هم

 (506، ص10، جمجمع البيان و نيز: ،1اند. )حدیثالف. باغ خود را نشناختند و گمان كردند مسير را اشتباه آمده

( و در واقع، 506، ص10، جمجمع البيان؛ 374، ص19ان، جایم )الميزگفتند ما با این كارمان از مسير حق گمراه شدهب. 

، 10، جالبحر المحيط) در آن افتادیم. متوجه اشتباهشان شدند و گفتند قصد محروم كردن نيازمندان یك بيراهه بود كه ما

 (243ص

 ج. ...

 

 «فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ( »2

پندارد. كند كه واقعيت را هم كه ببيند، خود را در بيراهه میانسان را به خود مشغول میگاه آرزوها و آرزواندیشی چنان 

 ایم(به معناي این باشد كه راه باغ را گم كرده« ضالون»)بر اساس اینكه 

 

 «فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ»( 3

( و اینكه انسان متوجه اشتباهش بشود. )بر 183، ص10از فواید حوادث تلخ، بازگشت به خویشتن است )تفسير نور، ج

 (ایمبوده «گمراه از راه حق» این باشد كه به معناي« ضالون»اساس اینكه 

 

 

 8/5/1396                                بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ    27 هی( آ68قلم )سوره ( 493

 ترجمه

 محروم شدگانيم.بلكه ما 

 نکات ترجمه

 «مَحْرُومُونَ »
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ن چيزي است آ« حرام»( و 45ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم)همراه با شدت( است )« منع»در اصل به معناي « حرم»ماده 

 مفرداتآورد یا شرع ) خواه عقل این منع را پيشو ا به طور قهري، یا منع بشري، وی كه ممنوع شده باشد، خواه بر اثر منع الهی،

  (229ص القرآن، ألفاظ

قبل از  حتیكه چيزي ) اند: حرام چيزي است كه از اصل و اساس ممنوع باشدگفته «رد»و  «منع»و  «حرام»در تفاوت 

يدایش و وجود ناظر به بعد از پ ،اما منع و ممنوع ؛د، حكمش ممنوعيت باشد، مانند حرمت ربا(ناینكه بخواهند انجامش ده

ل یا سخن از تحصي نع)مثال م ]یعنی با اصل آن مساله كاري ندارد، بلكه با وقوعش در موردي خاص كار دارد[ چيزي است

، 2كریم، جالتحقيق فی كلمات القرآن الو رد، منع كردنی است كه بعد از جریان یافتن و شروع عمل باشد )( گفتنِ كسی

 (204ص

داللتش « حرم»و در ميان آنها  ؛همگی صفت مشبهه هستند در معناي چيزي كه ممنوع است 1«حَرِیم»و  «حَرَم»و  «حَرَام»

 ( 204، ص2، ج)التحقيق باشدمی« حالل»نقطه مقابل « حرام»بر ممنوعيت شدیدتر از حرام است؛ و 

عنی ی( كه تنها جمع آن، 222، ص3باشد )كتاب العين، جنمیاحترامی به آن روا )حرمت( چيزي است كه بی« حرمة»

 (30ه؛ حج/اللَّ حُرُماتِ یُعَظِّمْ مَنْ، در قرآن كریم به كار رفته است )«حُرُمات»

يزهایی حرام است كه در گویند به خاطر اینكه در آنجا بسياري از چ( 57؛ قصص/آمِناً  حَرَماً)« حَرَم»منطقه مكه و مدینه را 

حرمت و  یا همچنين به خاطرو (204، ص2، ج؛ التحقيق230ص القرآن، ألفاظ مفردات) نطقه بر افراد حالل استغير آن م

 الْحَرامِ  الْمَسْجِدِد بيري مانناظاهرا به همين جهت تع ( و45ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمها دارند )اي كه آن منطقهاحترام ویژه

  .نيز به كار رفته است (198)بقره/ الْحَرامِ  الْمَشْعَرِ ،( 2)مائده/ الْحَرامُ  الشَّهْرُ (،2)مائده/ الْحَرامَ الْبَيْتَ(، 28)توبه/

هم « مُحرِم»رسد كه جمعِ می ( ولی به نظر204، ص2، جاند )التحقيق( دانسته5توبه/؛ الْحُرُمُ  الْأَشْهُرُ) «حرام»را جمع  «حُرُم»

)كسی كه « مُحرِم»و وجه تسميه  (96، مائده/حُرُماً  دُمْتُمْ  ام الْبَرِّ صَيْدُ عَلَيْكُمْ حُرِّمَ؛ 95، مائده/حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ  الصَّيْدَ تَقْتُلُوا ال»باشد می

(، 221، ص3عين، جمكه و مدینه است )كتاب ال« حَرَم»شود و تكاليف خاصی دارد(، یا از جهت نسبت دادن وي به وارد حَرَم می

تی وارد ماه حرام شود شود؛ و البته در مورد انسان وقجهت اینكه امور خاصی )مانند شكار و نكاح و ...( بر او حرام میو یا از 

 ( 45ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمرا به كار می برند. )« مُحرم»هم تعبير 

كه اگر چه  (222، ص3كتاب العين، جگویند كه ازدواج با آنها حرام است. ))ذوي الرحم( می یهم به خویشاوندان« مَحرَم»

 (23اي مطرح شده است )نساء/این كلمه در قرآن كریم به كار نرفته، اما مصادیق آن در آیه

اند ازداشتهباو  بهره مانده، و اینها را ازو منال و خيرات بی مالاز هم كسی است كه ( 27، قلم/25)معارج/« محروم»

 (204، ص2، ج)التحقيق

                                                      
 دیگران براي دیگر چاهی دنكن كه است چاه پیرامون منطقه آن چاه، حریم) شودمی گفته است «حرام» كه چیزي اطراف و حاشیه به هم «حریم».  1

 است ممنوع آن با تماس كه رفته كار به چیزي معناي به هم و( دارد تعلق خانه آن به مزایایش و حقوق كه است جایی معناي به خانه حریم و است ممنوع

 این كلمه در قرآن كریم به كار نرفته است. (45ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم ؛222ص ،3ج العین، كتاب. )شد نزدیك بدان نباید و
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ضوع )حرمت داشتن( رود )حَرَّمَ، مُحَرَّم( هم اصل تكليف )حرام بودن( و هم اهميت موبه باب تفعيل می «حرم» وقتی ماده

، الْمُحَرَّمِ عِنْدَ بَيْتِكَ؛ 23م، نساء/أُمَّهاتُكُ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْاست )« حرام»و تاكيد و تشدید آن بيش از كلمه  گيردمورد توجه قرار می

« محرّم»و ظاهرا ماه  (205، ص2، جو ...( )التحقيق ؛139؛ انعام/أَزْواجِنا عَلى وَ مُحَرَّمٌ ؛ 26، مائده/فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ؛ 37ابراهيم/

 (222، ص3لعين، جاند كه اولين ماه قمري است كه كشتار را در آن حرام می دانستند )كتاب ارا هم از این جهت چنينن ناميده

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 83ماده و مشتقات آن جمعاً این 

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

ه در آن كوتاهی كهمانا خداوند متعال را در هر نعمتی حقی است؛ پس هركه آن را ادا كند خداوند بر آن بيافزاید؛ و هر 

 د[اده است. ]یا: به زوال آن نعمت، خاطرش مشغول خواهد شورزد، خود را در خطر از دست دادن آن نعمت قرار د

 244البالغه، حكمتنهج

 .نِعْمَتِه بِزَوَالِ خَاطَرَ فِيهِ قَصَّرَ مَنْ وَ مِنْهَا زَادَهُ أَدَّاهُ فَمَنْ حَقّاً نِعْمَةٍ ُكلِّ فِی[ تَعَالَى] لِلَّهِ إِنَّ ع قَالَ وَ

 

 كه رسول خدا ص فرمودند:( از امام صادق ع  روایت شده است 2

الی چگونه محروم نباشد در حست؛ و امذمت  شایستهرغم محروم ماندنش، زند، محروم است؛ و علیكسی كه حرص می

ما را آفرید كسی كه ش»كه از ميثاق خداوند عز و جل فرار كرده، و مخالفت نموده با سخن خداوند متعال كه فرموده است 

 (40)روم/« يراندتان، و سپس شما را زنده می كند.متان داد، سپس میسپس روزي

 117ص الشریعة، مصباح

 قَدْ وَ مَحْرُوماً یَكُونُ لَا كَيْفَ وَ كَانَ ءٍشَیْ أَيِّ فِی مَذْمُومٌ حِرْمَانِهِ مَعَ هُوَ وَ مَحْرُومٌ الْحَرِیصُ ص النَّبِیُّ قَالَ ... ع الصَّادِقُ قَالَ

 1«یُحْيِيكُم ثُمَّ یُمِيتُكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ الَّذِي» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ خَالَفَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ تَعَالَى اللَّهِ وَثَاقِ مِنْ فَرَّ

 

 هاي خود فرمودند:( روایت شده است كه اميرالمومنين ع در یكی از خطبه3

ر شما بر ه اسرابرگيرید و نزد كسی ك تانقرارگاهتان براي اي مردم! دنيا سراي فناست و آخرت سراي بقا؛ پس از گذرگاه

 كنيد؛دري ماو مخفی نيست پرده

و براي آخرت آفریده  كه در دنيا زندانی هستيد ؛هایتان از آن بيرون رودهایتان را از دنيا بيرون كنيد پيش از آنكه بدندل

 اید؛هشد

 شناسد؛همانا دنيا همانند زهر است، آن را كسی می خورد كه نمی

                                                      
 :كه است شده روایت هم ع امیرالمومنین . از 1

 (.140ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) الْمَحْرُومُ الشَّقِیُّ فَهُوَ الدُّنْیَا عَلَى اعْتَمَدَ مَنِ

 (396ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) مَحْرُومٌ الْحَرِیصُ مَقْسُومٌ الرِّزْقُ
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 ميرد فرشتگان گویند كه چه از پيش فرستاد؛ و مردم گویند كه چه بر جا نهاد؛ اي میهنگامی كه بنده

برایتان نباشد؛ كه  تا ها را از پيش بفرستيد تا برایتان بماند؛ و به عقب نيندازید ]= بعد از خود باقی نگذارید[زیادي ،پس

یش را همانا محروم واقعی كسی است كه از مال خود محروم شود؛ و به كسی غبطه خورند كه با صدقات و خيرات ترازو

 سنگين كند و بدانها جایگاهش در بهشت را نيكو سازد و حركتش بر صراط را سهل و گوارا گرداند.

 110ص ،(للصدوق) األمالی

 عَنْ  عَلِیٍّ  نِبْ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا لَقَا عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 عَلِیِّ  أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بِيهِأَ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ

 :خُطَبِهِ عْضِبَ فِی ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَال ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ

 أَسْرَارُكُمْ عَلَيْهِ یَخْفَى لَا مَنْ عِنْدَ أَسْتَارَكُمْ تَهْتِكُوا لَا وَ لِمَقَرِّكُمْ مَمَرِّكُمْ مِنْ  فَخُذُوا بَقَاءٍ دَارُ الْآخِرَةُ وَ فَنَاءٍ دَارُ الدُّنْيَا إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

 یَأْكُلُهُ  كَالسَّمِّ الدُّنْيَا إِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَ[ حُبِسْتُمْ ] تُمْ حَيِي الدُّنْيَا فَفِی أَبْدَانُكُمْ  مِنْهَا تَخْرُجَ أَنْ قَبْلِ مِنْ قُلُوبَكُمْ الدُّنْيَا مِنَ أَخْرِجُوا وَ

 فَإِنَّ عَلَيْكُمْ یَكُنْ  كُلًّا تُؤَخِّرُوا لَا وَ لَكُمْ  یَكُنْ فَضْلًا فَقَدِّمُوا أَخَّرَ مَا النَّاسُ قَالَ وَ قَدَّمَ مَا الْمَلَائِكَةُ قَالَتِ  مَاتَ  إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ یَعْرِفُهُ لَا مَنْ

 الصِّرَاطِ  عَلَى طَيَّبَ وَ مِهَادَهُ بِهَا الْجَنَّةِ فِی أَحْسَنَ وَ مَوَازِینَهُ الْخَيْرَاتِ وَ بِالصَّدَقَاتِ ثَقَّلَ مَنْ الْمَغْبُوطَ وَ  مَالِهِ خَيْرَ حُرِمَ مَنْ الْمَحْرُومَ

 1.مَسْلَكَهُ بِهَا

 تدبر

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ( »1

آیه معانی  (، این1تدبر اي كه براي آیه قبل بود )جلسه قبل،با اینكه معناي این آیه بتنهایی واضح است، اما متناسب با معانی

 تواند داشته باشد:متعددي می

مجمع ایم. )آن محروم شدهع ایم؛ بعد گفتند: نه، این همان باغ ماست؛ بلكه ما از منافالف. ابتدا گفتند ما مسير را اشتباه آمده

 (506، ص10، جالبيان

ر دنيا هم از این باغ ایم؛ بعد گفتند: نه، فقط همين نيست؛ بلكه دب. ابتدا گفتند ما با این كارمان از مسير حق گمراه شده

 (374، ص19ایم )الميزان، جمحروم گشته

 ج. ...

 

                                                      
 كند:آمده است كه محروم حقیقی را معرفی می 393ص ،(للصدوق) . روایتی هم در  األمالی 1

 بْنُ  عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اءَةًقِرَ الْقَاسِمِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمْدَانِیُّ مُحَمَّدٍ نُبْ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ إِسْحَاقَ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ الْمُرَادِيُّ بَكْرٍ بْنُ اللَّهِ دُعَبْ  حَدَّثَنَا قَالَ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُعَلَّى بْنِ إِبْرَاهِیمَ

 قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ ذَا هُوَ قِیلَفَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَیْنَ  فَقَالَ السَّفَرِ شَحْبَةُ عَلَیْهِ شَیْخٌ هَُأتَا إِذْ لِلْحَرْبِ یُعَبِّیهِمْ أَصْحَابِهِ مَعَ َجالِسٌ یَوْمٍ ذَاتَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ بَیْنَا قَالَ

 یَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَّمَكَ مَّامِ فَعَلِّمْنِی سَتُغْتَالُ َأظُنُّكَ إِنِّی وَ أُحْصِی لَا مَا الْفَضْلِ مِنَ فِیكَ سَمِعْتُ قَدْ كَبِیرٌ شَیْخٌ أَنَا وَ الشَّامِ نَاحِیَةِ مِنْ أَتَیْتُكَ إِنِّی الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا

 ... فَمَحْرُوم یَوْمَیْهِ شَرَّ غَدُهُ كَانَ مَنْ وَ فِرَاقِهَا دَعِنْ حَسْرَتُهُ اشْتَدَّتْ هِمَّتَهُ الدُّنْیَا كَانَتِ مَنْ وَ مَغْبُونٌ فَهُوَ یَوْمَاهُ اعْتَدَلَ مَنِ شَیْخُ
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 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ»( 2

كند، روم میهایی كه خدا به او داده محنعمت مندي از مازادِورزد و دیگران را از بهرهمی زند و بخلكسی كه حرص می

 (2دیثشود. )همچنين حمحروم می -نه فقط از مازادي كه نسبت به بدان بخل ورزیده بود – آن نعمت اصل ازهم خودش 

 اجتماعی_ثمره اخالقی

هاي اصلی ، انفاق و دستگيري از نيازمندان را جزء برنامهمان همواره برقرار باشدو روزي خواهيم اموالمان كم نشوداگر می

روزي را با »اند: خود قرار دهيم. در نظام الهی، كمك به نيازمند بقدري در جلب روزي موثر است كه رسول خدا ص فرموده

 شاءاهلل در احادیث فردا()متن كامل حدیث، ان «صدقه دادن نازل كنيد

 

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ»( 3

شویم: محروم از محصوالت باغ، محروم بسا خودمان از چند جهت محروم اگر دیگران را از یك جهت محروم كنيم، چه

 (183، ص10از پاداش الهی، محروم از دعاي فقرا، محروم از رضایت روح پدر، محروم از عزت اجتماعی. )تفسير نور، ج

 

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْقادِرینَ ...  ... یَتَخافَتُونَ هُمْ وَ ... نُونَیَسْتَثْ ال وَ»( 4

روحيه حریصانه ]استثنا نكردن حتی یك فقير[، تصميم مخفيانه، و اقدام قدرتمندانه، ]در مقابل اراده الهی[ هيچ یك كاري 

 (183، ص10برد. )تفسير نور، جاز پيش نمی

 

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ؛ لَضَالُّونَ إِنَّا قالُوا رَأَوْها فَلَمَّا»( 5

 كند.، واقعيت باالخره خود را بر انسان تحميل می(2)جلسه قبل، تدبر اگر آرزواندیشی مدتی مانع دیدن واقعيت شود

 ثمره اخالقی

 پيش از آنكه واقعيت آخرت و زندگی پس از مرگ خود را بر ما تحميل كند، آن را جدي بگيریم.

 

 

 9/5/1396        قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ    28 هی( آ68قلم )سوره ( 494

 ترجمه

 تسبيح ]خدا را[ ترك كنيد؟! مباداكه گفت: آیا به شما نگفتم  آنها  ِترینمنصف

 نکات ترجمه

 «أَوْسَط»
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سياري از بدر قرار گرفتن چيزي در بين دو چيز دیگر دارد و چون و  ،«ميانه»ت داللت بر وضعياصل در ، «وسط»ماده 

 القرآن، ألفاظ رود )مفرداتشود و لذا به معناي مساوات و عدل و انصاف به كار میموارد به حالت بين افراط و تفریط گفته می

اند اصل گفته و این كاربرد بقدري در این ماده شایع است كه برخی (100ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق؛ 869ص

گرفته « نصف» هم از كلمه« انصاف»( چنانكه 10ص ،6ج اللغة، المقایيس معجمدارد )« انصاف»و « عدل»این ماده، داللت بر 

 (432ص ،5ج ،اللغة المقایيس معجمقانع شده است )« نصف»ورزد گویی به شده و كسی كه در معامله انصاف می

 مِنْ ) به كار رفته است و بينابين در قرآن كریم، گاه صرفاً به معناي همين وضعيت ميانه و متوسط« سطیوُ»و « أوسط»تعبير 

 جَعَلْناكُمْ  كَذلِكَ  وَ»در آیه « وَسَط»تعبير مانند ه -در آیه حاضر گاه  ( و238، بقره/الْوُسْطى الصَّالةِ؛ 89، مائده/نتُطْعِمُو ما أَوْسَطِ

« شانأعدلهم: عادلترین»در این آیه را به معناي « أوسطهم» معنایی با بار مثبت به كار رفته است؛ برخی در -( 143)بقره/« وَسَطاً أُمَّةً

یعنی كسی كه مساوات و عدل و انصاف را بيش  (278ص ،4ج البحرین، مجمع؛ 10ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم)اند دانسته

 إِلَى )أقْصَدُهُمْ« شان به سوي حقترینمتمایل»برخی آن را به معناي  ؛ و(869ص القرآن، ألفاظ كند )مفرداتاز بقيه رعایت می

 1.(659ص ،2ج المنير، المصباح) اند.( معرفی كردهالْحَقِّ

ن كریم به كار ( هم در قرآ431ص ،7ج العرب، لسان؛ «انه و وسط قرار گرفتندر مي»از این ماده به صورت فعل )به معناي 

 (5عادیات/) «جَمْعاً  بِهِ فَوَسَطْنَ» رفته است

 اند.بار در قرآن كریم به كار رفته 5این ماده و مشتقاتش تنها همين 

 «تُسَبِّحُونَ»

 452رود و در این باره در جلسات است كه در معناي تنزیه خداوند به كار می« سبح»از ماده « تسبيح»

7-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al/ .توضيحاتی ارائه شد  

 حدیث

 :است هآمد آن ادامه در. شد روایت ع باقر امام از 492و  483 جلسه در حدیثی قلم سوره از آیاتی تفسير در( 1

 گوید: مبادا استغفار نكنيد.می« كنيد ترك[ را خدا] تسبيح مبادا» گفت اینكه

 382ص ،2ج القمی، تفسير

 .تَسْتَغْفِرُون لَا لَوْ قُولُیَ «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ»: قَوْلُهُ...  ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: (2

 ترین آنهاست.بهترین امور، ميانه

 240ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون

                                                      
 بینابینی و متوسطی حالت باغ صاحبان بقیه به نسبت دارایی و ملك لحاظ به شخص این بفرماید خواهدمی صرفا كه باورند این بر هم برخی البته.  1

 (101ص ،13ج ،... التحقیق) است داشته

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7/
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 1.أَوْسَطُهَا الْأُمُورِ خَيْرُ

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: (3

  ؛كنم بر روزي كه آمده است تحميليامده كه هنوز نرا همّ و غم روزي 

 رساند؛ روزیت را در آن روز به تو میچرا كه اگر آن روز از عمرت باشد، خداوند سبحان 

 ده عمر تو نيست[.اي دارد كه به چيزي اهتمام بورزي كه براي تو نيست. ]یا: در محدوو اگر هم از عمرت نباشد، چه فایده

 2673البالغه، حكمت؛ نهج3972ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 ع لَقَا وَ

 إِنْ وَ رِزْقِكَبِ فِيهِ سُبْحَانَهُ اللَّهُ یَأْتِكَ عُمُرِكَ مِنْ یَكُنْ إِنْ هُفَإِنَّ أَتَاكَ قَدْ الَّذِي یَوْمِكَ عَلَى یَأْتِكَ لَمْ الَّذِي یَوْمِكَ هَمَّ تَحْمِلْ لَا 

 .لِكَأَج مِنْ لَيْسَ بِمَا[ تَهْتَمَ فَلَا] هَمُّكَ  فَمَا عُمُرِكَ مِنْ یَكُنْ لَمْ

 

 از رسول خدا ص روایت شده است: (4

 توحيد نيمی از دین است؛ و نزول روزي را از جانب خداوند با صدقه طلب كنيد.

 684ص ،(للصدوق) ؛ التوحيد52ص السالم، عليه الرضا اإلمام صحيفة

 عن الْقُشَيْرِيُّ هَوَازِنَ بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ بْنُ  اللَّهِ عُبَيْدُ الْفَتْحِ أَبُی عن الطَّبْرِسِیُّ الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلُ عَلِیٍّ أَبُو أَخْبَرَنَا]=  قَالَ بِإِسْنَادِهِ

 مُحَمَّدُ  بَكْرٍ أَبُی عن الزُّوزَنِیُّ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُی عن الزُّوزَنِیُّ الْحَاتِمِیُّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُی

 بْنُ  عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ الطَّائِیُّ عَامِرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ الْقَاسِمِ أَبُی عن النَّيْشَابُورِيِّ حَمْزَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ حَفَدَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ

 أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ مِائَةٍ وَ تِسْعِينَ وَ أَرْبَعٍ سَنَةَ ع الرِّضَا مُوسَى

                                                      
 . این مطلب با سند متصل و در ضمن یك حكایت از امام كاظم ع روایت شده است: 1

 مَكَانَكُمْ  مَعَهُ لِمَنْ  فَقَالَ  لًابَغْ رَاكِباً مُقْبِلًا ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى الْحَسَنِ  بِأَبِی فَبَصُرَ اعَةٌجَمَ مَعَهُ  وَ عَلِیٍّ بْنُ  الصَّمَدِ عَبْدُ  خَرَجَ: قَالَ رَفَعَهُ  غَیْرُهُ  أَوْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 عَنْ  تَطَأْطَأَتْ ع الْحَسَنِ بُوأَ لَهُ فَقَالَ النِّزَالِ عِنْدَ تَصْلُحُ لَا وَ الثَّأْرَ یْهَاعَلَ تُدْرِكُ  الَ الَّتِی الدَّابَّةُ هَذِهِ مَا لَهُ قَالَ مِنْهُ دَنَا فَلَمَّا جَعْفَرٍ  بْنِ مُوسَى مِنْ أُضْحِكَكُمْ حَتَّى

 (541ص ،6ج الكافی،. )جَوَاباً أَحَارَ فَمَا الصَّمَدِ عَبْدُ فَأُفْحِمَ أَوْسَطُهَا الْأُمُورِ خَیْرُ وَ  الْعَیْرِ قُمُوءَ تَجَاوَزَتْ وَ الْخَیْلِ سُمُوِّ
 . در این آدرس، این حدیث هم در ادامه حدیث فوق آمده كه به لحاظ مضمون بسیار بدان نزدیك است: 2

 وَ لَكَ قَسَمَ بِمَا دِیدٍجَ غَدٍ كُلِّ فِی سَیَأْتِیكَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ عُمُرِكَ مِنْ  ةُالسَّنَ تَكُنِ  فَإِنْ فِیهِ لَكَ قُدِّرَ مَا یَوْمٍ كُلَّ كَفَاكَ سَنَتِكَ هَمَّ یَوْمِكَ عَلَى تَحْمِلْ لَا

 لَكَ  لَیْسَ بِمَا هَمُّكَ فَمَا عُمُرَكَ تَكُنْ لَمْ إِنْ
[ َیكُنْ ] َیكُ إِنْ فَإِنَّهُ أَتَاكَ قَدْ الَّذِي یَوْمِكَ عَلَى یَأْتِكَ لَمْ الَّذِي یَوْمِكَ هَمَّ تَحْمِلْ لَا آدَمَ ابْنَ یَا ع قَالَ وَ. در نهج البالغه فقط این فراز اول آمده است:  3

 بِرِزْقِك فِیهِ اللَّهُ یَأْتِ عُمُرِكَ مِنْ
 . سند و متن حدیث در توحید صدوق بدین صورت است: 4

 مُوسَى بْنِ  َعلِیِّ عَنْ الْفَرَّاءِ یْمَانَُسلَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ الْقَزْوِینِیُّ مَهْرَوَیْهِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا الَقَ بِبَلْخٍ الْعَدْلُ الرَّازِيُّ الْأُشْنَانِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا

 ةبِالصَّدَقَ الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا وَ الدِّینِ نِصْفُ التَّوْحِیدُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا
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 قَالَ[ قَال ع طَاِلبٍ أَبِی بْنُ  عَلِیُّ أَبِی حَدَّثَنِی قَال عَلِیٍّ بْنُ نُالْحُسَيْ أَبِی حَدَّثَِنی قَالَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ أَِبی حَدَّثَنِی قَالَ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ

 :ص اللَّهِ رَسُولُ

 1.بِالصَّدَقَة اللَّهِ قِبَلِ مِنْ الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا وَ الدِّینِ نِصْفُ التَّوْحِيدُ

 

 است: روایت شده( از رسول خدا ص 5

 طاعت او؛ اي را برساند یا بدي را از او دفع كند مگرچيزي نيست كه به او خوبیاش ... همانا بين خداوند و بنده

 ]انسانها[ اي است كه؛ و نجات از هر بديخواهند]انسانها[ میاي است كه و همانا طاعت خداوند، برآورده شدن هر خوبی

 د؛كنناز آن پرهيز می

 دارد؛ دارد؛ و كسی را كه عصيانش كند مصون نمیو همانا خداوند كسی را كه اطاعتش كند مصون می

گردد هرچند خالئق یابد و همانا امر خداوند آن گونه كه سزاوار است، نازل میو كسی كه از خدا فرار كند پناهگاهی نمی

 را خوش نياید؛

 و هر آنچه آمدنی است، نزدیك است؛

 شود....شود؛ و آنچه نخواهد، نمیواهد، میآنچه خدا بخ

 14الزهد، ص

  یُرْوَى عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ كَلَاماً

 كُلِّ  مِنْ  نَجَاحٌ لَّهِال طَاعَةَ إِنَّ وَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا سُوءاً عَنْهُ یَدْفَعُ أَوْ خَيْراً بِهِ یُعْطِيهِ ءٌیْ شَ خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ لَيْسَ اللَّهَ إِنَّ... 

هْرَباً وَ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ یَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ مَ لَا یَعْصِمُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا وَ إِنَّ اللَّهَ یَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ یُتَّقَى شَرٍّ  كُلِّ مِنْ نَجَاةٌ وَ یُبْتَغَى خَيْرٍ

 ...  كَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْنَازِلٌ عَلَى حَالِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِیبٌ مَا شَاءَ اللَّهُ

 تدبر

 «أَوْسَطُهُمْ قالَ( »1

 چيست؟« اوسطهم»مقصود از 

ترین آنهاست؟ وي گفت: خير، بلكه او ميانه عباس پرسيد: منظور كسی است كه به لحاظ سنیالف. شخصی از ابن

ترین آنها بود؛ اوسطِ هر قومی بهترین آنهاست، و دليل آن هم در قرآن این است كه اي امت محمد عقلترینِ آنها و كاملسنكم

                                                      
 . عبارت اخیر آن )روزي را با صدقه نازل كنید در احادیث متعددي آمده است، از باب نمونه: 1

 (118ص إلسناد،ا )قرب «بِالصَّدَقَةِ الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا»  :آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عُلْوَانَ، بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عَنْهُ، وَ

 بِالصَّدَقَةِ مَرْضَاكُمْ دَاوُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ قَاسِمِالْ بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ  خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 هِیَ  وَ الْمُؤْمِنِ عَلَى صَّدَقَةِال مِنَ الشَّیْطَانِ عَلَى أَثْقَلَ ءٌشَیْ لَیْسَ  وَ شَیْطَانٍ سَبْعِمِائَةِ  حِیِّلُ  بَیْنِ  مِنْ تُفَكُّ فَإِنَّهَا بِالصَّدَقَةِ الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا وَ بِالدُّعَاءِ الْبَلَاءَ ادْفَعُوا وَ

 (3ص ،4ج الكافی،. )الْعَبْدِ یَدِ فِی تَقَعَ أَنْ قَبْلَ  تَعَالَى وَ ارَكَتَبَ الرَّبِّ یَدِ فِی تَقَعُ

 (10ص ،4ج الكافی،. )بِالصَّدَقَةِ الرِّزْقَ وااسْتَنْزِلُ : قَالَ  ع الْحَسَنِ أَبِی عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ حَسَّانَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی وَ قَالَ
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)تفسير قمی،  (143)بقره/« و این گونه شما را امتی وسط قرار دادیم»د فرمود: ص! شما كوچكترین و برترین امتهایيد كه خداون

 1 (382، ص2ج

 (507، ص10البيان، ج؛ به نقل مجمعمجاهد و حسن، عباس ابنشان در مقام سخن گفتن )ترینپيشهعدالتب. 

  (273ص ،18ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرحشان )ترین و برترینج. بافضيلت

 (506، ص10البيان، جد. كسی به لحاظ سنی بينابين بقيه بود )به نقل مجمع

 (869ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات10ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم)شان ترینترین و منصفه. عادل

 (.659ص ،2ج المنير، الْحَقِّ( )المصباح إَِلى شان به سوي حق )أقْصَدُهُمْترینو. متمایل

 باغ بانصاح بقيه به نسبت دارایی و ملك لحاظ بهسر ملك و دارایی باغ بوده، منظور كسی است كه  ز. چون بحث بر

 (101ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) است داشته بينابينی و متوسطی حالت

 ح. ...

 

 «تُسَبِّحُونَ ال لَوْ»( 2

 چيست؟ «تسبيح ]خدا را[ ترك كنيد مبادا»و اینكه آیا به شما نگفتم كه « تسبيح گفتن»مقصود از 

توكل بر خدا و  گفتن،« شاءاهللان»زیرا در  ؛)گفتن ان شاء اهلل: اگر خدا بخواهد( است« استثنا كردن»الف. تاكيد بر همان 

آن  مين جهت؛ و به هكاري انجام دهد مگر به مشيت او تواندكه هيچكس نمینكته نهفته است  و اقرار به این اوبزرگداشت 

 (506، ص10البيان، جرا تسبيح خوانده است. )مجاهد، به نقل مجمع

 (506، ص10البيان، جخواهيد از امر او اطاعت كنيد؟ )به نقل مجمعشمرید و نمیب. یعنی آیا خدا را بزرگ نمی

ن ادا كنيد )به نقل والتاگيرید كه شكرش را بجا آورید به اینكه حق فقرا را از امهاي خدا را در نظر نمیآیا نعمتج. یعنی 

 (506، ص10البيان، جمجمع

ما هم رضایت كند و به ظلم شكنيد كه او ظلم نمیشمرید و اعتراف نمید. یعنی آیا خداوند متعال را از ظلم منزه نمی

دا منزه است از اینكه به ما ظلم ی خیعن «ظالِمِينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا بْحانَ سُ»و شاهدش هم این است كه در آیه بعد گفتند  ؛نخواهد داد

 (506، ص10البيان، جكند بلكه این خود ما بودیم كه به خود ظلم كردیم. )به نقل مجمع

دارند و استغفار ( ظاهرا یعنی آنها را دعوت كرده بود كه از این كارشان دست بر1ه. به معناي استغفار كردن است )حدیث

 كنند تا عذاب خدا شامل حالشان نشود..

 . ...و

 

 «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ»( 3

                                                      
 فِی عَلَیْهِ الدَّلِیلُ وَ الْقَوْمِ، خَیْرُ الْقَوْمِ أَوْسَطُ وَ عَقْلًا أَكْبَرَهُمْ كَانَ وَ سِنّاً الْقَوْمِ أَصْغَرَ كَانَ بَلْ لَا: فَقَالَ السِّنِّ فِی أَوْسَطَهُمْ كَانَ عَبَّاسٍ ابْنَ یَا: الرَّجُلُ فَقَالَ.  1

 «وَسَطاً أُمَّةً جَعَلْناكُمْ كَذلِكَ وَ»: اللَّهُ قَالَ  الْأُمَمِ خَیْرُ وَ الْأُمَمِ أَصْغَرُ مُحَمَّدٍ أُمَّةَ یَا أَنَّكُمْ الْقُرْآنِ
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: یكی اینكه قصد داشتند فقرا را از مازاد محصوالت باغ محروم مرتكب دو اشتباه شدندبا توجه به آیات قبل، صاحبان باغ 

 اهلل نگفتند.شاءهاست و انكنند؛ و دیگر اینكه توجه نكردند كه مشيت خداوند فوق همه اراده

شود كه یكی از این افراد قبل از اینكه آنان چنان تصميمی بگيرند آنها را از این تصميم برحذر داشته از این آیه واضح می

بيان كرده بوده. اما چه ارتباطی بين تسبيح گفتن و دو اشتباه « گویيدآیا تسبيح نمی»و این برحذر داشتن را با تعبير  بوده است

 مذكور هست؟

 ان شاءاهلل گفتن؟خداوند، و  تسبيحارتباط  الف.

تواند كاري انجام دهد مگر به مشيت او؛ )مجاهد، به نقل . در ان شاءاهلل گفتن، اقرار به این نهفته كه هيچكس نمی1الف.

 كند. خداوند است از اینكه كسی بتواند بر او غلبه )=تسبيح( ( و این به معناي منزه شمردن506، ص10البيان، جمجمع

 . ...2الف.

 تسبيح خداوند، و محروم نكردن فقرا؟ارتباط ب. 

رسيدن به مال  ه خاطرداند، تردیدي در رزاقيت خداوند ندارد؛ لذا ب. كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی می1ب.

 (3كند. )حدیثفقرا را محروم نمی ،بيشتر

صدقه دادن و  داند، لذاروزي خود و همگان را به دست خدا می. كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی بداند، 2ب.

 شمرد، نه اقدامی به ضرر خود، كه از آن شانه خالی كند.كمك به نيازمندان را اقدامی در راستاي تامين و كسب روزي می

 (4)حدیث

ست آوردن روزي را در داند همه چيز، از جمله روزیش به دست خداست؛ لذا به د. كسی كه خدا را باور دارد، می3ب.

 (5ها و محروم كردن فقرا. )حدیثداند، نه در گروي انباشت كردن داراییگروي رعایت دستورات خدا می

 .... 4ب.

 

 «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ»( 4

و خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم  براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند صاحبان باغ

 ترین فرد در ميان آنان به آنها هشدار داد كه چنين نكنيد، بلكه خدا را منزه بدانيد.. باانصافمحروم كرد

كنيم، خدا را صرفا بر محاسبات مادي تكيه می ،آنویا افزودنِ یعنی روزي ما دست خداست؛ و اگر براي به دست آوردن 

 ایم!مادي دانستهمحدود به امور 

 ثمره اخالقی

داند كه روزیش و همه امور وابسته به مشيت او اوست؛ چنين كسی وقتی خود كسی كه خدا را واقعا باور داشته باشد، می

 زند.داند كه از مازاد درآمدش به محرومان كمك كند، پس حتما براي كسب درآمد هم دست به هر كاري نمیرا موظف می
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 تاملی با خويش

هاي زندگی ما را كنيم و تامين معاش، تمامی فكر و ذكر ما، و تمامی برنامهمان دائما احساس كمبود میاگر در زندگی

 ز این غفلت به درآیيم.بكوشيم ا« سبحان اهلل»ایم: و با مداومت بر ذكر الشعاع قرار داده، بدانيم كه در بيراهه قرار گرفتهتحت

چيزي او را  سباب و علل مادي و معنویش، و از جمله، روزي ما، تنها به دست اوست؛ ویادمان باشد عالَم با تمامی ا

 كند و او روزي ما را ضمانت كرده است، و به قول سعدي شيرازي:محدود نمی

 .معلوم وقت از پيش مردن و مقسوم رزق از بيش خوردن :است عقل محال چيز دو

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62 / 

 اينها بعدا افزوده شد:

 «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ( »5

 (183، ص10شود. )تفسير نور، جاعتدال و خردمندي سبب دستگيري از محرومان و مانع حرص و بخل می

 

 «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ( »6

ضر به شنيدن ها ساتفاده كنيد. كسانی كه دیروز حاضر به شنيدن حرف حق نبودند امروز حاهاي تبليغ، از فرصتدر شيوه

 (183، ص10شدند. )تفسير نور، ج

 

 «نَ تُسَبِّحُو ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ( »7

 (183، ص10حرف حق را بگویيد اگرچه در اقليت باشيد. )تفسير نور، ج

 

 

 10/5/1396                  قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمینَ     29 هی( آ68قلم )سوره ( 495

 ترجمه

 ایم.گفتند پروردگارمان منزه است! بدرستی كه ما خود ظالم بوده

 حدیث

 باقر ع روایت شده است:( از امام 1

ی كه بين كند؛ اما ظلمشود مگر اینكه خداوند او را بدان سبب در جان و مالش مواخذه میهيچ كسی ظلمی مرتكب نمی

 بخشد.او و خدایش است، اگر توبه كند خداوند او را می

 332ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ زُرَارَةَ نْعَ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62/
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 1.لَهُ اللَّهُ غَفَرَ تَابَ فَإِذَا اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ الَّذِي الظُّلْمُ أَمَّا وَ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ فِی بِهَا اللَّهُ أَخَذَهُ إِلَّا بِمَظْلِمَةٍ یَظْلِمُ أَحَدٍ مِنْ مَا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:2

 خودتان را از ظلم نگهدارید و تقوي پيشه كنيد، كه آن همانا ظلمات روز قيامت است.

 332ص ،2ج الكافی،

 :ص للَّهِا رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنُ

 2.الْقِيَامَةِ یَوْمِ ظُلُمَاتُ فَإِنَّهُ الظُّلْمَ اتَّقُوا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:3

 كند.نيت شخص بهتر از عملش است؛ و نيت گناهكار بدتر از عملش است، و هر عاملی بر اساس نيتش عمل می

 260ص ،1ج المحاسن،

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ كُونِیِّالسَّ زِیَادٍ أَبِی بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ النَّوْفَلِیِّ یَزِیدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَنْهُ

 .بِنِيَّتِه یَعْمَلُ لٍعَامِ كُلُّ وَ عَمَلِهِ مِنْ شَرٌّ الْفَاجِرِ نِيَّةُ وَ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٌ الْمَرْءِ نِيَّةُ

 این حدیث به این صورت آمده كه: 84ص ،2ج الكافی،در 

 نيت مومن بهتر از عملش است و نيت كافر بدتر از عملش است و...

 .نِيَّتِه عَلَى یَعْمَلُ امِلٍعَ كُلُّ وَ عَمَلِهِ مِنْ شَرٌّ الْكَافِرِ نِيَّةُ وَ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٌ الْمُؤْمِنِ نِيَّةُ

 تدبر

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 1

دیدند توانا می صاحبان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار

هم محروم كرد. ه كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند )نگفتند: اگر خدا بخواهد(. خدا آنها را از همان اصل سرمای

 آنها وقتی خود را محروم دیدند، به منزه بودن خدا و ظالم بودن خویش اقرار كردند.

 مقصود از این تسبيح و آن ظلم چيست؟

                                                      
 أُخِذَ  مَظْلِمَةً  ظَلَمَ مَنْ : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ عَلِیُّ. این روایت هم در همانجا آمده است:  1

 .وُلْدِهِ فِی أَوْ مَالِهِ فِی أَوْ نَفْسِهِ فِی بِهَا
 قابل توجه است: 118 ص ،1ج هم این دو روایت در كافی،« سبحان اهلل». درباره معناي  2

 لِلَّهِ. فَةٌ أَنَ فَقَالَ اللَّهِ سُبْحَانَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْحَكَمِ بْنِ  هِشَامِ عَنْ  یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا لْتُسَأَ  -:قَالَ الْجَوَالِیقِیِّ هِشَامٍ عَنْ طِرْبَالٍ مَوْلَى سُلَیْمَانَ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  الْحَسَنِیِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ مِهْرَانَ بْنُ أَحْمَدُ

 .تَنْزِیهُهُ قَالَ بِهِ  یُعْنَى مَا اللَّهِ سُبْحانَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلِ عَنْ
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 این ؛ بلكهمنزه است كه ظلمی در حق آنها كرده باشد، آوردهاین وضعيتی كه برایشان پيش در خصوص خداوند  الف.

، 10البيان، ج)مجمع اند.كه خود در حق خویش روا داشته و در حقيقت ظلمی است بوده انه خودشانلماظنتيجه تصميم 

 (507ص

سباب و علل اب. آنها وقتی اقدام خود را به مشيت خداوند مقيد نكردند، در واقع به نحوي شرك ورزیدند، چون عمالً 

را از اینكه  عيت متوجه خطاي خود شدند و خداظاهري را در عرض خدا و شریك خدا در انجام امور دانستند! اما با این وض

 ( 375، ص19زان، جشریكی داشته باشد منزه شمردند و خود را در اینكه چنين باوري داشته بودند ظالم و مقصر دانستند. )المي

 ج. ...

 

 «...رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا؛ تُسَبِّحُونَ ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ»( 2

دیدند وارثان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار توانا می

 كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند )نگفتند: اگر خدا بخواهد(. خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم محروم كرد. 

 هشدار داده بود كه چنين نكنيد، بلكه خدا را منزه بدانيد.ترین آنان قبالً به آنها باانصاف

 اما بقيه آنها تنها زمانی به منزه بودن خدا اقرار كردند كه نعمت را از دست داده بودند.

 ثمره اخالقی

 نگذاریم كه نعمت از دست برود و آنگاه خدا را جدي بگيریم.

 متوجه خدا كند، ما را به غفلت بكشاند.نگذاریم نعمتهاي خدا، به جاي اینكه ما را بيشتر 

 توان غرق در نعمت بود اما همه چيز را از خدا دید و نگاه توحيدي را از دست نداد.می

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا ... قالُوا»( 3

 -روم كنند و قبل از اینكه بتوانند محصول را بچينند و عمال نيازمندان را مح –اینكه صاحبان باغ، پس از مشاهده عذاب 

گردد، دهد كه گاه انسان با صرفِ نيت و قبل از اینكه اقدام عملی انجام دهد، ظالم محسوب میخود را ظالم دانستند، نشان می

  شود.و سزاوار عذاب می

بد از آن جهت  ،عمل نيست؛ بلكه اساساً عمل بد به هيچ عنوان كمتر از بديِ -اگر نيتی قطعی باشد  - نيت در واقع، بديِ

گناهكار از خود گناهش بدتر است اند نيت است كه بر یك نيت بد تكيه كرده است و شاید بدین جهت است كه فرموده

 (3)حدیث

 تکمله تفسیری

همين كه افراد نيتشان قطعی نتيجه گرفته شد كه گاه « فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ»در عبارت « فـ»از حرف  2، تدبر487در جلسه

دهد كه و نياز نيست كه حتما اقدام كرده باشند تا عذاب شامل آنها گردد. مطلب فوق نشان می شوندیگردید مشمول عذاب م

 آن برداشت صحيح بوده است.
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 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 4

این داستان اگر از این  چنانكه قبال اشاره شد سوره قلم، دومين یا سومين سوره نازل شده بر پيامبر ص است؛ و در مورد

 1جهت توجه شود عبرتی عظيم دارد.

مسلمانان واجب  هنوز قبل از اینكه احكام شرعی، خواه احكام عبادي مانند نماز، یا احكام مالی، مانند زكات، بر عموم

 آمدند. فتاركند كه از بخشش مازاد اموالشان، دریغ كردند و به عذاب الهی گرشود، خداوند حكایت كسانی را مطرح می

كه شریعت واجب  را چنين برداشتی نبود كه اینان زكاتی –كه آن موقع كافران بودند  –طبيعتاً براي مخاطب آن روز قرآن 

یعت نازل حتی وقتی شر –كه عذاب شدند؛ بلكه اشاره به حكم اخالقی كمك به دیگران است، كه هر فطرتی  ،ندادند كرده،

 یابد.وجوب آن را می –نشده 

لكه همان باي از جانب خدا آمده باشد؛ تعبير دیگر، وجوب كمك به نيازمندان، صرفا در جایی نيست كه حكم شرعی به

 حكم فطرت براي این وجوب كافی است!

 و تخطی از آن هم براي اینكه عذاب خدا شامل حال افراد شود، كافی است!

 خويش باتاملی 

ن كمك كنيم، اما منافع كسب و كارمان زیاد باشد و خمس و زكات شرعی را بدهيم، و باز بتوانيم به نيازمنداما اگر آیا 

 كنيم كه ظالم و گناهكار هستيم؟! كمك نكنيم، باور می

 كنيم؟!!!آیا به بهانه شرع، از وظایف فطري خود غفلت نمی

 ن كنيم؟!یا حتما باید عذاب نازل شود تا به وظيفه فطري خود اذعاآ

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 5

 هاي دیگري هم دارد.این آیه آمده عبرت -نازل شده بر پيامبر ص است هايكه از اولين سوره –اینكه در سوره قلم 

سلمانان واجب معموم هنوز قبل از اینكه احكام شرعی، خواه احكام عبادي مانند نماز، یا احكام مالی، مانند زكات، بر 

 ر آمدند.كند كه از بخشش مازاد اموالشان، دریغ كردند و به عذاب الهی گرفتاشود، خداوند حكایت كسانی را مطرح می

 ترین فرد در ميان آنان به آنها هشدار داده بود كه چنين نكنيد، بلكه خدا را منزه بدانيد. باانصاف

 دند: به منزه بودن خدا اقرار كردند.آنها وقتی نعمت خود را از دست رفته، دی

ار مقدم و مهمتر از در گام اول اصرار دارد كه نگاه توحيدي را در انسانها مستقر كند و این بسيكریم رسد قرآن به نظر می

الم د، خود را ظكاره ببيند، حتی اگر از مازاد درآمدهایش به دیگران كمك نكناعمال شرعی است. اگر كسی واقعا خدا را همه

 آمد نماید.داند و مستحق عذاب، چه رسد به اینكه بخواهد به اموال دیگران تجاوز كند و از راههاي نامناسب كسب درمی

                                                      
شاره شد( را بپذیریم كه آیات عباس و قتاده )كه در مقدمه سوره ا. البته این برداشت مبتنی بر این است كه كل سوره را مكی بدانیم اما اگر نظر ابن 1

 دانستند این برداشت باید با اصالحاتی ارائه شود.را مدنی می 33تا  16
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حتی در این حد كه از مازاد اموالش به نيازمندان كمك  –در عمق جان ما وارد شود، از ظالم بودن « سبحان ربنا»اگر 

 هم خودداري خواهيم كرد. -نكند

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ واقالُ»( 6

بيند نه خدا را؛ و هاي روزگار، خود را مقصر میها و مصيبتدر سختیوارد شود،  كسیدر عمق جان « سبحان ربنا»اگر 

 درصدد شناسایی ریشه این ظلم در وجود خود برخواهد آمد.

 

 «رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا؛ تُسَبِّحُونَ ال لَوْ »( 7

 (183، ص10اید امروز جبران كنيد. )تفسير نور، جآنچه دیروز انجام نداده

 

 «ظالِمينَ كُنَّا مَحْرُومُونَ؛ ... إِنَّا نَحْنُ بَلْ( »8

 (183، ص10ریشه محروميت از الطاف الهی، ظلم انسان به خویشتن است. )تفسير نور، ج

 

 

 11/5/1396                بَعْضٍ یَتاَلوَمُونَ عَلىفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ     30 هی( آ68قلم )سوره ( 496

 ترجمه

 دند.نمومالمت می [همدیگر را]در حالی كه  ،به هم رو كردند پس

 نکات ترجمه

 «یَتَالوَمُونَ »

به معناي مالمت كردن و سرزنش كردن و انتقاد كردن از كسی است به خاطر آن چيزي كه از نظر منتقد عيب « لوم»ماده 

رود ( و برخی معتقدند كه تنها در جایی به كار می751ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود، هرچند واقعا عيب نباشد. )یمحسوب م

 (261ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) كه آن انتقاد به صورت شفاهی مطرح شده باشد.

كند می به معناي كسی است كه دیگري را مالمتاسم فاعل، و « الئِمٍ »است؛ و « سرزنش»و « مالمت»به معناي  «لَوْمَة»

 (54؛ مائده/الئِمٍ لَوْمَةَ یَخافُونَ ال)سرزنشگر( )

اسم مفعول و به معناي كسی است كه سزاوار « مَليم»( و 6، مومنون/مَلُومينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ ؛ 54ْ، ذاریات/بِمَلُومٍ  أَنْتَ فَما)« ملوم»

 (343، ص8جمالمت است )كتاب العين، 
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به لحاظ وزن آن )مُفعِل( باید اسم فاعل باشد و برخی هم بر این  (142/صافات مُليمٌ؛ هُوَ  وَ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ) «مُليمٌ»اما 

 اند( دانسته، سزاوار مالمت)اسم مفعول« ملوم»اما اغلب آن را به همان معناي  (560ص ،2ج المنير، المصباح) اندتصریح كرده

 (716، ص8البيان، ج؛ مجمع361ص ،10ج اللغة، فی المحيط)

 بَعْضٍ  عَلى بَعْضُهُمْرود به معناي این است كه طرفين همدیگر را مالمت كنند )وقتی این ماده به باب تفاعل )تالوم( می

 (30؛ قلم/یَتَالوَمُونَ

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 14این ماده و مشتقاتش جمعا 

 حدیث

 اهلل ص روایت شده است كه:( از رسول 1

 گردد؛ همانا این اعمال شماست كه به شما برمی

 اي رسيد حمد خدا را بجا آورد؛پس هر كس به خير و خوبی

 و كسی كه با غير آن مواجه شد، جز خودش را مالمت نكند.

 530ص ،1ج الوافی،؛ 85ص ،)للمفيد( العدلية من المعتزلة مخالفات فی الحكایات

 یُوسُفَ  أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمِصْرِيُّ یَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنُ قَاسِمُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الدِّیبَاجِیُّ أَحْمَدَ بْنُ سَهْلُ مُحَمَّدٍ  أَبُو أَخْبَرَنِی

 فِی ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ ع الْحُسَيْنِ [بن علیّ] عَنِ  أَبِيهِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِیقال  اللَّه عَبْدِ بْنِ  حَجَّاجِ عَنْ  أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنُ یَعْقُوبُ

 :كَلَامِهِ بَعْضِ

 .نَفْسَهُ إِلَّا یَلُومَنَّ فَلَا ذَلِكَ غَيْرَ وَجَدَ مَنْ وَ  اللَّهَ فَلْيَحْمَدِ خَيْراً وَجَدَ َفمَنْ إِلَيْكُمْ تُرَدُّ أَعْمَالُكُمْ هِیَ إِنَّمَا

 

 اند:اي كه به امام حسن ع نوشتند، فرمودهنامه( اميرالمومنين ع در فرازي از وصيت2

 كشاند.بهترین بهره انسان قناعت است ... و حرص ورزیدن، مالمت و سرزنش را به سوي خود می

 83ص العقول، تحف

 ع الحسن ابنه إلى كتابهو من 

 الْمَلَامَة. یَجْلِبُ ... الشُّحُّ الْقَنَاعَةُ الْمَرْءِ حَظُّ نِعْمَ وَ

 تدبر

 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى( »1

در داستان صاحبان باغ، با اینكه همگی مقصر بودند، اما به جاي اینكه هریك خود را مالمت كند، شروع به مالمت كردن 

 همدیگر كردند.

 شناسینکته تخصصی انسان

 خواهد هيچ نقصی متوجه وي باشد.گرا دارد، نمیچون روحيه كمال انسان
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 پندارند؛آن را توجيه كرده، خود را غيرمقصر می ،و اگر ببينند دنبينهاي خود را نمیغالبا بدي اغلب افراد،به همين جهت، 

 . گشایندو باب مالمت دیگران را می دنبيناما همان بدي را در دیگران می

 ثمره اخالقی

بينيم، پيش از آنكه زبان به مالمت آنان بگشایيم، خود را به جاي آنها قرار دهيم، شاید اگر هر عيبی كه در دیگران می

 هيچگاه كسی را مالمت نكنيم.

 

 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى( »2

 شود:می[ بر اساس تقوا نباشد، سرانجام به تفرقه تبدیل همكاريو اگر اتحاد ]

برادرانی كه پيش از این براي محروم كردن همدست بودند، امروز یكدیگر را مالمت كرده، گناه را به گردن یكدیگر 

 (184، ص10)تفسير نور، ج اندازند.می

 

 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى»( 3

بينند، روزي كارشان به مالمت همدیگر بر این كار توانا میشوند و خود را كسانی كه در انجام كار ناشایسته همدست می

 خواهد كشيد.

 اگر این روز در دنيا نباشد، قطعا در آخرت است.

 

 12/5/1396                        طاغینَ كُنَّا إِنَّا وَیْلَنا یا قالُوا    31 هی( آ68قلم )سوره ( 497

 ترجمه

 ایم.گفتند اي واي بر ما، كه ما سركش بوده

 نکات ترجمه

 «طاغينَ »

است كه این ماده در اصل به معناي تجاوز و سركشی و عبور از حد دارد. درباره این « طغی»اسم فاعل از ماده « طاغی»

 .بحث شد )zumar-http://yekaye.ir/az-039-17/  (139جلسه  ماده قبالً در

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

 كند.هنگامی كه شكم پر شود طغيان می

 270، ص6الكافی، ج

 ی عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِ

http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/
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 ذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.إِ

 

 431اند كه متن كامل آن حدیث در جلسههاي نفاق اشاره كردههاي و شاخهحضرت امير ع در روایتی طوالنی به ریشه( 2

 .ahzab-http://yekaye.ir/al-33-12/گذشت 

معرفی شده است و درباره « طغيان»، «هوي»هاي دانسته شده، و یكی از شاخه و هوس« هوي»هاي نفاق، یكی از شاخه

 طغيان آمده است:

 .شودیگمراه م ،یليگونه حجت و دل چيآشكار بدون ه ید، بر راهنك انيكه طغ یو كس

 394، ص2الكافی، ج

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ  یعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَ

 یأَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَ  یعَلَ يوَفَالْهَ... وَ  يالْهَوَ ی عَلَ َأَرْبَعِ دَعَائِم یعَلَ نِّفاقُمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: بُنِیَ السُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِيرِ الْ

 ن ...الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْيَا

 .بِلَا حُجَّةٍ وَ مَنْ طَغَی ضَلَّ عَلَی عَمْدٍ

 تدبر

 «قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ( »... 1

دیدند نكنند و چنان خود را بر این كار توانا می صاحبان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك

كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند )نگفتند: اگر خدا بخواهد(. خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم محروم كرد. 

 ر گشودند.آنها وقتی خود را محروم دیدند، به منزه بودن خدا و ظالم بودن خویش اقرار كردند و زبان به مالمت همدیگ

 سپس فریاد واویال سر دادند و به طغيانگر بودن خویش اعتراف كردند.

اقرار به  چه تفاوتی بين این تعبير دوم )واویال گفتن و اقرار به طغيانگر بودن( با آن تعبير نخست )منزه شمردن خدا و

 ظالم بودن( هست كه قرآن كریم، عالوه بر آن، این را هم ذكر فرمود؟

 مساله را از زاویه خدا توجه كردند، سپس از زاویه خود؛  الف. ابتدا

شان وضعيتی بود كه خداوند براي آنها پيش آورده بود و اینكه ربوبيت خدا در حق یعنی در تعبير نخست، مساله اصلی

ن، نه ناشی از ظلم گفته، پروردگار خود را منزه شمردند و اذعان كردند كه آ« سبحان ربنا»خویش را نادیده گرفته بودند؛ لذا 

گفتند و سراغ ریشه مشكل در خود رفتند، كه « اي واي بر ما»خدا، بلكه ثمره ظلم خودشان بوده است؛ اما در این آیه اخير، 

 اي بوده كه در اثر رسيدن به ثروت، برایشان پيش آمده بود.ریشه مشكل این حالت طغيانگري

 وضعيت درونی؛  ب. ابتدا به وضعيت بيرونی توجه كردند، سپس به

یعنی یك وضعيت ناخوشایند بيرونی، توجه آنان را برانگيخت و آنها را متوجه ظلمی نمود كه مرتكب شده بودند؛ سپس 

هاي متقابل، توجهشان به درون خود سوق یافت كه: مساله فقط همان ظلم نبوده، بلكه اساساً روحيه و در پی آن مالمت

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
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مطلب اخير را « اي واي بر ما»نه كرده و باید هرچه سریعتر آن را عالج كنند. لذا با تعبير اي در عمق وجود آنها الطغيانگري

 ایم كه چنين طغيانگر شویم و چنان ظلمی از ما سر زند.شروع نمودند كه: چرا این اندازه از خود غفلت كرده

 ج. ... 

 

 «یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ ؛ ... إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ( »2

اش طغيان )= روحيه تجاوز از حد(ي است كه در درون او رخ كند، ریشهاگر كسی ظلم )= تجاوز به حق دیگران( می

 داده است.

 

 «قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ؛ بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ هُمْ عَلیفَأَقْبَلَ بَعْضُ( »3

 طلوب باشد؛ این گونه نيست كه مالمت و سرزنش كردن همواره نام

 آید.كند و انسان درصدد اصالح آن برمیگاهی سرزنش و مالمت، انسان را متوجه نقطه ضعف درونی خویش می

 

 «قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ( »4

ایم؛ یا طغيانگر بودهانا كنا طاغين: ما »؛ بلكه گفتند «كنا طاغين: طغيانگر بودیم»یا « انا طاغون: ما طغيانگریم»چرا نگفتند 

 «روال ما این بوده كه طغيانگر باشيم

دار در وجود آنها بوده است؛ نه صرفاً یك طغيان اتفاقی؛ و به همين جهت بوده كه الف. این طغيانگري یك مساله ریشه

 عذاب خدا شامل حال آنها شده است.

 ب. ...

 

 

 13/5/1396     راغِبُونَ رَبِّنا یإِل إِنَّا مِنْها خَیْراً یُبْدِلَنا أَنْ رَبُّنا یعَس   32 هی( آ68قلم )سوره ( 498

 ترجمه

 ایم.شك ما به پروردگارمان رو آوردهرود پروردگارمان ما را به بهتر از آن تبدیل سازد؛ بیاميد می

 اشقان و شیعیانش مبارک بادمیالد مبارک قبله دل عاشقان، پناهگاه شیعیان جهان، امام رئوف دريادالن، بر همه محبان و ع

 باشد بهتر است خانهيما پشت در م يجا   گنبدت مال همه؛ باب الجوادت مال من

 باشد بهتر است عانهيتو ب شيدل ما پ نیا    دنمید يبرا ییآ یشب قبرم كه م تا

 شاهانه باشد بهتر است يهيما توص پشت   فتيمحشر هم خودت دنبال كار ما ب صبح

  /5211https://t.me/shere_aeini)شاعر: محمد جواد پرچمی( 

https://t.me/shere_aeini/5211
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 1اختالف قرائت

 نکات ترجمه

 «راغِبُونَ»

و « طلب كردن»ناي برخی بر این باورند كه این ماده در اصل در دو معنا به كار رفته است: یكی در مع« رغب»درباره ماده 

ا را اصل دانسته ( اما دیگران یكی از این دو معن415، ص2معجم المقایيس اللغة، ج) «وسعت و گسترده بودن»معناي  دیگري در

ه این وسعت و است، و گا« وسعت و گشایش در چيزي»اند اصل معناي این ماده اند؛ برخی گفتهو دیگري را به آن ارجاع داده

ظ القرآن، مفردات ألفا)و حتی حرص زدن نسبت به چيزي( به كار رفته است )گسترش در اراده است كه به معناي ميل شدید 

« شوق»و « غبتر»و « ميل»و ميل داشتن است و در واقع سه كلمه « خواستن»اند اصل این ماده به معناي ( و برخی گفته358ص

شدیدتر از « شوق»دتر از ميل، و شدی« رغبت»كنند و تفاوت آنها تنها به شدت و ضعف است كه هر سه بر یك معنا داللت می

ن مطلوب در هاي موقعيتی است كه ميل فراوانی وجود دارد كه ظرفيت فراوانی براي آرغبت است؛ و گسترش داشتن از الزمه

 (167، ص4التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج) كار است

 ه شدید به كار رفته است كه:در قرآن كریم همواره در همين معنا ميل و خواست« رغب»در هر صورت ماده 

( یا با 127نَّ، نساء/رْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ تَ؛ 90َ، انبياء/یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباًوقتی این ماده بتنهایی و بدون حرف اضافه )مانند: 

رود، به ( به كار 8، انشراح/رَبِّكَ فَارْغَبْ یوَ إِل؛ 33، قلم/رَبِّنا راغِبُونَ یإِل؛ 95ن، توبه/اللَّهِ راغِبُو یإِلَ)« إلی»یا « فی»حرف اضافه 

 معناي ميل شدید داشتن به سوي چيزي است؛ 

قتی با آید، خود شیء به خودي خود، مورد نظر است؛ واند كه وقتی بدون حرف اضافه می)و در تفاوت این سه گفته

« إلی»ورد اقبال قرار گرفته؛ و وقتی كه با حرف آید شیء مورد نظر از حيث خصوصيات خاصی كه دارد ممی« فی»حرف 

 (. 168، ص4آید، سمت و سوي شیء ]به سمت او توجه كردن[ مورد توجه است؛ التحقيق، جمی

( به 46ی، مریم/بٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتأَ راغِ ؛ 130م، بقره/مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيبه كار رود )« عن»اما وقتی با حرف اضافه 

 باشد.عناي اعراض كردن )ميل شدید در جهت مخالفت( میم

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 8و مشتقاتش جمعاً « رغب»ماده 

 «رَبِّنا راغِبُونَ یإِل»

آمد؛ اینكه قبل از آن باشد و در حالت عادي باید بعد از آن میمی« راغبون»جار و مجروري است كه متعلق به « الی ربنا»

 اللت بر حصر یا الاقل، تاكيد شدید دارد.آمده د

                                                      
عبارت  نی)از قرائات شاذه( ا يدیزیابوجعفر )از قراء عشره( و  زیقرائات سبع؛ و ن انی)قرائت نافع( و بصره )ابوعمرو( در م نهیمد اهل: «بدلنای».  1

(؛ و ظاهرا در معنا 565القرائات االربعة عشر، ص یآمده است )الكامل المفصل ف« یُبْدِلَنا»قرائات به صورت  هیاند اما در بقرا مشدد )یُبَدِّلَنا( قرائت كرده

 (507و  505، ص10ج ان،یالب. )مجمعكندینم جادیا یتفاوت
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 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

گيرد؛ پس با هاي مردم[ بر او شدت میهركس نعمت خدا بر او زیاد شود، مؤونه مردم ]= وظيفه او براي كمك به هزینه

دهيد؛ كه كم رخ ن را در معرض زوال قرار نها، كاري كنيد كه نعمت همواره برایتان باقی باشد و آبر دوش كشيدن این مؤونه

 دهد كه نعمت از كسی زایل شود، و وضعيت طوري شود كه دوباره به او برگردد.می

 601ص ،2ج الفقيه، یحضره ال من؛ 37، ص4الكافی، ج

نِ حَكِيمٍ نْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَدِیدِ بْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَ

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

الَتْ ونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِیمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَْن زَ مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُ

 2عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

[ مرگ چشنده ]طعم یشخصهر »گفت: نيدند ولی شخصش را ندیدند كه هنگامی كه پيامبر ص از دنيا رفت صدایی ش

رند و در بهشت شود. پس هر كه را از آتش به دور دایتان به طور كامل به شما داده ماست، و همانا روز رستاخيز پاداشهاي

راي هر ایگزینی است ب( و گفت: همانا در ]پناه بردن به[ خداوند ج185عمران/آل) «شده است رستگاردرآورند قطعاً 

د اعتماد كنيد اي، و تسليتی است از هر مصيبتی؛ و جبرانی است براي آنچه از دست رفته است؛ پس تنها به خداونشوندههالك

 و تنها بدو اميد ببندید؛ و همانا محروم ]واقعی[ كسی است كه از ثواب محروم شود.

 221ص ،3ج الكافی،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

                                                      
 إِنَّهَا أَمَا غَیْرِكُمْ  إِلَى عَنْكُمْ تَنْتَقِلَ أَنْ احْذَرُوا وَ اللَّهِ نِعَمِ  جِوَارَ أَحْسِنُوا ع قَالَ وَ نقل كرده است: . شیخ صدوق بعد از روایت فوق، این روایت را هم  1

 .فَأَقْبَلَ ءٌشَیْ أَدْبَرَ  مَا قَلَّ یَقُولُ ع عَلِیٌّ كَانَ وَ إِلَیْهِ تَرْجِعُ فَكَادَتْ قَطُّ  أَحَدٍ عَنْ تَنْتَقِلَ لَنْ
 هم این روایت از رسول اهلل ص آمده است: 306األمالی )للطوسی(، ص. در  2

دَى عَشْرَةَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ،  إِحْدِ الرُّصَافَةِ جَانِبَ الشَّرْقِیِّ بِبَغْدَادَ، فِی ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَحَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، فِی مَسْجِ 

، عَنْ ثَوْرِ حَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْعَبْدِيُّالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِیرِ الْوَاسِطِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتَیْرٍ الْوَشَّاءُ، قَ

ظُمَتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَیْهِ، هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَبْدٍ إِلَّا عَبْنِ یَزِیدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّ

 لْ تِلْكَ الْمَئُونَةَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ.فَمَنْ لَمْ یَحْتَمِ
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 زُحْزِحَ فَمَنْ الْقِيامَةِ یَوْمَ أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ إِنَّما وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ یَقُولُ شَخْصاً یَرَوْا لَمْ وَ صَوْتاً سَمِعُوا ص النَّبِیُّ مَاتَ لَمَّا

 إِیَّاهُ  وَ فَثِقُوا فَبِاللَّهِ فَاتَ مِمَّا دَرَكاً وَ مُصِيبَةٍ كُلِّ مِنْ عَزَاءً وَ هَالِكٍ كُلِّ مِنْ خَلَفاً اللَّهِ فِی إِنَّ قَالَ وَ فازَ فَقَدْ الْجَنَّةَ أُدْخِلَ وَ النَّارِ عَنِ

 1.الثَّوَاب حُرِمَ مَنْ الْمَحْرُومُ إِنَّمَا وَ فَارْجُوا

 تدبر

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »1

بيند و اميدش به خدا انسان خداباور، حتی اگر به خاطر گناهی كه از او سر زده در دنيا عذاب شود، باب توبه را بسته نمی

 ا دارد.نه تنها اميد بخشش گناه، بلكه اميد به جبران آن عذاب در زندگی دني دهد و با همين توبه،را از دست نمی

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »2

وخت اغشان ساي به فقرا كمك نكنند، با عذاب خدا مواجه شدند و بخواستند ذرهصاحبان باغی كه طمع كرده بودند و می

 پس به خود آمدند و به ظلم و طغيان خویش اعتراف نمودند.

 كند، ولی به جاي اینكه،شان را بيان میدر این آیه انتظار آنها از توبه

 بهتر از آن باغ را جایگزین سازد،« براي ما»بگویند: اميد داریم خدا  

 را به بهتر از آن تبدیل كند، « باغ ما»یا بگویند: 

 «. يرا: ما را تبدیل كند به بهتر از آنیبدلنا خ»گفتند 

 چرا؟

                                                      
 . در ادامه آن این دو روایت هم با مضمونی نزدیك به آن آمده است: 1

 رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَتِ لشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَامَةَ زَیْدٍ امُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی أُسَ

إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ  ئِقَةُ الْمَوْتِ وَلْبَیْتِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذااالتَّعْزِیَةُ أَتَاهُمْ آتٍ یَسْمَعُونَ حِسَّهُ وَ لَا یَرَوْنَ شَخْصَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ 

نْ كُلِّ هَالِكٍ وَ دَرَكٌ لَفٌ مِ مَتاعُ الْغُرُورِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِیبَةٍ وَ خَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ

 مُ عَلَیْكُمْ.لِمَا فَاتَ فَبِاللَّهِ فَثِقُوا وَ إِیَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَ السَّلَا

رٍ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَ یْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی جَعْفَحُسَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْ

جُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ أُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ مْ یَا آلَ مُحَمَّدٍ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُرَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُمْ آتٍ فَوَقَفَ بِبَابِ الْبَیْتِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُ

بَةٍ وَ دَرَكٌ لِمَا فَاتَ فَبِاللَّهِ  مُصِیی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَفٌ مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّفِزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ 

حَداً فَقَالَ بَعْضُ مَنْ  وَ لَمْ یَرَوْا أَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُفَثِقُوا وَ عَلَیْهِ فَتَوَكَّلُوا وَ بِنَصْرِهِ لَكُمْ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ فَارْضَوْا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَ 

 بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَضِرُ ع جَاءَكُمْ یُعَزِّیكُمْ بِنَبِیِّكُمْ ص. فِی الْبَیْتِ هَذَا مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْكُمْ لِیُعَزِّیَكُمْ وَ قَالَ
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( یعنی مقصود همان است كه 507، ص10البيان، جاست )مجمع« یُوَلّينا: در اختيار ما قرار دهد»، «یبدلنا»الف. منظور از 

مسعود، خداوند ز ابنرا به بهتر از آن تبدیل سازد، چنانكه در نقلی ا« باغ ما»بهتر از آن باغ را جایگزین سازد، و « براي ما»خدا 

 ؛1(507، ص10ج ان،يالب)مجمعباغ بهتري را نصيب آنان كرد 

« یُبْدِلَهُما»بوده است و در قرآن هم سابقه دارد كه « یبدل لنا: براي ما تبدیل كند»به همان معناي « یبدلنا»به عبارت دیگر، 

به كار رفته باشد )در داستان حضرت خضر و موسی ع، درباره كشتن آن نوجوان، حضرت خضر گفت: « یبدل لهما»به معناي 

و  ،یبهتر از او در پاك [يفرزند]خواستيم كه پروردگارشان به آنها پس : فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً

 2(81كهف/ ؛عوض دهد یزدیكتر از او در عطوفت و مهربانن

نُبَدِّلَ »یم تعبير چنانكه در قرآن كر« خود ما را به بهتر از آن تبدیل كند»اش مد نظر است یعنی ب. به همان معناي اصلی

خواهد اشاره ورت، شاید میاین صآمده است. در « آنها را[ با بهتر از آنها جایگزین كنيم»]( به معناي 41معارج/) «خَيْراً مِنْهُمْ

ها ویا رهایی از ها، و سپس دلبستگیها با همين برخورداريشناسی؛ و آن اینكه انسانكند به یك مطلب عميق در انسان

 كنند.هایشان سقوط و رشد میدلبستگی

 شناسینکته تخصصی انسان

مه را رها كند! بلكه او ههاي خود بيفزاید و با مرگ ر داراییخداوند انسان را به دنيا نياورده است تا انسان در دنيا صرفاً ب

وفا سازد و مراتب را به دنيا آورده تا در معرض امتحانات گوناگون قرار دهد و با این امتحانات، وي گوهر وجودي خود را شك

 ارتقا را طی نماید.

هاست، نه از باب اكرام برخی و مایش انساندهد از باب آزدهد و به برخی نمیهایی كه خداوند به برخی میهمه نعمت

 3(:17-15اعتنایی به برخی دیگر )فجر/بی

وجود ما تثبيت  اگر نعمتی داد و آن را در راهی كه او گفته بود خرج كردیم و از دیگران دستگيري نمودیم، آن نعمت در

 نماید؛ ایم میبخشد و ما را بهتر از آنچه تاكنون بوده( و جایگاه حقيقی ما را در عالم رفعت می1گردد )حدیثو دائمی می

ایم و ير كردهكه خداوند دستور داده بود هزینه نكردیم، وجود خود را پست و حقو اگر بخل ورزیدیم و آن را در جایی 

 گرداند.ایم، میتر از آنچه بودهایم كه ما را خوار و پستایم از آن نعمت استفاده بریم و آن را به عذابی تبدیل كردهنتوانسته

 پس، 

                                                      
 دادیبار م يو بقدر شد،یگفته م« : زندهوانیَحَ»آنان فرمود كه به آن  بیبهتر نص یشده كه آنان توبه كردند و خداوند باغ تیاز ابن مسعود روا.  1

 قاطر بود. كیانگور آن، در حد بار  يهااز خوشه یكه گاه برخ

 «ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلیلٍبِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَیْوَ بَدَّلْناهُمْ »رسد این عبارت درباره قوم سبأ هم موید همین معنا باشد . به نظر می 2

 در بجنتیهم بتوان در چنین داللت و شباهتی مناقشه كرد.« بـ»هرچند شاید به خاطر حرف  (16)سبأ/

 ؛ كلّا.وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَنِ؛ هُ فَیَقُولُ رَبِّی أَكْرَمَنِفَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَ.  3

اما هر گاه كه او را آزمایش  و؛ اما انسان هر گاه كه پروردگارش او را آزمایش كند و اكرام نماید و نعمت بخشد، گوید: پروردگارم مرا گرامى داشت

 . چنین نیست.كند و روزى را بر او تنگ گیرد، گوید: پروردگارم مرا خوار كرد
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 وجود خود ماست؛  دهد تغيير و تبدیلی درها رخ میتمام آنچه در قبال این نعمت

 اي است كه در ما ایجاد شده است؛ ي آن ثواب و عقاب آخرت هم همين تحول وجوديو حقيقت و پشت پرده

ر آن بسيار بو البته خداوند به فضل خود  –ایم اي است كه در دنيا كسب كردهیعنی هر ثوابی در بهشت، بازنمود خوبی

 و ؛–افزاید می

و البته خداوند تنها به  –ایم همان انحطاط و حقارتی است كه در دنيا براي خود خریدههر عذابی در جهنم هم تجسم 

، و انسان چه موجود عجيبی است كه برخی در زندگی -دهدایم برایمان قرار میعدل خود و صرفاً همان اندازه كه خود رقم زده

زنند، و لذا تنها با همين عمل وجود خویش رقم می نهایت شقاوت درگردند كه با عمل خود، بیمحدود دنيا، چنان منحط می

 (142؛ سجده/521گردند )یونس/خود، گرفتار عذابی جاودان می

 ج. ...

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »3

 چه بوده است؟« تاقيمبه سوي پروردگارمان راغب و مش : همانا مارَبِّنا راغِبُونَ إِنَّا إِلی»مقصود آنان از بيان جمله 

راي ما جایگزین باميد داریم كه خداوند به جاي آن باغ، باغ بهتري را »الف. اگر منظورشان از جمله قبل، این بوده كه 

ا توبه كرده و دخ، بند الف( آنگاه این جمله به معناي بيان دليل آنها براي این اميد است؛ یعنی ما به سوي 2)تدبر« سازد

 ایم پس از خدا هم انتظار داریم آن وضعيت قبلی ما را جبران فرماید.برگشته

در آن بودیم تبدیل  اميد داریم خداوند خود ما را به بهتر از آن وضعيتی كه»ب. اگر منظورشان از جمله قبل، این بوده كه 

بسا این جمله ق( و هم چهآنها براي این اميد باشد )شبيه معناي فوتواند به منزله دليل ، بند ب( آنگاه، این جمله می2)تدبر« كند

 آوریم.به منزله نتيجه جمله قبل باشد، یعنی ما چون چنين اميدي به خدایمان داریم، پس تنها به سوي او رو می

 ج. ...

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »4

داند و به دامان او پناه كننده آن وضعيت میان خداباور، اگر با هر سختی و مصيبتی هم مواجه شود، تنها خدا را جبرانانس

 (2برد. )همچنين: حدیثمی

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »5

ما بدهد. )تفسير  و رحمت پروردگارمان اميدوار باشيم كه بهتر از آن را به به هنگام از دست دادن اموال دنيوي، به لطف

 (184، ص10نور، ج

                                                      
 .بُونَثُمَّ قیلَ لِلَّذینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِ .  1

 .ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.  2
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 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »6

ورده نبينند. خدست خدا براي تامين و جبران باز است، پس گناهكاران مأیوس نباشند و خود را براي هميشه شكست

 (184، ص10)تفسير نور، ج

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ إِنَّا إِلی( »7

 هيچوقت براي بازگشت به خدا دیر نيست.

صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته ]كامال نااميد نشدند، بلكه[ از خوب غفلت بيدار شده، توبه كردند و به سوي خدا روي 

 (184، ص10آوردند. )تفسير نور، ج

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »8

 امورات عالم دست خداوندي است كه بر همه كاري تواناست.

شود كه حتی اگر گناهكار بوده و عذاب خدا هم شامل حالش كسی كه به خدا رغبت كند، چنان بارقه اميد در او زنده می

 ن و دریافت بهتر از آنچه قبال داشته را از خدا انتظار خواهد داشت.شده باشد، باز هم جبرا

 

 

 14/5/1396   یَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ أَكْبَرُ الْآخِرَةِ لَعَذابُ وَ  الْعَذابُ كَذلِكَ    33 هی( آ68قلم )سوره ( 499

 ترجمه

 باشند كه بدانند.این چنين بود آن عذاب؛ و البته عذاب آخرت بزرگتر است، اي كاش ]اهل آن[ 

 نکات ترجمه

 الْعَذابُ 

 در معانی بسيار متعددي به كار رفته است، مثال:« عذب»اصل ماده 

 : آبی است كه گوارا و طيب باشد؛عَذُبَ الماءُ

كند؛ گویند كه از شدت عطش، توانایی خوردن هم ندارد و از خوردن هم خودداري می: هم به كسی میو عَذُوب عاذب

 گویند كه بين او و آسمان ستر و پوششی وجود نداشته باشد؛یا جایی میو هم به كسی 

 ، به معناي دوري گزیدن از چيزي است؛ءیأعذَبَ عن الشَّ

 رود،عَذَّب، یُعَذّبُ، عذاب، به معناي كتك زدن است و در مورد هر سختگيري شدید )شكنجه كردن( هم به كار می

 شود.تهاي شالق گفته میاست( به ان عَذَبآن، جمع )كه  عَذَبة
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معجم اند )با این تكثر معانی، برخی از اهل لغت، از اینكه یك اصل واحدي براي تمامی این معانی بيابند اظهار عجز كرده

 (؛259، ص4المقایيس اللغة، ج

اي عذاب اند دو معناي اصلی براي این واژه مطرح كنند، یكی معناي طيب و گوارا، و دیگري به معنبرخی سعی كرده

اند كه هرچند این احتمال را هم داده دادن، یا كتك زدن و شكنجه دادن، و همه معانی اخير را به نحوي به این دومی برگردانند،

زایل كردن عَذب و گوارایی »برگردد بدین صورت كه تعذیب به معناي « عَذب: گوارایی»اصل عذاب دادن هم به نحوي به 

 (554القرآن، ص مفردات ألفاظباشد )« معيشت

آن چيزي كه مالئم طبع و »اند معناي اصلی این واژه عبارت است از و گفته و برخی هم همه را به یك معنا ارجاع داده

داللت بر « الف»هم اضافه شدن حرف « عذاب»كامال معلوم است، و در مورد « گوارا»كه این معنا در مورد « مقتضاي حال باشد

رود كه به نحوي مقتضاي حال افراد گردیده است كلمه در مورد عقوبتها و امور ناخوشایندي به كار می نوعی امتداد دارد و این

 اند.و بدین سان تمامی معانی دسته دوم را هم به همين معنا برگردانده (67، ص8التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج)

)تنبيه كردن( بسيار نزدیك است؛ و در تفاوت « عقوبت»و )ألم( « درد»هرچه باشد، عذاب در این معناي دوم با معناي 

لزوما بدین معنا نيست كه ادامه داشته باشد؛ « درد»اند كه در مفهوم عذاب، نوعی استمرار نهفته است اما گفته« ألم»و « عذاب»

باشد، اما عذاب لزوما  رود كه شخص سزاوار تنبيهاند كه عقوبت در جایی به كار میگفته« عقوبت»با « عذاب»و در تفاوت 

گناه هم این تعبير به كار تنها در مورد كسانی كه مستحق عقوبتند، بلكه در مورد آزار و اذیت اشخاص بیچنين نيست و نه

 (234الفروق فی اللغة، صرود. )می

رد قرآنی آن تنها در بار به كار رفته است، كه از ميان مشتقات مختلف این ماده، كارب 373در قرآن كریم این ماده جمعاً 

 دوحالت است: 

هذا »بار به كار رفته است:  2یكی در حالت ثالثی مجرد )عذب( كه به معناي طيب و گواراست، و در این حالت تنها 

 (12؛ فاطر/53)فرقان/« عَذْبٌ فُراتٌ

عمدتا به صورت  باشد وبار( است كه همواره به همان معناي عذاب كردن می 371دیگري وضعيت آن در باب تفعيل )

بار به صورت اسم فاعل )عذاب  4بار( ویا به صورت فعل )عَذَّب، یُعَذّبُ( به كار رفته است و البته  322مصدر )عذاب( )

بار به صورت اسم مفعول )عذاب شده(  4( و 58ا، اسراء/مُعَذِّبُوه؛ 15ن، اسراء/مُعَذِّبي ؛ 33؛ انفال/164هم، اعراف/عَذِّبمُكننده( )

 ( استفاده شده است.59؛ صافات/35؛ سبأ/213و  138)شعراء/« بينَمُعَذَّ»

 «كَذلِكَ الْعَذابُ»

توان الف و الم معرفه دانست كه در این آن را می« الـ»العذاب مبتداست كه موخر گردیده است و ضمنا  به لحاظ نحوي،

الف و الم جنس دانست، كه در این صورت اشاره  توان آن راصورت اشاره به آن عذابی است كه درباره این باغ رخ داد؛ و می

 به این است كه اساساً عذاب، این گونه است.

 ...«ة خِرَوَ لَعَذَابُ اآل»
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توان واو حاليه گرفت )این چنين است عذاب، در حالی كه عذاب آخرت ...( و هم واو استينافيه را هم می« و»حرف 

اصطالحاً الم ابتدا است « لـ»بود؛ و عذاب آخرت آنچنان خواهد بود( و حرف )یعنی دو جمله كامال مستقل: عذاب این چنين 

 (178، ص10إعراب القرآن و بيانه، جكه براي تاكيد آمده است. )

 حدیث

 فرمود:( از امام صادق ع روایت شده است كه پدرم می1

اي عطا فرماید، آن را از او سلب نكند بندههمانا خداوند این مطلب را به طور قطعی مقدر فرموده است كه وقتی نعمتی به 

مگر آنكه آن بنده گناهی مرتكب شود كه به سبب آن، مستوجب سلب آن نعمت گردد و این همان سخن خداوند است كه 

 (11)رعد/« دهد مگر اینكه خودشان وضع خود را تغيير دهند.همانا خداوند وضعيت هيچ قومی را تغيير نمی»

 206ص ،2تفسير العياشی، ج

 :عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی كَانَ یَقُولُ

الذَّنْبِ سَلْبَ تِلْكَ  عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَيَسْلُبَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ الْعَبْدُ مَا یَسْتَوْجِبُ بِذَلِكَ یقَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَ یإِنَّ اللَّهَ قَضَ

 یُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ. یالنِّعْمَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال یُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

 

 هاي خود فرمودند:( اميرالمومنين ع در فرازي از یكی از خطبه2

خود را در  نپس بر خویشتن رحمت آرید، شما توانيست،  یو بدانيد! كه این پوست نازك را بر آتش سوزان شكيبای

از زمين خوردنی كه خون یا تان وارد شود تنكه بر  ياز خارافتيد چگونه به جزع میاین جهان آزمودید، آیا ندیدید  يمصيبتها

ش سوزان، همخوابه ميان دو طبقه از آت پس چگونه خواهد بود وقتی كه قرار گيردرا بسوزاند؟  پاو یا ریگ تفته كه سرازیر شود 

 یبرخاز غضب او بر آتش دوزخ خشم آرد،  ]فرشته مامور جهنم[ دانيد چون مالكی، و همنشينش شيطان. آیا مباشد او سنگ

 دارد؟ از او كه بيمید از هم كوبدوزخ بر  يدرها ،، و چون بانگ بر آن زندفرو برد درهمدیگر را  یبرخها شعلهاز

كه  یاز آتش تافته، گرد گردنت افتد، و غلهای يآن گاه كه طوقها ياتو راه یافته، چگونهدر  يپير سالخورده كه پير يا

 گردن و دستها را به هم فرو برد، چنانكه گوشت بازوها را بخورد؟ 

دچار، در  یگروه بندگان! حال كه سالم و تندرستيد نه بيمار، و در گشایش هستيد نه به تنگ يپس خدا را، خدا را، ا

 [ ... .از شما توبه نپذیرند ]=گيرند خود بكوشيد، پيش از آنكه آنچه در گرو است ب يگشودن گردنها

 ، )اقتباس از ترجمه شهيدي(183ه، خطبهنهج البالغ

كُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِی مَصَائِبِ الدُّنْيَا فَرَأَیْتُمْ جَزَعَ النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّ یوَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَ

يْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ وَ قَرِینَ شَيْطَانٍ أَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَ

هَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ أَیُّ یمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَ عَلِ

فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ  أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِد یأَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّالَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِيرُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَتْ 

 ...قَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَاالْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِی الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِی فَكَاكِ رِ
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 تدبر

 «كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ ( »1

 اي است از داستان صاحبان این باغ.بنديجمع« بود آن عذاب نيچن نیا»عبارت 

عذابی »( یا 507، ص10البيان، ج)مجمع« گناهكاران در دنيا عذاب»كه اند منظور از این تعبير، آن است اغلب مفسران گفته

( شبيه این عذابی است كه براي 244، ص10)البحر المحيط، ج« كندكه خداوند قریش و مخالفان پيامبر ص را بدان تهدید می

 صاحبان باغ رخ داد. 

هاي دنيوي )از جمله عذابی كه به مخالفان اي در داستان صاحبان باغ مهم و برجسته است كه خداوند عذابچه نكته

 كند؟دهد( را از جنس عذاب صاحبان این باغ معرفی میپيامبر ص وعده می

دهد و خدا گردد و احساس استغنا به او دست میگيرد و بدان مغرور میالف. اینكه انسان با اموالش مورد امتحان قرار می

كند؛ پندارد و جرات بر معصيت میمستقل و در عرض خداوند صاحب اثر می كند و اسباب و علل ظاهري رارا فراموش می

از كسی كه مال  14( در واقع، قبل از شروع این داستان در آیه 375، ص19سازد. )الميزان، جو همين عذاب را متوجه وي می

ور ناشی از مال، عذاب را به همراه دهد كه چگونه این غرو فرزندانش باعث غرور او شد سخن به ميان آورد، و اكنون نشان می

 (609، ص30آورد. )تفسير كبير فخر رازي، جمی

ب. اینكه صاحبان باغ تصميم گرفتند كه خود از محصوالت باغ استفاده كنند و نيازمندان را محروم سازند؛ و خداوند این 

براي جنگ بدر بيرون آمدند سوگند  را به خودشان برگرداند و خودشان را محروم ساخت؛ همان طور هم قریش هنگامی كه

خوردند كه پيامبر ص و اصحابش را به قتل رسانند و شكست دهند، اما خدا اوضاع را عليه آنان برگرداند و خودشان به قتل 

( و در واقع، عذابهاي خدا این گونه 244، ص10؛ البحر المحيط، ج609، ص30رسيدند و شكست خوردند. )تفسير كبير، ج

 گرداند.د افراد را به خودشان برمیاست كه ترفن

كند، چنانكه اینكه آنان تنها از منافع، بلكه از اصل سرمایه هم محروم میهاي دنيوي چنين است كه شخص را نهج. عذاب

 اي به فقرا كمك نكنند، اما اصل درختان باغ خود را هم از دست دادند.خواستند از منافع و عایدات باغ خود ذرهمی

 د. ...

 

 «كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ( »2

 عذاب آخرت را از این عذاب بزرگتر شمرد. این بزرگتر بودن از چه وجهی مورد نظر است؟

 (376، ص19شود اما عذاب آخرت هيچ مرگ و انتهایی ندارد. )الميزان، جالف. انسان با مرگ از عذابهاي دنيا راحت می

( چرا 550، ص4ب. در این عذاب، سوزاندن اموال بود و سوزاندن آخرت بسيار عظيمتر است )تفسير شریف الهيجی، ج

كه در آنجا سوزاندن ظاهر و باطن انسان هم هست، نه فقط اموال او. به تعبير دیگر، هم در دنيا و هم در آخرت، با آمدن عذاب، 
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اي كه در سوزد، مال و اموال است؛ در حالی كه سرمایهاي كه در دنيا میمایهرود؛ اما سرسود و سرمایه هر دو از دست می

 سوزد، همه سرمایه وجودي انسان است.آخرت می

هایش كامال خالص نيست، عذابهایش هم ج. عذاب آخرت كامال خالص است، در حالی كه در دنيا، همان طور كه نعمت

 (291، ص11شدیدتر و بزرگتر است. )احسن الحدیث، جكامال خالص نيست؛ و لذا عذاب آخرت بسيار 

(؛ غافلگيري آخرت بسيار شدیدتر است؛ 244، ص10د. این عذاب به طور ناگهانی آنها را غافلگير كرد )البحر المحيط، ج

 شود.زیرا باطن تمامی اعمال ما آنجا حاضر می

از عذاب در كار است. )كشف االسرار و عدة  ه. این فقط یك گونه عذاب بود در حالی كه در آخرت انواع گوناگونی

 (195، ص10االبرار، ج

 و. 

 

 «لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَن ... إِنَّا كُنَّا طَاغِي؛ ...إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ؛ ...وَ لَا یَسْتَثْنُونَ( »3

 (184، ص10شود. )تفسير نور، جایمان به كيفر و عذاب آخرت، مانع بخل و ظلم و طغيان می

 

 «لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ ( »4

 «.لو كانوا یعلمون»، بلكه فرمود «لو یعلمون»بعد از اینكه تاكيد كرد كه عذاب آخرت بزرگتر است، نفرمود 

 چرا؟

خواهد تذكر و رویه بودن آن فعل دارد. ظاهرا میشود داللت بر استمرار همراه می« فعل مضارع»با « كان»الف. وقتی فعل 

(؛ بلكه اگر این آگاهی به عنوان 3شود )تدبردهد صرف آگاهی از بزرگتر بودن عذاب آخرت، مانع بخل و ظلم و طغيان نمی

 گذارد.یك روال در زندگی درآمد و دائما مورد توجه آدمی قرار گرفت، اثرش را می

 ب. ...

 

 

 :استمورد بحث قرار گرفت، چنین  1396تیر  5قبال در تاريخ آن( كه  )و ترجمه 34آيه متن 

 النَّعیمِ  جَنَّاتِ رَبِّهِمْ  عِنْدَ لِلْمُتَّقینَ إِنَّ( 458

 ]= سراسرنعمت[ است. مينع يهانزد پروردگارشان بهشت شگانيپيتقو يبرا نيقیبه 
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 15/5/1396                   كَالْمُجْرِمینَ  الْمُسْلِمینَ فَنَجْعَلُ أَ   35 هی( آ68قلم )سوره ( 500

 ترجمه

 شدگان در برابر حقيقت[ را همانند مجرمان قرار دهيم؟!آیا پس ]انتظار دارید[ مسلمانان ]= تسليم

 شأن نزول

ال متقين خبر داد حدر مقابل بالیی كه بر صاحبان باغ نازل شد و خداوند آن را به عنوان مایه عبرت كفار معرفی كرد، از 

 هاي پرنعمت دارند. كه نزد پروردگارشان بهشت

ازل شد، كفار قریش گفتند: اگر ( نعيمِإِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّدر این زمينه روایت شده است كه وقتی این آیه )

ه گفتند: همان طور اي وجود داشته باشد، حظ و بهره ما از آن، از شما بيشتر خواهد بود؛ و نيز نقل شده كچنان باغهاي بهشتی

داد. به ما هم خواهد  كه خداوند در دنيا ما را بر شما برتري داد در آخرت هم بر شما برتري خواهد داد و الاقل به اندازه شما

 «آیا پس ]انتظار دارید[ مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهيم؟»پس این آیه نازل شد كه: 

 2451، ص10البحر المحيط فی التفسير، ج

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 نم؛و جه همانا آنچه هست حق است و باطل، ایمان است و كفر، علم است و جهل، سعادت است و شقاوت، بهشت است

اش سينه خداوند براي هيچ مردي دو دل در»و هرگز حق و باطل در دل كسی جمع نشود كه خداوند متعال فرموده است 

 (؛4)احزاب/« نگذاشته است

اعت از هركسی و همانا مردم هالك شدند آن هنگام كه بين امامان هدایت و پيشوایان كفر تفاوتی نگذاشتند و گفتند اط

ه خداوند سبحان كامبر ص تكيه زند واجب است، نيكوكار باشد یا بدكار، و از این راه وارد شدند؛ در حالی كه بر جایگاه پي

شود؟! چگونه می دهيم؟ شما را چهآیا پس مسلمانان ]= تسليم شدگان در برابر حق[ را همانند مجرمان قرار می»فرموده است: 

 (36-35)قلم/« كنيد؟!حكم می

 58ص ،90ج و  82ص ،66ج األنوار، بحار

 :قَالَ ع نِينَالْمُؤْمِ أَمِيرِ عَنْ الْقُرْآنِ كِتَابِ فِی الْآتِی بِالْإِسْنَادِ النُّعْمَانِیِّ، تَفْسِيرُ

 قَلْبِ  فِی الْبَاطِلُ وَ الْحَقُّ یَجْتَمِعَ لَنْ نَارٌ وَ جَنَّةٌ وَ شِقْوَةٌ سَعَادَةٌ وَ وَ  جَهْلٌ وَ عِلْمٌ وَ كُفْرٌ وَ ِإیمَانٌ وَ بَاطِلٌ وَ حَقٌّ هُوَ إِنَّمَا ... وَ

 الْكُفْرِ أَئِمَّةِ بَيْنَ وَ الْهُدَي أَئِمَّةِ  بَيْنَ سَاوَوْا حِينَ النَّاسُ هَلَكَ إِنَّمَا وَ« جَوْفِهِ فِی قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ  ما» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ امْرِئٍ

                                                      
 النَّعیمِ جَنَّاتِ رَبِّهِمْ عِنْدَ  لِلْمُتَّقینَ إِنَّ: فقال المتقون، هم و أضدادهم بحال أخبر الجنة، أصحاب ببالء بالءهم شبه و قریش كفار بال أنه تعالى ذكر لما.  1

 اللّه فضلنا قالوا: مقاتل قال و. كَالْمُجْرِمِینَ الْمُسْلِمِینَ فَنَجْعَلُ أَ: فنزلت الحظ، أكثر فیها فلنا جنة ثم كان إن: قریش قالت اآلیة هذه نزلت لما أنه روي و... 

 على توقیف فیه استفهام هو العاصی، و المطیع یتساوى ال أي: فَنَجْعَلُ أَ: تعالى فأجاب فالمشاركة، إال و اآلخرة، فی علیكم یفضلنا فهو الدنیا، فی علیكم

 توبیخ و قالوا ما خطأ
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 الْمُسْلِمِينَ  فَنَجْعَلُ  أَ» سُبْحَانَهُ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ قِبَلِ مِنْ فَأْتُوا فَاجِراً أَوْ كَانَ بَرّاً ص النَّبِیِّ مَقَامَ قَامَ مَنْ لِكُلِّ مَفْرُوضَةٌ الطَّاعَةَ إِنَّ قَالُوا وَ

 «...تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما كَالْمُجْرِمِينَ

 

 فرمایند:عاي كميل می( اميرالمومنين ع در فرازي از د2

اي به عذاب كردن منكرانت؛ و ات[ من یقين دارم كه اگر نبود كه حكم كرده]خدایا با توجه به فضل و رحمت گسترده

كردي، و براي هيچكس قرارگاه اي جاودانه ]در آتش[ ماندن دشمنانت را، حتما آتش ]جهنم[ را سرد و سالمت میمقدر فرموده

اي كه آن را از كافریان پر سوگند خورده -هایت تو مقدس استاي خدایی كه نام -گذاشتی؛ وليكن و جایگاهی در آن نمی

اي كه ثناي تو عظيم  –(، و دشمنانت را در آن جاودانه باقی گذاري؛ و تو 119)هود/« اعم از جنيان و انسانها، همگی»كنی، 

آیا پس ]انتظار دارید[ كسی را كه مومن است همانند »فرمودي: فرمودي، در همان ابتدا در حالی كه كریمانه انعام می -است 

 (18)سجده/« كسی باشد كه فاسق است؟ قطعا یكسان نيستند

 336ص ،3ج الحسنة، باألعمال اإلقبال؛ 848ص ،2ج المتهجد، مصباح

 .شَعْبَانَ مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةِ فِی الدُّعَاءِ بِهَذَا یَدْعُو سَاجِداً ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يرَأَ النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَيْلَ أَنَّ رُوِيَ

 سَلَاماً  وَ بَرْداً كُلَّهَا النَّارَ لَجَعَلْتَ مُعَانِدِیكَ ِإخْلَادِ مِنْ بِهِ قَضَيْتَ وَ جَاحِدِیكَ تَعْذِیبِ مِنْ بِهِ حََكمْتَ مَا لَا لَوْ َأقْطَعُ فَبِالْيَقِينِ... 

 أَنْ  وَ «أَجْمَعِينَ النَّاسِ  وَ  الْجِنَّةِ مِنَ» الْكَافِرِینَ مِنَ تَمْلَأَهَا أَنْ أَقْسَمْتَ أَسْمَاؤُكَ تَقَدَّسَتْ لَكِنَّكَ مُقَاماً  لَا وَ مَقَرّاً فِيهَا لِأَحَدٍ كَانَ مَا وَ

 «یَسْتَوُونَ ال فاسِقاً كانَ كَمَنْ مُؤْمِناً كانَ فَمَنْ أَ» مُتَكَرِّماً بِالْإِنْعَامِ تَطَوَّلْتَ وَ مُبْتَدِئاً قُلْتَ ثَنَاؤُكَ جَلَّ أَنْتَ وَ الْمُعَانِدِینَ فِيهَا تُخَلِّدَ

 تدبر

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »1

كنند چون لطف و رحمت خداوند گسترده است پس جهنمی در كار نيست و خداوند همه را بهشت اي گمان میعده

 نگرند. بُعدي مید. مشكل اینها در آن است كه مساله را تنها تكبرمی

منطق نيست، بلكه اگر رحمتی هم دارد بله، رحمت خدا گسترده است؛ اما خداوند رحمتش بر اساس احساسات بی

با كسانی  اند همسانهماهنگ با عدل و حكمت و سایر صفات اوست، و اینكه كسانی را كه در برابر حق و حقيقت تسليم بوده

پرستان، و هم تشویقی است براي مجرمان )كه اعتنایی است در حق حقایستادند، هم ظلم و بیقرار دهد كه در برابر حق می

رتبه خوبان خواهند بود!(؛ پس چنين برداشتی هم با عدالت و لطف او در حق خوبان ناسازگار است و رغم هر جرمی، همعلی

 ان.هم با حكمت او در حق گنهكار

 نکته تخصصی خداشناسی و فلسفه دين

رود(، تمسك به همين گسترده امروزه یكی از ادله پلوراليسم دینی )بدین معنا كه هركسی با هر دینی باشد به بهشت می

بعدي به انسان و بودن رحمت خداست. در حالی كه نقطه ضعف این تحليل آن است كه، طبق توضيح فوق، نگاهی تك

 سرنوشت او دارد.
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خواهد بفرماید كه اگرچه اقتضاي رحمت تو خاموشی آتش جهنم شاید به همين جهت است كه در دعاي كميل، وقتی می

دهد قرار می« تقدست اسمائك»است، اما آتش جهنم حتما گنهكاران را در بر خواهد گرفت؛ مقدمه كالمش را عبارت 

و ... « حكيم»و « عادل»هستی، اما « رحمن»این است كه اگرچه كنی، (؛ یعنی علت اینكه جهنم را سرد و سالمت نمی2)حدیث

 توان به بهانه یك اسم، بقيه اسمائت را نادیده گرفت.نيز هستی، و همه اسماء تو مقدس است و در تحليل امور عالم، نمی

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »2

 ترین جرم و جرمی نابخشودنی است.كفر ورزیدن و تسليم حق و حقيقت نشدن، بزرگ

 نکته تخصصی تفسیری

هایی است كه در مقابل آن به كار رفته هاي پی بردن به معنا و لوازم معنایی یك واژه، توجه به واژهیكی از مهمترین راه

روش در فهم قرآن  اي، یافتن مقابالت آن كلمه بسيار رهگشاست. ایناي از هر كلمهاست و براي پی بردن به مراد هر گوینده

شود اگر اسالم بر كسی عرضه كریم هم كاربرد دارد، پس، از تقابلی كه در این آیه بين مسلمان و مجرم برقرار كرده، معلوم می

كه ناظر  -آلود آیه و نيز سياق آیات شد و او مسلمان نشد، قطعا مجرم است، آن هم جرمی نابخشودنی، و چرا كه لحن عتاب

كه داللت بر ثبوت فعل در فاعل دارد، همگی بر ثبوت این جرم و « اسم فاعل»و استفاده از  –افراد است  به وضعيت اخروي

 عدم نادیده گرفتن آن داللت دارند.

 دردلی با دوستداران قرآن

ز داند بقدري با فرهنگ و معارف قرآن كریم بيگانه است كه چند رواي كه خود را اهل تحقيق میبينم روحانیوقتی می

 به را عمري كه ساله 72 طلبه یك عنوانبه من ... بگذاریم كنار را مومن و كافر به ها انسان بندي تقسيم باید»پيش گفته است 

 مسالم به را هاانسان جدید بنديتقسيم و بگذاریم كنار را بنديتقسيم این باید كه گویممی بودم مشغول عرصه این در پژوهش

 او دست كند وگوگفت خواهدمی و نيست دستبه ساتور و است دوستصلح كه هركس كه معنیبدین .كنيم مطرح محارب و

سال از خدا عمر گرفته و خود را هم طلبه  72پرسم آیا واقعا این شخص كه از خود می« .ببوسيم را او روي و بفشاریم را

« كفر»هایش را در برابركلمه خانوادهو هم« ایمان»لمه آیه ك 126خواند یكبار هم قرآن نخوانده است؟ قرآنی كه حداقل در می

 بندي را در ذهن هر مسلمانی تثبيت كرده است.هایش قرار داده و این تقسيمو همخانواده

داند؛ آنگاه این پيرمردي براي مجرم دانستن كافی می -البته اگر از روي عناد و لجاجت باشد –آیه حاضر، مسلمان نشدن را 

دهد تقسيم انسانها به مومن و كافر را حذف كنيم صرفا چون عده اي به نام داعش از آن شمرد پيشنهاد میلبه میكه خود را ط

 اند(ها در طول تاریخ از آن سوءاستفاده كردهاند. )پس اصل قرآن را هم كنار بگذاریم چون معاویهسوءاستفاده كرده

 را در آیات بعدي زیر سوال نبرده است: « كندحكم میدرس خواندن كسی كه این چنين »و « طلبگی»آیا قرآن 

 إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ یإِل بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْتَخَيَّرُونَ؛  لَما فيهِ لَكُمْ تَدْرُسُونَ؛ إِنَّ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ تَحْكُمُونَ؛ أَمْ كَيْفَ لَكُمْ ما»

شما  براي گيرید؛ كهدر آن درس می كه است كتابی شما براي آیا! كنيد؟می حكم چگونه شده؟ چه را : شماتَحْكُمُونَ لَما لَكُمْ
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 حكم خواست دلتان چه هر كه ایدگرفته رسا یسوگندهای[ ما از] قيامت روز تا شما اینكه یابرگزینيد؟ چه هر در آن است

 (38-36)قلم/« كنيد؟

 خداوند عاقبت همه ما را ختم به خير كند.

 تذكر

 (.1گيرند مرور كنيم )حدیثچه خوب است یكبار دیگر حدیث اميرمومنان ع را در مورد كسانی كه این مرزها را جدي نمی

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »3

خرتی باشد اي از كفار ادعا كردند اگر آاند عدهچنانكه در شان نزول این آیه گفته شده و اغلب مفسران هم اشاره كرده

 عطا خواهد كرد و این آیه در رد آنهاست. –یا الاقل به اندازه آنان  –خداوند در آنجا هم به ما بيش از مسلمانان 

در حالی كه فرموده « آیا انتظار دارید مجرمان را مانند مسلمانان قرار دهيم»فرمود: القاعده باید میاما اگر چنين است علی

 چرا؟« دهيم؟مجرمان قرار میآیا مسلمانان را همانند »

« دهيم؟آیا مجرمان را مانند مسلمانان قرار می»گفت: الف. رد سخنان كافران، اگر صرفاً از باب عدالت خدا باشد، باید می

اي است كه خداوند براي مسلمانان قرار داده رسد اینجا مطلب، نه فقط از باب عدالت، بلكه از باب كرامت ویژهاما به نظر می

ام كه انتظار دارید دانيد كه من چه كرامتی براي مسلمانان قرار دادهخواهد بفرماید: آیا شما مجرمان نمیست. یعنی خداوند میا

 (382، ص19مسلمانان را همانند شما مجرمان قرار دهم؟ )الميزان، ج

 ب. ...

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »4

پسندد. )تفسير نور، كند، و[ میعدالت است و عدالت را هر وجدان و فطرت سالمی ]درك می كيفر و پاداش بر اساس

 (185، ص10ج

 

 سپاس خدا در پانصدمین موقف

آغاز گردید و امروز كه  1396فروردین  3كار تدبر روزانه در آیات قرآن كریم از روز ميالد مبارك حضرت زهرا در 

و حضرت زهرا س؛ به پانصدمين آیه رسيدیم و خدا را شاكریم كه توفيق خود را شامل یكشنبه و منسوب است به اميرمومنان 

باشيم و به جز چند صباحی در ایام  آیه از آیات قرآن كریم اندك تامل و تدبري داشته 500حال ما فرمود كه در این مدت در 

 اربعين ساالر شهيدان، این كار بدون انقطاع ادامه یابد.

كار آغاز شد، هدف یك چيز بود و بس: اینكه در عمر خود اندك تالشی در فهم قرآن كرده باشيم تا در  روز اولی كه این

 اهلل عليه و آله عرض كنيم كه:روز قيامت، محضر پيامبر مكرم اسالم صلی
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اي از هر آیهتوانيم قدردان زحمات شما باشيم، اما در حد وسع خود كوشيدیم تا الاقل در اگرچه ما به هيچ عنوان نمی»

آیات كتابی كه از جانب خداوند برایمان آوردید، اندكی درنگ و تامل نمایيم؛ و به این بهانه چشم طمع بدوزیم به درجات 

ایم، اي را ادا نكردهرفيع بهشت؛ كه خود فرمودید درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است. البته اذعان داریم كه حق هيچ آیه

 «ایم.اي نمودهاي هر آیهاي براما اندك سعی

اي كه انتظار نداشته باشيم كه مسلمانان را همچون مجرمان قرار خدایا تو متقين را وعده جنات نعيم دادي و از ما خواسته

دهی؟ ما به مجرم بودن خود اعتراف داریم؛ به حق این قرآن عظيم خودت از ما دستگيري فرما و ما را جزء مسلمانان واقعی 

 مان گردان.قرار بده و جنات نعيم را روزي –م حقيقت قرآن هستند كه تسلي –

 اید آن را به دیگران هم معرفی كنيد.اگر این كانال را براي انس روزانه با قرآن مفيد یافته

 

 16/5/1396                            ما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ    36 هی( آ68قلم )سوره ( 501

 ترجمه

 كنيد؟!شود؟! چگونه حكم میچه می شما را

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

 همانا خداوند را بهشتی است كه جز سه كس در آن وارد نشود: 

 یكی از آنها كسی است كه در مورد خودش به حق حكم كند.

 148ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ نِابْ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 .بِالْحَقِّ نَفْسِهِ ِفی حَكَمَ مَنْ أَحَدُهُمْ ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا یَدْخُلُهَا لَا جَنَّةً لِلَّهِ إِنَّ

 

 گوید: امام صادق ع به من فرمود:( عبدالرحمن بن حجاج می2

 دارم، كه به خاطر این دو خصلت است كه هر كه هالك شدنی است هالك شود:از دو خصلت برحذر میتو را 

ات به مردم فتوا دهی ]حكم دین را بر اساس نظر شخصی و بدون مستند صحيح به كتاب و اینكه بر اساس نظر شخصی

 سنت بيان كنی[

دانی موري را به عنوان حكم دین ملتزم شوي كه واقعا نمیدانی دینداري بورزي ]= یعنی او اینكه بر اساس چيزي كه نمی

 اند یا خير[آیا خدا و رسولش گفته

 42ص ،1ج الكافی، 
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 أَبُو لِی قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ رَّحْمَنِال عَبْدِ بْنِ یُونُسَ  عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ

 1.تَعْلَمُ لَا بِمَا تَدِینَ أَوْ بِرَأْیِكَ النَّاسَ تُفْتِیَ أَنْ إِیَّاكَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ  فَفِيهِمَا خَصْلَتَيْنِ وَ إِیَّاكَ

 

 ن فرمودند:آزي از اي ایراد كردند و در فرا( اميرالمومنين ع یكبار درباره چرایی اینكه دنبال حكومت رفتند خطبه3

فقط در حد امور  ]= كسانی كه نهان، آنان از شانهاعقل عيان، هاشانتن !ناهماهنگ و پریشان يدلها با رنگارنگ، مردم يا

 كنند[حسی و ظاهري تحليل می

 .غرّان شير بانگ از بزغالگان چون رميدیمرانم در حالی كه از آن شما را به سوي حق می

 .نمایم راست یافته راه حق در كه را یكج و بزدایم، عدالت چهره از را یتاریك شما يیار به كه هيهات

 )ترجمه با اقتباس از ترجمه شهيدي( 131البالغه، خطبهنهج

 الحكم طلبه سبب یبين فيه و ع له كالم من

 نُفُورَ  عَنْهُ تَنْفِرُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقِّ عَلَی أَظْأَرُكُمْ  عُقُولُهُمْ عَنْهُمْ الْغَائِبَةُ وَ أَبْدَانُهُمْ الشَّاهِدَةُ الْمُتَشَتِّتَةُ الْقُلُوبُ وَ الْمُخْتَلِفَةُ النُّفُوسُ أَیَّتُهَا

 2... الْحَق اعْوِجَاجَ أُقِيمَ أَوْ الْعَدْلِ  سَرَارَ بِكُمْ أَطْلَعَ أَنْ هَيْهَاتَ الْأَسَدِ وَعْوَعَةِ مِنْ الْمِعْزَي

 تدبر

 «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »1

تفاوتی بين  رغم چنين جرم عظيمی، خداوند هيچشمرند و انتظار دارند علیاي كفرورزیدن را چندان اقدام مهمی نمیعده

 اند نگذارد!اند و آنان كه مرتكب چنين جرمی شدهآنان كه مسلمان و تسليم حقيقت

 كنند؟!می اند كه چنين حكمكنند، دچار چه اختاللی شدهحكمی می پرسد: واقعا كسانی كه چنينخداوند در این آیه می

 شناسیشناسی و معرفتنکته تخصصی انسان

هایش، صرفاً یك مشكل ذهنی نيست، بلكه ریشه در اختاللی در بسياري از اوقات، اشتباهات انسان در تحليلها و قضاوت

گردد؛ اما كسی كه خود را در معرض ستی در او منعكس میوجود شخص دارد. كسی كه وجودش را خالص سازد، واقعيت بدر

                                                      
  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-28گذشت )بویژه دو روایت اول(  248شبیه این مضمون است روایتی كه در جلسه .  1
 . شاید بتوان این روایات را هم به این آیه مرتبط دانست: 2

 رَبِیعَةَ  فَسَأَلَ أَعْرَابِیٌّ فَجَاءَ الرَّأْيِ  رَبِیعَةِ  حَلْقَةِ فِی قَاعِداً ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبُو كَانَ: الَقَ الْحَجَّاجِ بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ  عُمَیْرٍ بِیأَ ابْنِ  عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 لَهُ  فَقَالَ ذَلِكَ بِمِثْلِ فَأَجَابَهُ لَةَالْمَسْأَ عَلَیْهِ فَأَعَادَ شَیْئاً عَلَیْهِ یَرُدَّ لَمْ وَ رَبِیعَةُ نْهُعَ َفسَكَتَ عُنُقِكَ فِی هُوَ أَ الْأَعْرَابِیُّ لَهُ قَالَ سَكَتَ فَلَمَّا فَأَجَابَهُ مَسْأَلَةٍ عَنْ الرَّأْيِ

 (409ص ،7ج الكافی،. )ضَامِنٌ مُفْتٍ كُلُّ وَ یَقُلْ لَمْ  أَوْ الَقَ قِهِعُنُ  فِی هُوَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ  فَقَالَ  رَبِیعَةُ فَسَكَتَ عُنُقِكَ فِی هُوَ أَ الْأَعْرَابِیُّ

 اللَّهِ  حُكْمَ أَخْطَأَ فَمَنْ  ةِالْجَاهِلِیَّ حُكْمُ  وَ اللَّهِ حُكْمُ  حُكْمَانِ الْحُكْمُ : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  رَفَعَهُ  أَبِیهِ  عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (407ص ،7ج الكافی،. )الْجَاهِلِیَّةِ بِحُكْمِ  حَكَمَ
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كند كه تعجب گردد؛ آنگاه گاه در مورد مسائل مختلف چنان اظهار نظر میاي قرار دهد، آیينه وجودش كدر میهر گناه و ناپاكی

 انگيزاند.هر عاقلی را برمی

 اجتماعی_ثمره اخالقی

نده كرد. بسياري توان به پاسخ منطقی بسویی به شبهات، تنها و تنها نمیدر مقام اصالح اشتباهات خود و دیگران و پاسخگ

برانگيز تعجب واي رقم زده، كه تحليلهاي وي اساساً نامعقول از اوقات، این مشكالت اخالقی است كه وجود شخص را به گونه

 شود.می

خالقی( تاكيد كرده د از گناهان و انحرافات ابيهوده نيست كه اسالم در مقام هدایت انسانها این اندازه بر تقوي )حفظ خو

 است. 

 

 «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »2

ویش ارجاع توان آورد. صرفا باید مخاطب را به عقل خگاه اشتباه بودن سخنان چنان واضح است كه هيچ استداللی نمی

 كنيد؟!داد و گفت: شما را چه شده؟ چگونه حكم می

 

 «حْكُمُونَتَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »3

 به رسميت شناختن عقل، به معناي به رسميت شناختن هر سخنی كه هر شخصی بر زبان راند، نيست!

شناسد )چون عقل خود این آیه، با مخاطب قرار دادن عقل، در آنِ واحد، هم حكم عقل در وجود انسان را به رسميت می

ظهارنظرهاي ادهد كه برخی از كند( و هم نشان میه، مذمت میشخص را مخاطب قرار داده و او را به خاطر این حكمی كه كرد

ال ناصواب حُكم و نظري است كه اصال ارزش اعتنا كردن ندارد و كام –حتی اگر خود را خيلی عاقل بشمرند  -اشخاص،   

 است.

 شناسینکته تخصصی دين

اي راه تفریط پيموده، و تفریطی مواجهيم: عده كند با یك افراطدر زمينه اینكه عقل چه اندازه در ساحت دین نقش ایفا می

خورد كه انسان را به در ورودي دین برساند؛ پس از آن انسان باید عقل خود را كنار كنند كه عقل صرفا به درد این میگمان می

وهابيون بگذارد و هر مطلبی را حتی اگر صددرصد خالف عقل باشد، بپذیرد؛ كه اگرچه در ميان اهل سنت، اهل حدیث و 

ورزي و همراه بودن عقل و وحی، اند، اما كثرت احادیث اهل بيت ع درباره اهميت جایگاه عقل در دینچنين موضعی داشته
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هایی از دین كه كامال اند برداشتنگذاشته است كه چنين دیدگاهی در ميان شيعه غلبه جدي پيدا كند؛ و ائمه اطهار ع نشان داده

 1هاي صحيحی نبوده است.اشتخالف عقل است، اساسا برد

صرفا باید  پندارند هر چه كه به ذهن افراد رسيد حكم عقل است و دین صرفا واي افراط كرده، میدر طرف مقابل، عده

اي پيمود؛ و در دورهدینی باشد ]نظریه قبض و بسط تئوریك شریعت، عمال چنين مسيري را میهاي برونتابع نظرات و دیدگاه

عاليم دینی تنها پس تویا كسانی كه معتقدند « دین حداقلی»تزله هم چنين باوري داشتند؛ و امروزه طرفداران نظریه اي از مععده

اع افراد به عقل خود، كشد و با ارجاز قبول اكثریت اجازه اجرا دارند، بر این موضع هستند[. این آیه خط بطالنی بر این نظر می

ب دین همواره باید اظهارنظرها واقعا ریشه در عقل ندارد؛ و لذا این گونه نيست كه مطال سازد كه برخی ازافراد را متوجه می

یت هيچ اعتباري نزد به تصویب انسانها برسد تا اعتبار پيدا كند: مشركان قریش در صدر اسالم در اكثریت بودند، اما این اكثر

 خدا براي آنها نياورد و از مدت آنان جلوگيري نكرد. 

 

 

 17/5/1396                       تَدْرُسُونَ  فیهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ   37 هی( آ68قلم )سوره ( 502

 ترجمه

 اید؟!هایی ]آسمانی[ هست كه ]چنين حكمی را[ در آن درس آموختهیا ]مگر[ شما را كتاب

 نکات ترجمه

 «تَدْرُسُونَ »

( و بر همين 228ص ،7ج العين، كتاباند )دانسته« ماندمیاثري كه از چيزي باقی »را در اصل به معناي « درس»ماده 

به معناي آن است كه اثر آن كتاب یا علم در شخص باقی بماند و از آنجا كه این كار « العلم دَرَسْتُ» یا« الكتابُ  دَرَسَ»اساس، 

اند، چنانكه در تعبير كرده «درس»شود، از این مداومت در خواندن به آموزي حاصل میبا مداومت در خواندن كتاب و علم

 ما وَ( »79/عمران)آل «تَدْرُسُونَ  كُنْتُمْ بِما وَ الْكِتابَ تُعَلِّمُونَ كُنْتُمْ بِما» (169/)أعراف «فِيهِ  ما دَرَسُوا وَ»قرآن كریم آمده است: 

 2(311ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات105/)أنعام« دَرَسْتَ لِيَقُولُوا وَ( »44/)سبأ «یَدْرُسُونَها كُتُبٍ مِنْ آتَيْناهُمْ

                                                      
رغم مخالفت آنها با استفده اصولیون دهد كه علی. شاید برخی اخباریون را داراي چنین موضعی بشمرند اما مروري بر آراي آنان بخوبی نشان می 1

هایی مانند معطله یا مشبهه )كه معتقد به ممنوع بودن حتی نزد اخباریون چه جایگاه مهمی دارد و مثال هیچگاه در شیعه، دیدگاهاز عقل، با این حال، عقل 

 اند( طرفدار نداشته است.بحث درباره خداشناسی یا تشبیه خداوند به انسان بوده
 «مخفی راه» به چنانكه كندمی معرفی( عفاء) ماندن پوشیده و( خفض) زولن به رو و( خفاء) مخفی وضعیت معناي به را ماده این اصل فارسابن.  2

 و القُرآنَ دَرَسْتُ الباب من و»: گویدمی رسدمی قرآن و علم مورد در درس تعبیر به وقتی اما شود،می گفته «دریس» مندرس لباس به یا و «الدرس»

 معلوم بود ماده اصل آنچه با معنا این ارتباط كه( 268ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)« .یتَتبَّعُه للطریق كالسَّالك قرأ، كان ما یتبَّع الدّارِسَ أَنّ ذلك و. غیرَه

 !نشد
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كم به كهنه شدن و از بين رفتن آثار چيزي البته از آنجا كه این ماده به معناي مندرس شدن )استعمال زیادي كه به كم

( این كلمه 169/)أعراف «فِيهِ ما دَرَسُوا وَ»اند كه در آیاتی نظير بيانجامد( هم به كار رفته است، برخی این احتمال را مطرح كرده

به كار انداختن و »( و برخی اساساً معناي این ماده را 311ص القرآن، ألفاظ باشد )مفردات« ترك عمل به كتاب خدا»به معناي 

اند، بدین معنا كه در عمل و اقدام مداومت االستنتاج( دانسته و االستفادة بقصد االستعمال و العمل )جریان« زیاد استفاده كردن

را هم در خود داشته باشد. « مندرس كردن»تواند معناي كه آثار شیء كامال بر آن شیء مترتب گردد؛ كه این میشود تا حدي 

 1(199ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فی )التحقيق

ت است، چرا كه ير از علم و معرفغ( 156؛ انعام/لَغافِلِينَ  دِراسَتِهِمْ عَنْ  كُنَّا إِنْ  )وَ« دراسة»و « درس»الزم به ذكر است كه 

در آن موارد از كلمه  و اینكه چرا -در آن تكرار مطلب و ادامه دادن و ممارست نهفته است و اگر به كاربردهاي قرآنی این واژه 

ند كه در این كخواسته مخاطب را متوجه رسد قرآن كریم در این موارد میدقت شود، به نظر می -علم و معرفت استفاده نشده 

 (200ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فی ت ظاهري )به جاي حصول علم و یقين( غلبه داشته است. )التحقيقموارد، این جه

( را هم از همين 85؛ انبياء/56)نام یكی از انبياي قبل از حضرت نوح؛ مریم/« سإِدْری»اگرچه بسياري از اهل لغت كلمه 

، 4البحرین، ج؛ مجمع79، ص6اند )لسان العرب، جدانسته« ويآموزي كثرت دراست و علم»اش را ماده دانسته و وجه تسميه

 التحقيق) باشد اند كه اصل این كلمه عبري یا یونانیاند، اما برخی احتمال جدي داده( دانسته283، ص8العروس، ج؛ تاج270ص

 (57ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فی

كریم به كار  بار در قرآن 6جمعاً  –بار در قرآن آمده  2كه « ادریس»بدون احتساب كلمه  –و مشتقات آن « درس»ماده 

 رفته است.

 حدیث

 ( مفضل بن یزید روایت كرده است كه امام صادق ع به من فرمود:1

 دارم كه مایه هالك مردان روزگار است:تو را از دو خصلت برحذر می

 مستند كنی؛اینكه خدا را با امر باطلی بخواهی بپرستی و دینداریت را بر امر باطلی 

نين و چنان و اینكه در جایی كه علم نداري، به مردم فتوا دهی ]بدون علم، ادعا كنی كه حكم دین در مورد مطلبی چ

 است[

 42ص ،1ج الكافی،

                                                      
 و المورد باختالف یختلف االستعمال و العمل و االستنتاج، و االستفادة بقصد االستعمال و العمل جریان هو: المادّة هذه فی الواحد األصل . أنّ 1

 و ضبطا یوجب القرآن و العلم مورد فی و. عتیقا و خلقا كونهما یوجب هما مورد فی و اللباس و الكتاب الى بالنسبة العمل تكریر و فاالستعمال. المادّة

 مرض ظهور یوجب الناقة فی و. طمثا و ضعفا یوجب النساء مورد فی و. اآلثار بقاء و الصورة اختالل و اإلغماء یوجب الدار و المنزل مورد فی و. حفظا

 و االستدامة و المزاولة مطلق غیر المعنى هذا و. علیه یترتّب ما و اثره یتحصّل حتّى عمل فی مزاولة المادّة فحقیقة .الدرس یوجب الحنطة فی و. علیه یغلب

 .غیرها و الممارسة
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 یَزِیدَ  نِ بْ مُفَضَّلِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ یِّعَلِ عَنْ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ ابْنَیْ اللَّهِ عَبْدِ وَ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ قَالَ

 .تَعْلَمُ لَا بِمَا النَّاسَ تُفْتِیَ وَ اطِلِبِالْبَ اللَّهَ تَدِینَ أَنْ أَنْهَاكَ الرِّجَالِ هَلَاكُ فِيهِمَا خَصْلَتَيْنِ عَنْ أَنْهَاكَ

 

 حق خداوند بر بندگان چيست؟م باقر ع سوال كردم:گوید: از اما( زراره می2

 دانند بایستند و توقف كنند.دانند بگویند و آنجایی كه نمیفرمود: اینكه آن چيزي را كه می

 43ص ،1ج الكافی،

 َأعْيَنَ  بْنِ رَةَزُرَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ رِجَعْفَ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 :قَالَ

 الْعِبَادِ؟ عَلَی اللَّهِ  حَقُّ مَا ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ

 .یَعْلَمُونَ لَا مَا عِنْدَ یَقِفُوا وَ  یَعْلَمُونَ مَا یَقُولُوا ع: أَنْ قَالَ

 

 اسرائيل[ فرمود:]خطاب به علماي بنی( روایت شده است كه حضرت عيسی ع 3

دهيد دستور می دهيد كه روزه بگيرند و نماز بخوانند و صدقه دهند، و خودتان بدانچهاي علماي سوء! به مردم دستور می

خن و آرزو سكنيد! در مقام دهيد كه بدان علم ندارید؟! چه بد است آنچه بدان حكم میكنيد؟! و چيزي را درس میعمل نمی

الی كه دلهایتان آلوده حاي برایتان ندارد كه پوست بدنتان را تمييز كنيد در يد. فایدهنمایكنيد اما به هواي نفس عمل میبه میتو

ماند؛ ر آن باقی میدرود و نخاله گویم: همانند اَلك ]= غربال[ نباشيد كه ذرات پاك و لطيف از او بيرون میاست؛ و حقيقتا می

 ماند.هایتان باقی میآید و غل و غش در سينهنتان بيرون میشما هم حكمت از دها

 176ص ،1ج ورام، مجموعة

 لَا مَا تَدْرُسُونَ وَ تَأْمُرُونَ مَا تَفْعَلُونَ لَا وَ یَتَصَدَّقُونَ وَ یُصَلُّونَ وَ یَصُومُونَ  النَّاسَ تَأْمُرُونَ السَّوْءِ عُلَمَاءَ یَا قَالَ  ع یعِيسَ أَنَّ

 بِحَقٍّ  وَ دَنِسَةٌ قُلُوبُكُمْ وَ جُلُودَكُمْ  تُنَقُّوا أَنْ عَنْكُمْ یُغْنِی مَا وَ بِالْهَوَي تَعْمَلُونَ وَ الْأَمَانِیِّ وَ بِالْقَوْلِ  تَتُوبُونَ تَحْكُمُونَ مَا سَوْءَ فَيَا ونَتَعْلَمُ

 الْغِلُّ  یَبْقَی وَ أَفْوَاهِكُمْ مِنْ  الْحِكْمَةَ تُخْرِجُونَ أَنْتُمْ  كَذَلِكَ النُّخَالَةُ فِيهِ یَبْقَی وَ الطَّيِّبُ الدَّقِيقُ مِنْهُ یَخْرُجُ  كَالْمُنْخُلِ تَكُونُوا لَا لَكُمْ أَقُولُ

 1.صُدُورِكُم فِی

 تدبر

 «تَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ( »1

                                                      
 :دارد فوق روایت به نزدیك مضمونی نیز 209-208ص ،(للمفید) األمالی در روایتی  از . فرازهایی 1

 وَاصِلِ عَنْ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَعْرُوف بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّدِمُ  عَنْ الْقُمِّیِّ الْوَلِیدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی

 الْمَاءُ یَسِیلُ كَمْ إِلَى... عْجَبُوالِتُ أُعَلِّمُكُمْ لَا وَ لِتَعْمَلُوا أُعَلِّمُكُمْ إِنَّمَا...  أَصْحَابِهِلِ یَقُولُ ع الْمَسِیحُ كَانَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِْعتُ قَالَ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ سُلَیْمَانَ بْنِ

 ... كِرَامٌ  أَحْرَارٌ لَا وَ أَتْقِیَاءُ عَبِیدٌ فَلَا ءِالسَّوْ عَبِیدُ قُلُوبُكُمْ عَلَیْهَا یَلِینُ  لَا الْحِكْمَةَ تَدْرُسُونَ كَمْ إِلَى یَلِینُ  لَا الْجَبَلِ عَلَى
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)چنانكه در آیه قبل، از همين زاویه كند، اگر سخنش مبتنی بر یك حكم واضح عقلی نباشد كسی كه سخنی را مطرح می

 كفار را به چالش كشيد( باید مطلبش را مستند به یك وحی آسمانی كند.

 شناسینکته تخصصی معرفت

گرایانه در دوره مدرن موجب شد كه در اوایل قرن بيستم این نگاه رواج یابد كه تنها مدعایی را باید غلبه رویكرد حس

هاي فلسفه علم، و تحوالت در برخی علوم هده اثبات كرد )= پوزیتيویسم(. پيشرفت بحثپذیرفت كه بتوان با حس و مشا

طبيعی، بویژه فيزیك، موجب گردید كه تا اواخر قرن بيستم، سستیِ این دیدگاه كامال آشكار شود و وجود عناصر غيرحسی در 

قص دانش بشر، و محدودیت عقل در شناخت معرفت به عنوان یك امر غيرقابل انكار قلمداد گردد. با این حال، اگرچه ن

هاي واقع كامال مورد قبول قرار گرفته، اما هنوز این فضا غلبه دارد كه تنها معرفتی اعتبار دارد كه عقل خودِ بسياري از حوزه

 افراد مستقيما بدان دست یابد.

كسی كه خدا را به عنوان برترین واقعيت  ریشه این تلقی، آن است كه هرگونه واقعيتی فراتر از انسان انكار شده است. اما

داند كه اگرچه عقل و تجربه در شناخت می –كه البته خود این باور را هم با همين عقل خود به دست آورده  –هستی باور دارد 

خدا  هاي واقعيت بر او مخفی نيست؛ و ایناي از حوزهاند، اما خدایی هست كه هيچ حوزههاي واقع ناتوانبرخی از حوزه

در اختيار از طریق دیگري هاي ضروري مورد نياز او را انسان را به حال خود رها نكرده و با او سخن گفته و بسياري از دانش

 او قرار داده است.

فهمد كه معرفت معتبر دو راه دارد: یا عقل خودش مستقيم بدان دست یابد؛ كسی كه عقلش چنين مطلبی را درك كند، می

طریق یك عده افراد خاص )پيامبر و امام( و به طریقی متفاوت )وحی و كتاب آسمانی( آن را در اختيار وي  و یا خداوند از

 قرار دهد. این دو راه در دوره اسالمی به راههاي عقلی و سمعی، یا عقل و نقل معروف شده است.

مستقيم )تحليل تجربی و عقلی( و  بدین ترتيب، براي یك عاقل موحد، همواره دو راه براي كشف واقع وجود دارد: علم

 –كه ادعایی را مطرح كرده  –راه یقينی غيرمستقيم )شنيدن از معصوم(؛ لذا خداوند هم در بسياري از مواضع، از مخاطبش 

 خواهد یا دليل علمی بر آن مطلب بياورد، یا از یك وحی و كتاب آسمانی شاهدي بر مدعاي خود ارائه كند.می

 توان در آیات دیگري نيز مشاهده كرد؛ مثال:غير از آیه فوق،  میاي را چنين مطالبه

 من نزد دانش از يابازمانده یا ،این از پيش]آسمانی[  یكتاب: صادِقين كُنْتُمْ إِنْ  عِلْمٍ مِنْ أَثارَةٍ َأوْ هذا قَبْلِ  مِنْ بِكِتابٍ ائْتُونی»

 (4)احقاف/ «گویيدمی راست اگر د،آوری

 هيچ بدون خداوند، درباره كه هست كس مردم از و :مُنير كِتابٍ ال وَ يهُد ال وَ عِلْمٍ  بِغَيْرِ اللَّهِ فِی یُجادِلُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»

 (20؛ لقمان/8)حج/« كندیم ستيز و محاجّه ،یآسمان روشن كتاب هيچ و هدایت هيچ و یعلم دليل

 داشته یدلهای تا اند،نكرده گردش زمين در آیا :بِه یَسْمَعُونَ آذانٌ أَوْ بِها یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِی یَسيرُوا فَلَمْ أَ»

 (46)حج/« ؟بشنوند آن با كه یگوشهای یا بيندیشند آن با كه باشند

 یا شنوندیم آنان بيشتر يپنداریم آیاسَبيالً:  أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ إِالَّ هُمْ إِنْ یَعْقِلُونَ أَوْ یَسْمَعُونَ أَكْثَرَهُمْ أَنَّ تَحْسَبُ أَمْ»

 (44فرقان/) «دترنگمراه بلكه نيستند چارپایان همانند جز آنها( نه) اندیشند؟یم
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 در هرگز اندیشيدیمیم یا شنيدیمیم( یراست به) ما اگر: گویند والسَّعيرِ:  أَصْحابِ فی كُنَّا ما نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ قالُوا وَ»

 (10ملك/) «نبودیم آتش اهل زمره

 

 «تَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ( »2

 كند، حتما باید مدعاي خود را مستند به وحی آسمانی بكند.اگر كسی مدعایی مربوط به عالم غيب و آخرت مطرح می

 های مدرنشناختی درباره معنويتتاملی جامعه

انسان یك بعد غيبی و ملكوتی دارد كه كنارگذاشتنی نيست. مدرنيته در ابتداي خود بسيار كوشيد نگاه مادیگرایانه و انكار 

 كرد.ماوراء را به اسم نگاه علمی در جامعه مستقر سازد؛ اما معنویت دائما خود را بر انسان تحميل می

 هاي كاذب است.هاي دنيامدار و عرفانارائه معنویتشده،  هاي اخير در پيش گرفتهراه دیگري كه در دهه

خواهد اگر حكم عقل این است اگر عالم ماورایی را هم باور داریم، این باورمان مستند باشد؛ و قرآن كریم هم از ما می

مطرح شده  دهيم، حتما بررسی كنيم كه آیا واقعا در یك وحی آسمانی چنين ادعاییمطلبی را به عالم غيب و معنا نسبت می

 اند؟!است یا سخنی است كه شيادان ظاهرالصالح براي فریب ما مطرح ساخته

 

 

 18/5/1396                          تَخَیَّرُونَ  لَما فیهِ لَكُمْ إِنَّ   38 هی( آ68قلم )سوره ( 503

 ترجمه

 هر آنچه اختيار كنيد! در آن، است[ جازمُ] كه واقعا براي شما

 حدیث

گوید در مرو خدمت امام رضا ع بودم و درباره اختالف مردم در مساله امامت بحثی مطرح شد ( عبدالعزیز بن مسلم می1

 ایشان فرمودند: 

اند. همانا خداوند عز و جل پيامبرش را قبض روح نكرد مگر اند و در نظراتشان فریب خوردهعبدالعزیز! این مردم نادان

مود و قرآنی فرستاد كه در آن بيان هر چيزي بود؛ و در آن حالل و حرام و حدود و احكام و حميع اینكه دین را برایش كامل ن

ما در این كتاب چيزي را فروگذار »آنچه كه مردم براي كمالشان بدان نياز دارند نازل فرمود؛ كه خداوند عز و جل فرمود: 

امروز دینتان را برایتان كامل نمودم و نعمت را »بود نازل كرد: الوداع كه در سال پایانی عمرش ( و در حجه38)انعام/« نكردیم

 ( و امر امامت، جزئی از همين تمام شدن دین است؛ 3)مائده/« تمام كردم و اسالم را به عنوان دین برایتان پسندیدم

آشكار ساخت و آنها  او از دنيا نرفت مگر اینكه براي امتش مسيرهاي اصلی دینشان را تبيين فرمود و راهشان را برایشان

روي در راه حق ترك فرمود و حضرت علی ع را عَلَم و امام قرار داد و چيزي از آنچه امت بدان نياز دارد برایشان را بر ميانه
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نگذاشت مگر اینكه بيان فرمود. پس هر كه گمان كند كه خداوند عز و جل دینش را كامل نكرده، كتاب اهلل را رد كرده است و 

 اب اهلل را رد كند به او كافر است.كسی كه كت

 شناسند تا اختيارشان در مورد آن جاري شود؟آیا اینها قدر امامت و جایگاهش در امت را می

تر، و حقيقتش عميقتر از آن است نيافتنیتر، و شأنش بزرگتر، و مكانش برتر و دستاش بلندمرتبههمانا امامت قدر و اندازه

 برسند و با نظرات شخضی آن را دریابند یا امام را به اختيار خود انتخاب كنند ... كه مردم با عقول خود بدان

اي درباره مقام امامت حضرت ابراهيم ع و اینكه چگونه این مقام در فرزندان ایشان ]سپس ایشان بحث قرآنی طوالنی

 دهند[فرمایند و ادامه میجاري شد تا به پيامبر ص و اميرالمومنين ع رسيد، ارائه می

پس این مقام تنها از آنِ فرزندان حضرت علی ع است تا روز قيامت؛ چرا كه بعد از حضرت محمد ص هيچ پيامبري 

 خواهند ]امام[ انتخاب كنند؟! نخواهد بود؛ پس این نادانان از كجا می

 همانا امامت منزلت پيامبران و ميراث اوصياء است؛ 

 اهلل ص و مقام اميرالمومنين ع و ميراث حسن و حسين ع است؛ همانا امامت خالفت خداوند و خالفت رسول

 بخشی مسلمين و صالح دنيا و مایه عزت مومنين است ...همانا امامت زمام دین و مایه نظم

 رسند كه:[ دهند تا بدینجا می]ایشان در ادامه به توصيف عظمت مقام امت ادامه می

[ به او نزدیك نشود و هيچ عالِمی همسان او نباشد و برایش هيچ بَدَل و امام یگانه زمانه خویش است؛ هيچكس ]در رتبه

ها به او اختصاص یافته است بدون اینكه او دنبال آن رفته باشد یا آنها را ]با رنج و زحمت[ مِثل و نظيري نيست؛ همه برتري

 كسب كرده باشد؛ بلكه این اختصاصی است از جانب خداوند بخشنده و عطاكننده؛ 

 كيست كه به معرفت امام برسد و بتواند او را انتخاب كند؟!پس 

ها خسته و خوار شد و بزرگان حقير ها سرگردان گشت و مغزها حيران گردید و چشمهيهات هيهات! عقلها گم شد و فهم

ن شعرا الكن گردید شدند و حكيمان حيران گشتند و بردباران كم آوردند و خطيبان به لكنت افتادند و زیركان نادان شدند و زبا

و به عجز و تقصير اعتراف  و  ادیبان عاجر گشتند و بليغان درمانده شدند از وصف شانی از شؤون و فضيلتی از فضائل او؛

توان او را به تمامه توصيف كرد یا به كنه شناخت او رسيد یا چيزي از امر او را فهميد یا كسی را یافت كردند؛ و چگونه می

 نياز سازد؟!نشيند و همچون او دیگران را بیكه در مقام او ب

 كنندگان دور است؛اي از دسترس افراد و توصيف توصيفنه! چگونه و كجا چنين توان كرد در حالی كه او همچون ستاره

 شود؟توان انتخاب كرد و عقلها كجا به او رسند و كجا همچو اویی یافت میپس چگونه چنين چيزي را می

اند و اباطيل ه چنين چيزي جز در آل محمد ص ص یافت نشود؟ به خدا سوگند كه خود را تكذیب كردهپندارید كآیا می

 هاي عظيم دشواري را قصد كردند كه هر آن پاهایشان بر آن بلغزد و سقوط كنند! اند؛ پس باال رفتن از صخرهبافته

یافتن و منصوب كردن امام را هدف گرفتند، پس جز شان، كنندهبار و ناقص و نظرات گمراهبا این عقلهاي سرگردان و كم

 (30)توبه/« خداوند آنها را بكُشد؛ چه اندازه دروغگویند»دوري بر ایشان نيفزود 
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نگامی كه امر دشواري را هدف گرفتند و دروغ بافتند و گمراهی دور و درازي در پيش گرفتند و در حيرت افتادند ه

نها را از حقيقت آگاه اعمالشان را برایشان زینت داد و راه را بر آنان بست در حالی كه آآگاهانه امام را ترك كردند و شيطان 

ردند در حالی كه ككرده بودند. از آنچه خداوند اختيار كرده و رسول او و اهل بيتش اختيار كرده، به سمت اختيار خود حركت 

د، اجازه[ هيچ اختياري كند. آنها ]در مقابل دستور خداونتيار میآفریند و اخدهد: و پروردگار تو است كه میقرآن آنها را ندا می

را نسزد كه  هيچ مرد و زن مومنی»( و فرمود: 67)قصص/« ورزند.ندارند؛ خداوند منزه و برتر است از آنچه به او شرك می

 چه را شما : »( و فرمود36/)احزاب« وقتی خدا و رسولش امري را معين فرمودند در مقابل امر آنها چيز دیگري اختيار كند.

 !اید؟تهآموخ درس آن در[ را حكمی چنين] كه هست[ آسمانی] هاییكتاب را شما[ مگر] یا !كنيد؟می حكم چگونه! شود؟می

تا روز قيامت حق  یا شما را عهد و سوگندي بر عهده ماست كه !كنيد اختيار آنچه هر آن، در است[ مُجاز] شما براي واقعا كه

ارند؛ پس دار چنين چيزي است؟ یا اینكه شریكانی ددارید هر چه بخواهيد حكم كنيد؟! از آنها بپرس كه كدامشان عهده

 (41-36)قلم/« اند.شریكانشان را بياورند اگر كه از راستگویان بوده

 مچنان ادامه دارد كه براي رعایت اختصار به همين مقدار بسنده شد.[]حدیث امام با استناد به آیات ه

 للنعمانی، الغيبة؛ 680-674ص ،(للصدوق) األمالی؛ 2161ص ،1ج ع، الرضا أخبار ؛ عيون203-199ص ،1ج الكافی،

 223-217ص

 : قَالَ مُسْلِمٍ نِبْ الْعَزِیزِ  عَبْدِ عَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَلَاءِ بْنُ الْقَاسِمُ مُحَمَّدٍ أَبُو

 فِيهَا النَّاسِ  اخْتِلَافِ كَثْرَةَ ذَكَرُوا وَ الْإِمَامَةِ  فَأَدَارُوا أَمْرَ مَقْدَمِنَا بَدْءِ فِی الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجَامِعِ فِی فَاجْتَمَعْنَا بِمَرْوَ ع الرِّضَا مَعَ كُنَّا

 وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ آرَائِهِمْ عَنْ خُدِعُوا وَ الْقَوْمُ جَهِلَ الْعَزِیزِ عَبْدَ یَا قَالَ ثُمَّ ع فَتَبَسَّمَ فِيهِ النَّاسِ خَوْضَ فَأَعْلَمْتُهُ ع سَيِّدِي عَلَی فَدَخَلْتُ

 الْأَحْكَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحَلَالَ فِيهِ بَيَّنَ ءٍشَیْ كُلِّ تِبْيَانُ فِيهِ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ وَ الدِّینَ لَهُ أَكْمَلَ حَتَّی ص نَبِيَّهُ یَقْبِضْ لَمْ جَلَّ

 آخِرُ  هِیَ وَ الْوَدَاعِ حَجَّةِ فِی أَنْزَلَ ( و38َ)انعام/  «ءٍشَیْ مِنْ الْكِتابِ فِی فَرَّطْنا ما» جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ كَمَلًا النَّاسُ إِلَيْهِ یَحْتَاجُ مَا جَمِيعَ وَ

 الدِّینِ تَمَامِ مِنْ الْإِمَامَةِ أَمْرُ وَ (3)مائده/ «دِیناً  الْإِسْالمَ لَكُمُ  رَضِيتُ  وَ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ َأتْمَمْتُ  وَ دِینَكُمْ  لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ» ص عُمُرِهِ

 إِمَاماً  وَ عَلَماً ع عَلِيّاً لَهُمْ أَقَامَ وَ الْحَقِّ سَبِيلِ قَصْدِ عَلَی تَرَكَهُمْ  وَ سَبِيلَهُمْ لَهُمْ  أَوْضَحَ وَ دِینِهِمْ مَعَالِمَ لِأُمَّتِهِ بَيَّنَ حَتَّی ص یَمْضِ لَمْ وَ

 فَهُوَ  اللَّهِ كِتَابَ رَدَّ مَنْ وَ اللَّهِ كِتَابَ رَدَّ فَقَدْ دِینَهُ یُكْمِلْ لَمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ فَمَنْ بَيَّنَهُ إِلَّا الْأُمَّةُ إِلَيْهِ یَحْتَاجُ شَيْئاً لَهُمْ تَرَكَ مَا وَ

 أَمْنَعُ  وَ  مَكَاناً أَعْلَی وَ شَأْناً أَعْظَمُ  وَ قَدْراً أَجَلُّ الْإِمَامَةَ  إِنَّ اخْتِيَارُهُمْ فِيهَا فَيَجُوزَ الْأُمَّةِ  مِنَ مَحَلَّهَا وَ الْإِمَامَةِ قَدْرَ یَعْرِفُونَ هَلْ بِهِ كَافِرٌ

 2بِاخْتِيَارِهِمْ ... إِمَاماً یُقِيمُوا أَوْ بِآرَائِهِمْ یَنَالُوهَا أَوْ بِعُقُولِهِمْ النَّاسُ یَبْلُغَهَا أَنْ مِنْ غَوْراً أَبْعَدُ وَ جَانِباً

                                                      
 قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا.سندش در این كتاب چنین است و عباراتش تفاوتهاي مختصري دارد  1

 بْنُ  الْقَاسِمُ حَدَّثَنِی قَالَ الرَّقَّامِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  مُوسَى بْنُ عِمْرَانُ حَامِدٍ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْهَارُونِیُّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا

 :قَالَ مُسْلِمٍ  بْنِ الْعَزِیزِ عَبْدِ  أَخِیهِ عَنْ مُسْلِمٍ
 لِلنَّاسِ  جاعِلُكَ إِنِّی» فَقَالَ   ذِكْرَهُ  بِهَا أَشَادَ وَ بِهَا شَرَّفَهُ فَضِیلَةً وَ ثَالِثَةً مَرْتَبَةً الْخُلَّةِ وَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ  ع الْخَلِیلَ إِبْرَاهِیمَ بِهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  خَصَّ الْإِمَامَةَ  إِنَّ.  2

 یَوْمِ  إِلَی ظَالِمٍ كُلِّ إِمَامَةَ الْآیَةُ هَذِهِ فَأَبْطَلَتْ (124/بقره) «الظَّالِمِینَ عَهْدِي یَنالُ ال» تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ «ذُرِّیَّتِی مِنْ وَ» بِهَا سُرُوراً ع الْخَلِیلُ فَقَالَ  «إِماماً

 صالِحِینَ؛ جَعَلْنا كُلًّا وَ نافِلَةً یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ لَهُ وَهَبْنا وَ» فَقَالَ  الطَّهَارَةِ وَ الصَّفْوَةِ أَهْلِ ذُرِّیَّتِهِ  فِی جَعَلَهَا بِأَنْ تَعَالَی اللَّهُ أَكْرَمَهُ ثُمَّ الصَّفْوَةِ فِی صَارَتْ وَ الْقِیَامَةِ
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 الْأَنْبِيَاءِ  مَنْزِلَةُ  هِیَ الْإِمَامَةَ إِنَّ  الْجُهَّالُ هَؤُلَاءِ یَخْتَارُ أَیْنَ فَمِنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ نَبِیَّ لَا إِذْ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَی خَاصَّةً ع عَلِیٍّ وُلْدِ فِی فَهِیَ

 زِمَامُ  الْإِمَامَةَ إِنَّ ع الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ مِيرَاثُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ مَقَامُ وَ ص الرَّسُولِ خِلَافَةُ وَ اللَّهِ خِلَافَةُ الْإِمَامَةَ إِنَّ الْأَوْصِيَاءِ إِرْثُ وَ

 1الْمُؤْمِنِينَ ... عِزُّ وَ الدُّنْيَا صَلَاحُ وَ الْمُسْلِمِينَ نِظَامُ وَ الدِّینِ

 غَيْرِ مِنْ  كُلِّهِ بِالْفَضْلِ مَخْصُوصٌ نَظِيرٌ لَا وَ مِثْلٌ لَهُ لَا وَ بَدَلٌ مِنْهُ یُوجَدُ  لَا وَ عَالِمٌ یُعَادِلُهُ لَا وَ أَحَدٌ یُدَانِيهِ لَا دَهْرِهِ وَاحِدُ الْإِمَامُ

 هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ اخْتِيَارُهُ یُمْكِنُهُ أَوْ الْإِمَامِ مَعْرِفَةَ یَبْلُغُ الَّذِي ذَا الْوَهَّابِ فَمَنْ الْمُفْضِلِ مِنَ اخْتِصَاصٌ بَلِ  اكْتِسَابٍ لَا وَ لَهُ مِنْهُ  طَلَبٍ

 وَ  الْحُلَمَاءُ تَقَاصَرَتِ وَ الْحُكَمَاءُ تَحَيَّرَتِ وَ الْعُظَمَاءُ تَصَاغَرَتِ وَ   الْعُيُونُ  خَسَأَتِ وَ الْأَلْبَابُ حَارَتِ وَ الْحُلُومُ تَاهَتِ وَ الْعُقُولُ ضَلَّتِ

 فَضَائِلِهِ  مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ شَأْنِهِ مِنْ شَأْنٍ وَصْفِ عَنْ الْبُلَغَاءُ عَيِيَتِ وَ الْأُدَبَاءُ عَجَزَتِ وَ الشُّعَرَاءُ كَلَّتِ وَ الْأَلِبَّاءُ جَهِلَتِ وَ الْخُطَبَاءُ حَصِرَتِ

 لَا غِنَاهُ یُغْنِی وَ مَقَامَهُ یَقُومُ مَنْ یُوجَدُ أَوْ أَمْرِهِ  مِنْ ءٌشَیْ  یُفْهَمُ أَوْ ِبكُنْهِهِ یُنْعَتُ أَوْ بِكُلِّهِ یُوصَفُ كَيْفَ وَ  التَّقْصِيرِ وَ بِالْعَجْزِ أَقَرَّتْ وَ

 یُوجَدُ أَیْنَ وَ هَذَا عَنْ الْعُقُولُ أَیْنَ وَ هَذَا مِنْ  الِاخْتِيَارُ فَأَیْنَ الْوَاصِفِينَ وَصْفِ  وَ الْمُتَنَاوِلِينَ یَدِ مِنْ النَّجْمُ بِحَيْثُ هُوَ وَ أَنَّی وَ كَيْفَ

 صَعْباً مُرْتَقًی فَارْتَقَوْا  الْأَبَاطِيلَ مَنَّتْهُمُ وَ أَنْفُسُهُمْ  اللَّهِ وَ كَذَبَتْهُمْ ص مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ آلِ غَيْرِ فِی یُوجَدُ ذَلِكَ أَنَّ تَظُنُّونَ أَ هَذَا مِثْلُ

 قاتَلَهُمُ » بُعْداً إِلَّا مِنْهُ یَزْدَادُوا فَلَمْ مُضِلَّةٍ آرَاءٍ وَ نَاقِصَةٍ بَائِرَةٍ رَةٍحَائِ بِعُقُولٍ الْإِمَامِ  إِقَامَةَ رَامُوا أَقْدَامُهُمْ الْحَضِيضِ إِلَی عَنْهُ تَزِلُّ دَحْضاً

 وَ بَصِيرَةٍ عَنْ الْإِمَامَ تَرَكُوا إِذْ الْحَيْرَةِ فِی وَقَعُوا وَ بَعِيداً ضاَللًا ضَلُّوا وَ إِفْكاً  قَالُوا وَ صَعْباً رَامُوا لَقَدْ ( و30َ)توبه/« یُؤْفَكُونَ  أَنَّی اللَّهُ

 إِلَی بَيْتِهِ أَهْلِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ اخْتِيَارِ وَ اللَّهِ اخْتِيَارِ عَنِ رَغِبُوا مُسْتَبْصِرِینَ كانُوا وَ السَّبِيلِ  عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمالَهُمْ الشَّيْطانُ  لَهُمُ زَیَّنَ

 وَ  (67)قصص/ «یُشْرِكُونَ  عَمَّا تَعالی وَ اللَّهِ  سُبْحانَ الْخِيَرَةُ لَهُمُ كانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ ما یَخْلُقُ  رَبُّكَ وَ » یُنَادِیهِمْ الْقُرْآنُ وَ اخْتِيَارِهِمْ

 قَالَ وَ  اْلآیَةَ (36)احزاب/« أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ  اللَّهُ قَضَی إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ ِلمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ» جَلَ وَ عَزَّ قَالَ

                                                      
 بَعْضٌ  یَرِثُهَا ذُرِّیَّتِهِ فِی تَزَلْ  فَلَمْ ( 73-72/انبیاء) «عابِدِینَ لَنا كانُوا وَ  الزَّكاةِ إِیتاءَ وَ الصَّالةِ إِقامَ وَ الْخَیْراتِ فِعْلَ  إِلَیْهِمْ أَوْحَیْنا وَ بِأَمْرِنا یَهْدُونَ أَئِمَّةً  جَعَلْناهُمْ وَ

 «الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُّ اللَّهُ وَ آمَنُوا الَّذِینَ وَ النَّبِیُّ هذَا وَ اتَّبَعُوهُ لَلَّذِینَ بِإِبْراهِیمَ النَّاسِ أَوْلَی إِنَّ» تَعَالَی وَ جَلَّ فَقَالَ ص النَّبِیَّ تَعَالَی اللَّهُ وَرَّثَهَا حَتَّی فَقَرْناً قَرْناً بَعْضٍ عَنْ

 الْإِیمَانَ  وَ الْعِلْمَ اللَّهُ آتَاهُمُ الَّذِینَ الْأَصْفِیَاءِ ذُرِّیَّتِهِ فِی فَصَارَتْ اللَّهُ فَرَضَ مَا رَسْمِ عَلَی تَعَالَی اللَّهِ بِأَمْرِ ع عَلِیّاً ص لَّدَهَافَقَ خَاصَّةً  لَهُ فَكَانَتْ  (68/عمرانآل)

 (56/روم) «الْبَعْثِ یَوْمِ إِلی اللَّهِ  كِتابِ فِی لَبِثْتُمْ  لَقَدْ الْإِیمانَ وَ الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذِینَ قالَ وَ» تَعَالَی بِقَوْلِهِ

 وَ  الْحُدُودِ إِمْضَاءُ وَ الصَّدَقَاتِ وَ ءِالْفَیْ تَوْفِیرُ وَ الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ الصِّیَامِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّلَاةِ تَمَامُ بِالْإِمَامِ السَّامِی فَرْعُهُ وَ النَّامِی الْإِسْلَامِ أُسُّ الْإِمَامَةَ . إِنَّ 1

 الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ » رَبِّهِ  سَبِیلِ إِلَی یَدْعُو وَ اللَّهِ دِینِ عَنْ یَذُبُّ وَ اللَّهِ حُدُودَ یُقِیمُ وَ اللَّهِ  حَرَامَ یُحَرِّمُ وَ اللَّهِ حَلَالَ یُحِلُّ الْإِمَامُ الْأَطْرَافِ وَ الثُّغُورِ مَنْعُ وَ الْأَحْكَامِ

 وَ  یرُالْمُنِ الْبَدْرُ الْإِمَامُ الْأَبْصَارُ  وَ الْأَیْدِي تَنَالُهَا لَا بِحَیْثُ الْأُفُقِ فِی هِیَ وَ  لِلْعَالَمِ بِنُورِهَا الْمُجَلِّلَةِ الطَّالِعَةِ كَالشَّمْسِ الْإِمَامُ الْبَالِغَةِ الْحُجَّةِ وَ( 125/نحل) «الْحَسَنَةِ

 وَ  الْهُدَي َعلَی الدَّالُّ وَ الظَّمَإِ عَلَی الْعَذْبُ الْمَاءُ الْإِمَامُ الْبِحَارِ لُجَجِ وَ الْقِفَارِ وَ الْبُلْدَانِ أَجْوَازِ وَ  الدُّجَی غَیَاهِبِ فِی الْهَادِي النَّجْمُ وَ السَّاطِعُ النُّورُ وَ الزَّاهِرُ السِّرَاجُ

 الشَّمْسُ وَ  الْهَاطِلُ الْغَیْثُ وَ الْمَاطِرُ السَّحَابُ الْإِمَامُ فَهَالِكٌ فَارَقَهُ مَنْ الْمَهَالِكِ فِی الدَّلِیلُ وَ بِهِ اصْطَلَی لِمَنِ الْحَارُّ   الْیَفَاعِ  عَلَی النَّارُ  الْإِمَامُ  الرَّدَي مِنَ  الْمُنْجِی

 الصَّغِیرِ  بِالْوَلَدِ الْبَرَّةُ الْأُمُّ  وَ الشَّقِیقُ الْأَخُ وَ الشَّفِیقُ الْوَالِدُ وَ الرَّفِیقُ الْأَنِیسُ الْإِمَامُ الرَّوْضَةُ وَ الْغَدِیرُ وَ الْغَزِیرَةُ الْعَیْنُ وَ الْبَسِیطَةُ ضُالْأَرْ وَ الظَّلِیلَةُ السَّمَاءُ وَ الْمُضِیئَةُ

 مِنَ  الْمُطَهَّرُ الْإِمَامُ  اللَّهِ حُرَمِ عَنْ الذَّابُّ وَ اللَّهِ إِلَی الدَّاعِی وَ بِلَادِهِ فِی خَلِیفَتُهُ  وَ عِبَادِهِ عَلَی حُجَّتُهُ وَ خَلْقِهِ  فِی اللَّهِ  أَمِینُ الْإِمَامُ  النَّآدِ الدَّاهِیَةِ  فِی الْعِبَادِ مَفْزَعُ وَ

 الْكَافِرِینَ  بَوَارُ وَ الْمُنَافِقِینَ غَیْظُ وَ الْمُسْلِمِینَ عِزُّ وَ الدِّینِ نِظَامُ بِالْحِلْمِ الْمَوْسُومُ بِالْعِلْمِ الْمَخْصُوصُ الْعُیُوبِ عَنِ الْمُبَرَّأُ وَ الذُّنُوبِ
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 َلما لَكُمْ إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ  أَمْ تَخَيَّرُونَ لَما فِيهِ َلكُمْ  إِنَّ تَدْرُسُونَ فِيهِ كِتابٌ لَُكمْ أَمْ تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما»

 1(41-36)قلم/« صادِقِينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ زَعِيمٌ بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ تَحْكُمُونَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

اي را از قرآن بيرون ص آیه؛ چرا كه گاه شخ«داندخدا بهتر می»دانيد بگویيد دانيد بگویيد؛ و در مورد آنچه نمیآنچه می

دهد این اندازه اي بيشتر از فاصله آسمان و زمين. ]یعنی برداشتی كه به آیه نسبت میكند در فاصلهكشد و در آن سقوط میمی

 ربط است.[بی

 42ص ،1ج الكافی،

 أَبِی عَنْ جَاءٍرَ أَبِی بْنِ زِیَادِ عَنْ الْأَحْمَرِ أَبَانٍ عَنْ الْوَشَّاءِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ

 .الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ نَبَيْ مَا أَبْعَدَ فِيهَا یَخِرُّ الْقُرْآنِ مِنَ الْآیَةَ نْتَزِعُلَيَ الرَّجُلَ إِنَّ أَعْلَمُ اللَّهُ فَقُولُوا تَعْلَمُوا لَمْ مَا وَ فَقُولُوا عَلِمْتُمْ مَا

 تدبر

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »1

                                                      
 سَمِعْنا قالُوا» أَمْ ( 87/توبه) «یَفْقَهُونَ  ال فَهُمْ  قُلُوبِهِمْ عَلی اللَّهُ طَبَعَ أَمْ( »24/محمد) «أَقْفالُها قُلُوبٍ عَلی أَمْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَال أَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ.  1

( 23-21/انفال) «مُعْرِضُونَ هُمْ وَ لَتَوَلَّوْا أَسْمَعَهُمْ لَوْ وَ لَأَسْمَعَهُمْ  خَیْراً فِیهِمْ اللَّهُ عَلِمَ لَوْ وَ یَعْقِلُونَ ال الَّذِینَ الْبُكْمُ  الصُّمُ اللَّهِ عِْندَ الدَّوَابِ شَرَّ إِنَّ یَسْمَعُونَ  ال هُمْ وَ

 یَجْهَلُ لَا عَالِمٌ الْإِمَامُ وَ الْإِمَامِ بِاخْتِیَارِ لَهُمْ فَكَیْفَ( 4/جمعه) «الْعَظِیمِ  الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ  فَضْلُ هُوَ» بَلْ( 93/بقره) «عَصَیْنا وَ سَمِعْنا قالُوا» أَمْ

 لَا وَ نَسَبٍ فِی فِیهِ مَغْمَزَ  لَا الْبَتُولِ الْمُطَهَّرَةِ نَسْلِ وَ ص الرَّسُولِ  بِدَعْوَةِ مَخْصُوصٌ الْعِبَادَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الزَّهَادَةِ وَ النُّسُكِ وَ الطَّهَارَةِ وَ الْقُدْسِ مَعْدِنُ  یَنْكُلُ  لَا رَاعٍ وَ

 نَامِی مَنَافٍ عَبْدِ مِنْ  الْفَرْعُ وَ الْأَشْرَافِ شَرَفُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ مِنَ الرِّضَا وَ ص الرَّسُولِ مِنَ  الْعِتْرَةِ  وَ هَاشِمٍ مِنْ  الذِّرْوَةِ وَ قُرَیْشٍ مِنْ  الْبَیْتِ فِی حَسَبٍ ذُو یُدَانِیهِ

 یُوَفِّقُهُمُ ص الْأَئِمَّةَ  وَ الْأَنْبِیَاءَ إِنَّ اللَّهِ لِدِینِ  حَافِظٌ اللَّهِ  لِعِبَادِ نَاصِحٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  بِأَمْرِ قَائِمٌ  الطَّاعَةِ مَفْرُوضُ بِالسِّیَاسَةِ عَالِمٌ بِالْإِمَامَةِ مُضْطَلِعٌ الْحِلْمِ كَامِلُ الْعِلْمِ

 ال أَمَّنْ یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِ إِلَی یَهْدِي فَمَنْ أَ» تَعَالَی قَوْلِهِ فِی الزَّمَانِ أَهْلِ عِلْمِ فَوْقَ عِلْمُهُمْ فَیَكُونُ غَیْرَهُمْ یُؤْتِیهِ لَا مَا حِكَمِهِ وَ عِلْمِهِ مَخْزُونِ مِنْ یُؤْتِیهِمْ وَ اللَّهُ

 طَالُوتَ  فِی قَوْلِهِ  وَ(269/بقره) «كَثِیراً خَیْراً ُأوتِیَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ یُؤْتَ مَنْ وَ» تَعَالَی وَ تَبَارَكَ  قَوْلِهِ وَ( 35/یونس) «تَحْكُمُونَ كَیْفَ لَكُمْ فَما یُهْدي أَنْ  إِلَّا یَهِدِّي

 وَ الْكِتابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ» ص لِنَبِیِّهِ قَالَ وَ( 247/بقره) «عَلِیمٌ واسِعٌ  اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ مُْلكَهُ یُؤْتِی اللَّهُ وَ الْجِسْمِ وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَةً زادَهُ  وَ عَلَیْكُمْ اصْطَفاهُ اللَّهَ إِنَّ»

 النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ» ص ذُرِّیَّتِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ نَبِیِّهِ بَیْتِ أَهْلِ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِی قَالَ وَ( 113/نساء) «عَظِیماً عَلَیْكَ اللَّهِ فَضْلُ كانَ وَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ ما عَلَّمَكَ وَ الْحِكْمَةَ

 «سَعِیراً  بِجَهَنَّمَ كَفی وَ عَنْهُ  صَدَّ  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ بِهِ  آمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ عَظِیماً  مُلْكاً  آتَیْناهُمْ  وَ  الْحِكْمَةَ وَ الْكِتابَ  إِبْراهِیمَ آلَ  آتَیْنا فَقَدْ  فَضْلِهِ مِنْ  اللَّهُ  آتاهُمُ  ما عَلی

 وَ بِجَوَابٍ بَعْدَهُ یَعْیَ فَلَمْ إِلْهَاماً الْعِلْمَ أَلْهَمَهُ وَ الْحِكْمَةِ یَنَابِیعَ قَلْبَهُ أَوْدَعَ وَ لِذَلِكَ صَدْرَهُ شَرَحَ عِبَادِهِ لِأُمُورِ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ اخْتَارَهُ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ وَ( 54-53/نساء)

 خَلْقِهِ عَلَی شَاهِدَهُ وَ عِبَادِهِ عَلَی حُجَّتَهُ لِیَكُونَ بِذَلِكَ اللَّهُ یَخُصُّهُ الْعِثَارِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَایَا مِنَ أَمِنَ قَدْ مُسَدَّدٌ مُوَفَّقٌ مُؤَیَّدٌ مَعْصُومٌ فَهُوَ وَابِالصَّ عَنِ فِیهِ یُحَیَّرُ لَا

 تَعَدَّوْا فَیُقَدِّمُونَهُ الصِّفَةِ  بِهَذِهِ مُخْتَارُهُمْ یَكُونُ أَوْ فَیَخْتَارُونَهُ هَذَا مِثْلِ عَلَی یَقْدِرُونَ فَهَلْ( 4/جمعه) «الْعَظِیمِ  الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذلِكَ» وَ

 وَ اللَّهُ َفذَمَّهُمُ أَهْوَاءَهُمْ اتَّبَعُوا وَ فَنَبَذُوهُ الشِّفَاءُ وَ الْهُدَي اللَّهِ كِتَابِ فِی وَ (101/بقره) «یَعْلَمُونَ ال كَأَنَّهُمْ ظُهُورِهِمْ وَراءَ اللَّهِ كِتابَ» نَبَذُوا وَ الْحَقَّ اللَّهِ بَیْتِ وَ

 أَضَلَّ  وَ لَهُمْ  فَتَعْساً » قَالَ  وَ( 50/قصص) «الظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي ال اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ  مِنَ  يهُد بِغَیْرِ هَواهُ اتَّبَعَ  مِمَّنِ أَضَلُ  مَنْ  وَ» تَعَالَی وَ جَلَّ فَقَالَ أَتْعَسَهُمْ وَ مَقَّتَهُمْ

 وَ مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ عَلَی اللَّهُ صَلَّی وَ( 35/غافر) «جَبَّارٍ مُتَكَبِّرٍ َقلْبِ كُلِّ عَلی اللَّهُ  یَطْبَعُ كَذلِكَ  آمَنُوا الَّذِینَ عِنْدَ وَ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً كَبُرَ» قَالَ  وَ( 8/محمد) «أَعْمالَهُمْ

 .كَثِیراً تَسْلِیماً سَلَّمَ وَ آلِهِ
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 (:509ص ،10ج البيان، مجمعاند )درباره مقصود از این آیه با توجه به نسبت آن با آیات قبل و بعد دست كم دو وجه گفته

 در كه هست آسمانی هاییكتاب را شما یاآیه قبل است؛ یعنی: آدر « ایدتدرسون: درس گرفته»الف. این آیه، توضيحِ مفادِ 

 !«كنيد اختيار آنچه هر است[ مُجاز] شما براي واقعاكه »اید آموخته درس آن

 دتان هرتوانيد در نزد خومی شما»كنيد: ب. این جمله مستقلی است و منظور از آن این است كه اگر چنين حكمی می

 اید.؛ اما واقعيت این گونه نيست و این روش درستی نيست كه در پيش گرفته«كنيد خواهيد اختيارمی آنچه

 نکته تخصصی نحوی برای تفسیر آيه

لی سر و كار آید كه با جمله مستقدر جایی می« إن»تر قابل استنباط است )زیرا اگرچه به لحاظ نحوي، معنی دوم راحت

درس »جا چون مفاد باید استفاده شود و این« أن»ر ادامه جمله قبل باشد از داشته باشيم؛ و وقتی قرار است كه جمله مورد نظ

ی است كه به لحاظ سياق باشد( اما معناي اول، معنای...« بِأنّ »اید كه ...[، باید به صورت مورد نظر است ]= درس گرفته« گرفتن

تاكيد بر « الم»يه نحوي آن این است كه چون كند، و البته به لحاظ نحوي آن هم درست است و توجبيشتر به ذهن خطور می

 ،10ج لبيان،ا مجمع) به صورت مكسور )نه مفتوح( آمده است.« ان»افتاده و « ب»روي خبر آمده )لـ + ما تخيرون( لذا حرف 

 (509ص

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ»( 2

 ددي براي این آیه قابل فرض است:را چه بدانيم، معانی متع« فيه»بسته به اینكه مرجع ضمير در 

است؛ یعنی: واقعا براي شما در عالم آخرت، آن چيزي است كه خودتان اختيار كنيد؟! « در عالم آخرت»الف. منظور 

 (383، ص19)الميزان، ج

چه است؛ یعنی: واقعا براي شما در آن كتاب آسمانی، ]مجاز شمرده شده[ است كه خودتان ]هر « در آن كتاب»ب. منظور 

 (509ص ،10ج البيان، مجمع)خواستيد[ اختيار كنيد؟! 

 ج. ...

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »3

فرماید كه واقعا پندارند اگر قيامتی باشد باز خدا بهره آنها را كمتر از مومنان قرار نخواهد داد میخدا به این كفار كه می

 !كنيد اختيار آنچه هر شماست بيان شده كه براي كنيد كه در كتابهاي آسمانی قبلیگمان می

 شناسینکته تخصصی انسان

پندارد دین و كتاب آسمانی بيند تا جایی كه میبرد كه خود را محور همه چيز میآرزواندیشی انسان را تا بدانجا پيش می 

 گوید كه دلخواه و دلپسند خود وي باشد، ولو آن چيز برخالف عقل و عدل باشد!هم تنها و تنها چيزي را می

مطلبی به دین خدا تنها سخنی بگویيم كه به صحت آن یقين داریم، نه  پس باید بسيار مراقب بود كه در مقام فهم و استناد

 (2اینكه هرچه خوشمان آمد، به دین بچسبانيم. )حدیث
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 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »4

 ها نيست. گسيخته انسانهاي آسمانی ]و احكام خدا[ تابع تمایالت لجامكتاب

 (1دیث( )همچنين ح185، ص10)تفسير نور، ج

 تاملی در نحوه تبلیغ دين

 پندارند در دین خدا، همه چيز آن طور است كه خودشان دلشان بخواهد.كند كسانی را كه میقرآن كریم مواخذه می

كنند براي جذب افراد به دین، باید فقط نكاتی كه خوشایند آنهاست گفت و از گفتن همه حقایق برخی انسانها گمان می

القاعده گرچه در مقام تبليغ دین باید متناسب با ظرفيت مخاطبان سخن گفت و در مقام جذب افراد، علیدین خودداري كرد. ا

باید از مطالبی آغاز كرد كه جذابيت داشته باشد، اما بسيار باید مراقب باشيم كه مبادا به بهانه جذب، دین را صرفا تابع تمایالت 

ا به طور كامل سازگار است؛ اما این گونه نيست كه تابع صددرصد تمایالت افراد سازیم. دین با تمایالت فطري انسان قطع

 اي و ... هم باشد؛ بلكه آمده است تا این تمایالت انسان را مدیریت كند.هاي سليقهغریزي و دلخواه

مطلب هم كه همان طور كه در مقام تبليغ دین، رماندن افراد و تحميل مطالبی كه ظرفيت درك آن را ندارند خطاست؛ این 

گسيخته آنها نداشته باشد دین را به صورتی جلوه دهيم كه افراد انتظار داشته باشند دین هيچ مقاومتی در برابر تمایالت لجام

 نيز نارواست.

هاي ساختگی و وارداتی به جاي شریعت اسالم این باشد كه افراد شاید یكی از علل روي آوردن برخی افراد به عرفان

هاي كاذب، افراد را در د فقط و فقط دلخواه نفسانی خود را معيار قبول هر چيزي قرار دهند؛ و این معنویتانعادت كرده

گذارند؛ در حالی كه دینی كه دغدغه رشد و سعادت انسان را دارد هيچگاه حاضر نيست به بهانه هایشان كامال آزاد میدلخواه

 آزادي، از ارائه مسير صحيح زندگی خودداري كند.

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »5

 شود كه آن سخن درست باشد.صرف اینكه یك سخن جذاب و مورد پسند ماست، دليل نمی

 

 

 19/5/1396  تَحْكُمُونَ لَما لَكُمْ إِنَّ الْقِیامَةِ یَوْمِ یإِل بالِغَةٌ عَلَیْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ   39 هی( آ68قلم )سوره ( 504

 ترجمه

براي شما روا  یا ]مگر[ عهد و پيمانی ]= سوگندي[ برعهده ما دارید، مورد تاكيد تا روز قيامت، كه هر آنچه حكم كنيد

 باشد؟!
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «أَيْمانٌ»

 اصل برخی ( بيان شد كه/aaraf-http://yekaye.ir/al-7-17 237قبال )جلسه  .است «یمن» ماده از و «یمين» جمع «اَیمان»

 هنگام چون) «خوردن قسم» در معناي مناسبت به بعدا كه انددانسته «راست دست» معناي به «یمين» واژه از را كلمه این معناي

 برخی اما( 894ص القرآن، ألفاظ مفردات. )است رفته كار به( گذاشتندمی هم دست در را راست دست غالبا شدن قسمهم

 گرفته سریانی و عبري هايزبان از اصل در اما دارد، واژه عربی معناي با تناسبی اگرچه سوگند، معناي به «یمين» كه معتقدند

 (270ص ،14ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق. )است شده

صاحب »بار آمده و به معناي  14ه م( كأَیْمانُهُ مَلَكَتْك؛ یَمينُ مَلَكَتْ)" «أیمان»یا « یمين»مِلك "در قرآن كریم، اگر از تعبير 

ته به معناي )به صورت مفرد( به كار رف« یمين»است صرف نظر شود، تمامی مواردي كه كلمه « اختيارِ )اربابِ( كسی بودن

رد، كه ته )جز یك مو)به صورت جمع( به كار رف« أیمان»است و تمامی مواردي كه كلمه «( سمت راست»)یا « دست راست»

 باشد. )مانند همين آیه حاضر(می« سوگندها»( به معناي 17؛ اعراف/أَیْمانِهِمْ عَنْ ... لَآتِيَنَّهُمْاست: « هاسمت راست»به معناي 

 1«بالِغَةٌ»

( توضيح داده شد كه برخی آن را به /anbiaa-http://yekaye.ir/al-21-106 413قبال )در جلسه « بلغ»در مورد ماده 

اسم فاعل آن است و « بالغة»و «. به نهایی ترین حد شیء رسيدن»دانند و برخی آن را به معناي می« رسيدن»و « وصول»معناي 

 قرار گرفته است. « أیمان»علت مونث آمدن آن این است كه صفت براي 

 «الْقِیامَةِ يَوْمِ بالِغَةٌ إِلیأَيْمانٌ ... »

ي آیه مواجه ، بخوبی ثمره خود در این آیه نشان می دهد و ما را با دو گونه تحليل نحو«بلغ»اختالف فوق در معناي 

باشد یا متعلق به  «أَیْمانٌ»لق به متع« الْقِيامَةِ یَوْمِ  إِلی»است؛ اما اینكه « أیمان»در اینجا صفت براي « بالغة»سازد: گفته شد كه می

 ، احتمالی قابل طرح است:«بلغ»، متناسب با هر یك معانی «بالِغَةٌ»

آنها »شود كه و معناي آیه این می است؛« بالِغَةٌ »متعلق به « الْقِيامَةِ  یَوْمِ إِلی»بدانيم، آنگاه « رسيدن»را به معناي « بلغ»اگر 

؛ 509، ص10البيان، ج)مجمع« رسد.دارد و زمان اعتبار آن تا روز قيامت میاند كه تا روز قيامت ادامه سوگندهایی از ما گرفته

 (383، ص19الميزان، ج

)سوگندي در « سوگند موكد»به معناي « بالغة أَیْمانٌ »بدانيم؛ آنگاه « به نهایی ترین حد شیء رسيدن»را به معناي « بلغ»اگر 

شود باشد و معناي آیه این میمی «أَیْمانٌ»متعلق به « الْقِيامَةِ  یَوْمِ لیإِ»باشد؛ و نهایت امر خود، كه بشدت مورد تاكيد است( می

                                                      
 :«لَکُمْ إِنَّ » و «بالِغَةٌ»در  اختالف قرائت.  1

 علینا؛ فی المستكن الضمیر من الحال على بالنصب: علی بن زید و الحسن و الصفة، على بالرفع بالِغَةٌ: الجمهور قرأ

 االستفهام. على قبلها كالتی ،«علیّ لكم إن أ»: األعرج قرأ و تَحْكُمُونَ... لَما لَكُمْ إِنَّ

 (246ص ،10ج التفسیر، فی المحیط )البحر

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-17/
http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-106/
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البيان، ؛ مجمع894ص القرآن، ألفاظ مفردات)«. اند، سوگندهایی تا روز قيامتآنها سوگندهاي مورد تاكيدي از ما گرفته»كه: 

 (383، ص19؛ الميزان، ج509، ص10ج

 حدیث

 است:( از امام صادق ع روایت شده 1

 ه است.حكم بر دو گونه است: حكم خدا و حكم جاهليت؛ و آنكه در حكم خدا به خطا رود، به حكم جاهليت حكم كرد

 407ص ،7ج الكافی،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .الْجَاهِلِيَّةِ بِحُكْمِ حَكَمَ اللَّهِ حُكْمَ أَخْطَأَ فَمَنْ الْجَاهِلِيَّةِ حُكْمُ وَ اللَّهِ حُكْمُ حُكْمَانِ مُالْحُكْ

 

 ( از امام كاظم ع روایت شده است كه رسول اهلل فرمودند:2

 از تكذیب خداوند برحذر باشيد!

 دهد؟گفته شد: یا رسول اهلل! و چگونه چنين چيزي رخ می

 ام؛؛ و خدا می گوید: دروغ گفتی؛ من نگفته...«خدا گفته است »گوید فرمود: گاه یكی از شما می

 گوید: دروغ گفتی، من گفته بودم.؛ و خدا می...«خدا نگفته است »گوید یا اینكه می

 390ص األخبار، معانی

 عَنْ الدِّهْقَانِ  اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ الْكُوفِیِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ  عَنْ  يَىیَحْ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 قَالَ: ع إِبْرَاهِيمَ أَبِی عَنْ الْحَمِيدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دُرُسْتَ

 اللَّهِ! تَكْذِیبَ اتَّقُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 ذَاكَ؟! كَيْفَ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِيلَ

 .قُلْتُهُ قَدْ كَذَبْتَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ یَقُلِ لَمْ یَقُولُ أَوْ أَقُلْهُ لَمْ كَذَبْتَ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ قَالَ أَحَدُكُمْ یَقُولُ قَالَ

 

 ( از امام باقر ع و نيز از صادق ع روایت شده است:3

كه ]حتی[ در مورد دو درهم بر اساس چيزي غير از آنچه خداوند  -از كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند  -كس  هر

 نازل فرموده، حكم كند، او بدانچه خداوند عز و جل بر حضرت محمد ص نازل كرده، كافر است!

 407ص ،7ج الكافی،

 ع؛ وَ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ الْحَنَّاطِ حَكَمٍ عَنْ الْأَزْرَقِ صَبَّاحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَاال: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَعْفُورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ حَكَمٍ

 .ص مُحَمَّدٍ  عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا كَافِرٌ فَهُوَ عَصًا أَوْ سَوْطٌ لَهُ مِمَّنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بِغَيْرِ دِرَْهمَيْنِ فِی حَكَمَ مَنْ

 توضیح
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، به ترتيب اشاره است به حاكم ]یا قاضی[ و عالِمی كه مورد «كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند»ظاهرا مقصود از 

 توجه است.

 تدبر

 «الْقِيامَةِ  یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ( »1

گذارد باید دليلی بياورند كه تا روز قيامت این دليل اند كه خداوند در قيامت بين آنان و مومنان تفاوتی نمیاگر كفار مدعی

 به كارشان بياید؛ نه اینكه فقط االن براي خودشان مایه دلخوشی باشد!

  

 ...« عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ ؛ ... أَمْتَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ ؛تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »2

 اند؛ از جمله:هاي گوناگونی از این سه به عمل آوردهبنديتا اینجا از كفار سه گونه استدالل طلب شد؛ مفسران دسته

باشد، وگرنه باید دليلی از جانب خدا داشته باشد، كه  كند یا باید بر اساس حكم عقلالف. هر مطلبی كه انسان ادعا می

این دليل یا مطلبی در یك كتاب آسمانی است یا اینكه خودشان مستقيما با خدا سخن گفته و از او شاهدي آورده باشند! 

 (382، ص19)الميزان، ج

 (185، ص10د و پيمان. )تفسير نور، جب. استدالل و استناد یا باید به به عقل باشد، یا به كتاب آسمانی، یا بر اساس تعه

توان استدالل آورد: یك به واضحات عقلی )كه هيچكس در آن اختالف ج. در مقام بحث كردن با دیگران سه گونه می

 ایم.ندارد( برگردانيم، یا به سخنی كه خداوند گفته است، یا به آنچه بين ما قبال توافق شده و طرفين آن را پذیرفته

 د. ...

 

 «تَحْكُمُونَ لَما لَكُمْ إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ( »3

 خواهد حكم كند.خداوند با هيچ انسانی پيمان نبسته كه او حق داشته باشد هر گونه كه دلش می

 به تعبير دیگر، 

 (186، ص10كنيد. )تفسير نور، جخداوند هيچ تعهدي نداده كه حقيقت همان چيزي است كه شما حكم می

 

 20/5/1396                                              زَعیم بِذلِكَ أَیُّهُمْ  سَلْهُمْ   40 هی( آ68قلم )سوره ( 505

 ترجمه

 از آنان بپرس: كدامشان ضامن این ]ادعا[ است؟

 حدیث

 برد چيست؟كمترین چيزي كه بنده را از ایمان بيرون میگوید: به امام صادق ع عرض كردم كه ( ابوالربيع شامی می1

 ورزد.فهمد كه مخالف حق است اما بر آن اصرار میفرمود: نظري را می
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 212ص ،1ج المحاسن،

 : قَالَ الشَّامِیِّ الرَّبِيعِ أَبِی عَنْ كَانَمُسْ ابْنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَرِیزِ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ

 الْإِیمَانِ؟ مِنَ الْعَبْدُ یَخْرُجُ مَا أَدْنَى مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ

 عَلَيْهِ. فَيُقِيمُ لِلْحَقِّ مُخَالِفاً یَرَاهُ الرَّأْيُ فَقَالَ

 

صی خودش اساس نظر شخ( از امام صادق ع درباره دو نفري سوال شد كه در مطلبی اختالف داشتند، یكی از آنها بر 2

گه داشت ن؛ و اتفاقا مطلبش هم موافق با حق درآمد؛ و دیگري دست «دهم كه مطلب چنين و چنان استمن شهادت می»گفت: 

 كنم[.دانم و در این مورد به سخن عالمان اعتماد میو گفت: حرف، حرف علماست. ]= من نمی

 است. : پارساتر(امام ع فرمود: این ]نفر دوم[ برتر )یا اینكه فرمود

 212ص ،1ج المحاسن،

 أَنَّهُ: یُسَمِّهِ َلمْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ دِعُبَيْ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنْهُ

 الْقَوْلُ فَقَالَ آخَرُالْ  كَفَّ وَ الْحَقَّ فَوَافَقَ بِرَأْیِهِ  كَذَا وَ كَذَا هَذَا أَنَّ  أَشْهَدُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ ءٍشَیْ فِی تَدَارَءَا رَجُلَانِ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ 

 الْعُلَمَاءِ؟ قَوْلُ

 أَوْرَعُهُمَا. قَالَ أَوْ الرَّجُلَيْنِ؛ أَفْضَلُ هَذَا فَقَالَ

 

درست به  بر امام صادق ع عرضه كردم ]تا مطمئن شوم هاي امام باقر ع راگوید: برخی از خطبه( حمزه بن طيار می3

 دست من رسيده است[ تا به جایی رسيدم كه امام ع فرمود: كافی است و دیگر ساكت باش. سپس فرمود:

ز آن، و بر دانيد و به شما رسيده است سزاوار نيست كاري انجام دهيد جز دست نگهداشتن اشما را در ميان آنچه نمی

ا از شما بزدایند و در آن و آن را به امامان هدایت برگرداندن، تا آنها شما را بر راه ميانه سوار كنند و كوري ر جاي خود ماندن،

 (.43)نحل/« دانيدمیپس، از اهل ذكر بپرسيد اگر طوري هستيد كه ن»فرماید: مطلب حق را به شما بشناسانند كه خداوند متعال می

 2161ص ،1ج ؛ المحاسن،50ص ،1ج الكافی،

 أَنَّهُ: الطَّيَّارِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدٌ

 :ع اللَّهِ دِعَبْ أَبُو قَالَ ثُمَّ اسْكُتْ وَ كُفَّ لَهُ قَالَ امِنْهَ  مَوْضِعاً بَلَغَ إِذَا حَتَّى أَبِيهِ خُطَبِ بَعْضَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى عَرَضَ

                                                      
 . مرحوم كلینی از مرحوم برقی نقل كرده است اما سخن مرحوم برقی در محاسن دو روایت است: 1

 الْمُسْلِمِینَ أَئِمَّةِ  إِلَى الرَّدُّ وَ فِیهِ  بُّتُالتَّثَ وَ عَنْهُ الْكَفُّ  إِلَّا تَعْمَلُونَ لَا مِمَّا بِكُمْ یَنْزِلُ  یمَافِ یَسَعُكُمْ  لَا إِنَّهُ : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی إِلَى رَفَعَهُ  حَدَّثَهُ  عَمَّنْ  أَبِیهِ  عَنْ عَنْهُ

 تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ لُوافَسْئَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  قَالَ الْقَصْدِ عَلَى فِیهِ یَحْمِلُوكُمْ وَ الْحَقَّ فِیهِ یُعَرِّفُوكُمْ حَتَّى

 عَبْدِ  أَبُو قَالَ  كُفَّ لَهُ  الَقَ  مِنْهَا مَوْضِعاً  بَلَغَ إِذَا حَتَّى أَبِیهِ خُطَبِ  بَعْضَ ع اللَّهِ  بْدِعَ أَبِی عَلَى عَرَضَ أَنَّهُ الطَّیَّارِ بْنِ  حَمْزَةَ عَنْ  بُكَیْرٍ ابْنِ عَنِ  فَضَّالٍ ابْنِ  عَنِ عَنْهُ

 .الْقَصْد عَلَى فِیهِ یَحْمِلُوكُمْ ىحَتَّ الْهُدَى أَئِمَّةِ إِلَى رَدُّهُ وَ فِیهِ التَّثَبُّتُ وَ عَنْهُ الْكَفُّ اإِلَّ تَعْلَمُونَ لَا مِمَّا بِكُمْ یَنْزِلُ فِیمَا یَنْفَعُكُمْ لَا أَنَّهُ عَلَیْهِ فَأَمْلَى اكْتُبْ ع اللَّهِ
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 وَ  الْقَصْدِ عَلَى هِفِي یَحْمِلُوكُمْ حَتَّى الْهُدَى أَئِمَّةِ إِلَى الرَّدُّ وَ بُّتُالتَّثَ وَ عَنْهُ الْكَفُّ إِلَّا تَعْلَمُونَ لَا مِمَّا بِكُمْ یَنْزِلُ فِيمَا یَسَعُكُمْ لَا

 .«تَعْلَمُون ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ وافَسْئَلُ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الْحَقَّ فِيهِ یُعَرِّفُوكُمْ وَ الْعَمَى فِيهِ عَنْكُمْ یَجْلُوا

 تدبر

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »1

 خداوند ی،عظيم جرم چنين رغمعلی دارند انتظار و شمرندنمی مهمی اقدام چندان راو مسلمان نشدن  كفرورزیدن ايعده

 !نگذارد اندشده جرمی چنين مرتكب كه آنان و اندحقيقت تسليم و مسلمان كه آنان بين تفاوتی هيچ

شان مبتنی بر یك خداوند بعد از اینكه تذكر داد كه اینها نه از جانب عقل دليلی دارند نه از جانب وحی، و نه این سخن

را برعهده  حرف است و مسئوليت این حرف فرماید از آنها بپرس كه كدامشان ضامن اینتوافق پيشينی است، به پيامبرش می

 خواهند به او تكيه كنند.گيرد؛ كه اینها روز قيامت میمی

 

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »2

ست، باید از او كند، و بر این ادعایش دليل واضح عقلی یا دليل معتبر نقلی اقامه نكرده ااگر كسی ادعایی را مطرح می

 كند.این مدعایش را ضمانت میپرسيد كه چه كسی 

 –آخرت  بویژه مطالب مربوط به دین و معنویت و –شناسی را در مواجهه با مطالب اگر افراد همين نكته ساده روش

 هاي ساختگی تعطيل خواهد شد.هاي دروغين و عرفانپرستی و معنویتجدي بگيرند، بازار خرافه

 تذكری در زمینه سیر و سلوک

آنها را در مسير  وگردند تا دست آنها را بگيرد دنبال حكيم و مرادي می»ميان جوانان پدید آمده است كه امروزه موجی در 

ر ميان جوانان و همين امر بازار شيادان را رونق بخشيده است؛ و در كمال تعجب گاه چنين امري د« سير و سلوك پيش ببرد.

دن شمار مریدان و از این فضا براي افزو ظاهرالصالح هم بيكار ننشستهشود و افراد مند هم مشاهده میبسيار متدین و دغدغه

 كنند.خود حداكثر استفاده را می

چون و داده، و ما در مورد هيچكس مجاز نيستيم كه تبعيت بی« حجت درون»یادمان باشد: خداوند عقل را به ما به عنوان 

كنيم، چون قبال با همين عقل خود، عصمت و مصونيت آنان از می اگر از پيامبر و اهل بيت ع تبعيت مطلق چرا انجام دهيم.

ایم و براي این تبعيت نزد خداوند و عقل خود حجت داریم. حتی در خصوص فقها و علماي دین هم اجازه خطا را اثبات كرده

عيت كنيم )و براي همين توانيم تبتبعيت چشم و گوش بسته نداریم و تنها در حدي كه امام معصوم به ما اجازه داده است می

 در یانیهود شدید مذمت از بعد -است كه در روایت معروفی كه از امام صادق ع درباره ضرورت تقليد از علما رسيده، ایشان 

تبعيت كنند برحذر داشته و صرف « ايعالم شيعه هر»شيعيان را از اینكه، از  - رهبان و احبار از چشم و گوش بسته پيروي
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را كافی ندانسته و شروط متعددي را ضميمه كرده و در پایان حدیث فرموده كه این اوصاف تنها در برخی از « عالِم بودن»

 1(458ص ،2ج اإلحتجاج،، جَمِيعَهُم لَا الشِّيعَةِ فُقَهَاءِ بَعْضَ إِلَّا یَكُونُ لَا ذَلِكَ وَشود، نه در همه: فقهاي شيعه یافت می

اب همان رجوع فته از تعاليم شریعت است، كه این از بكنند یا برگرسير و سلوك مطرح میدستوراتی كه افراد در زمينه 

قل معتبر سندیتی ناند؛ یا مطالبی است كه نه در عقل واضح و نه در به فقيهانی است كه امامان رجوع بدانها را مُجاز شمرده

 «است؟[ ادعا] این ضامن كدامشان :بپرس آنان از»نماید كه ندارد. در این گونه موارد این آیه رخ می

اهرالصالحی كه كنند. اما آیا این آدم ظدر مورد معصومين خيال ما راحت است كه در مقام هدایت ما هيچگاه اشتباه نمی

يامت بتواند گيریم، در حدي هست كه اگر مطلبش اشتباه درآمد، روز قهرچه بگوید را به عنوان دستور سير و سلوك جدي می

 فيل ما در پيشگاه خدا باشد؟!زعيم و ك

 حکايتی از مرحوم آيت اهلل بهجت

 مطرح شد فرمودند:  كرد كه بارها وقتی مساله تبعيت از استاد ]سير و سلوك[ نزد ایشانیكی از اساتيد ما از ایشان نقل می

اید براي هر نشسته و[ بجد در كمين مسير خدا مسيري نيست كه انسان بتواند با احتمال و گمان پيش برود. ]شيطان به»

 «داریم یقين داشته باشيم؛ كه احتياط در این مسير از هر كاري سزاوارتر است.گامی كه برمی

 

نظرِ  ( و به3و احتياط هم این است كه از طرفی حتی اگر در مورد فهم كالم معصوم شك كردیم توقف كنيم )حدیث

 –عصوم چون و چرا جز از م(؛ و از طرف دیگر تبعيت بی2حدیثشخصیِ خود عمل نكنيم و به سراغ علماي واقعی برویم )

 نداشته باشيم. –یا كسانی كه معصوم اجازه داده، و صرفاً در همان حدي كه معصوم اجازه داده 

 

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »3

طالب، به پيامبر و در مورد بقيه م تا آیه قبل مستقيما كفار و مدعيان باطل را خطاب قرار داده بود. چرا خطاب عوض شد

 ص دستور داد كه از آنها بپرس؟

 ( 384، ص19خواهد نشان دهد كه آنها استحقاق مخاطب خدا شدن را دیگر ندارند. )الميزان، جالف. می

                                                      
 :فرمایندمی رهبان و احبار از پیروي در یهود طوالنی مذمت از بعد . ایشان 1

 بِمَا إِلَّا الْكِتَابَ  رِفُونَیَعْ لَا الْیَهُودِ مِنَ الْقَوْمُ هَؤُلَاءِ  كَانَ فَإِذَا ع لِلصَّادِقِ جُلٌ رَ قَالَ ع قَالَ ثُمَّ ... ِ ع الْعَسْكَرِيِّ مُحَمَّدٍ أَبِی عَنْ  ذِكْرُهُ مَضَى الَّذِي بِالْإِسْنَادِ وَ

 وَ  عَوَامِّنَا بَْینَ ع فَقَالَ عُلَمَاءَهُمْ ونَیُقَلِّدُ كَعَوَامِّنَا إِلَّا الْیَهُودِ عَوَامُّ  هَلْ وَ عُلَمَائِهِمْ مِنْ ولِالْقَبُ وَ بِتَقْلِیدِهِمْ ذَمَّهُمْ فَكَیْفَ غَیْرِهِ إِلَى لَهُمْ سَبِیلَ لَا عُلَمَائِهِمْ مِنْ یَسْمَعُونَهُ

 لِفَسَقَةِ  بِالتَّقْلِیدِ اللَّهُ ذَمَّهُمُ ذِینَالَّ الْیَهُودِ مِثْلُ فَهُمْ الْفُقَهَاءِ هَؤُلَاءِ مِثْلَ عَوَامِّنَا مِنْ دَقَلَّ ... فَمَنْ جِهَة مِنْ تَسْوِیَةٌ وَ جِهَةٍ مِنْ فَْرقٌ ُعلَمَائِهِمْ وَ الْیَهُودِ عَوَامِّ وَ عُلَمَائِنَا

 لَا الشِّیعَةِ فُقََهاءِ بَعْضَ إِلَّا كُونُیَ لَا ذَلِكَ وَ یَُقلِّدُوهُ أَنْ فَلِلْعَوَامِّ مَوْلَاهُ لِأَمْرِ مُطِیعاً اهُهَوَ عَلَى مُخَالِفاً لِدِینِهِ حَافِظاً لِنَفْسِهِ صَائِناً الْفُقَهَاءِ مِنَ كَانَ مَنْ فَأَمَّا فُقَهَائِهِمْ

 ... جَمِیعَهُم
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خته، آنان عيان سا منطق بودن آنها را در مقابل دیگرانخواهد پيامبر ص را به طرح سوال از آنها وادارد تا بیب. شاید می

 را رسوا كند.

 اي ندارد.هاي براي ادعاي خودش نه دليل عقلی بياورد و نه دليل نقلی، دیگر صحبت مستقيم با او فایدج. اگر مدعی

 د. ...

 

 

 21/5/1396                صادِقینَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْیَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ   41 هی( آ68قلم )سوره ( 506

 ترجمه

 اند!شان را بيارند، اگر راستگو بودهیا شریكانی دارند؟! پس شریكان

 1اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

نه خدا بجا اي خداوندي را كه واحد است و شریك ندارد بپرستند و نماز به پا دارند و زكات بدهند و حج خااگر عده

اده بگویند: چرا رند و ماه رمضان روزه بگيرند، سپس در مورد كاري كه خداوند انجام داده یا كاري كه پيامبر ص انجام دآو

ه همين اندازه[ برخالف این كار را انجام نداد یا در دلشان نسبت به این مطلب كدورتی داشته باشند، به همين سبب ]یا: ب

 وت فرمود:مشرك خواهند بود؛ سپس این آیه را تال

هند سپس در دآورند مگر اینكه تو را در آنچه موردش اختالف نظر دارند حَكَم قرار به پروردگارت سوگند ایمان نمی»

 (65)نساء/« خود حَرَجی نسبت بدانچه حكم كردي نيابند و كامال تسليم باشند

 دهند[.رائه میاكه در برابر خدا و رسول سپس امام صادق ع ادامه دادند: پس بر شما باد به تسليم بودن ]حق و حقيقتی 

 398ص ،2ج الكافی،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْكَاهِلِیِّ یَحْيَى بْنِ اللَّهِ دِعَبْ عَنْ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ءٍلِشَیْ قَالُوا ثُمَّ رَمَضَانَ شَهْرَ صَامُوا وَ الْبَيْتَ حَجُّوا وَ الزَّكَاةَ اآتَوُ وَ الصَّلَاةَ أَقَامُوا وَ لَهُ شَرِیكَ َلا وَحْدَهُ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْماً أَنَّ لَوْ

 فَال» الْآیَةَ ذِهِهَ تَلَا ثُمَّ مُشْرِكِينَ بِذَلِكَ لََكانُوا قُلُوبِهِمْ فِی لِكَذَ وَجَدُوا أَوْ صَنَعَ الَّذِي خِلَافَ صَنَعَ أَلَّا ص النَّبِیُّ صَنَعَهُ أَوْ اللَّهُ صَنَعَهُ

 «تَسْلِيماً  یُسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجاً سِهِمْأَنْفُ فِی یَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيما یُحَكِّمُوكَ حَتَّى یُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ

 .بِالتَّسْلِيمِ فَعَلَيْكُمْ  ع: اللَّهِ بْدِعَ أَبُو قَالَ ثُمَّ

                                                      
 (246ص ،10ج التفسیر، فی المحیط بشركهم )البحر فلیأتوا: عبلة أبی ابن و اللّه عبد و بِشُرَكائِهِمْ فَلْیَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ: الجمهور . قرأ 1

 القرآن، معانی. )شركاء فیه و ،شرك األمر هذا فى: تقول واحد، معنى فى الشركاء و الشّرك، و. «بشركهم فلیأتوا شرك لهم أم»: اللّه عبد قراءة فى و

 (177ص ،3ج
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 هر كس از شخصی در معصيت اطاعت كند، او را پرستيده است.

 398ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ حَمَّادٍ أَبِی بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 .عَبَدَهُ فَقَدْ  مَعْصِيَةٍ فِی رَجُلًا أَطَاعَ مَنْ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

 كسی كه گوش] ِجان[ به سخنگویی بسپارد، او را پرستيده است: 

 جل ادا كند، خدا را پرستيده؛  پس اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب خداوند عز و

 و اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب شيطان ادا كند، شيطان را پرستيده است.

 434ص ،6ج الكافی،

 أَبِی عَنْ یَقْطِينٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ اْلحَسَنِ عَنِ الْأَرْمَنِیِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ

 الشَّيْطَانِ  عَنِ یُؤَدِّي النَّاطِقُ كَانَ إِنْ وَ اللَّهَ عَبَدَ فَقَدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ یُؤَدِّي النَّاطِقُ كَانَ فَإِنْ  عَبَدَهُ فَقَدْ نَاطِقٍ إِلَى أَصْغَى مَنْ

 .الشَّيْطَانَ عَبَدَ فَقَدْ

 

یهودیان،[ احبار ]= علماي دین[ و »]فرماید: گوید از امام صادق ع درباره این آیه سوال كردم كه می( ابوبصير می4

 (31)توبه/« پروردگار[ اتخاذ كردند.« ]= رب»راهبانشان را به جاي خدا به عنوان 

كردند؛ كردند آنها اجابتشان نمید، كه اگر چنين میآنها را به پرستش خویش نخواندن –به خدا سوگند  –فرمودند: اما 

 وليكن حرامی را حالل كردند و حاللی را حرام كردند، و از این جهت از جایی كه متوجه نشدند آنها را پرستيدند.

 53ص ،1ج الكافی،

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ یَحْيَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ

 « اللَّهِ  دُونِ مِنْ أَرْباباً رُهْبانَهُمْ وَ أَحْبارَهُمْ اتَّخَذُوا» لَهُ قُلْتُ

 حَلَالًا عَلَيْهِمْ حَرَّمُوا وَ حَرَاماً لَهُمْ أَحَلُّوا لَكِنْ وَ أَجَابُوهُمْ مَا دَعَوْهُمْ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ عِبَادَةِ إِلَى دَعَوْهُمْ  مَا اللَّهِ وَ أَمَا فَقَالَ ع:

 .یَشْعُرُونَ لَا حَيْثُ مِنْ فَعَبَدُوهُمْ

 تدبر

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »1
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 !نگذارد تفاوتی هيچ اندحقيقت تسليم و مسلمان كه اند با آنانكه كفرورزیده اینان بين خداوند دارند انتظار ايعده

ا یك توافق هایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود مطرح كرد )دليل عقلی یا نقلی یخداوند در آیات قبل گزینه

 هاست.و نشان داد كه ادعاي اینان فاقد همه آن گزینه قبلی(

 كشد.كند و آن را به چالش میی را كه احتماال در ذهن برخی از آنان بوده، مطرح میدر اینجا گزینه نامعقول

اند؛ كه این شریكان بيایند و اند، اعتماد كردهاند؛ پس شاید به آن شریكان دروغينی كه براي خدا قرار دادهآنان مشرك بوده

 رتبه مسلمانان حقيقی قرار دهند؟!در روز قيامت اینان را هم

يا كاري از دست گویند این شریكانشان را بياورند كه آیا اصال در همين دند به پيامبرش می فرماید: اگر راست میخداون

 (384، ص19آید، تا اینكه آنان بخواهند در قيامت روي شفاعت اینها حساب كنند؟! )اقتباس از الميزان، جآنها برمی

 نکته تفسیری

 اند، از جمله:ن آیه، نظرات دیگري را مطرح كردهبرخی مفسران در مورد مراد و منظور ای

 الف. آنان همفكران خود )كسانی كه در این باور با آنها شریكند( را بياورند؛

 ب. آنان شاهدانی كه بر صحت باور آنها شهادت دهند بياورند؛

اي در مقام احتجاج تن چنين جملهدانند، در مورد اولی، از این جهت كه گفها را مردود میاما عالمه طباطبایی این برداشت

شود اي براي این معنا وجود ندارد، حداكثر، همان مفادي می؛ و در مورد دومی، عالوه بر اینكه شاهد لفظی1اي نداردهيچ فایده

 كه در آیه قبل فرموده بود و صرفا یك مطلب تكراري خواهد بود.

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »2

هاي رتبه او كسی هست؛ و نه در انجام كارخداوند كه حق و حقيقت محض است، واحد است و شریكی ندارد؛ نه هم

عرض او بخواهد عالَم همكاري دارد. همه عاَلم تنها و تنها در طول او و تحت مشيت اوست؛ و هر چيزي كه در كنار او و هم

 ز باطل نيست.مطرح شود ج

 (،3پس هر كس، به هر سخن غير حقی دل بدهد )حدیث

 (،2رغم دستور خدا( انجام دهد )حدیثاي )= گناهی را علییا كار ناشایسته

 (،4د )حدیثیا چيزي را بدون استناد به خدا و صرفاً بر اساس سليقه و دلخواه خود یا دیگران مجاز یا ممنوع بشمر

 (،1ناخرسند باشد )حدیث –كه حق و حقيقت محض است  –حكم خدا و رسولش یا حتی در ته دلش نسبت به 

 مشرك است و به خداوند شرك ورزیده است؛ هرچند در ظاهر خود را مسلمان و موحد بشمرد!

                                                      
اند كه: بگویید سایر مردمانی كه در چنین باوري با شما شریكند بیایند تا معلوم اند چنین توضیح داده. البته كسانی كه این احتمال را مطرح كرده 1

ل آن شود كه هیچكس چنین سخن باطلی را قبول ندارد، همان گونه كه هیچ كتاب آسمانی و نه عهدي از جانب خدا بر این داللت داشت و نه كسی متكف

 (246ص ،10ج التفسیر، فی المحیط البحر)شد. می
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و اینها را شریك خداوند قرار  پس، اي كسانی كه به سخن غير خدایی، رفتار غير خدایی، ویا قانون غيرخدایی دل بسته

واقعا  –یعنی در مقابل حق و حقيقت محض  –ید! آنچه را كه شریك خدا قرار داده، بياورید و ببينيد آیا در مقابل خداوند اداده

 ماند؟!جایی و حقانيتی براي آنها می

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »3

داشتند، اما در عرض او و مستقل از او، اعتقاد به تاثيرگذاري امور دیگري هم مشركان كسانی بودند كه خدا را قبول 

 داشتند.

 دهد:این آیه ما را به یك حكم واضح عقلی ارجاع می

را نشان دهد، « تاثيرگذار بودن او به طور مستقل»اگر كسی براي امري از امور عالم، تاثيري مستقل را باور دارد، باید بتواند 

 گوید! اگر راست می

 تاملی با خويش

آیا ما ناخودآگاه براي بسياري از امور پيرامون خود )از اشياي عينی مانند آب و آتش و ...؛ تا امور اعتباري مانند پول و 

 ایم؟!اي باز نكردهریاست و ...( تاثير مستقل باور نداریم و روي آنها حساب ویژه

 فریادمان برسند؟آیا انتظار داریم كه در قيامت اینها به 

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »4

هایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود با خود آنها مستقيما مطرح كرد )دليل عقلی یا خداوند در آیات قبل گزینه

 هاست.ه آن گزینهو نشان داد كه ادعاي اینان فاقد هم نقلی یا یك توافق قبلی(

 اما در این ادعایشان دیگر آنها را مخاطب قرار نداد، بلكه از پيامبرش خواست این چالش را در برابر ادعایشان مطرح كند.

 چرا دیگر آنها را مخاطب قرار نداد؟

 توان این موارد را هم برشمرد:بيان شد، می 3عالوه بر مواردي كه در جلسه قبل، تدبر

هاي معقول براي پذیرش یك باور بود، و چالش آنها این بود كه فاقد آن بودند. اما این روش قبلی روشهاي الف. روش

كه براي خدا شریكی قائل شوند و بر اساس اعتماد به آن شریك بخواهند باورهاي خود را سامان دهند به قدري نامعقول است 

 (1وضيح بيشتر در تدبركه ارزش اینكه مستقيما با آنان سخن گفته شود ندارند. )ت

( است و تنها گناهی است كه اگر شخص 13؛ لقمان/عَظيم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّب. شرك در منطق قرآن كریم ظلمی عظيم )

 أَنْ  یَغْفِرُ ال اللَّهَ إِنَّتوبه نكند هيچ اميدي به بخشش آن نخواهد داشت و مشمول مغفرت عمومی خداوند قرار نخواهد گرفت )

شود چنان توهينی . كسی كه چنين ظلم و گناه عظيمی مرتكب می(116و  48؛ نساء/یَشاءُ لِمَنْ ذلِكَ دُونَ  ما یَغْفِرُ وَ بِهِ كَیُشْرَ

 در حق خداوند روا داشته كه اصال لياقت ندارد كه خداوند با او سخن بگوید. 

 ج. ...
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 22/5/1396   یَسْتَطیعُونَ فَال السُّجُودِ یإِلَ یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ   42 هی( آ68قلم )سوره ( 507

 ترجمه

اع بشدت دشوار روزي كه ساق پا برهنه گردد ]= پرده از روي كار برداشته شود/ آستين باال، و دامن به كمر زنند/ اوض

 اش را نيابند.شوند، ولی در خود تواناییگردد[ و به سجده خوانده 

 نکات ترجمه

 1«یُكْشَفُ »

 تا بود كرده مخفی را آن كه است دیگري چيز روي از چيزي برداشتن معناي به «كشف» مادهاشاره شد كه  213در جلسه 

 (/muminoon-http://yekaye.ir/al-023-075) شود آشكار

 «ساق»

پا هم از همين ریشه « ساقِ »به معناي راندن و به حركت درآوردن است. « سوق»توضيح داده شد كه ماده  173جلسهدر 

 (.http://yekaye.ir/fatir-035-09/) باشداست چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان می

 «ساقِ  عَنْ یُكْشَفُ»

جنگ  :ساق یعل الحرب قامت»یا « ساقها: جنگ آستين خود را باال زد عن حربال كشفت»برخی این تعبير را برگرفته از 

 (712و  436ص القرآن، ألفاظ اند، كه كنایه از اوج گرفتن شدت و سختی است؛ )مفرداتدانسته« بر پا ایستاد

 حيوان حمر در را دستش كسی و ميردیم مادرشو نيز گفته شده كه در اصل اشاره به وضعيتی است كه بچه شتر در شكم 

 رفته بكار یسخت و بارمصيبت كار هر باره در و بدین مناسبت آوردیم بيرون را آن مرده ،جنين يپاساق  كشيدن با و كندیم

 ( 712و  436ص القرآن، ألفاظ )مفردات است.

زند ]در فارسی میگيرد آستين لباس را باال اند اصلش این بوده كه وقتی كسی در سختی و شدت قرار میبرخی گفته

 (168، ص10؛ لسان العرب، ج509، ص10البيان، جزند[ )مجمعگویيم: دامن همت به كمر میمی

                                                      
 اختالف قرائت:.  1

 الحال تشتدّ  یوم: أى للحال، وأ للساعة الفعل و [ جمیعا،فکشَتُ] المفعول [ وفکشِتَ] للفاعل البناء على بالتاء تکشف و. بالنون نکشف یوم: قرئ و

 أكشف. منه و. الكشف فی لدخ إذا: أكشف من الشین، كسر و المضمومة بالتاء فکشِتُ :قرئ و. المجاز على ساقها عن الحرب كشفت: تقول كما الساعة، أو

 (595ص ،4ج الكشاف،العلیا. ) شفته انقلبت إذا مكشف، فهو الرجل

 ابن عن دینار ابن عمرو عن سفیان نىحدث: قال الفراء حدثنا: قال«[ 4» محمد حدثنا] الیاء رفع على مجتمعون ساقٍ. القراء عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ: قوله و

 (177ص ،3ج القرآن، معانیلشدته. ) الساعة و القیامة: یرید «ساق عن تکشف یوم»: قرأ أنه عباس

 

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-075/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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در لغت به معناي امر شدید باشد ]و ساق پا را بدین جهت كه استخوانی بسيار « ساق»این احتمال هم مطرح شده كه اصال 

گویند اي است همان گونه كه به كسی كه بخيل است میتعبير كنایهكامال « كشف ساق»محكم دارد ساق گفته باشند( و تعبير 

، 10در حالی كه نه دستی در كار است و نه غل و زنجيري. )لسان العرب، ج« یده مغلوله: دستهایش در غل و زنجير است»

 1(594، ص4؛ الكشاف، ج168ص

 حدیث

 شوند، خوانده جدهس به و[ شود برداشته كار روي از پرده]=  گردد برهنه پا ساق كه روزي»( از امام رضا ع در تفسير آیه 1

 روایت شده است:« نيابند را اشتوانایی خود در ولی

محكم و  افتند ولی اصالب ]= ستون فقرات[ منافقانشود؛ پس مومنان به سجده میحجابی از نور است كه برداشته می

 كنند.شود و بر سجده كردن توانایی پيدا نمیسخت می

 411ص ،2ج اإلحتجاج، ؛1542ص ،(للصدوق) التوحيد ؛121ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار نعيو

 الْأَسَدِيُّ  الْكُوفِیُّ رٍجَعْفَ بْنُ مُحَمَّدُ  الْحُسَيْنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ الْمُكَتِّبُ هِشَامٍ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ  الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

  سَعِيدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ حَسَنِالْ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكِیُّ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 قَالَ ع: «السُّجُودِ إِلَی عَوْنَیُدْ  وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِی عَنْ

 .السُّجُودَ یَسْتَطِيعُونَ فَال ينَالْمُنَافِقِ أَصْلَابُ تَدْمُجُ وَ سُجَّداً الْمُؤْمِنُونَ فَيَقَعُ یُكْشَفُ نُورٍ مِنْ حِجَابٌ

 

تر وند بلندمرتبه( فرمودند: خدا42)قلم/« گردد برهنه پا ساق كه روزي»( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل 2

 اي به ساق پاي خود كرده و لباس را از آن برگرفتند. است؛ و اشاره

هر حجتی[ بسته  ( فرمودند دهانشان ]از42)قلم/« نيابند را اشتوانایی خود در ولی شوند، خوانده سجده به و»و درباره 

ده، ذلت هاشان خاضع گردیچشم»آید ها به لب میگردد و جانها خيره میمگيرد و چششود و هيبت و ترس آنان را فرامیمی

 (43)قلم/« شدند در حالی كه سالم بودندآنان را فراگرفته؛ در حالی كه قبال به سجده فراخوانده می

 510ص ،10ج البيان، مجمع؛ 154ص ،(للصدوق) التوحيد

الْحَلَبِیِّ  لِیٍّعَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِيلَةَ أَبِی عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مٍهَاشِ بْنِ  إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ نُبْ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 عَنْهَا؛ فَكَشَفَ سَاقِهِ إِلَی أَشَارَ ثُمَّ الْجَبَّارُ؛ رَكَقَالَ: تَبَا «ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 الْحَناجِرَ  لُوبُالْقُ بَلَغَتِ وَ الْأَبْصَارُ شَخَصَتِ وَ الْهَيْبَةُ لَتْهُمُدَخَ وَ الْقَوْمُ ع: أُفْحِمَ قَالَ «یَسْتَطِيعُونَ  فاَل السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ» قَالَ

 .«لِمُونَسا هُمْ وَ السُّجُودِ یإِلَ یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ  تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً»

                                                      
 آورد؛ باال را لباس پاچه زد، كمر به دامن: ساقَیْه عَنْ كَشَفَتْ) آن حقیقی معناي در یكبارش. است رفته كار به كریم قرآن در دوبار تركیب این.  1

 .ايكنایه معناي در حاضر آیه در هم یكبار و( 44/نمل
 . شروع سند در توحید چنین است:  2

 ... إِسْمَاعِیلَ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْكُوفِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا
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 توضیح

باس را از لاي به ساق پاي خود كرده و تر است؛ و اشارهحضرت فرمودند: خداوند بلندمرتبه»شيخ صدوق درباره اینكه 

 ود.شي اینچنينی توصيف «ساق پا»تر از آن است كه به داشتن توضيح داده: یعنی خداوند بلندمرتبه« آن برگرفتند

 

 ساق كه روزي»فرماید: گوید: از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل سوال كردم كه می( عبيد بن زراره می3

 ( 42)قلم/« گردد برهنه پا

ردگار پروحضرت و لباس را از ساق پاي خود برگرفتند و دست دیگر را روي سرشان گذاشتند و فرمودند: منزه است 

 بلندمرتبه من.

 155ص ،(للصدوق) التوحيد

 عِيسَی بْنِ مَّدِمُحَ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَارَةَزُ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 «ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 .الْأَعْلَی بِّیَرَ سُبْحَانَ فَقَالَ ع: رَأْسِهِ عَلَی الْأُخْرَي یَدُهُ وَ سَاقِهِ عَنْ إِزَارَهُ كَشَفَ قَالَ

 توضيح

 ته باشد.شيخ صدوق درباره این فرمایش امام توضيح داده است: منظور حضرت، تنزیه خداوند است از اینكه ساق داش

 

 را اشناییتوا خود در ولی شوند، خوانده سجده به و»فرماید ( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل كه می4

 ( فرمودند: اصالبِ ]= ستون فقراتِ[ آنان همچون شاخ گاو ]محكم و غيرقابل انعطاف[ شود؛42)قلم/« نيابند

در »رمودند: یعنی ف( 43)قلم/« شدند در حالی كه سالم بودندو قبال اینان به سجده دعوت می»فرماید:[ و ]درباره اینكه می

 «اش را داشتند.حالی كه توانایی

 346ص ،(للصدوق) التوحيد

 بن محمّد بن أحمد نع اللّه، عبد بن سعد حدّثنا: قاال عنهما، اللّه رضی الوليد بن أحمد بن الحسن بن محمّد و أبی حدّثنا

  زرارة، عن دراج، بن جميل عن األزديّ، حدید بن علیّ عن عيسی،

 كصياصی أصالبهم صارت: قال «یَسْتَطِيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ»: جلّ و عزّ اللّه قول فی السّالم عليه اللّه عبد أبی عن

 1.مستطيعون هم و: قال «سالِمُونَ هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ» قرونها، یعنی البقر،

                                                      
 حدیثی آورده است كه كامال با مضمون فوق موافق است: 343ص ،4ج الجامع، جوامع . مرحوم طبرسی در تفسیر 1

 تنشنی ال واحدة فقارة: أي واحدا طبقا أصالبهم یبقى: الحدیث فى و

ین توضیح برگرفته از اتوضیحی داده كه با توجه به حدیث فوق احتمال زیاد دارد كه  383ص ،2ج القمی، همچنین علی بن ابراهیم قمی در تفسیر

 كالم معصوم ع باشد:
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هيچيك از سایر  ( روایت شده كه از رسول اهلل ص سوال شد درباره اینكه چرا اذان براي نماز قرار داده شده اما براي5

 عبادات اذان و فراخوانی قرار داده نشده است؟ 

 فرمودند: چون نماز شبيه احواالت روز قيامت است:

 ميرند؛ واذان شبيه نفخه اول است كه با آن خالئق می

« دهددیك ندا میو بشنو روزي را كه منادي از مكانی نز»فرماید يه نفخه دوم است آن گونه كه خداوند متعال میاقامه شب

 (؛ و41)ق/

ر محضر[ پروردگار روزي كه مردم براي ]= د»فرماید قيام براي نماز همانند قيام خالئق است آن گونه كه خداوند متعال می

 (؛ و6)مطففين/« ایستندعالَميان می

 االحرام شبيه باال بردن دست براي گرفتن نامه عمل در روز قيامت است؛ وبلند كردن دست در تكبيرة

نامه عملت »فرماید قرائت در نماز شبيه قرائت نامه عمل در پيشگاه پروردگار عالَميان است آن گونه كه خداوند متعال می

 (؛ و14اء/)اسر« را بخوان كه خودت براي حسابرسی از خودت كافی هستی

ها در پيشگاه آن و چهره»فرماید می ذِكْرُهُ ركوع شبيه خضوع خالئق براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند عَزَّ

 (؛ و111)طه/« زنده پابرجا، فروافتاد ]خوار و خاضع شد[

رده كنار رود و به روزي كه پ»اید فرمذِكْرُهُ می سجده شبيه سجده براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ

 (؛ و42)قلم/« سجده فراخوانده شوند

گروهی در بهشتند و »فرماید ذِكْرُهُ می تشهد شبيه نشستن در پيشگاه پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ

 (7)شوري/« ور.گروهی در آتش شعله

 79ص ،(للشعيري)األخبار جامع

 دُعَاءٌ؟ لَا وَ أَذَانٌ الْعِبَادَاتِ لِسَائِرِ عَلْیُجْ لَمْ وَ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ جُعِلَ أَنَّهُ فِی الْحِكْمَةُ مَا ص اللَّهِ رَسُول سُئِلَ

 كَمَا الثَّانِيَةِ بِالنَّفْخَةِ شَبِيهٌ الْإِقَامَةَ وَ الْخَلَائِقِ بِمَوْتِ الْأَوْلَی بِالنَّفْخَةِ شَبِيهٌ الْأَذَانَ لِأَنَّ الْقِيَامَةِ یَوْمِ بِأَحْوَالِ شَبِيهٌ الصَّلَاةَ لِأَنَّ قَالَ ص:

 یَقُومُ  یَوْمَ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ كَمَا الْخَلَائِقِ بِقِيَامِ  شَبِيهٌ الصَّلَاةِ إِلَی الْقِيَامَ وَ «قَرِیبٍ مَكانٍ مِنْ الْمُنادِ یُنادِ یَوْمَ  اسْتَمِعْ وَ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ

 بِقِرَاءَةِ  شَبِيهٌ الصَّلَاةِ فِی الْقِرَاءَةَ وَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْكِتَابِ لِأَخْذِ الْيَدِ بِرَفْعِ شَبِيهٌ الْأُولَی التَّكْبِيرَةِ عِنْدَ اْلأَیْدِي رَفْعَ وَ «الْعالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسُ

 الْخَلَائِقِ  لِخُضُوعِ شَبِيهٌ الرُّكُوعَ وَ «حَسِيباً عَلَيْكَ الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفی كِتابَكَ اقْرَأْ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ اكَمَ الْعَالَمِينَ  رَبِّ یَدَيْ بَيْنَ الْكُتُبِ

 یَوْمَ » ذِكْرُهُ جَلَّ قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ لِرَبِّ السُّجُودَ  یُشْبِهُ السُّجُودَ وَ «الْقَيُّومِ لِلْحَیِّ الْوُجُوهُ عَنَتِ وَ» ذِكْرُهُ عَزَّ قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ لِرَبِّ

                                                      
 یُكْشَفُ قَالَ جُودِالسُّ  إِلَى یُدْعَوْنَ وَ -حَقَّهُمْ مُحَمَّدٍ آلَ غَصَبُوا مَا وَ -یَتْخَفِ الَّتِی الْأُمُورِ عَنِ یُكْشَفُ یَوْمَ: قَالَ السُّجُودِ إِلَى یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ

: قَوْلُهُ  هُوَ وَ -أَمْرِهِ  فِی دَّنْیَاال فِی اللَّهَ یُطِیعُوا لَمْ لِأَنَّهُمْ -عُقُوبَةٌ هِیَ وَ یَسْجُدُوا أَنْ ونَسْتَطِیعُیَ فاَل قُرُونَهُ یَعْنِی الْبَقَرِ  صَیَاصِی مِثْلَ أَعْنَاقُهُمْ فَتَصِیرُ  ع الْمُؤْمِنِینَ  لِأَمِیرِ 

 تَطِیعُونیَسْ هُمْ وَ الدُّنْیَا فِی وَلَایَتِهِ إِلَى قَالَ سالِمُونَ هُمْ  وَ السُّجُودِ إِلَى یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ
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 وَ الْجَنَّةِ ِفی فَرِیقٌ» ذِكْرُهُ جَلَّ  قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ رَبِّ یَدَيْ بَيْنَ بِالْجُلُوسِ شَبِيهٌ التَّشَهُّدَ وَ «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ

 .«السَّعِيرِ فِی فَرِیقٌ

 تدبر

 «ساقٍ  عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »1

 مقصود از این تعبير چيست؟

 (509، ص10البيان، جگردد )مجمعها آشكار میها و شدتالف. روزي كه ترس

جبير به  نب سعيد و قتادة و مجاهد و الحسن و عباس شود. )ابنب. روزي كه از امر شدید وحشتناكی پرده برداشته می

 (509، ص10البيان، جمجمعنقل 

 سختی و دتش گرفتن اوج از رود و كنایهج. این تعبير برگرفته از تعبيري است كه در مورد برپا شدن جنگ به كار می

 (509، ص10البيان، جعباس، به نقل مجمعاست. )ابن

 با و كندمی حيوان رحم رد را دستش كسی و ميردمی مادرش شكم در شتر بچه كه است وضعيتی به این تعبير اشاره د.

قتيبی، . )است هرفت بكار سختی و بارمصيبت كار هر باره در مناسبت بدین و آوردمی بيرون را آن مرده جنين، پاي ساق كشيدن

 (509، ص10البيان، جبه نقل مجمع

 كمر هب همت دامن: گویيممی فارسی در] زندمی باال را لباس آستين شودمی شدت و آماده مواجهه با سختی كسی ه.

: مغلوله یده» گویندمی است بخيل كه كسی به كه گونه ، همان(384، ص19؛ الميزان، ج509ص ،10ج البيان،مجمع[ )زندمی

 (594ص ،4ج الكشاف،. )زنجيري و غل نه و است كار در دستی نه كه حالی در «است زنجير و غل در دستهایش

 (1حقایقی بر همگان آشكار می گردد. )حدیثشود و و. حجابی از نور كنار زده می

 ز. ...

 تذكر تفسیری

اي دوري از اهل بيت در فهم قرآن كریم و غلبه ظاهرگرایی در ميان برخی از مسلمانان اهل سنت موجب گردید كه عده

درباره اینكه نعوذ باهلل از اهل حدیث براي خدا دست وپا قائل شوند و در كتابهاي معتبرشان در تفسير این آیه احادیثی بياورند 

( و 18482، ص3؛ سنن دارمی، ج1591، ص6كند! )مثال صحيح بخاري، جخداوند از روي ساق پاي خودش كشف حجاب می

 (331ص ،5ج ،)شوكانی( القدیر فتح حتی تا به امروز نيز بر این تفاسير اصرار بورزند )مثال:

                                                      
: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ  رَضِیَ سَعِیدٍ أَبِی عَنْ  یَسَارٍ، بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَسْلَمَ، بْنِ زَیْدِ عَنْ هِالَلٍ، أَبِی بْنِ سَعِیدِ عَنْ یَزِیدَ، بْنِ خَالِدِ عَنْ  اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا.  1

 فَیَذْهَبُ وَسُمْعَةً، رِیَاءً الدُّنْیَا فِی یَسْجُدُ  كَانَ مَنْ كُلُّ  فَیَبْقَى وَمُؤْمِنَةٍ، مُؤْمِنٍ كُلُّ لَهُ فَیَسْجُدُ سَاقِهِ، عَنْ رَبُّنَا یَكْشِفُ»: یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى النَّبِیَّ سَمِعْتُ

 «وَاحِدًا طَبَقًا ظَهْرُهُ فَیَعُودُ لِیَسْجُدَ،

 سَمِعْتُ: یَقُولُ هُرَیْرَةَ، أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ یَسَارٍ، بْنُ سَعِیدُ أَخْبَرَنِی: قَالَ إِسْحَاقَ، ابْنُ أَخْبَرَنِی: قَالَ بُكَیْرٍ، بْنِ یُونُسَ عَنْ  الْبَزَّازُ، یَزِیدَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا.  2

 یَعْبُدُونَ، كَانُوا بِمَا قَوْمٍ كُلُّ فَیَلْحَقُ یَعْبُدُونَ، كَانُوا بِمَا قَوْمٍ كُلُّ لِیَلْحَقْ: مُنَادٍ نَادَى وَاحِدٍ، صَعِیدٍ فِی الْعِبَادَ اللَّهُ جَمَعَ إِذَا ": یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ

 فَیَكْشِفُ عَرَفْنَاهُ، إِلَیْنَا، تَعَرَّفَ  إِذَا: فَیَقُولُونَ تَعْرِفُونَهُ؟ هَلْ : فَیَقُولُ إِلَهَنَا، نَنْتَظِرُ: فَیَقُولُونَ هُنَا؟ هَا وَأَنْتُمْ ذَهَبُوا النَّاسِ بَالُ  مَا: فَیَقُولُ فَیَأْتِیهِمْ حَالِهِمْ، عَلَى النَّاسُ  وَیَبْقَى
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ین آیه سوال گردیده هنگامی كه افراد از ائمه اطهار ع درباره اهاي باطل بوده است كه موجب رواج این گونه برداشت

ا از روي پایش كنار ركنند، اولين تذكر آنان این باشد كه خداوند منزه از آن است كه این آیه بخواهد بگوید كه خداوند لباسی 

 (3و حدیث 2داده است. )حدیث

نت با برشمردن ی بقدري بوده است كه برخی از مفسران اهل سچنينی در اشعار عربآميز اینخوشبختانه رواج تعابير كنایه

 المحيط، البحر؛ 594ص ،4ج الكشاف،)اند كه نه پایی در كار است و نه باال زدن شلواري اشعار متعدد در ذیل این آیه تذكر داده

 (247ص ،10ج

 

 «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »2

م ذكر شده ها[ و دعوت به سجده، كه این دو در كنار هها ]یا شدت گرفتن سختیاست بين كنار رفتن پرده چه ارتباطی

 است؟

ها كنار زده شود و شود. آنجا كه قرار است پردهالف. سعادت اخروي با خضوع و سجده در پيشگاه خداوند حاصل می

 (385، ص19دن است )اقتباس از الميزان، جسعادتمندان معلوم گردند، باید دید كه چه كسی اهل سجده كر

ی هول و ب. شدت و هول و هراس آن روز اقتضایش این است كه آنها به سجده بيفتند همان گونه كه در دنيا هم وقت

 (510، ص10البيان، جافتد. )مجمعكند انسان ناخودآگاه به سجده میهراسی بر انسان غلبه می

 وَ»رمود: اي كه سجده واجب دارد فسيدن به مقام قرب الهی است چنانكه در آیهج. باطن و حقيقت سجده كردن همان ر

دلها آشكار سازد،  ها كنار رود، و محبوب حقيقی خود را بر( وقتی حجاب19علق/) «: سجده كن و نزدیك آياقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ

 شوند.كه به سجده میخواهند به او نزدیك شوند؛ و این خواستن، انعكاسِ همان دعوتی است همه می

 د. ...

 

 «یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »3

توانند؛ و طبق روایات، خواهد سجده كنند، اما نمیشوند، و با اینكه دلشان میاي در روز قيامت به سجده فراخوانده میعده

 (4كند. )حدیثاز آنان سلب می گردد كه امكان هرگونه خم شدن راگویی ستوان فقراتشان چنان خشك می

 شناسینکته تخصصی انسان

مایش است. ما با اینكه انسان اختيار داشته باشد كه هر كاري انجام دهد، مربوط به این دنياست كه جایگاه امتحان و آز

هيم بتوانيم بخوا زنيم و آنجا دیگر این گونه نيست كه هر كاريمان را رقم میهاي خود در این دنيا، وضعيت اخرويانتخاب

 انجام دهيم، حتی اگر این خواستن، ميل به سجده كردن در پيشگاه خداوند باشد.

                                                      
 أَنْ یَسْتَطِیعُ فَلَا مُنَافِقٍ  كُلُّ  یَبْقَى[ 42: القلم{ ]یَسْتَطِیعُونَ فَلَا السُّجُودِ  إِلَى وَیُدْعَوْنَ سَاقٍ عَنْ  یُكْشَفُ یَوْمَ } تَعَالَى اللَّهِ قَوْلُ  فَذَلِكَ  سُجُودًا، فَیَقَعُونَ سَاقِهِ عَنْ لَهُمْ

 " الْجَنَّةِ إِلَى یَقُودُهُمْ ثُمَّ یَسْجُدَ،
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زنند كه دار آخرت براي آنها هاي خود در دنيا وجود خود را به نحوي رقم میها با انتخابتر، انسانالبته به تعبير دقيق

دهد كه این جهنميان هستند كه هيچ چيزي مطابق ميلشان نيست میسراي اختيار باشد یا اجبار. آیات فراوان قرآن كریم نشان 

شود؛ یعنی اختيارشان همچنان كنند؛ اما بهشتيان هر چه دلشان بخواهد برایشان مهيا میها را بر آنان تحميل میو انواع عذاب

هاي دروغين باطل بودنِ لذت اي براي آنان ممنوع نيست؛ وبرقرار است اما موقعيت آنجا به نحوي است كه هيچ لذت حقيقی

ماند كه كسی بخواهد ميلی بدان پيدا كند؛ لذا بهشتيان هم چنان آشكار شده، كه كسی ميلی بدانها ندارد؛ لذا هيچ گناهی نمی

 اي گناه براي آنها به همراه بياورد.كنند بدون اینكه این اختيارشان ذرهاختيار تام پيدا می

زنيم كه بعد از مرگ همچنان امكان اختيار هاي خود، نهایتا این سرنوشت را براي خود رقم میدر واقع، ما با اختيار كردن

 كردن بر اساس دلخواه خود را داشته باشيم، یا دیگر این امكان را از ما سلب كنند و همواره با اجبار و اكراه با ما برخورد كنند.

 

 «یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »4

 خود در اياما عده می خوانند، سجده گردد؛ و ما را به دشوار بشدت اوضاع شود و برداشته كار روي از پرده كه روزي

 .یابندنمی را اشتوانایی

 تاملی با خويش

 كنيم!اش را داریم، لذت سجده در پيشگاه پروردگار عالميان را تجربه تا زمانی كه توانایی

 

 

 23/5/1396 سالِمُونَ  هُمْ وَ السُّجُودِ  یإِلَ یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً   43 هی( آ68قلم )سوره ( 508

 ترجمه

سجده دعوت دیدگانشان خاضع ]= با خواري و ذلت، به زمين دوخته شده[، ذلت آنان را دربر گيرد؛ و اینان بودند كه به 

 شدند و سالم بودند.می

 ای و نحوینکات ترجمه

 رْهَقُهُمْتَ

را برخی بر این باورند كه در اصل در دو معنا به كار رفته است: یكی در معناي اینكه چيزي روي چيز دیگر « رهق»ماده 

 یَخافُ  فَال» (26)یونس/« ذِلَّةٌ ال وَ قَتَرٌ وُجُوهَهُمْ یَرْهَقُ ال وَ»را بپوشاند، و دوم در معناي عجله و تاخير؛ و از باب نمونه، دو آیه 

 ( 451ص ،2ج اللغة، المقایيس اند )معجم( را به ترتيب بر این دو معنا تطبيق داده13)جن/« رَهَقاً  ال وَ بَخْساً

نمازم را به »كه به معناي « ةالصّال أَرْهَقْتُ»اند تعبير اند معناي دوم را به معناي اول برگردانند؛ مثال گفتهبرخی سعی كرده

 ( 367ص القرآن، ألفاظ مفرداتپوشاند. )آید و وقت این نماز را میاز این باب است كه وقت بعدي می« تاخير انداختم
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رود )نه مطلق پوشاندن( و به كار می« پوشاندن با امري ناخوشایند»برخی هم بر این باورند كه اصل این ماده در مورد 

 كلمات فی يقالتحق) پوشاندد عجله و تاخير و ... هم از مصادیق امور ناخوشایندي است كه چيز دیگري را میمفاهيمی مانن

 (247ص ،4ج الكریم، القرآن

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 10این ماده و مشتقاتش جمعا 

 

 !و حال حال وحال  حال و

هر یك به لحاظ نحوي « سالِمُونَ  هُمْ» و «لسُّجُودِا إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ» و «ذِلَّةٌ  تَرْهَقُهُمْ» و« أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً»تمامی عبارات 

 ،3ج لكریم،ا القرآن إعرابدهند )باشند، حال و روز این افراد گناهكار را شرح می)قضيه حاليه( از عبارت قبل می« حال»

ع است، در شوند، در حالی كه دیدگانشان خاضاست: آنها دعوت به سجده می (؛ و در واقع، معناي این عبارات، چنين372ص

  ودند.بشدند، در حالی كه سالم گيرد؛ در حالی كه اینان بودند كه به سجده دعوت میحالی كه ذلت آنان را دربر می

ارت استينافی )یعنی جمله را عب «لَّةٌذِ تَرْهَقُهُمْ»توان عبارت اند كه در ميان این عبارات میالبته چنانكه برخی تذكر داده

 (11ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعرابمستقل، و نه حال از ماقبل خود( دانست )

 

 حدیث

« بودند سالم و شدندمی دعوت سجده به كه بودند اینان و»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه 1

از آن نهی شده  داشتند كه بدانچه امر شده بودند تمسك ورزند و آنچه را كه روایت شده است كه: یعنی آنان توانایی آن را

 بودند ترك كنند؛ و بدین جهت مبتال شدند؛

شایشی در انجام اي از آنچه خدا بدان امر یا از آن نهی كرده، قبض و بسطی ]= تنگنا یا گسپس فرمودند: براي هيچ بنده

 ست.اینكه از جانب خداوند در آن مورد، ابتالء، و قضا و قدري نهفته ادهد مگر یا ترك آن امر و نهی[ رخ نمی

 5102ص ،10ج البيان، ؛ مجمع3491ص ،(للصدوق) التوحيد ؛279ص ،1ج المحاسن،

                                                      
 البته در نقل صدوق هم سند و هم عبارات اندكی متفاوت است:  1

 بْنِ أَبَانِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الْحَسَنِ  بْنُ یْنُالْحُسَ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 یَسْتَطِیعُونَ  مُسْتَطِیعُونَ الَقَ  «سالِمُونَ هُمْ  وَ السُّجُودِ إِلَى یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ» جَلَّ وَ زَّعَ اللَّهِ  قَوْلِ  عَنْ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الطَّیَّارِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ

  ابْتُلُوا؛ بِذَلِكَ وَ عَنْهُ نُهُوا لِمَا التَّرْكَ وَ بِهِ أُمِرُوا بِمَا الْأَخْذَ

 قَضَاء وَ ابْتِلَاءٌ فِیهِ جَلَّ وَ عَزَّ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ وَ إِلَّا عَنْهُ نُهُوا وَ بِهِ أُمِرُوا مِمَّا ءٌشَیْ  لَیْسَ: ع قَالَ ثُمَّ
 . در روایت مرحوم طبرسی، به نحوي این روایت و روایت دومی كه در جلسه قبل آمد جمع شده است: 2

 من رهقهم لما الحناجر القلوب بلغت و األبصار شخصت و الهیبة دخلتهم و القوم أفحم اآلیة هذه فی قاال أنهما( ع) اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن روي

 ؛ ابتلوا لذلك و عنه انهو لما الترك و به أمروا بما األخذ یستطیعون أي سالمون هم و السجود إلى یدعون كانوا قد و المذلة و الخزي و الندامة

 .كالسفافید المنافقین ظهور تصیر أنه الخبر فیو بعدش هم این روایت آمده است: 
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 كانُوا قَدْ وَ»جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَلِیٍّ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 وا؛ابْتُلُ لِذَلِكَ وَ عَنْهُ نُهُوا لِمَا التَّرْكَ وَ بِهِ مِرُواأُ لِمَا الْأَخْذَ یَسْتَطِيعُونَ هُمْ وَ قَالَ ع: «سالِمُونَ هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ

 1قَضَاء. وَ ابْتِلَاءٌ فِيهِ اللَّهِ مِنَ وَ إِلَّا عَنْهُ نَهَی أَوْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا بَسْطٌ لَا وَ قَبْضٌ الْعَبْدِ فِی لَيْسَ قَالَ ع: وَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

رده باشد؛ بجا آو –ولو یك بار در عمرش  –به خداوند متعال سوگند، قطعاً زیان نكرده است كسی كه حقيقت سجده را 

اده: غافل دبخواهد خدا را فریب دهد، كه همانند كسی است كه خود را فریب  و رستگار نشود كسی كه در مثل چنين حالتی

 كنندگان از بشر در دنيا و آخرت مهيا نموده است؛ توجه به آنچه خداوند متعال براي سجدهو بی

 سجده بخوبی به خداوند تقرب جست؛ و هيچگاه از خداوند متعال دور نشود كسی كه در 

ير او تعلق ادبی ورزید و حرمتش را ضایع كرد به اینكه دلش در حال سجده به غو هرگز به او نزدیك نشود كسی كه بی

 پيدا كرده بود؛

 ده شده كهداند كه از خاكی آفریبيند، و میپس سجده كن، سجده كسی كه خود را در برابر خداوند متواضع و ذليل می

مده در حالی كه شمرد؛ و پدید آمقدار میاي تركيب یافته كه هركسی آن را خوار و بیكنند و از نطفهخالئق آن را لگدمال می

 قبال نبود؛

او نزدیك  و خداوند حقيقت سجده را راهی براي تقرب به سوي خویش با دل و سرّ و روح قرار داده است؛ پس هركه به

 شد، از غير او دور شود؛

ه به دیده آید بينی كه در ظاهر هم سجده حاصل نشود مگر به اینكه انسان از همه اشياء چشم بپوشد و هرآنچه كنمی آیا

 از او محجوب گردد؟ خداوند متعال امر باطن را نيز همين گونه اراده كرده است ... .

 92-91ص الشریعة، مصباح

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 الْحَالِ  ذَلِكَ مِثْلِ فِی بِرَبِّهِ خَلَا مَنْ أَفْلَحَ مَا وَ  وَاحِدَةً مَرَّةً عُمُرِهِ فِی كَانَ لَوْ وَ السُّجُودِ بِحَقِيقَةِ أَتَی مَنْ قَطُّ تَعَالَی اللَّهِ وَ خَسِرَ مَا

 مَنْ  أَبَداً تَعَالَی اللَّهِ عَنِ بَعُدَ لَا وَ الْآجِلِ رَاحَةِ  وَ الْعَاجِلِ الْبِشْرِ مِنَ لِلسَّاجِدِینَ تَعَالَی اللَّهُ أَعَدَّ عَمَّا لَاهِياً غَافِلًا نَفْسِهِ بِمُخَادِعِ شَبِيهاً

 سُجُودَ فَاسْجُدْ السُّجُودِ حَالِ  فِی بِسِوَاهُ قَلْبِهِ  بِتَعْلِيقِ حُرْمَتَهُ ضَيَّعَ وَ أَدَبَهُ أَسَاءَ مَنْ أَبَداً إِلَيْهِ قَرُبَ لَا وَ  السُّجُودِ فِی تَقَرُّبَهُ أَحْسَنَ

 اللَّهُ  جَعَلَ لََقدْ وَ یَكُنْ لَمْ وَ كُوِّنَ وَ أَحَدٍ كُلُّ یَسْتَقْذِرُهَا نُطْفَةٍ مِنْ رُكِّبَ أَنَّهُ وَ الْخَلْقُ یَطَؤُهُ تُرَابٍ مِنْ خُلِقَ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِيلٍ لِلَّهِ مُتَوَاضِعٍ

                                                      
 هم این روایت آمده است: 351ص ،(للصدوق) . در التوحید 1

 عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ نَاحَدَّثَ قَاال اللَّهُ رَحِمَهُمَا الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِی حَدَّثَنَا

 هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَى دْعَْونَیُ كانُوا قَدْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ بِقَوْلِهِ یَعْنِی مَا ع اللَّهِ عَبْدِ بِیلِأَ قُلْتُ: قَالَ خُنَیْسٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْحَذَّاءِ الْحَسَنِ أَبِی عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ

 .مُسْتَطِیعُونَ هُمْ  وَ قَالَ «سالِمُونَ
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 حَالُ  یَسْتَوِي لَا أَنَّهُ الظَّاهِرِ فِی تَرَي لَا أَ  غَيْرِهِ عَنْ  بَعُدَ مِنْهُ قَرُبَ فَمَنْ الرُّوحِ وَ السِّرِّ وَ بِالْقَلْبِ يْهِإِلَ التَّقَرُّبِ  سَبَبَ السُّجُودِ مَعْنَی

 1الْبَاطِنِ ... أَمْرَ تَعَالَی اللَّهُ أَرَادَ كَذَلِكَ الْعُيُونُ تَرَاهُ مَا كُلِّ  عَنْ الْإِحْجَابِ وَ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِ عَنْ بِالتَّوَارِي إِلَّا السُّجُودِ

 

 ( از امام رضا ع از پدرانشان از اميرالمومنين ع از رسول اهلل ص روایت شده است:3

كشاند؛ و كسی می كسی كه بخواهد دینداري كند ]= خدا را بپرستد[ بدون شنيدن، البته كه خداوند او را به فنا و نابودي

زیده است؛ و اي كه خداوند عز و جل براي خالئق باز كرده است، شرك ورند با شنيدن از غير دروازهكه بخواهد دینداري ك

 باشد.اي كه بر وحی خداوند تبارك و تعالی مورد اطمينان است، ]حضرت[ محمد ص میدروازه

 9ص ،2ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

 ِإسْحَاقَ  بْنُ  مَدُأَحْ  حَدَّثَنَا قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ بِسَمَرْقَنْدَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْأَنْصَارِيُّ الشَّهِيدِ عَبْدِ بْنُ الصَّمَدِ عَبْدُ أَسَدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 دَّثَنِیحَ یَقُولُ ع الرِّضَا مُوسَی بْنَ عَلِیَّ یعَمِّ سَمِعْتُ قَالَ اقَإِسْحَ بْنُ الْحَسَنُ عَمِّیَ أَخْبَرَنِی قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ الْمُوسَوِيُّ الْعَلَوِيُّ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی

 وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ لْقِهِلِخَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَتَحَهُ الَّذِي الْبَابِ غَيْرِ مِنْ اعٍبِسَمَ دَانَ مَنْ  وَ الْفَنَاءِ إِلَی الْبَتَّةَ اللَّهُ أَلْزَمَهُ سَمَاعٍ بِغَيْرِ دَانَ مَنْ

 .ص مُحَمَّدٌ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهِ  وَحْیِ عَلَی الْمَأْمُونُ الْبَابُ

 

 تدبر

 «سالِمُونَ  مْهُ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً( »1

كسی كه در دنيا و در حالی كه توان و اختيار داشت، اهل خشوع و سجده در پيشگاه خدا نباشد، در آخرت چنان ذلت و 

 2گيرد كه آثار این خشوع در چشمانش هم نمایان است؛ اما دیگر چه سود!خواري او را فرامی

 تاملی با خويش

و تا ابد خوار و  عمر جاودان آخرت سرافراز؛ یا در دنيا از خشوع سرباز زنيمیا در زندگی كوتاه دنيا خاشع باشيم و در 

 ذليل گردیم!

 

 «أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً( »2

 سخن گفت؟« دیدگان»چرا در ميان این همه اعضاي بدن ویا به جاي اسم بردن از كل بدن، از خشوع 

                                                      
 -تَعَالَى اللَّهُ قَالَ صَلَاتِهِ فِی مِنْهُ تَعَالَى اللَّهُ أَرَادَ مَا حَقِیقَةِ عَنْ بَعِیدٌ ءِالشَّیْ ذَلِكَ مِنْ قَرِیبٌ فَهُوَ تَعَالَى اللَّهِ ُدونَ ءٍبِشَیْ صَلَاتِهِ فِی مُتَعَلِّقاً قَلْبُهُ كَانَ فَمَنْ.  1

 جَوْفِه فِی قَلْبَیْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ ما
 . آقاي قرائتی چنین نوشته است: كسی كه خشوع اختیاري را در برابر خداوند نپذیرد، در روز قیامت خشوع  و ذلت اجباري را خواهد پذیرفت. 2

 (187ص ،10ج نور، تفسیر)
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 (187، ص10نور، ج الف. مجرم رویی براي سر بلند كردن و نگاه كردن ندارد. )تفسير

اهر در توان خواند. یك انسان را ممكن است مجبور كنند كه در ظب. در نگاه هركس همه احواالت وجودي او را می

ند. زمانی چشم توان این را خوابرابر كسی زانو بزند و خود را خاشع نشان دهد، اما اگر واقعا خاشع نباشد در چشمانش می

 جود، و ظاهر و باطن وي را فراگرفته باشد.شود كه خشوع سراسر وخاشع می

 ج. ...

 

 «ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ» (3

 پوشاند.و تمام وجود شخص را می (187ص ،10ج نور، تفسير)ذلت قيامت فراگير است 

 

 «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ ذِلَّةٌ وَ تَرْهَقُهُمْ( »4

 سجده در برابر هركس، در حالت عادي، عالمت ذليل بودن است. 

 اما در پيشگاه خداوند مساله برعكس است:

 اند و در قيامت هم توان سجده ندارند!پوشاند كه اهل سجده بر خداوند نبودهكسانی را ذلت می

 1اند بر طارم اعلی نشينند:و كسانی كه اهل سجده

 به قول حافظ شيرازي

                                                      
 نیشابوري:و به قول عطار .  1

 زنیممی وفایی كوس ابد تا   جان سلطان درگه بر شب و روز

 زنیممی گدایی با دم الجرم  نیست مُلك را ما و پادشاهانیم

621attar/sh-https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal/  

 :مولويبه قول و 

 آشنایی چه صفا به را گل تیره نه اگر و  قرارانبی درون به تقاضا این است تو ز

 ضیایی معدن تو نه خواهی چه ما ز فلكا  گردان گشته روز و شب خاكی گرد به فلكی

 كیمیایی و كان همه آخر جویی قراضه نه  بیزي خاك تو نفسی ریزي سرشك نفسی

 دعایی قبله تو نه پرستیمی خاك چه ز  بیزي خاك روز و شب جویان قراضه مثل

 گدایی كند گدا ز پادشاهی كه این عجب  بجوید عطا شهی ز گدایی اگر عجب چه

 پادشاهی مراست كه درافتد غلط گدا كه  چندان رفت نیاز به شه آن اینك عجبتر و

2838https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/  

 :به قول شاه نعمت اهلل ولی

 است درویش گداي جهانی شاه كه بیا  است درویش هواي در دلم و جان كه بیا

261https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh/  

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh621/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2838/
https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh261/
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 آزادست عالم دو هر از تو عشق اسير  مستغنی است  خلد هشت از وت كوي گداي

35https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 به قول شاه نعمت اهلل ولی:

 گداست پادشاه كه كن بندگی  خداست  بندگی چه پادشاهی

 هواست باد از وي است غير هرچه   جو را خدا و بگذر هوا از

190https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh/  

 

 «سالِمُونَ  هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ( »5

 چيست؟« بودند سالم ر حالی كهد شدندمی دعوت سجده به»مقصود از این كه 

كنند؛ و آن موقع شد در برابر خداوند سجده كنند و تسليم باشند و سركشی نالف. وقتی در دنيا بودند از آنان خواسته می

 (385، ص19زدند. )الميزان، جتوانایی این كار را داشتند اما سرباز می

د بن جبير گفته خواندند. سعيد اما آنها تمرد كرده، نماز نمیشدنب. مقصود این است كه در دنيا به نماز فراخوانده می

 (510، ص10البيان، جگفتند. )مجمعشنيدند اما پاسخ نمیاینان كسانی بودند كه حی علی الفالح را می

، 10ج. مقصود همه طاعات است و از این جهت به سجده اشاره شده كه بزرگترین طاعت است. )البحر المحيط، ج

 (248ص

 ...د. 

 حکايت

یدند كه فلج ددر مشهد معروف است( را « خواجه ربيع»اند ربيع بن خثيم )از زهاد مشهور، كه مرقد وي تحت عنوان گفته

نشستی، ر خانه میدبردند. به او گفتند: ابایزید! كاش شده بود و دو نفر زیر بغل او را گرفته براي نماز جماعت به مسجد می

شنود باید را می« حی علی الفالح»شركت نكردن در نماز جماعت معذوري. گفت: كسی كه صداي كه تو با این وضعيت از 

 (510، ص10البيان، جخيز! )مجمعاجابت كند ولو سينه

 

 «سالِمُونَ هُمْ وَ ودِالسُّجُ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ؛ ...یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »6

 باطن امور گاه چه اندازه با هم متفاوت است: ظاهر و

 كنند.اند، اعتنایی نمیشوند كه سجده كنند، چون ظاهربينانسانهایی در این دنيا دعوت می

خواهد سجده كنند، بينند و دلشان میبرند و سجده كردن مومنان را میدر آن دنيا وقتی به حقيقت و باطن سجده پی می

 توانند.اما نمی

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh190/
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شود، مومن و كافر، همه مشتاق ها كنار زده میچيست كه در آخرت كه پرده 1براستی؛ این حقيقت سجده )قرب خدا(

 اند؟آن

 

 «سالِمُونَ هُمْ وَ ودِالسُّجُ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ؛ ...یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »7

، 10ر، جدنيا اهل سجده نبوده است، در قيامت توان سجده كردن ندارد. )تفسير نوقيامت تجسم دنياست. آن كه در 

 (187ص

 

 «سالِمُونَ  هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ( »8

گر چنين كسانی كه از فرصت سالمتی ]براي حركت در مسير قرب خدا[ استفاده نكنند، در انتظار روزي باشند كه دی

 (187، ص10نخواهند داشت. )تفسير نور، جفرصتی 

 

 

 24/5/1396   یَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ الْحَدیثِ بِهذَا یُكَذِّبُ مَنْ وَ فَذَرْنی   44 هی( آ68قلم )سوره ( 509

 ترجمه

سوي عذاب  د به تدریج ]بهآنان را از جایی كه ندانن كند به من واگذار؛ بزوديپس، كسی كه این كالم را تكذیب می

 ابدي[ كشانيم؛

 نکات ترجمه

 «فَذَرْنی»

( و به تعبير 75ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق)« توجهی و رها كردن چيزيبی»در اصل به معناي « وذر»ماده 

 (862ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد. )می« اعتنایی به آندور انداختن چيزي از باب بی»دیگر، 

و دلت را به او مشغول  یك اصطالح رایج است به معناي این است كه كار فالنی را به من واگذار كن« فُالناً  و ذَرْنِی»تعبير 

اْلمُكَذِّبينَ؛  وَ رْنی( این اصطالح سه بار در قرآن كریم به كار رفته است )غير از مورد فوق: ذ588َ، ص7العروس، ج ندار. )تاج

اي مع؛ و لذا عبارت پس تواند واو عطف یا واو در معنمی« و»(؛ و به لحاظ نحوي، حرف 11مدثر/« وَحيدا لَقْتُخَ مَنْ وَ ذَرْنی»

قران و بيانه، ؛ اعراب ال508، ص10البيان، جتوان عطف به ضمير متكلم وحده دانست و هم مفعول معه. )مجمعاز آن را هم می

 (168، ص10ج

                                                      
 أَقْرَبُ یَقُولُ ع الرِّضَا سَمِعْتُ قَالَ الْوَشَّاءِ عَلِیٍّ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی . حَدَّثَنَا 1

 (7ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار اقْتَرِبْ. )عیون وَ اسْجُدْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَوْلُهُ  ذَلِكَ وَ سَاجِدٌ هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ مِنَ الْعَبْدُ یَكُونُ مَا
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اند كه كار رفته كه تمامی موارد استعمال آن، در صيغه مضارع ویا امر بوده است؛ و گفتهبار به  46این ماده در قرآن كریم 

 (862ص القرآن، ألفاظ مفرداترود. )اساساً این ماده در صيغه ماضی به كار نمی

 «الْحَديثِ»

 «نبوده قبال اینكه از بعد چيزي بودن» معناي به اصل در ماده این توضيح داده شد كه 168در جلسه  «حدث» مادهدرباره 

 مطلب از بعد مطلبی دائما گفتن سخن در كه چرا رود،می كار به هم گفتار و سخن و «كالم» معناي به و باشدمی( آمدن پدید)

  /nisa-http://yekaye.ir/an-4-87. آیدمی پدید دیگر

 «نستدرج + همسَنَسْتَدْرِجُهُمْ: سـ + »

( داللت دارد ءیالشّ یف یالمُض و ءِیالشّ یمُضِ)« رهسپار شدن در چيزي»یا « رهسپار شدن چيزي»در اصل بر « درج»ماده 

 معجمكند. )هم داللت می« پوشاندن و مخفی كردن چيزي»اند در برخی از استعماالتش )مثال أدرجتُ الكتاب( بر و گفته

 (275ص ،2ج اللغة، المقایيس

و جایگاه است از این جهت كه با صعود به دست آید، و غالبا براي اشاره به منزلت برتر به كار « منزلت»به معناي « درجة»

است كه بيشتر « درجات»( و جمع آن 95)نساء/« ةدَرَجَ الْقاعِدینَ یعَلَ أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ الْمُجاهِدینَ اللَّهُ فَضَّلَ»رود: می

(؛ 163عمران/ه، آلاللَّ عِنْدَ دَرَجاتٌ هُمْ؛ 253، بقره/دَرَجاتٍ  بَعْضَهُمْ رَفَعَالت این ماده در قرآن به این صورت است )مثال: استعما

گویند؛ و « الدَرج»به معناي پيچيدن نامه و طومار و یا لباس هم به كار رفته است، چنانكه چيزي كه پيچيده شده را « درج»البته 

 (311ص القرآن، ألفاظ اش درهم پيچيده شد[ )مفرداترود ]= طومار زندگیراي مرگ به طور استعاري به كار میاز این جهت ب

 فی التحقيق) اند اصل این ماده داللت دارد بر حركت مخصوصی همراه با دقت و احتياط و به طور تدریجیو برخی گفته

 (191ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات

به كار رفته؛  «نیَعْلَمُو ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»در قرآن كریم تنها دوبار و به همين صورت كه  -« استدراج»اما 

  به چه معناست؟ دو احتمال مطرح شده است: - 44؛ قلم/182اعراف/

عنی آنها را همانند طوماري ی« یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»ممكن است از همان معناي پيچيده شدن باشد و تعبير 

 درهم می پيچيم كه كنایه از غافلگير كردن آنهاست؛ 

گيریم، كه در حقيقت نزدیك نمودن تدریجی آنها به چيزي یا به معناي این است كه آنها را درجه درجه ]= تدریجا[ می

 (312ص القرآن، ألفاظ داتشود[ )مفرها و نردبان ]كه تدریجی انجام میاست مانند باال و پایين آمدن از پله

اند، را به معناي هالكت دانسته« دروج»شود و در معناي مرگ و هالكت هم به كار برده می« درج»و با توجه به اینكه ماده 

 (185، ص1شهرآشوب، متشابه القرآن، جاند )ابنبرخی به سوي هالكت كشاندن دانسته

 تنها در همين سه صورت )درجة، درجات، نستدرج( به كار رفته است.بار آمده كه  20در قرآن كریم جمعا « درج»ماده 

 حدیث

 سوال شد.« استدراج»( از امام صادق ع درباره 1
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رگرم شود و سدهند تا اینكه بدانها شود پس به او مهلت، و مجددا نعمت میفرمودند: آن است كه بنده گناهی مرتكب می

 داند.رد استدراج قرار گرفته است از جایی كه نمیاز استغفار از گناهانش باز ماند؛ پس او مو

 452ص ،2ج الكافی،

 ابِهِأَصْحَ بَعْضِ عَنْ رِئَابٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مِيعاًجَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الِاسْتِدْرَاجِ؟ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ: قَالَ

 لَا حَيْثُ مِنْ مُسْتَدْرَجٌ فَهُوَ الذُّنُوبِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ عَنِ فَتُلْهِيهِ النِّعَمُ عِنْدَهَا لَهُ تُجَدَّدُ وَ لَهُ فَيُمْلَی الذَّنْبَ یُذْنِبُ الْعَبْدُ هُوَ فَقَالَ

 1.یَعْلَمُ

 

 ها استدراج نيست؟ایم و چه موقع، این نعمتگرفتار شده( چه موقع به استدراج 2

 الف. از رسول اهلل ص روایت شده است:

دهد، بدانيد كه آن استدراجی دهد و او همچنان به گناهانش ادامه میهنگامی كه دیدید خداوند به بنده آنچه دوست دارد می

 «نند به تدریج ]به سوي عذاب ابدي[ كشانيمآنان را از جایی كه ندا »براي اوست كه خداوند متعال فرمود: 

 75ص ،1ج ،(للدیلمی) الصواب إلی القلوب إرشاد

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ

 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ لَهُ اسْتِدْرَاجٌ ذَلِكَ أَنَّ فَاعْلَمُوا مَعْصِيَتِهِ عَلَی مُقِيمٌ هُوَ وَ یُحِبُّ مَا الْعَبْدَ یُعْطِی اللَّهَ رَأَیْتُمُ إِذَا ... وَ

 2.«یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ

والی گوید خدمت امام صادق ع عرض كردم من از خداوند عز و جل درخواست كردم كه مال و امب. عمر بن یزید می

اي اي به من دهد، خانهخانه ام كرد؛ از او خواستمام كند، روزيام كرد؛ از او خواستم كه فرزندي روزيام كند، روزيروزي

 ترسم نكند مبتال به استدراج شده باشم.ام كرد؛ میروزي

 امام ع فرمود: اما جایی كه حمد و سپاس خدا باشد استدراج نيست.

                                                      
 باشنداین روایات هم در همین مضمون می .1

 اللَّهِ  قَوْلِ عَنْ  ع للَّهِ ا عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مِهْرَانَ بْنِ  سَمَاعَةَ عَنْ  مَرْوَانَ نِبْ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 ،2ج الكافی،. )الذَّنْبِ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ عَنِ النِّعْمَةُ تِلْكَ تُلْهِیهِ مَعَهُ النِّعْمَةُ لَهُ دُفَتُجَدَّ الذَّنْبَ یُذْنِبُ الْعَبْدُ هُوَ قَالَ «یَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» جَلَّ وَ عَزَّ

 (452ص

 (510ص ،10ج البیان، مجمع) االستدراج فهو االستغفار فیدع نعمة له جدد ذنبا العبد أحدث إذا قال أنه( ع) اهلل عبد أبی عن روي

. المعاصى تجدید مع النعم لهم یجدد قال «مُونَ یَعْلَ ال حَیْثُ مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» تعالى قوله عن( ع) الحسن ابا سئلت: قال العباسى اخو ابراهیم بن عمرو

 (124ص عشر، الستة األصول)
 آمده است: 150خطبه البالغه،. از امیرالمومنین ع در فرازي از نهج 2

 اللَّهِ  عَلَى یَمُنُّوا لَمْ بِهِمْحَرْ لَقَاحِ  عَنْ  اشْتَالُوا وَ الْفِتَنِ إِلَى قَوْمٌ اسْتَرَاحَ وَ الْأَجَلُ اخْلَوْلَقَ  إِذَا حَتَّى الْغِیَرَ یَسْتَوْجِبُوا وَ الْخِزْيَ لِیَسْتَكْمِلُوا بِهِمْ الْأَمَدُ  طَالَ وَ

 .وَاعِظِهِمْ بِأَمْرِ لِرَبِّهِمْ دَانُوا وَ أَسْیَافِهِمْ عَلَى بَصَائِرَهُمْ  حَمَلُوا الْبَلَاءِ مُدَّةِ قِطَاعَانْ الْقَضَاءِ وَارِدُ وَافَقَ إِذَا حَتَّى الْحَقِّ فِی أَنْفُسِهِمْ بَذْلَ یَسْتَعْظِمُوا لَمْ  وَ بِالصَّبْرِ
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 97ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ نْعَ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِی بْنُا عَن أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 سَأَلْتُهُ  وَ  وَلَداً رَزَقَنِیفَ وَلَداً یَرْزُقَنِی أَنْ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّی وَ فَرَزَقَنِی مَالًا یَرْزُقَنِی أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّی ع اللَّهِ عَبْدِ  لِأَبِی قُلْتُ

 اسْتِدْرَاجاً. ذَلِكَ یَكُونَ أَنْ خِفْتُ قَدْ وَ فَرَزَقَنِی دَاراً یَرْزُقَنِی أَنْ

 .فَلَا الْحَمْدِ مَعَ اللَّهِ وَ أَمَا فَقَالَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 بيند؛ ها هراسان میها و سختیاي مردم! باید كه خداوند شما را در هنگام نعمت ترسان ببيند، همان گونه كه در نقمت

 آن را استدراج ندید از امر ترسناكی خود را ایمن دانسته؛  و در اموالش گشایشی داده شود كه را نآ

 .هدر داده است  [ رارفتیم آن اميد كه را یپاداشو آنكه در اموالش بر او تنگ گرفتند و آن را امتحان ندید آرزویی ]= 

 358البالغه، حكمتنهج

 ع: قَالَ وَ

 اسْتِدْرَاجاً  ذَلِكَ یَرَ فَلَمْ یَدِهِ ذَاتِ فِی عَلَيْهِ وُسِّعَ مَنْ إِنَّهُ فَرِقِينِ النَّقِمَةِ مِنَ یَرَاكُمْ كَمَا وَجِلِينَ النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهُ لِيَرَكُمُ النَّاسُ أَیُّهَا

 .مَأْمُولًا ضَيَّعَ فَقَدْ اخْتِبَاراً ذَلِكَ یَرَ فَلَمْ یَدِهِ ذَاتِ فِی عَلَيْهِ ضُيِّقَ مَنْ وَ مَخُوفاً أَمِنَ فَقَدْ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

 اما بعد! پس جایگاه مكر و خدعه در آتش است؛

 باشيد؛ حذر بر سطوتش و هيبت از و بيمناك، خدا از

انحراف و استدراج ]= دانند به از جایی كه نمی كه پسنددینم بندگان يبرا وعيدها و بيم و حجتها اتمام از پس خداوند

 یاد از را عهد به يوفا كه آنجا تا ،به بيراهه رود بنده سعی و تالش و بدین سبب ]= استدراج[ هالك تدریجی[ مبتال گردند؛

 خود كار به ؛برد بسرآن خبر مهم ]= قيامت[  از غفلت و گمان و آزرو در پيوسته ؛كندیم یخوب كاركه  پندارد لی خودشو ببرد

 غافالنهمراه با  برد؛وند وعده داده بسر میخدا ی كهمهلت در حالی كه در ،ت را درنورددهالكمسير  تمام جدیت با و د،زن هاگره

تحسين  را عياشان يظاهرساز و كند جدل خدا اطاعت سر بر مؤمنان با ،گذراندروزگار می گنهكاران باهمراه  و ،سرگرم است

 نماید؛می

 !پندارند حق به تقرّب مایه را آن و كنند، یبزرگ دیگران بر ناحق به است، دمساز شبهه با شاندلهای كه كسانيند اینها

از سر جهالت و  و سازند،می دگرگون را حكيمان كالم كنند،عمل می هوس این بدان سبب است كه آنان به هوا و

 چراغ نه ی،راه نشان نه ،هدفمندي راه نه دارند، ریا و قصد خودنمایی كار این از و نمایند،می  تحریفكورباطنی آن را 

 ی.راهنمائ
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 از را آنها و برگيرد، پرده كارشان عواقب و نتيجه از خداوند چون و ؛رسند خود ینهائ آبشخور به و رسد فرا اجل تا

 نهابدا ر دنيا[]د كه یآرزوهائ ؛ نه ازكنند پشت آورده رو آنچه به و آرند رو كرده پشت چهآن به آرد، بدر غفلت يسرپوشها

 و گردد، وبالشان ههم بلكه؛ برآوردندكام دل از آن  كه یحاجتهائ بدان نائل شدند و كه یهائخواستهنه از  ،سودي برند رسيدند

  .بگریزند دویدندیم بدنبالش آنچه از اینك

 ... خوانم كه غير او سودي ندهد وو به تقواپيشه كردن از خدایی می دهم،یم بيم لغزشگاه این از را شما من

 154ص العقول، تحف

 وعظه و ترهيبه و ترغيبه و ص حكمه من ع المؤمنين أمير عن روي و

 إِعْذَارِهِ  بَعْدَ لِعِبَادِهِ یَرْضَی لَا اللَّهَ إِنَّ  حَذَرٍ عَلَی صَوْلَتِهِ مِنْ  وَ وَجَلٍ عَلَی اللَّهِ مِنَ َفكُونُوا النَّارِ فِی الْخَدِیعَةَ وَ  الْمَكْرَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 صُنْعاً  أَحْسَنَ قَدْ أَنَّهُ یَظُنَّ وَ بِالْعَهْدِ اْلوَفَاءَ یَنْسَی حَتَّی الْعَبْدِ سَعْیُ یَضِلُّ لِهَذَا وَ یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ  مِنْ اسْتِدْرَاجاً  وَ اسْتِطْرَاداً إِنْذَارِهِ وَ

 عَلَی اللَّهِ مِنَ مُهْلَةٍ فِی هُوَ وَ جَهْدٍ بِكُلِّ یُهْلِكُهُا وَ الْعُقَدَ نَفْسِهِ عَلَی یَعْقِدُ النَّبَإِ مِنَ جَاءَهُ عَمَّا غَفْلَةٍ وَ رََجاءٍ وَ ظَنٍّ فِی كَذَلِكَ یَزَالُ لَا وَ

 شَرَحَتْ  قَوْمٌ فَهَؤُلَاءِ  الْمُتْرَفِينَ تَمْوِیهَ یَسْتَحْسِنُ وَ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهِ طَاعَةِ  فِی یُجَادِلُ وَ الْمُذْنِبِينَ  مَعَ  یَغْدُو وَ الْغَافِلِينَ مَعَ یَهْوِي عَهْدٍ

 حَرَّفُوهُ  وَ الْحُكَمَاءِ كَلَامَ غَيَّرُوا وَ بِالْهَوَي عَمِلُوا لِأَنَّهُمْ كَذَلِ وَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ أَنَّهَا حَسِبُوا وَ   بِالْفِرْیَةِ غَيْرِهِمْ عَلَی تَطَاوَلُوا وَ بِالشُّبْهَةِ قُلُوبُهُمْ

  وَارِدُوهُ هُمْ مَنْهَلٍ إِلَی وَ أَمَدِهِمْ إِلَی مَعْلُومٍ مَنَارٍ لَا وَ جَارِیَةٍ أَعْلَامٍ لَا وَ قَاصِدَةٍ  سُبُلٍ  بِلَا  الرِّیَاءَ وَ السُّمْعَةَ بِهِ طَلَبُوا وَ عَمًی وَ  بِجَهْلٍ

 بِمَا یَنْتَفِعُوا فَلَمْ مُقْبِلًا اسْتَدْبَرُوا وَ مُدْبِراً اسْتَقْبَلُوا غَفْلَتِهِمْ جَلَابِيبِ مِنْ اسْتَخْرَجَهُمْ  وَ  سِيَاسَتِهِمْ  ثَوَابِ عَنْ لَهُمْ اللَّهُ كَشَفَ إِذَا حَتَّی

  یَطْلُبُونَ  كَانُوا مِمَّا یَهْرُبُونَ فَصَارُوا وَبَالًا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ صَارَ وَ وَطَرِهِمْ مِنْ قَضَوْا مَا لَا وَ طَلِبَتِهِمْ مِنْ نَالُوا بِمَا لَا وَ أُمْنِيَّتِهِمْ مِنْ أَدْرَكُوا

 1 ...غَيْرُه یَنْفَعُ لَا الَّذِي اللَّه بِتَقْوَي آمُرُكُمْ وَ الْمَزَلَّةَ هَذِهِ أُحَذِّرُكُمْ إِنِّی وَ

                                                      
 آخرالزمان است:. این حدیث هم درباره سنت امهال و استدراج در  1

 389-386ص ،8ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی

 وَ ] ع الْمُؤْمِنِینَ  یرُ أَمِ خَطَبَ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ   سَعْدِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 ... بَعْدُ أَمَّا قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ ىأَثْنَ  وَ اللَّهَ فَحَمِدَ[  قَارٍ بِذِي خَطَبَ أَنَّهُ ذَكَرَ وَ الْإِسْنَادِ هَذَا بِغَیْرِ غَیْرُهُ رَوَاهَا

 رَسُولِهِ  وَ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ  مِنَ  أَكْثَرَ لَا وَ  الْبَاطِلِ مِنَ أَظْهَرَ لَا وَ  الْحَقِّ مِنَ  أَخْفَى ءٌشَیْ الزَّمَانِ  ذَلِكَ فِی لَیْسَ  زَمَانٌ بَعْدِي مِنْ عَلَیْكُمْ سَیَأْتِی إِنَّهُ ثُمَّ

 لَیْسَ  وَ  مَوَاضِعِهِ عَنْ حُرِّفَ  إِذَا الْكِتَابِ  مِنَ ثَمَناً أَغْلَى لَا وَ  بَیْعاً أَنْفَقَ سِلْعَةٌ  لَا وَ تِلَاوَتِهِ حَقَّ  تُلِیَ إِذَا الْكِتَابِ مِنَ  أَبْوَرَ  سِلْعَةٌ الزَّمَانِ  ذَلِكَ أَهْلِ عِنْدَ لَیْسَ  وَ ص

 الزَّمَانِ ذَلِكَ فِی الضَّلَالِ عِنْدَ الْهُدَى مِنَ  أَنْكَى عُقُوبَةٌ لَا وَ أَنْكَرَ فَاحِشَةٌ فِیهَا لَیْسَ وَ الْمُنْكَرِ مِنَ أَعْرَفَ لَا وَ الْمَعْرُوفِ مِنَ أَنْكَرَ هُوَ ءٌشَیْ الْبِلَادِ فِی لَا وَ الْعِبَادِ فِی

 كانُوا وَ  بِالْبَخْسِ فَبَاعُوهُ تَكْذِیباً وَ كَذِباً الْكِتَابِ بِتَحْرِیفِ عَمِلُوا وَ الْآبَاءِ مِنَ ذَلِكَ تَوَارَُثوا وَ الْأَهْوَاءُ بِهِمُ تَمَالَتْ حَتَّى حَفَظَتُهُ تَنَاسَاهُ وَ حَمَلَتُهُ الْكِتَابَ نَبَذَ فَقَدْ

 وَاهاً الصَّاحِبَانِ ذَانِكَ فَحَبَّذَا مُؤْوٍ یَأْوِیهِمَا لَا وَاحِدٍ طَرِیقٍ فِی مُصْطَحِبَانِ صَاحِبَانِ وَ مَنْفِیَّانِ طَرِیدَانِ الزَّمَانِ ذَلِكَ فِی الْكِتَابِ أَهْلُ وَ فَالْكِتَابُ -الزَّاهِدِینَ  مِنَ فِیهِ

 اجْتَمَعَا إِنِ وَ الْهُدَى تُوَافِقُ لَا الضَّلَالَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ وَ مَعَهُمْ لَیْسُوا وَ مَعَهُمْ وَ فِیهِمْ لَیْسُوا وَ النَّاسِ فِی الزَّمَانِ ذَلِكَ فِی الْكِتَابِ أَهْلُ وَ فَالْكِتَابُ - لَهُ  یَعْمَلَانِ لِمَا وَ لَهُمَا

 لَیْسَ  وَ الْكِتَابِ أَئِمَّةُ كَأَنَّهُمْ الْقَتْلِ وَ الرِّشَا وَ الْمُنْكَرِ وَ بِالْمَكْرِ فِیهِمْ یَعْمَلُ مَنْ دِینِهِمْ أَمْرَ وَ أَمْرَهُمْ وَلَّوْا قَدْ  الْجَمَاعَةِ عَنِ افْتَرَقُوا وَ الْفُرْقَةِ عَلَى الْقَوْمُ اجْتَمَعَ قَدِ وَ

 حَتَّى جَالِساً یَطْمَئِنُّ فَلَا الْقُرْآنِ حِكَمِ مِنْ یَسْمَعُ لِمَا الدَّاخِلُ یَدْخُلُ  زَبْرَهُ وَ خَطَّهُ إِلَّا الْكِتَابِ مِنَ یَعْرِفُوا لَمْ وَ اسْمُهُ إِلَّا الْحَقِّ مِنَ عِنْدَهُمْ یَبْقَ لَمْ إِمَامَهُمْ الْكِتَابُ

 مَلِكٍ  عُهُودِ إِلَى مَلِكٍ عُهُودِ مِنْ وَ مَلِكٍ طَاعَةِ إِلَى مَلِكٍ طَاعَةِ مِنْ  وَ مَلِكٍ وَلَایَةِ  إِلَى مَلِكٍ وَلَایَةِ مِنْ وَ مَلِكٍ دِینِ إِلَى مَلِكٍ دِینِ مِنْ یَنْتَقِلُ الدِّینِ مِنَ یَخْرُجَ

 مِنْهُ ءٍشَیْ عَنْ یَضْرِبْ لَمْ  الْكِتَابُ  وَ بِالْجَوْرِ دَانُوا وَ  الْمَعْصِیَةِ فِی تَوَالَدُوا حَتَّى الرَّجَاءِ  وَ بِالْأَمَلِ مَتِینٌ  كَیْدَهُ إِنَّ وَ یَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ تَعَالَى اللَّهُ فَاسْتَدْرَجَهُمُ 
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 «الْحَدیثِ بِهذَا یُكَذِّبُ مَنْ وَ فَذَرْنی( »1

كند و به پيامبرش هاي اتمام حجت با این منكران حقيقت طی شد، خداوند باب تهدید را باز میبعد از اینكه انواع راه

ار بكش و دلمشغول خودت كن كنند با من تنها بگذار و كار آنها را به من واگذار و دیگرفرماید اینها كه قرآن را تكذیب میمی

 (510، ص10البيان، جآنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم. )مجمع

 ثمره اجتماعی

 سر است كه دیگر از دست مبلغ كاري ساخته نيست.در مقام تبليغ دین، گاهی مخاطب بقدري لجوج و خيره

مام تالشمان را تدهد. البته ما ابتدا باید نمی به تعبير دیگر، در مورد برخی اشخاص، هيچ تالشی براي هدایتشان نتيجه

ا واگذار كنيم؛ و این گونه نيست انجام دهيم، اما اگر تمام آنچه در توانمان بود انجام دادیم و او به راه نيامد، كار او را باید به خد

 كه در مورد هركسی موظف باشيم همواره و تا آخر عمر درصدد هدایتشان برآیيم.

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ دْرِجُهُمْسَنَسْتَ» (2

خواهد اي دارند و هرچه دلشان میكنندگان و دشمنان حق و حقيقت و برخی گناهكاران زندگی معمولیاینكه تكذیب

، اندنت استدراج شدهشود، بدین معنا نيست كه حتما مورد توجه و عنایت خدایند؛ خير؛ بسياري از مواقع، مبتال به سبرآورده می

 یعنی خداوند آنها را در نعمتها رها كرده تا طغيانشان به نهایت خود برسد و به طور كامل نابود شوند.

 یادمان باشد: 

ی در هر مسيري اقتضاي رحمانيت خداوند و اختيار دادن او به بشر در دنيا، آن است كه وسایل حركت را در اختيار هركس

 بندد!بخواهد به جهنم برود، خدا راه او را نمیخواهد بپيماید قرار دهد. اگر كسی كه می

 شبهه

 ر آنان ببندیم؟اگر خداوند راه جهنم رفتن بر مردمان را نبسته است، آیا ما حق داریم به اسم نهی از منكر، راه را ب

                                                      
 الْهُدَى مِنَ فِیهَا بُدِّلَ قَدْ  الْهُدَى مِنَ خَرِبَةٌ الضَّلَالَةِ مِنَ  عَامِرَةٌ الزَّمَانِ ذَلِكَ فِی مَسَاجِدُهُمْ   اللَّهِ  لِغَیْرِ أَدَانُوا وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ دِینِ بِغَیْرِ دَانُوا قَدْ تَائِهِینَ ضُلَّالًا صَفْحاً 

 وَ إِلَیْهَا مَشَى مَنْ  إِلَّا الْعَظِیمِ بِاللَّهِ كُفْرٌ إِلَیْهَا شْیُالْمَ وَ مَسَاجِدِهِمْ فَحُضُورُ  تَعُودُ إِلَیْهِمْ وَ الضَّلَالَةُ جَرَتِ  عِنْدِهِمْ مِنْ خَلِیقَتِهِ وَ اللَّهِ  خَلْقِ أَخَائِبُ عُمَّارُهَا وَ فَقُرَّاؤُهَا

 إِلَى یَدْعُونَ لَا وَ حُدُودُهُ تُعُدِّیَتْ وَ اللَّهِ سُنَّةُ بُدِّلَتْ قَدْ الضَّلَالَةِ مِنَ عَامِرَةً الْهُدَى مِنَ خَرِبَةً النَّحْوِ ذَلِكَ عَلَى فِعَالِهِمْ مِنْ مَسَاجِدُهُمْ فَصَارَتْ بِضَلَالِهِمْ عَارِفٌ هُوَ

 مَا قَبْلُ مِنْ وَ الْعِلْمِ عَنِ بِالْجَهْلِ اسْتَغْنَوْا وَ اْلجُحُودِ وَ بِاالفْتِرَاءِ اللَّهَ أَتَوُا قَدْ شَهِیداً ذَِلكَ عَلَى مِنْهُمْ الْقَتِیلَ یَدْعُونَ بِذِمَّةٍ یُوفُونَ لَا وَ ءَالْفَیْ یَقْسِمُونَ لَا وَ الْهُدَى

 عَلَیْهِ  عَزِیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ  رَسُولًا إِلَیْكُمْ  جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ قَدْ  وَ السَّیِّئَةَ الْعُقُوبَةَ  الْحَسَنَةِ فِی جَعَلُوا وَ -فِرْیَةً اللَّهِ عَلَى صِدْقَهُمْ سَمَّوْا وَ  مُثْلَةٍ  كُلَّ بِالصَّالِحِینَ  مَثَّلُوا

 عَرَبِیًّا قُرْآناً حَمِیدٍ  حَكِیمٍ  مِنْ تَنْزِیلٌ خَلْفِهِ  مِنْ ال وَ  یَدَیْهِ  بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ یَأْتِیهِ ال َعزِیزاً كِتَاباً عَلَیْهِ أَنْزَلَ وَ ص رَحِیمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِینَ   عَلَیْكُمْ حَرِیصٌ عَنِتُّمْ  ما

 تَغْطِیَةُ  وَ أَمَِلهِمْ أَمَدُ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ أَهْلَكَ فَإِنَّمَا الْأَجَلُ  عَلَیْكُمُ یَطُولَنَّ لَا وَ الْأَمَلُ یُلْهَِینَّكُمُ فَلَا الْكافِرِینَ  عَلَى الْقَوْلُ  یَحِقَّ وَ  حَیًّا كانَ مَنْ لِیُنْذِرَ -عِوَجٍ ذِي غَیْرَ

 النَّقِمَةُ  وَ الْقَارِعَةُ مَعَهُ تَحُلُّ وَ التَّوْبَةُ عَنْهُ تُرْفَعُ وَ الْمَعْذِرَةُ عَنْهُ تُرَدُّ  الَّذِي  الْمَوْعُودُ بِهِمُ نَزَلَ حَتَّى عَنْهُمْ الْآجَالِ
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ست؛ اما ما به خداپاسخ ساده این است كه ما خدا نيستيم؛ و كار خدا لزوما وظيفه ما نيست؛ برخی امور اقتضاي خداییِ 

 عنوان بنده وظيفه دیگري داریم.

وند در جهان اما پاسخ تفصيلی این است كه در این سوال، بين اقتضائات نظام تكوین )اراده تكوینی خدا، و آنچه خدا

نهی از  خارج محقق فرموده( با اقتضائات نظام تشریع )دستور خدا، كه براي پيمودن مسير سعادت است( خلط شده است.

 ست.امنكر، خواست، اراده، و دستور همان همان خدایی است كه در نظام تكوین راه جهنم رفتن را هم باز گذاشته 

ه انسانها بتوانند كبه تعبير دیگر، اقتضاي اینكه خدا به انسان اختيار بدهد، این است كه نظام تكوین را طوري قرار دهد 

يمودن راه بهشت ادت برسد این است كه خداوند با اراده تشریعی خود نحوه پجهنم هم بروند؛ اما اقتضاي اینكه انسان به سع

 را به ما نشان دهد و ما را از ورود در جهنم برحذر دارد. 

زندگی سعادتمندانه آن است كه انسان، بر اساس دستورات خدا )اراده تشریعی او( رفتار كند نه اینكه به بهانه اختياري كه 

 دستورات خدا را عمل نماید.خدا به او داده، خالف 

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ الْحَدیثِ بِهذَا یُكَذِّبُ مَنْ وَ فَذَرْنی( »3

الغير آورد چرا با اینكه چمله اول را به صورت متكلم وحده آورد )او را به من واگذار(، جمله دوم را به صورت متكلم مع

 كشانيم(؟می)آنان را به استدراج 

نوعی عظمت نهفته است و در این مساله )سنت استدراج و نعمت دادنی كه تدریجا « الغير: مامتكلم مع»الف. در تعبير 

 (396، ص19شخص را به هالكت بكشاند( مالئكه موكل هم در كارند. )الميزان، ج

 ب. ...

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ( »4

از جایی كه »پيماید، این گونه نيست كه خودش متوجه شود. بسياري از اوقات ه بدبختی و هالكت را میكسی كه را

 افتد.آن هم به صورت تدریجی به وادي هالكت می« داندنمی

 ثمره اخالقی

 شود.كسی كه سنت استدراج را جدي بگيرد، هيچگاه از مراقبه و محاسبه نفس غافل نمی

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ مْسَنَسْتَدْرِجُهُ( »5

 (188، ص10زود قضاوت نكنيد و هر رفاهی را نشانه سعادت ندانيد. )تفسير نور، ج

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ( »6
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 (188، ص10بزرگترین خطر آن است كه انسان از آن غافل باشد و به فكر چاره نباشد. )تفسير نور، ج

 

 

 25/5/1396                                                       مَتینٌ  كَیْدي إِنَّ  لَهُمْ أُمْلی وَ   45 آیه( 68) قلم سوره( 510

 ترجمه

 دهم! بدستی كه ترفند]هاي[ متين ]محكم و استوار[ است.و مهلتشان می

 حدیث

 .كردم ركت بود شما با خالیق دشمنترین از كه را قيام ابن من: كردم عرض ع رضا امام به گوید می حسن بن ( حسين1

 !بود بدتر او براي[ او با مدارایت و او با تو بودن همراه]=  آن: فرمود حضرت

 !است عجيب شنيدم شما از كه سخنی این چقدر. شوم فدایتان: گفتم

 سرپيچی او و داد دستوري او به خدا و بود او قرب در و جل و عز خداوند جوار در كه است ابليس آن از عجيبتر فرمود

( دادن مهلت) امالء از شدیدتر چيزي با خداوند و داد؛ مهلت او به خداوند پس شد كافران از و شمرد بزرگ را خود و كرد

 .است نكرده عذاب امالء از شدیدتر چيزي به را آنها كه سوگند خدا به! حسين .است نكرده عذاب

 829-828ص ،2الكشی، ج رجال

: قَالَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ االدمی، زِیَادٍ بْنِ  سَهْل سعيد أبو حدثنی: قال حَمَّارٍ بْنُ خَلَفُ صالح أبو 

 كَ.لَ اللَّهِ خَلْقِ أَعْدَي مِنْ قِيَامَا ابْنَ تَرَكْتُ ع: إِنِّی الرِّضَا الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ

 لَهُ! رٌّشَ ذَلِكَ قَالَ

 فِدَاكَ! جُعِلْتُ مِنْكَ  أَسْمَعُ مَا أَعْجَبَ مَا قُلْتُ

 اللَّهُ  فَأَمْلَی الْكَافِرِینَ مِنَ كَانَ وَ تَعَزَّزَ وَ فَأَبَی فَأَمَرَهُ مِنْهُ الْقُرْبِ ِفی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ جِوَارِ فِی كَانَ إِبْلِيسُ ذَلِكَ مِنْ أَعْجَبُ قَالَ

  1.الْإِمْلَاءِ مِنَ أَشَدَّ ءٍبِشَیْ اللَّهُ عَذَّبَهُمُ مَا حُسَيْنُ یَا اللَّهِ وَ الْإِمْلَاءِ مِنَ أَشَدَّ ءٍبِشَیْ  اللَّهُ عَذَّبَ مَا اللَّهِ وَ لَهُ

 

                                                      
 هم گذشت: 1حدیث 508نیز در همین راستا قابل توجه است. البته شبیه اینها در جلسه 354ص ،(للصدوق) . این سه روایت در التوحید 1

 هِشَامِ عَنْ الْحَكَمِ نِبْ عَلِیِّ عَنْ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ عِمْرَانَ نِبْ یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ مَهُرَحِ أَبِی

 .الِابْتِلَاءُ وَ الْمَنُّ فِیهِ لِلَّهِ وَ إِلَّا بَسْطٍ  لَا وَ قَبْضٍ مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ

 عَبْدِ أَبِی عَنْ الطَّیَّارِ دٍمُحَمَّ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ نِبْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ وَ مَشِیَّةٌ فِیهِ  لِلَّهِ وَ إِلَّا بَسْطٍ لَا وَ قَبْضٍ مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَّارِالطَّ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .قَضَاءٌ وَ ابْتِلَاءٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ فِیهِ وَ إِلَّا عَنْهُ نَهَى أَوْ بِهِ  اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا بَسْطٌ أَوْ قَبْضٌ فِیهِ ءٌشَیْ  لَیْسَ: قَالَ
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 :است شده روایت ع صادق امام ( از2

 گردد یم دامنگيرش اي سختی آن پی در ، شود می مرتكب گناهی او وقتی بخواهد را اش بنده خير خداوند كه هنگامی

 افتد؛ می كردن استغفار  یاد به و

 فرستد یم نعمتی آن پی در شود می مرتكب گناهی بنده آن كه هنگامی بخواهد شر اش بنده براي خداوند كه هنگامی و

 تدریجا را آنان وديبز: فرماید می كه است جل و عز خداوند سخن همان این و دهد ادامه را گناه آن و برود یادش از استغفار تا

 .معصيت هنگام در نعمتها با یعنی دانند؛ نمی كه جایی از كشانيم هالكت به

 561ص ،2ج الشرائع، ؛ علل452ص ،2ج الكافی،

 عَبْدِ  أَبُو قَالَ قَالَ السِّمْطِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ع: اللَّهِ

 لِيُنْسِيَهُ  بِنِعْمَةٍ أَتْبَعَهُ باًذَنْ فَأَذْنَبَ شَرّاً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا وَ الِاسْتِغْفَارَ رُهُیُذَكِّ وَ بِنَقِمَةٍ أَتْبَعَهُ ذَنْباً فَأَذْنَبَ خَيْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ

 .الْمَعَاصِی عِنْدَ بِالنِّعَمِ «یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ بِهَا یَتَمَادَي وَ الِاسْتِغْفَارَ

 

 :است شده روایت ع المومنين امير ( از3

 گردیده؛ مبتال( هالكت سوي به تدریجی سير) استدراج به شده او حق در كه احسانی با كه كسی بسيار چه

 شده؛ مغرور اند پوشانده را گناهش اینكه خاطر به كه اي بنده بسيار چه و

 است گردیده لغزش و فتنه دچار اند گفته نيك او از آنكه خاطر به كه اي بنده بسيار چه و 

 .است نكرده مبتال( دادن مهلت) امالء مثل[ مصيبتی]= چيزي با را هيچكس سبحان خداوند و

 260و  116البالغه، حكمت نهج

 1.الْإِمْلَاءِ بِمِثْلِ أَحَداً سُبْحَانَهُ اللَّهُ ابْتَلَی مَا وَ فِيهِ الْقَوْلِ بِحُسْنِ مَفْتُونٍ وَ عَلَيْهِ بِالسِّتْرِ مَغْرُورٍ وَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ مُسْتَدْرَجٍ مِنْ كَمْ

                                                      
 .است شده روایت عبارت این شبیه نیز  ع صادق امام و  ع سجاد امام از.  1

. إِلَیْهِ  حْسَانِبِالْإِ مُسْتَدْرَجٍ  مِنْ كَمْ وَ  عَلَیْهِ السَّتْرِ بِحُسْنِ ورٍمَغْرُ مِنْ  كَمْ  وَ فِیهِ  الْقَوْلِ  بِحُسْنِ  مَفْتُونٍ مِنْ  : كَمْع الحسین بن علی العابدین روي عن االمام سید

 (281ص العقول، تحف)

 أَنْعَمَ  قَدْ  بِمَا غْرُورٍ مَ مِنْ كَمْ : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  غِیَاثٍ بْنِ  حَفْصِ عَنْ  قَرِيِّالْمِنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ الْقَاسِمِ  عَنِ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 (452ص ،2ج الكافی،. )لَیْهِعَ النَّاسِ بِثَنَاءِ مَفْتُونٍ مِنْ كَمْ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ بِسَتْرِ مُسْتَدْرَجٍ مِنْ كَمْ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 تر چنین روایت شده است:به طور تفصیلی 82-81ص ،5ج و از خود امیرالمومنین ع هم در الكافی،

 یَجْعَلْ لَمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ یَقِیناً عِلْماً اعْلَمُوا یَقُولُ مَا كَثِیراً ع الْمُؤْمِنِینَ مِیرُأَ كَانَ قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ أَبِیهِ عَنْ جُمْهُورٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 سُمِّیَ  مَا یَبْلُغَ أَنْ حِیلَتِهِ ةِقِلَّ وَ ضَعْفِهِ فِی الْعَبْدِ مِنَ یَحُلْ  لَمْ وَ الْحَكِیمِ الذِّكْرِ  فِی هُلَ سُمِّیَ مَا یَسْبِقَ أَنْ مُكَابَدَتُهُ كَثُرَتْ وَ حِیلَتُهُ عَظُمَتْ وَ جَهْدُهُ اشْتَدَّ إِنِ وَ لِلْعَبْدِ

 لِهَذَا الْعَالِمُ  وَ مَنْفَعَتِهِ  فِی رَاحَةً  نَّاسِال أَعْظَمُ بِهِ الْعَامِلُ لِهَذَا فَالْعَالِمُ لِحُمْقِهِ نَقِیراً امْرُؤٌ تَقِصِیَنْ لَمْ وَ بِحِذْقِهِ نَقِیراً  امْرُؤٌ یَزْدَادَ لَنْ إِنَّهُ النَّاسُ أَیُّهَا الْحَكِیمِ الذِّكْرِ فِی لَهُ

 قَصِّرْ وَ سَعْیِكَ مِنْ اعِیالسَّ  أَیُّهَا فَأَفِقْ لَهُ مَصْنُوعٌ النَّاسِ  فِی مَغْرُورٍ رُبَّ وَ إِلَیْه نِبِالْإِحْسَا مُسْتَدْرَجٌ عَلَیْهِ نْعَمٍ مُ رُبَّ وَ مَضَرَّتِهِ فِی شُغُلًا النَّاسِ أَعْظَمُ لَهُ التَّارِكُ

 ... ص نَبِیِّهِ لِسَانِ عَلَى جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ جَاءَ فِیمَا تَفَكَّرْ وَ غَفْلَتِكَ  سِنَةِ مِنْ انْتَبِهْ وَ عَجَلَتِكَ مِنْ
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 است شده روایت ع صادق امام ( از4

 عروج مانآس به سپس و كرد درنگ زمين در طوالنی زمانی او و فرستاد زمين به را اي فرشته تعالی و تبارك خداوند

 دیدي؟ چه: شد گفته او به .نمود

 می را تو زيرو و بود نعمت در غرق دیدم را اي بنده كه بود این دیدم كه چيزي عجيبترین و دیدم فراوانی عجایب گفت

 .كردم تعجب تو درباره تو بردباري و تو به جسارتش از. كرد می ربوبيت ادعاي و خورد

 !كردي؟ تعجب او درباره بردباریم از پس،: فرمود جل عزو خداوند

 ! پروردگارا آري، گفت

 نخواسته يزيچ دنيا از و نرسيده او به آسيبی اندك مدت این در و ام داده مهلت كه است سال چهارصد را او من: فرمود

 .است نشده ناگوار او بر هایش آشاميدنی و خوردنی مدت این در و رسيده بدان مگر

 42-41ص ،1ج الخصال،

 عَنْ الْبَرْقِیِّ للَّهِا عَبْدِ أَبِی بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ عَمِّی حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی نْعَ زِیَادٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ

 عَجَائِبَ  رَأَیْتُ قَالَفَ رَأَیْتَ مَا لَهُ فَقِيلَ السَّمَاءِ إِلَی عَرَجَ ثُمَّ وِیلًاطَ دَهْراً فِيهَا فَلَبِثَ الْأَرْضِ إِلَی مَلَكاً أَهْبَطَ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 حِلْمِكَ ِمنْ وَ كَعَلَيْ جُرْأَتِهِ مِنْ فَعَجِبْتُ الرُّبُوبِيَّةَ یَدَّعِی وَ زْقَكَرِ یَأْكُلُ نِعْمَتِكَ فِی مُتَقَلِّباً عَبْداً رَأَیْتُ أَنِّی رَأَیْتُ  مَا أَعْجَبُ وَ كَثِيرَةً

 الدُّنْيَا مِنَ یُرِیدُ  الَ وَ عِرْقٌ عَلَيْهِ یَضْرِبُ لَا سَنَةٍ أَرْبَعَمِائَةِ مْهَلْتُهُأَ قَدْ  قَالَ رَبِّ  یَا نَعَمْ قَالَ عَجِبْتَ حِلْمِی فَمِنْ  جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ عَنْهُ

 .مَشْرَبٌ لَا وَ مَطْعَمٌ فِيهَا عَلَيْهِ یَتَغَيَّرُ لَا وَ نَالَهُ إِلَّا شَيْئاً

 

 :است شده روایت ع اميرالمؤمنين از( 5

 تو كه حالی رد دارد می گسيل تو سوي به پياپی را نعمتها - است منزه كه- پرودگارنت دیدي كه هنگامی! آدم فرزند اي

 .بترس و باش برحذر او[ مكر] از كنی، می معصيتش

 25حكمتالبالغه،  نهج

 1.فَاحْذَرْهُ تَعْصِيهِ أَنْتَ وَ نِعَمَهُ عَلَيْكَ یُتَابِعُ سُبْحَانَهُ رَبَّكَ رَأَیْتَ إِذَا آدَمَ ابْنَ یَا ع قَالَ

 تدبر

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »1

 دهد، اصال به معناي این نيست كه خدا از او راضی است!اینكه خدا به كسی مهلت می

                                                      
 آمده است: 30حكمت البالغه، . همچنین در نهج 1

 .غَفَر قَدْ كَأَنَّهُ حَتَّى سَتَرَ لَقَدْ فَوَاللَّهِ الْحَذَرَ الْحَذَرَ ع قَالَ وَ
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 (188، ص10هاي الهی، تدبيري براي هالكت بدكاران است. )تفسير نور، ج مهلت

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ( »2

 مقصود از این تعبير چيست؟

( و علت 776، ص4البيان، جتواند از تحقق آن ممانعت كند. )مجمعاست و هيچ مانعی نمی« منيع»الف. یعنی عذاب من 

، 5آید. )البحر المحيط، جكنند بر آنها فرو مین است كه از جایی كه حسابش را نمیتعبير كرده ای« كيد»اینكه از عذاب به 

 (؛ یعنی مقصود از این تعبير این است كه: این گونه نيست كه وقتی مهلت بدهم اینها از عذاب من بتوانند فرار كنند.234ص

كر است از این جهت كه ظاهرش احسان و م« كيد»دهد شبيه می خواهد نشان دهد كاري كه خدا با آنها انجام می ب.

 (234، ص5است اما باطنش خذالن و بدبختی است. )البحر المحيط، ج

 (188، ص10شود اما تدبير الهی محكم است. )تفسير نور، جهاي بشري خنثی میج. توطئه

المومنين ع، خدا كسی است هاي آن پی نبریم؛ لذا به تعبير اميرد. تدبير خداوند بسيار پيچيده است، هرچند ما به ظرافت

 الْمَرْهُوبُ  النِّقَمِ مَعَ الْمَأْمُولُها هم نباید خوف از او را كنار گذاشت: )ها نباید اميد به او را از دست داد؛ و در نعمتكه در سختی

 (65البالغه، خطبه، نهجالنِّعَمِ مَعَ

 ه. ...

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »3

الغير )ما( آورد، دوباره این آیه و سنت امالء )= اینكه آخرین جمله آیه قبل )= بحث استدراج( را با تعبير متكلم معچرا با 

 مهلت دادن( را دوباره با متكلم وحده )من( تعبير كرد؟!

چنانكه فرمود  شودالف. امالء )= مهلت دادن( تاخير انداختن اجل است؛ و اجل در قرآن كریم به غير خدا نسبت داده نمی

ها( فرشتگانی هم مامور هستند. ( در حالی كه در استدراج )ادامه دادن افاضه نعمت2)أنعام/ «عِنْدَهُ مُسَمًّی أَجَلٌ  وَ أَجَلًا قَضی ثُمَّ»

 (396، ص19؛ و ج347ص ،8ج)الميزان، 

( در واقع، با این تعبير، 347، ص8ب. این تعبير داللتش بر محروم شدن آنها از رحمت الهی شدیدتر است )الميزان، ج

 (3و حدیث 1چه عذاب شدیدي است. )حدیث –برخالف تصور اغلب انسانها  –خواهد نشان دهد كه این سنت امالء می

 ج . ...

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »4

كنند، اي در مقابل حق و حقيقت ایستاده و حق را تكذیب میبينيم كه عدهبينيم یا میما انسانها وقتی ظلم و گناهی می

ترسيم موقعيت از دست خواهد خداوند خيلی سریع آن را تالفی كند. این عجله كردن ما ریشه در این دارد كه میدلمان می

 (.4هایی )حدیثدهد؛ آن هم چه مهلتتواند فرار كند؛ و لذاست كه او مهلت میبرود. اما هيچكس و هيچ چيز از خدا نمی
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 به تعبير زیباي امام سجاد ع:

 الظُّلْمِ  لَیإِ یَحْتَاجُ إِنَّمَا وَ الْفَوْتَ، یَخَافُ مَنْ یَعْجَلُ مَاإِنَّ وَ عَجَلَةٌ، نَقِمَتِكَ فِی لَا وَ ظُلْمٌ، حُكْمِكَ فِی لَيْسَ أَنَّهُ عَلِمْتُ قَدْ وَ  

تو ظلمی هست و نه در به سختی افكندن )عذاب  و دانستم كه نه در حكم .كَبِيراً عُلُوّاً ذَلِكَ عَنْ إِلَهِی یَا تَعَالَيْتَ قَدْ وَ الضَّعِيفُ،

ضعيف  د كهاست؛ و كسی به ظلم كردن نياز دار« از دست رفتن»كند كه نگران اي است؛ همانا كسی عجله میدادن( تو عجله

 (48دعاء السجادیة، )الصحيفةاز اینها بسيار برتري  –خدایا  –است، و تو 

 

 

 26/5/1396                           مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ  مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ   46 هی( آ68قلم )سوره ( 511

 ترجمه

 تاوان ]آن[ گرانبارند؟!طلبی كه آنان زیر بار یا ]مگر[ از آنان مزدي می

 نکات ترجمه

 «مَغْرَمٍ»

عناي آن چيزي به م« غُرم( »419ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمكند بر همراهی و مالزمت؛ )در اصل داللت می« غرم»ماده 

 لقرآن،ا فاظأل گيرد بدون اینكه خودش ضرر یا خسازتی به دیگران زده باشد )مفرداتاست كه انسان اداي آن را برعهده می

اند كه ري دانسته( و ظاهرا بر همين اساس است كه برخی اصل این ماده را به معناي التزام و تعهد به اداي چيزي یا كا606ص

 القرآن كلمات فی التحقيقاند )كردهمعرفی« تاوان»آن كار به خودي خود بر او واجب و الزم نبوده؛ و آن را معادل كلمه فارسی 

 (213ص ،7ج الكریم،

 1(606ص القرآن، ألفاظ گویند كه دِین )بدهی(اي برعهده اوست )مفردات( به كسی می60؛ توبه/الْغارِمِين)« غارم»و « غریم»

در جایی است كه شخص بدون « غُرم»گویند، بلكه نمی« غرم»اي اند كه به هر بدهكاريگفته« دین»و « غُرم»و برخی در تفاوت 

اش اي برعهدهباشد )مثال قرض گرفته یا خسارتی به كسی زده باشد( مسئوليت پرداخت بدهیاینكه خودش اقدامی انجام داده 

گيرد آمده، مانند جایی كه شخصی ولی و سرپرست شخص دیگري است ویا به هر دليلی اداي دِینِ كس دیگري را برعهده می

 (214ص ،7ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق)

ع، آن عذاب و شري است ( و در واق65/غَراماً؛ فرقان كانَ عَذابَها رسد )إِنَّست كه به انسان میآن شدت و مصيبتی ا« غَرام»

 (126ص ،6ج البحرین، مجمع ؛418ص ،4ج العين، كتاب) كه دائما همراه انسان باشد

 (214ص ،7ج التحقيق،و تاوان است. )« غرامت»( مصدر ميمی و به معناي 46؛ قلم/40؛ طور/98)توبه/« مَغرَم»

؛ مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ مُونَ لَمُغْرَ باشد )إِنَّااسم مفعول آن می« مُغرَم»دار( كردن است و یعنی كسی را بدهكار )غرامت« اغرام»

 (214ص ،7ج التحقيق،( )66واقعه//

                                                      
 داده به كسی هم كه طلبكار است هم غریم گویند.البته غریم هم در معناي اسم فاعل است و هم در معناي اسم مفعول و لذا راغب اصفهانی توضیح  1
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 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 6و مشتقات آن تنها همين « غرم»ماده 

 حدیث

هم و دینار دانسته، اندازد؛ و سومين آنها را محبت درومنين روایت شده است كه سه چيز انسان را به فتنه می( از اميرالم1

 توضيح دادند:

ار دردِ دین است؛ كسی كه درهم و دینار ]پول و طال و نقره[ را دوست بدارد بنده دنياست؛ و عيسی بن مریم ع فرمود: دین

بدگمان شوید[  كشد او را متهم بشمرید ]= به اودیدید كه طبيبی درد را به سوي خود میو عالِم طبيب دین است؛ پس هرگاه 

 و بدانيد كه او خيرخواه دیگران نيست.

 113ص ،1ج الخصال،

 عَبْدِ  أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عْدَآبَادِيُّالسَّ  الْحُسَيْنِ بْنُ لِیُّعَ  حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: الْمُؤْمِنِينَ يرُأَمِ  قَالَ قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ طَرِیفٍ بْنِ عْدِسَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ زِیَادِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَرْقِیُّ اللَّهِ

 عِيسَى قَالَ قَالَ وَ الدُّنْيَا عَبْدُ فَهُوَ الدِّرْهَمَ وَ الدِّینَارَ أَحَبَّ مَنْ 2ـ ...فَ الشَّيْطَانِ سَهْمُ هُمْ وَ الدِّرْهَمِ وَ الدِّینَارِ حُبُّ 1... ثَلَاثٌ الْفِتَنُ

 3.لِغَيْرِهِ نَاصِحٍ غَيْرُ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ فَاتَّهِمُوهُ نَفْسِهِ  إِلَى الدَّاءَ یَجُرُّ الطَّبِيبَ رَأَیْتُمُ فَإِذَا الدِّینِ طَبِيبُ الْعَالِمُ وَ الدِّینِ دَاءُ الدِّینَارُ ع مَرْیَمَ ابْنُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه: حضرت عيسی بن مریم ع به اصحابش فرمود:2

كنيد، در ري نمیرسد؛ اما براي آخرتتان كاتان بدون این كارها هم میكنيد، در حالی كه در دنيا روزيبراي دنيا كار می

 دهند؟! حالی كه در آخرت جز با عمل روزي نمی

                                                      
 وَ الشَّیْطَانِ فَخُّ هُوَ وَ الْخَمْرِ شُرْبُ وَ الشَّیْطَانِ سَیْفُ هُوَ وَ النِّسَاءِ حُبُّ.  1
 الْجَنَّة عَلَیْهِ حَرُمَتْ الْأَشْرِبَةَ أَحَبَّ مَنْ وَ  بِعَیْشِهِ یَنْتَفِعْ لَمْ النِّسَاءَ أَحَبَّ مَنْ.  2
 راهی را دین علم كه است كسی درباره همگی آن احادیث كه «بِهِ  الْمُبَاهِی وَ بِعِلْمِهِ الْمُسْتَأْكِلِ بَابُ » عنوان با هست بابی 46ص ،1ج الكافی، . در 3

 است و بویژه چهارمین حدیث آن مضمونی بسیار نزدیك به مضمون حدیث فوق دارد: داده قرار دنیاطلبی براي

 عَیَّاشٍ  أَبِی بْنِ انِأَبَ عَنْ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ جَمِیعاً أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ وَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ -1

 اللَّهُ  أَحَلَّ مَا عَلَى نْیَاالدُّ مِنَ اقْتَصَرَ فَمَنِ عِلْمٍ طَالِبُ وَ  دُنْیَا طَالِبُ یَشْبَعَانِ لَا مَنْهُومَانِ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ سَمِعْتُ قَالَ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ

 .حَظُّهُ فَهِیَ االدُّنْیَ  بِهِ أَرَادَ مَنْ وَ  نَجَا بِعِلْمِهِ عَمِلَ وَ أَهْلِهِ مِنْ لْعِلْمَا أَخَذَ مَنْ وَ یُرَاجِعَ أَوْ یَتُوبَ أَنْ إِلَّا هَلَكَ حِلِّهَا غَیْرِ مِنْ تَنَاوَلَهَا مَنْ  وَ سَلِمَ لَهُ

 أَرَادَ مَنْ : قَالَ  ع هِ اللَّ عَبْدِ  أَبِی عَنْ خَدِیجَةَ  أَبِی عَنْ  عَائِذٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ اءِالْوَشَّ عَلِیٍّ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ مُعَلَّى عَنْ  عَامِرٍ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ  الْحُسَیْنُ  -2

 .الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا خَیْرَ اللَّهُ أَعْطَاهُ ةِالْآخِرَ خَیْرَ  بِهِ أَرَادَ مَنْ  وَ نَصِیبٌ الْآخِرَةِ فِی لَهُ  یَكُنْ  لَمْ الدُّنْیَا لِمَنْفَعَةِ الْحَدِیثَ

 الدُّنْیَا لِمَنْفَعَةِ لْحَدِیثَا أَرَادَ مَنْ : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  غِیَاثٍ بْنِ  حَفْصِ  عَنْ  يِّالْمِنْقَرِ  عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ -3

 .نَصِیبٌ الْآخِرَةِ فِی لَهُ  یَكُنْ  لَمْ

 دِینِكُمْ  عَلَى فَاتَّهِمُوهُ  یَاهُ لِدُنْ مُحِبّاً  الْعَالِمَ  رَأَیْتُمُ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ غِیَاثٍ بْنِ حَفْصِ عَنْ  الْمِنْقَرِيِّ عَنِ  الْقَاسِمِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ عَلِیُّ -4

 قُطَّاعُ أُولَئِكَ فَإِنَّ حَبَّتِیمَ طَرِیقِ عَنْ فَیَصُدَّكَ بِالدُّنْیَا مَفْتُوناً عَالِماً بَیْنَكَ وَ نِیبَیْ تَجْعَلْ لَا ع دَاوُدَ إِلَى اللَّهُ َأوْحَى ص قَالَ وَ أَحَبَّ مَا یَحُوطُ ءٍلِشَیْ مُحِبٍّ كُلَّ فَإِنَّ

 .قُلُوبِهِمْ عَنْ مُنَاجَاتِی حَلَاوَةَ أَنْزِعَ أَنْ بِهِمْ صَانِعٌ أَنَا مَا أَدْنَى إِنَّ الْمُرِیدِینَ عِبَادِيَ طَرِیقِ
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 دهيد! گيرید و كار انجام نمیواي بر شما كه چه بد عالمانی هستيد! اجرت می

 بطلبد؛ و زود است كه از دنيا به ظلمت قبر منتقل شوید! زود است كه صاحبِ كار، كارش را

آنچه  چگونه خواهد بود حال و روز آن كس از اهل علم كه راهش به سوي آخرت است اما رویش به سوي دنياست؟! و

 كه بدان ميل دارد، چه اندازه به او ضرر خواهد زد، به جاي اینكه سودش دهد؟!

 208ص ،(للطوسی) األمالی

 عَنْ صَّفَّارِ،ال الْحَسَنِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَسَنِ، بْنِ دِمُحَمَّ بْنُ  أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِی: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ اأَخْبَرَنَ

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ غِيَاثٍ، بْنِ حَفْصِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ، دَدَاوُ نِبْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  الْقَاسَانِیِّ، مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ

 :هِلِأَصْحَابِ مَرْیَمَ  ابْنُ عِيسَى قَالَ: یَقُولُ( السَّلَامُ عَلَيْهِمَا) مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ

 الْأُجْرَةَ  السَّوْءِ، عُلَمَاءَ كُمْوَیْلَ بِعَمَلٍ، إِلَّا فِيهَا تُرْزَقُونَ لَا أَنْتُمْ وَ آخِرَةِلِلْ  تَعْمَلُونَ لَا وَ عَمَلٍ، بِغَيْرِ فِيهَا تُرْزَقُونَ أَنْتُمْ وَ لِلدُّنْيَا تَعْمَلُونَ

 مِنْ یَكُونُ يْفَكَ الْقَبْرِ، ظُلْمَةِ إِلَى الدُّنْيَا مِنَ یَخْرُجُوا أَنْ كُیُوشِ وَ عَمَلَهُ، یَطْلُبَ أَنْ الْعَمَلِ رَبُّ یُوشِكُ! تَصْنَعُونَ لَا الْعَمَلَ وَ تَأْخُذُونَ

 .یَنْفَعُهُ مِمَّا إِلَيْهِ أَشْهَى یَضُرُّهُ مَا وَ دُنْيَاهُ، عَلَى مُقْبِلٌ هُوَ وَ آخِرَتِهِ إِلَى مَصِيرُهُ مَنْ الْعِلْمِ أَهْلِ

 

رجات جهنم[ جاي مان را كه در هفت دَرَكِ جهنم ]د( روایتی از امام امام صادق ع نقل شده كه ایشان هفت گروه از عال3

 اند: فرازهایی این روایت بدین قرار است:خواهند گرفت برشمرده

كنند؛ یا اینكه علمشان را در از علما، برخی دوست دارند كه علمشان را انباشت كنند و از آن برندارند! ]= به علمشان نمی

 اند. ...ر دَرَكِ اول از جهنمدهند[ ؛ اینان داختيار دیگران قرار نمی

رت علمش را گذارد ]فقط در ازاي پول یا براي كسب قد... و از علما، برخی علمش را فقط نزد صاحبان مال و مقام می

 اند ...دهد[ اینها در دَرَكِ سوم از آتشدر اختيار دیگران قرار می

 353ص ،2ج الخصال،

 بْنِ  حَسَنِالْ عَنِ أَحْمَدَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ رِجَالِهِمَا بَعْضِ عَنْ أَعْلَمُ فِيمَا أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ وَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  عَنْ الْخَشَّابِ مُوسَى

 یَضَعَ أَنْ یَرَى الْعُلَمَاءِ مَنْ مِنَ وَ 1... النَّارِ مِنَ الْأَوَّلِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ عَنْهُ یُؤْخَذَ لَا وَ عِلْمَهُ یَخْزُنَ أَنْ یُحِبُّ مَنْ الْعُلَمَاءِ مِنَ إِنَّ

 2النَّارِ ... مِنَ الثَّالِثِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ وَضْعاً الْمَسَاكِينِ فِی لَهُ یَرَى لَا وَ الشَّرَفِ وَ الثَّرْوَةِ ذَوِي عِنْدَ الْعِلْمَ

 

                                                      
 النَّارِ  مِنَ الثَّانِی الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ عَنَّفَ وَعَظَ إِذَا وَ أَنِفَ وُعِظَ إِذَا مَنْ الْعُلَمَاءِ مِنَ وَ.  1
 الرَّابِعِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ غَضِبَ أَمْرِهِ مِنْ ءٍشَیْ فِی قُصِّرَ أَوْ قَوْلِهِ مِنْ ءٌشَیْ عَلَیْهِ رُدَّ فَإِنْ السَّلَاطِینِ وَ الْجَبَابِرَةِ مَذْهَبَ عِلْمِهِ فِی یَذْهَبُ مَنْ الْعُلَمَاءِ مِنَ وَ.  2

 لِلْفُتْیَا نَفْسَهُ یَضَعُ مَنْ  الْعُلَمَاءِ مِنَ وَ النَّارِ  مِنَ الْخَامِسِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ حَدِیثَهُ  بِهِ یُكْثِرَ وَ بِهِ  لِیُغْزِرَ النَّصَارَى وَ الْیَهُودِ  أَحَادِیثَ یَطْلُبُ مَنْ  الْعُلَمَاءِ مِنَ وَ النَّارِ  مِنَ

 فَذَاكَ  عَقْلًا وَ مُرُوءَةً عِلْمَهُ یَتَّخِذُ  مَنْ  الْعُلَمَاءِ مِنَ وَ النَّارِ  مِنَ  السَّادِسِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ الْمُتَكَلِّفِینَ  یُحِبُّ لَا اللَّهُ  وَ وَاحِداً حَرْفاً یُصِیبُ  لَا لَعَلَّهُ وَ سَلُونِی یَقُولُ وَ

 .النَّارِ  مِنَ  السَّابِعِ الدَّرْكِ فِی
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 تدبر

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »1

 دهند.بمردم مزد او را كند و انتظار ندارد كه كند، براي خدا كار میكسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه می

چون او براي  اند كه از عالمی كه دنبال پول و دنياست برحذر باشيد؛شاید به همين جهت است كه در احادیث تذكر داده

 (1ست. )حدیثتواند دینش را از كسی بگيرد كه دنبال منافع خودش اكند و دلسوز دیگران نيست ؛ و انسان نمیخودش كار می

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »2

 اي براي زیر بار حق نرفتن، باقی نماند.كند تا بهانهكند، از مردم اجرتی طلب نمیكسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه می

 پس،

، بهانه موجهی به دست مردم اعتنایی كردنداگر كسی براي تبليغ دین از مردم اجرت طلب كرد و مردم به او و سخنانش بی

 داده و لذا حق ندارد به خاطر این برخورد مردم با او شاكی باشد.

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »3

خص ، و مانند آیات قبل، مستقيما از خودشان و یا به عنوان ش«طلبیمی مزدي آنان مگر از»چرا از پيامبر ص پرسيد كه 

 ؟«مزدي طلب شده -یا از آنها  -مگر از شما »ثالث سوال را مطرح نكرد  و مثال نفرمود 

رفتند بر پيامبر سخت الف. شاید از باب تسلی پيامبر ص است؛ بدین بيان كه آنان وقتی زیر بار دعوت پيامبر ص نمی

خواستی؛ اما مگر اراحتی بود كه از آنها مزد میخواهد به او بگوید تو خودت را ناراحت نكن؛ زمانی جاي نآمد و خدا میمی

 (219، ص28اي كه نپذیرفتن آنها تقصير تو باشد؟! )تفسير كبير )فخر رازي(، جتو از آنها مزد خواسته

كرد؛ كردند؛ اما پيامبر ص از آنان اجري طلب نمیب. آنها مشرك بودند و روساي آنان دائما از آنان اجر و مزد طلب می

كنند تر است: چرا شما از آن رؤسائی كه از شما اجرت طلب میيامبر ص این را به آنان مطرح كند برایشان كوبندهو اینكه پ

 (220، ص28كنيد. )تفسير كبير، جخواهم اعتنایی نمیكنيد اما به سخن من كه از شما مزدي هم نمیپيروي می

 ج. ...

 

 «أَجْراً  تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »4

 ؟«طلبیآیا چيزي یا مالی یا ... از آنها می»را به كار برد و مثال نفرمود « أجر»چرا تعبير 

رود كه به ازاي آن، كارِ )پاداشی در ازاي كار انجام شده( است و در جایی به كار می« كارمزد»به معناي « اجر»الف. كلمه 

هزینه دهد؛ لذا شاید اشاره است به اینكه  كامال مفيد و سودمند به حال مخاطب انجام شده باشد كه مخاطب حاضر باشد برایش

كردید؛ دانستيد همه اموال و بلكه جانتان را فداي او میاین كار پيامبر چنان براي آنها سودمند است كه اگر شما قدرش را می

 (220، ص28با این حال او اجري از شما مطالبه نكرده است. )تفسير كبير، ج
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 ب. ... 

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ( »5

 (190، ص10كنند. )تفسير نور، جمردم به طور طبيعی از عالم و مبلغ دین كه هدف مادي داشته باشد فرار می

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »6

 شبهه

خواهم مگر : بگو من از شما مزدي نمیالْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِالَّ جْراًأَ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ»فرماید اي كه میآیا این آیه با آیه

 ( در تعارض نيست؟23)شوري/« اممودت و دوستی با خانواده

 پاسخ

با توجه به عبارت اخير آیه، « !گرانبارند؟ آن تاوان بار زیر كه آنان طلبیمی مزدي آنان از مگر»فرماید در آیه حاضر می

كه  –شود مقصود از اجر و مزد در این آیه، اجر و مزد دنيوي است؛ در حالی كه دوستی با نزدیكان پيامبر )ص( معلوم می

یك اجر و مزد دنيوي نيست بلكه براي آن است كه افراد مسير صحيح دین را ادامه دهند و در واقع،  –همان اهل بيت ع است 

 گشاید.ا را به سوي خدا میگردد و راه آنهنفع این اجر هم به خود آنان برمی

 :خود قرآن كریم در دو آیه دیگر بخوبی پاسخ این شبهه را داده است

: بگو آنچه از اجر از شما خواستم براي خودتان است، اجر من تنها اللَّهِ عَلَى إِالَّ َأجْرِيَ إِنْ َلكُمْ فَهُوَ أَجْرٍ  مِنْ سَأَلْتُكُمْ ما قُلْ»

 (47)سبأ/« برعهده خداست

: بگو من از شما بر این كار مزدي نخواستم مگر كسی كه سَبيال رَبِّهِ  إِلى یَتَّخِذَ أَنْ شاءَ مَنْ إِالَّ أَجْرٍ مِنْ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ما قُلْ»

 (57)فرقان/« بخواهد راهی به سوي پروردگارش در پيش گيرد.

 

 

 1438القعده ذي 25    27/5/1396          یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَیْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ   47 هی( آ68قلم )سوره ( 512

 ترجمه

 نویسند؟!یا ]مگر[ غيب به دست آنهاست و آنها ]از روي آن[ می

 حدیث

 :است آمده است، معروف اشباح خطبه به كه ايخطبه از فرازي در ع اميرالمومنين از( 1

آنان را  ،است غيب هاىپرده پس دردر فهم آنچه  كه اقرار به جهل اند( كسانی7عمران/بدانيد كه راسخان در علم )آل و

بر آن  بدانچه رسيدن از ناتوانى به آنان اعتراف این خدااست؛ پس  هكرد نيازاز اقدام به گشودن درهاي بسته امور غيبی بى
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« ]= رسوخ» ندارند،را كه تكليفی براي بحث و بررسی آن  آنچهپرهيز از فرو رفتن در  و است، ستودهاحاطه علمی ندارند را 

 ...است [ ناميدهعلم در بودن راسخ

 91البالغه، خطبه نهج

 األشباح بخطبة تعرف ع له خطبة من و 

 تَفْسِيرَهُ هِلُواجَ مَا بِجُمْلَةِ الْإِقْرَارُ الْغُيُوبِ دُونَ الْمَضْرُوبَةِ دِالسُّدَ  اقْتِحَامِ عَنِ أَغْنَاهُمْ الَّذِینَ هُمُ الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخِينَ أَنَّ اعْلَمْ وَ

 یُكَلِّفْهُمُ لَمْ يمَافِ التَّعَمُّقَ تَرْكَهُمُ سَمَّى وَ عِلْماً بِهِ یُحِيطُوا لَمْ امَ  تَنَاوُلِ عَنْ بِالْعَجْزِ اعْتِرَافَهُمْ تَعَالَى اللَّهُ فَمَدَحَ  الْمَحْجُوبِ الْغَيْبِ مِنَ

 .رُسُوخا كُنْهِهِ عَنْ بَحْثَالْ

 

ا امامان اهل بيت داند؟ ]محدوده علمِ شم( ضریس روایت كرده: نزد امام باقر ع بودیم؛ ابوبصير گفت: عالِمِ شما چه می2

 ع تا چه اندازه است؟[

ودش واگذار شود، به خداند؛ و اگر عالِمِ ما ]= هر یك از ما امامان اهل بيت ع[ امام ع فرمود: جز خداوند كسی غيب نمی

 شود.مانند برخی از شما خواهد بود! ليكن لحظه به لحظه به او القا می

ست كه طاعت االقدرتر و بزرگتر از آن سپس فرمود: نه، به خدا سوگند، عالِم هيچگاه جاهل نخواهد بود؛ خداوند جليل

 دارد؛اي را واجب كند سپس علم آسمان و زمينش را از او در پشت پرده ببنده

 سپس فرمود: علمِ آن هيچگاه از او محجوب و در پرده نيست.

 780ص ،2ج الجرائح، و الخرائج

 عَالِمُكُمْ؟ مُیَعْلَ مَا بَصِيرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عِنْدَ كُنْتُ قَالَ ضُرَیْسٍ عَنْ رُوِيَ

 ؛سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةً إِلَيْهِ یُحَدَّثُ لَكِنْ وَ بَعْضِكُمْ ثْلَمِ  لَكَانَ نَفْسِهِ إِلَى عَالِمُنَا لَوُكِ لَوْ  وَ اللَّهُ إِلَّا الْغَيْبَ یَعْلَمُ لَا قَالَ

 أَرْضِهِ؛ وَ سَمَائِهِ عِلْمَ عَنْهُ یَحْجُبُ ثُمَّ عَبْدٍ طَاعَةَ یَفْرِضَ نْأَ مِنْ أَعْظَمُ وَ أَجَلُّ اللَّهُ أَبَداً جَاهِلًا عَالِمٌ یَكُونُ لَا اللَّهِ وَ لَا قَالَ وَ

 .ذَلِك عِلْمُ عَنْهُ یُحْجَبُ لَا قَالَ ثُمَّ

 .8313ص ،2ج الجرائح، و و الخرائج3142ص البصائر، ، مختصر3251ص ،1ج الدرجات، همچنين نگاه كنيد به: بصائر

                                                      
 عَالِمُكُمْ  یَعْلَمُ بِمَا بَصِیرٍ أَبُو لَهُ  فَقَالَ  ع جَعْفَرٍ أَبِی عِنْدَ بَصِیرٍ أَبِی مَعَ كُنْتُ: قَالَ ضُرَیْسٍ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا.  1

 .سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةً إِلَیْهِ یَحْدُثُ لَكِنْ وَ كَبَعْضِكُمْ كَانَ نَفْسِهِ  إِلَى عَالِمَنَا اللَّهُ وَكَلَ لَوْ وَ الْغَیْبَ یَعْلَمُ لَا عَالِمَنَا إِنَّ مُحَمَّدٍ  أَبَا یَا قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ
 أَبُو وَ  أَنَا كُنْتُ: قَالَ ضُرَیْسٍ، عَنْ مُسْكَانَ، ابْنِ  عَنِ النُّعْمَانِ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ النُّعْمَانِ، بْنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَ.  2

 السَّاعَةِ  فِی یُحَدَّثُ  لَكِنْ وَ كَبَعْضِكُمْ، لَكَانَ نَفْسِهِ إِلَى اللَّهُ وَكَلَهُ لَوْ وَ الْغَیْبَ، یَعْلَمُ لَا عَالِمَنَا إِنَّ»: قَالَ عَالِمُكُمْ؟ یَعْلَمُ بِمَ: بَصِیرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع، جَعْفَرٍ أَبِی عِنْدَ بَصِیرٍ

 «الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى یَكُونُ بِمَا ءِالشَّیْ بَعْدَ ءَالشَّیْ وَ الْأَمْرِ، بَعْدَ الْأَمْرَ بِالنَّهَارِ، یَحْدُثُ بِمَا السَّاعَةِ فِی وَ بِاللَّیْلِ یَحْدُثُ بِمَا
 بَصِیرٍ  أَبُو وَ أَنَا كُنْتُ قَالَ ضُرَیْسٍ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ  النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  النُّعْمَانِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ  الْحَكَمِ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ.  3

 یَحْدُثُ  بِمَا سَاعَةٍ فِی یُحَدَّثُ لَكِنْ وَ كَبَعْضِكُمْ لَكَانَ نَفْسِهِ إِلَى اللَّهُ وَكَلَهُ لَوْ وَ الْغَیْبَ یَعْلَمُ لَا عَالِمَنَا إِنَّ قَالَ عَالِمُكُمْ یَعْلَمُ بِمَا بَصِیرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عِنْدَ

 الْقِیَامَة یَوْمِ إِلَى یَكُونُ بِمَا ءِالشَّیْ بَعْدَ ءِالشَّیْ  وَ الْأَمْرِ بَعْدَ الْأَمْرِ النَّهَارِ فِی یَحْدُثُ بِمَا سَاعَةٍ فِی وَ اللَّیْلِ فِی
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 تدبر

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »1

= كسانی كه تسليم پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، وضعيت آنان از مسلمانان )كنندگان كافران و تكذیب

دهد ش میاند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست. در واقع حكم كردند كه خداوند مسلمان و مجرم را یكسان پاداحقيقت شده

 (35)قلم/

ت و آنها می مگر غيب نزد آنهاس»آخرین چالش این است كه در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد. 

 «نویسند

اند كه با توجه به چيست، هم مفسران و هم مترجمان معانی مختلفی برداشت كرده« نوشتن»و « غيب»درباره اینكه مراد از 

  بوده باشد.اینها مد نظر  –یا شاید همه  –قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، بعيد نيست اغلب 

 :غیبالف. 

ست، یعنی آیا آنها مسلط یابند؛ و سوال از اینكه آیا غيب نزد آنها. مرتبه غيب اشياء كه همه امور از آن مرتبه تنزل می1الف.

 (387ص ،19ج و اختياردارِ عالم غيب هستند؟ )الميزان، بر

عباس، به نقل ؛ ابن82ص ،5ج الصافی، ر. لوح محفوظ كه در آن مغيبات )امور غيبی( ثبت شده است. )تفسي2الف.

 (596، ص4؛ الكشاف، ج576، ص9؛ البحر المحيط، ج257، ص9البيان، جمجمع

( و از 512، ص10البيان، جكنند، كه فقط خودشان از این علم برخوردارند )مجمع. علم به صحت آنچه ادعا می3الف.

 دیگران غایب و پنهان است )ترجمه خسروي(

 هاي فوالدوند، مجتبوي، مكارم شيرازي، خواجوي، آیتی، كاویانپور، نوبري(غيب )ترجمه. علم 4الف.

 اي( و اسرار غيب و نهان )ترجمه قرائتی و رضایی(آگاهی از عالَم غيب )ترجمه الهی قمشه 5الف.

 ... 6الف.

 :ب. نوشتن

ردارِ عالم غيب و اختيا د آیا آنها مسلط برفرمای. كتابت به معناي جاري شدن قضا و قدر در عالم است؛ یعنی آیه می1ب.

 (387ص ،19ج كنند؟ )الميزان،هستند و جریان یافتن قضا و قدر امور به دست آنان است كه چنين حكم می

؛ ترجمه 82ص ،5ج الصافی، نوشتن مطلب از روي لوح محفوظ و استدالل كردن بدان در برابر پيامبر ص )تفسير 2ب.

 مشكينی(

 (1012ص ،3ج الجرائح، و ن بر اساس غيب )الخرائج. حكم كرد3ب.

 آن كه تاس «غيب علم» نزدشان مگر. نوشتن به منظور سند داشتن و اطمينان شخصی و نيز متقاعد كردن دیگران )4ب.

 دي، خسروي(ترجمه مجتبوي، مكارم شيرازي، انصاریان، حلبی، فيض االسالم، گرمارو! دهند؟مى دیگران به و نویسندمى را

 )ترجمه طاهري( كنندمى یادداشت را نهان خبرهاى و آگاهند غيب عالم از یا. یادداشت كردن خبرهاي نهان، یعنی آ5ب.
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 1. ...6ب.

 

 «الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »2

 داند. علم غيب حقيقتا تنها از آن خداست و جز خداوند هيچكس غيب نمی

 سوال

توان پذیرفت كه آنان غيب ي كه از پيامبر اكرم ص و امامان ع رسيده، آیا میاآیا با توجه به این همه گزارشات غيبی

 دانستند؟نمی

 پاسخ

 توان داد:در برابر این سوال، چند گونه پاسخ در آیات و روایات می

 لم به غيبعشود، استقالل در این علم است، یعنی تنها خداست كه مستقال الف. این علم غيبی كه از غير خدا نفی می

مضمون در قرآن  دارد؛ و هيچكس علم به غيب ندارد، مگر اینكه خداوند، هر مقدار كه صالح بداند، به او بدهد؛ چنانكه این

 و است، َرسُولٍ: ]خداوند[ عالم به غيب مِن تَضىَارْ مَنِ أَحَدًا؛ إِلَّا غَيْبِهِ عَلىَ یُظْهِرُ فَلَا الْغَيْبِ كریم صریحاً بيان شده است: عالِمُ

 ( 27-26اي ]= پيامبر یا فرشته[ را كه بپسندد. )جن/مگر آن فرستاده كند،نمى آگاه خود غيب بر را كسى

د؛ اما ادب ب. هرچند خداوند خودش از علم غيب خود به برخی از بندگان برگزیده داده و عمال آنها چنين علمی دارن

ه خداوند لحظه به در این گونه موارد هم بگویيم این علمی است ك كند كه علم غيب را از غير خدا نفی كنيم، ودینی اقتضا می

 (2كند. )حدیثلحظه بر اولياي خود آشكار می

ج. آن علم غيبی كه از غير خدا نفی شده است علم به مطلق غيب است، كه چنين علمی خاص خداست و هيچكس چنين 

 2(1به كنه ذات او براي غير او ممكن نيست[ )حدیثاي از علم ندارد ]چرا كه خود خداوند هم غيب است و علم بهره

 د. ...

 

 دو مورد زير را در كانال نگذاشتم

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »3

                                                      
 تكلیف معناي به نوشتنداند و به عنوان احتمال دوم مطرح كرده كه: . فخر رازي، احتمال اول را همان لوح محفوظ و رونویسی از روي آن می 1

 . عبارت وي چنین است: كنندمی تكلیف خدا بر بخواهند آنچه آن اساس بر كه است حاضر آنان نزد چنان غیب امور آیا یعنی خدا، بر كردن

 سبیل على استفهام هذا و ،علیه أصروا فلذلك الشرك، و الكفر من علیه هم ما ثواب منه یكتبون فهم المحفوظ اللوح عندهم أن: األول جهانو فیه و

 (616، ص30)التفسیر الكبیر، ج ادواأر و شاءوا بما علیه یحكمون أي اللّه على یكتبون إنهم حتى عقولهم فی حضرت كأنها الغائبة األشیاء أن: الثانی اإلنكار

اگر این را ضمیمه كنیم به روایاتی كه مصداق  .برسد تواندنمی غیب به كه كندمی اعتراف است علم در راسخ كه كسی شود كهبیان می 1. در حدیث  2

شود این غیبی كه اعتراف به ندانستنش دلیل بر رسوخ در علم دانسته شده، نه علم به امور غیبی شمرد، معلوم میاعالي راسخان در علم را اهل بیت ع می

 عادي، بلكه اعال مراتب غیب است كه جز خداوند كسی را بدان راهی نیست.
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= كسانی كه تسليم كنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، وضعيت آنان از مسلمانان )كافران و تكذیب

(. آخرین چالش 3براند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست. در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد )تدشدهحقيقت 

 «مگر غيب نزد آنهاست و آنها می نویسند»این است كه 

 ها آورد؟چرا این گزینه را در آخر همه گزینه

 (387ص ،19ج زان،ترین و بعيدترین احتمال ممكن است. )الميالف. چون این ضعيف

 ب. ...

 

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »4

 رانند؟ اي بر غيب دارند كه چنين باور دارند و حكمی میخواهد بفرماید كه آیا آنها احاطهدر این آیه می

 رد؟كاستفاده « یكتبون»چرا به جاي اینكه از تعابيري مانند یحكمون، یا یعتقدون، استفاده كند، از تعبير 

براي خود  الف. یكتبون به معناي نوشتن شریعت و حكم آسمانی باشد، یعنی با علم غيبی كه دارند احكام آسمانی را

 (221ص ،28ج الكبير، التفسير) نویسند و دیگر نيازي به شریعت ندارند.می

یا علم غيبی نزد آنها بوده كه برخی آن را نوشته و ب. شاید نوشتن به معناي باقی گذاشتن براي بعد از خود است، یعنی آ

 1(512، ص10البيان، جكنند. )اقتباس از مجمعها باقی گذاشته و حاال اینها بر اساس آن حكم میبراي بعدي

 ج. ...

 

 سوره قلم 47تا  35بندي آیات جمع

= كسانی كه تسليم وضعيت آنان از مسلمانان )كنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، كافران و تكذیب

 اند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست در این آیات، این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد.حقيقت شده

 اده است:دگيرد، چنين توضيح عالمه طباطبایی درباره اینكه این ابعاد مختلف، چگونه همه حاالت ممكن را در برمی

 يامت مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهند و فرقی بين آنها نگذارند:این ادعا كه در ق

 یا موهبت و رحمتی از جانب خداوند است، یا چنين نيست:

 الف. اگر موهبتی از جانب خداست، آنگاه:

 رد كرد. «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما»یا دليل عقلی بر آن دارند، كه این را با تعبير  1الف.

 رد كرد. «... تَدْرُسُونَ فيهِ ابٌكِت لَكُمْ أَمْ». یا دليل نقلی ]استنادي به كتابی آسمانی[ بر آن دارند، كه این را با تعبير 2الف.

                                                      
 ایشان چنین است:  . عبارت 1

 هیبرزو أن ینبغی و یتوارثونه و یكتبونه فهم غیرهم یعلمه ال به اختصموا یدعونه ما بصحة علم عندهم هل أي «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَیْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»
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. یا اینكه دليل عقلی و نقلی ندارند، بلكه خداوند شفاهاً و مستقيما به آنها گفته و بين آنها و خدا عهدي بسته شده 3الف.

 رد كرد. «... عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ»با تعبير  است، كه این را

 اند یا خير.ب. اگر موهبتی از جانب خدا نيست، یا این سخن را جدي گفته

 اند، آنگاه:اگر جدي گفته 1ب.

، رتبه مسلمانان قرار دهنداي دارند كه روز قيامت خود را هم. این ادعایی مستند به خودشان است یعنی تواناییa.1ب.

 رد كرد. «زَعِيمٌ بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ»حتی اگر خدا نخواهد، كه این را با تعبير 

رتبه مسلمانان قرار دهند، كه این را اند، این توانایی را دارند كه آنها را هم. شریكانی كه آنها براي خدا فرض كردهb.1ب.

 رد كرد. «بِشُرَكائِهِمْ  فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ»با تعبير 

 أَمْ »اند، كه این را با تعبير اي را براي خود رقم زده. چون غيب و قضا و قدر به دست آنهاست و آنها چنين تساويc.1ب.

 رد كرد. «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ

اند كه از پيروي تو فرار كنند چون تو مزدي براي رسالتت . یا ادعاي آنها اصال جدي نيست و صرفاً این را گفته2ب.

رد  «مُثْقَلُونَ مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ»اند، كه این را با تعبير اي و آنها توان برعهده گرفتن تاوان آن را نداشتهخواستهمی

 (382ص ،19ج )الميزان،كرد. 

 

 

 

 

 «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»

 «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»

 «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»

 «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»

 «ونَ یَكْتُبُ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ»

 !نویسند؟می[ آن روي از] آنها و آنهاست دست به غيب[ مگر] یا

 

 28/5/1396 مَكْظُومٌ  هُوَ وَ يناد إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ  ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ   48 هی( آ68قلم )سوره ( 513

 ترجمه

مباش هنگامی كه ندا در داد، در حالی كه غيظ پس براي حكم پروردگارت صبر كن و همانند صاحب ماهی ]= یونس[ 

 مورد خشم قرار گرفته[ بود. راه گلویش را بسته ]و
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «لِحُکْمِ فَاصْبِرْ»

تواند به یباشد؛ یعنی براي ابالغ دستور خدا صبر و شكيبایی در پيش بگير؛ و ممی« براي»اش معناي عادي« لـ»حرف 

 (512، ص10البيان، جد یعنی تا رسيدن حكم خدا در یاري اوليائش و شكست دشمنانش صبر كن )مجمعباش« الی: تا»معناي 

 «صاحِب»

به هر مالزم « صاحب»است كه در اصل داللت دارد بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ و « صحب»از ماده 

. توضيح داده شد 229باره این واژه در جلسهشان زیاد باشد و درشود كه همراهیو همنشين و همراهی گفته می

039-002-baqarah-http://yekaye.ir/al 
 «الْحُوت»

كند یاست و اصل این ماده داللت بر اضطراب و به سرعت این طرف و آن طرف رفتن م« ماهی بزرگ»حوت به معناي 

 تَأْتيهِمْ  إِذْ) «حيتان»( و جمع آن 114ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمگویند. )« حوت»ت است كه به ماهی و ظاهرا از همين جه

 ( است.163؛ اعراف/حيتانُهُمْ 

 بار در قرآن كریم آمده است. 5این كلمه جمعا 

 «مَکْظُوم»

به معناي فروبردن  «كَظْم»اند گفتهو  را برخی در اصل به معناي خودداري كردن و جمع كردن چيزي دانسته« كظم»ماده 

كه غيظ خود را  ( كسی است134عمران/؛ آلالْغَيْظَ  الْكاظِمينَ)« كاظم»غيظ و خودداري كردن از آشكار شدن آن است، گویی 

ر باطن د(. یا به تعبير دیگر، ضبط و محبوس كردن چيزي 184ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمكند. )در درون خود جمع می

 (69ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) به نحوي كه مانع آشكار شدن آن شوند. است

هم حبس « الغَيْظ كَظْم»گویند و « ظُومُ كُ»به معناي محل خروج نفس است و به حبس كردن نفس « كَظم»اند برخی گفته

شود: او غمگين است و چنانكه گفته می( 712ص القرآن، ألفاظ كردن و ممانعت از آشكار شدن غيظ و غضب است )مفردات

؛ اساس 345، ص5گویند )كتاب العين، جمی« مكظوم»تواند نفس بكشد؛ و چنين كسی را كظم چنان او را فرا گرفته كه نمی

 1(545البالغه، ص

مكروب: كسی كه در سختی »معنی، و به معناي را هم« مكظوم»و  (كَظِيم هُوَ وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ)« كظيم»اغلب اهل لغت، 

( اما 520، ص12؛ لسان العرب، ج534ص ،2ج المنير، المصباح ؛234، ص6اند )المحيط فی اللغة، جدانسته« و تنگنا افتاده است

كسی است كه در « مَكْظُوم»برد؛ اما كسی است كه غيظش را فرو می« كَظِيم»اند برخی تفاوت ظریفی بين آنها گذاشته و گفته

( و برخی هم اساساً همان معناي حبس 154ص ،6ج البحرین، مجمع( )كربا المملؤ) ختی و تنگنا قرار گرفته استغرقاب س

                                                      
رسد از باب تطبیق بر كه به نظر می (346ص ،5ج العین، كتاب) الحوت یلتقمه الذي: المَكْظُومُ و: است نوشته فوق نكته بیان از پس خلیل البته.  1

 مصداق )حضرت ینس ع() است نه از باب معناي واژه.

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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به معناي كسی است كه از تصرف در امور « مكظوم»كردن و باز داشتن ]بدون كلمه غيظ[ را مد نظر قرار داده و معتقدند كه 

 (511، ص10البيان، جخویش بازداشته شده است. )مجمع

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 6این ماده تنها به همين سه صورت )كاظم، كظيم و مكظوم( و جمعا 

 حدیث

هاي باقيمانده از اميرالمومنين ع یافتيم كه رسول اهلل برایم ( از امام باقر ع روایت شده است كه ما در برخی از نوشته1

روایت بسيار طوالنی است تنها برخی از فرازهاي اصلی آن را ترجمه  چنين گفت كه جبرئيل به او گفته است: ]چون این

 ایم[كرده

هنگامی كه یونس بن متی را خداوند به سوي قومش فرستاد او سی ساله بود ... و سی و سه سال در ميان آنها بود و آنها 

هاي و پيرویش نكردند جز دو نفر به اسم را به ایمان به خدا و تصدیق و پيروي از خویش دعوت كرد اما به او ایمان نياوردند

روبيل و تنوخا؛ روبيل از خاندان علم و نبوت و حكمت بود و از مدتها پيش از آنكه یونس به پيامبري مبعوث شود با او رفيق 

م و ور در عبادت بود كه علم و حكمتی نداشت ... و روبيل به خاطر علبود؛ و تنوخا فردي مستضعف و عابد و زاهد و غوطه

 اي كه با یونس داشت منزلت برتري در دیدگان یونس داشت.حكمت و نيز سابقه دوستی

آورند خسته شد و دیگر كاسه صبرش لبریز شد، پس كنند و به او ایمان نمیهنگامی كه یونس دید كه مردم اجابتش نمی

كردي در حالی كه سی سال داشتم؛ وسی و  به پروردگارش شكایت برد و از جمله اینكه گفت: پروردگارا! مرا به قومم مبعوث

سه سال آنها را به ایمان به تو و تصدیق به رسالت خود دعوت كردم و از عذاب و نقمت تو هشدار دادم اما مرا تكذیب كردند 

ا بكشند و به من ایمان نياوردند و نبوتم را انكار نمودندو رسالتم را حقير شمردند و مرا تهدید كردند تا حدي كه ترسيدم مر

 آورند.پس عذابت را بر آنان نازل فرما كه آنان ایمان نمی

همانا در ميان آنان زن باردار و نوزاد و پيرمرد و زن ضعيف و اشخاص مستضعف وجود  پس خداوند به او وحی كرد:

م؛ یونس! اینها دارد و من حاكم عدل هستم و رحمتم بر غضبم پيشی گرفته است، كودكان را به گناه بزرگساالن عذاب نكن

كه به آنها مهلت دهم و با آنها مدارا كنم و منتظر  اند؛ دوست دارمبندگان و مخلوقات من در زمين من و تحت سرپرستی من

شان بمانم؛ و تو را به قومت فرستادم كه تا بر آنها عطوف باشی و با مهربانیِ نبوت آنها را تحمل كنی و با بردباري پيامبرانه توبه

داند؛ اما تو بر آنها برآشفتی و براي شكيبایی ورزي و برایشان همچون طبيبی شفابخش باشی كه راه معالجه درد را می بر آنها

ات از من عذاب آنها را اي و به خاطر كمِی صبر و شكيباییمدارا با آنها دل ندادي و به روش پيامبران با آنها برخورد نكرده

ح بر قومش خيلی صبورتر از تو بود و بيشتر با آنها مدارا كرد و عذر را كامال بر آنها تمام ام نوخواهی؟! در حالی كه بندهمی

 نمود و لذا هنگامی كه بر آنها غضب كرد من هم غضب كردم و هنگامی كه از من درخواست كرد اجاتش نمودم.

اي یونس كه علم من در مورد آنها ]مبتنی  ]یونس همچنان به درخواستش ادامه داد و نهایتا خداوند به او فرمود:[ ... و بدان

بر[ باطن و غيب است و تو هم به نهایت آن دسترسی نداري و علم تو در مورد آنها علم به ظاهري است كه باطنی ندارد. 

 یونس! من درخواستت را كه از من فرستادن عذاب را خواستی، اجابت كردم؛ اما یونس، این كار حظ و بهره تو نزد مرا بيشتر
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تر نخواهد بود و بزودي عذاب در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب به سراغشان خواهد كند و براي تو زیبندهنمی

 آمد؛ پس آنان را آگاه ساز.

 دانست عاقبتش چه خواهد شد.یونس خوشحال شد و این مطلب ناراحتش نكرد و نمی

 ده بودند رفت. تنوخا این كارش را تایيد كرد اما[]آنگاه یونس سراغ آن دو نفر كه به او ایمان آور

ز او بخواهی روبيل گفت: به نظر من بهتر است همچون پيامبري حكيم و رسولی كریم به پيشگاه پروردگارت برگردي؛ و ا

زند به او نمی ار ضرريككه عذاب را از آنها بردارد كه او از عذاب آنها بی نياز است و مدارار با بندگانش را دوست دارد و این 

اي روزي ایمان دهو از منزلت تو نزد او نخواهد كاست و شاید قوم تو بعد از آنچه تاكنون از كفر و انكار آنها دیده و شني

 بياورند، پس بر آنان شكيبایی بورز و در كارشان درنگ نما ...

ت و به آنان خبر . یونس به نزد قومش برگشاما یونس حاضر نشد سفارش او را بپذیرد و همراه با تنوخا از نزد او دور شد

خواهد كرد؛ اما  داد كه خداوند بر او وحی كرده كه عذاب را بر آنها در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب نازل

يرون از شهر ب سخنش را رد كردند و او را تكذیب نمودند و با خشونت او از شهر بيرونش كردند؛ پس یونس به همراه تنوخيا

 رفتند ...

 132-129ص ،2ج العياشی، تفسير

 ص اللَّهِ رَسُولُ حَدَّثَنِی قَالَ ع الُْمؤْمِنِينَ أَمِيرِ كُتُبِ بَعْضِ فِی وَجَدْنَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْحَذَّاءِ عُبَيْدَةَ أَبِی عَنْ

 1... سَنَةً ثَلَاثِينَ ابْنُ هُوَ وَ قَوْمِهِ  إِلَى اللَّهُ بَعَثَهُ ع مَتَّى بْنَ یُونُسَ  أَنَّ حَدَّثَهُ ع جَبْرَئِيلَ أَنَّ

 إِلَّا قَوْمِهِ مِنْ بِعْهُیَتَّ لَمْ وَ بِهِ یُؤْمِنْ فَلَمْ  سَنَةً ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثاً بَاعِهِاتِّ وَ  بِهِ التَّصْدِیقِ وَ بِاللَّهِ الْإِیمَانِ إِلَى یَدْعُوهُمْ فِيهِمْ أَقَامَ أَنَّهُ وَ

 لِيُونُسَ  لصُّحْبَةِا قَدِیمَ كَانَ وَ  الْحِكْمَةِ وَ النُّبُوَّةِ  وَ الْعِلْمِ  يْتِبَ أَهْلِ مِنْ رُوبِيلُ كَانَ وَ  تَنُوخَا الْآخَرِ اسْمُ وَ رُوبِيلُ أَحَدِهِمَا اسْمُ رَجُلَانِ

 كَانَ  وَ حُكْمٌ لَا وَ عِلْمٌ لَهُ  لَيْسَ وَ  الْعِبَادَةِ فِی مُنْهَمِكاً زَاهِداً عَابِداً عَفاًمُسْتَضْ رَجُلًا تَنُوخَا كَانَ وَ بِالنُّبُوَّةِ اللَّهُ یَبْعَثَهُ أَنْ قَبْلِ مِنْ مَتَّى بْنِ

 مِنْ  مَنْزِلَةٌ يلَ لِرُوبِ كَانَ وَ كَسْبِهِ مِنْ یَأْكُلُ وَ  رَأْسِهِ عَلَى تَطِبُیَحْ حَطَّاباً رَجُلًا تَنُوخَا كَانَ  وَ مِنْهَا یَتَقَوَّتُ وَ یَرْعَاهَا غَنَمٍ صَاحِبَ رُوبِيلُ

 عَرَفَ  وَ ضَجِرَ هِبِ  یُؤْمِنُونَ لَا وَ یُجِيبُونَهُ لَا قَوْمَهُ أَنَّ ع یُونُسُ رَأَى فَلَمَّا صُحْبَتِهِ قَدِیمِ وَ حِكْمَتِهِ وَ رُوبِيلَ لَعِلْمِ تَنُوخَا مَنْزِلَةِ غَيْرُ یُونُسَ

 فِيهِمْ  لَبِثْتُفَ سَنَةً ثَلَاثُونَ لِی وَ  قَوْمِی إِلَى بَعَثْتَنِی إِنَّكَ رَبِّ یَا قَالَ أَنْ شَكَا فِيمَا كَانَ وَ رَبِّهِ إِلَى ذَلِكَ فَشَكَا الصَّبْرِ قِلَّةَ نَفْسِهِ مِنْ

 جَحَدُوا وَ بِی نُوایُؤْمِ لَمْ وَ فَكَذَّبُونِی سَنَةً ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثاً مَتَكَنَقِ وَ َعذَابَكَ أُخَوِّفُهُمْ وَ رِسَاالتِیبِ التَّصْدِیقِ وَ بِكَ  الْإِیمَانِ إِلَى أَدْعُوهُمْ

 إِلَى اللَّهُ أَوْحَىفَ قَالَ یُؤْمِنُونَ لَا قَوْمٌ فَِإنَّهُمْ عَذَابَكَ عَلَيْهِمْ لْفَأَنْزِ یَقْتُلُونِی أَنْ  خِفْتُ وَ تَوَاعَدُونِی قَدْ وَ  بِرِسَاالتِی اسْتَخَفُّوا وَ نُبُوَّتِی

  یُونُسَ

 رَحْمَتِی سَبَقَتْ الْعَدْلُ الْحَكَمُ أَنَا وَ الْمَهِينَ  الْمُسْتَضْعَفَ وَ الضَّعِيفَةَ الْمَرْأَةَ وَ الْكَبِيرَ الشَّيْخَ وَ الطِّفْلَ وَ الْجَنِينَ وَ الْحَمْلَ فِيهِمُ أَنَّ

 أَتَأَنَّاهُمْ أَنْ أُحِبُّ عَيْلَتِی فِی وَ بِلَادِي فِی بَرِیَّتِی وَ خَلْقِی وَ عِبَادِي یُونُسُ یَا هُمْ وَ قَوْمِكَ مِنْ الْكِبَارِ بِذُنُوبِ الصِّغَارَ أُعَذِّبُ لَا غَضَبِی

 النُّبُوَّةِ  بِرَأْفَةِ تَأَنَّاهُمْ وَ مِنْهُمْ الْمَاسَّةِ بِالرَّحِمِ عَلَيْهِمْ تَعْطَفَ عَلَيْهِمْ حيطاً لِتَكُونَ وْمِكَقَ إِلَى بَعَثْتُكَ إِنَّمَا وَ  تَوْبَتَهُمْ أَنْتَظِرُ وَ بِهِمْ أَرْفُقَ وَ

                                                      
  تَحْتَهَا یُفْسَخُ أَنَّهُ وَ أَعْلَامِهَا وَ النُّبُوَّةِ أَوْقَارِ حَمْلِ ثِقَلِ مِنْ حُمِّلَ عَمَّا عَاجِزاً لَهُمْ الْمُدَارَاةِ وَ قَوْمِهِ  عَلَى الصَّبْرِ قَلِیلَ كَانَ  وَ  الْحِدَّةُ یَعْتَرِیهِ رَجُلًا كَانَ وَ.  1

 حِمْلِهِ  تَحْتَ الْجَذَعُ یُفْسَخُ كَمَا
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 بِالرِّفْقِ  قُلُوبَهُمْ تَسْتَعْمِلْ لَمْ وَ  بِهِمْ فَخَرَقْتَ الدَّاءِ بِمُدَاوَاةِ الْعَالِمِ الْمُدَاوِي الطَّبِيبِ كَهَيْئَةِ لَهُمْ تَكُونَ وَ الرِّسَالَةِ بِأَحْلَامِ مَعَهُمْ تَصْبِرَ وَ

 عَلَى مِنْكَ أَصْبَرَ كَانَ نُوحٌ عَبْدِي وَ مِنْكَ الصَّبْرِ قِلَّةَ عِنْدَ لَهُمْ الْعَذَابَ نَظَرِكَ  سُوءِ عَنْ سَأَلْتَنِی ثُمَّ الْمُرْسَلِينَ بِسِيَاسَةِ تَسُسْهُمْ لَمْ وَ

 یُونُسُ  دَعَانِی فَقَالَ حِينَ أَجَبْتُهُ وَ لِی غَضِبَ حِينَ لَهُ فَغَضِبْتُ الْعُذْرِ فِی أَبْلَغَ وَ عِنْدِي الصَّبْرِ فِی تَأَنِّياً أَشَدَّ وَ صُحْبَةً أَحْسَنَ وَ قَوْمِهِ

...1 

 مَا إِلَى أَجَبْتُكَ قَدْ یُونُسُ یَا لَهُ بَاطِنَ لَا ظَاهِرٌ فِيهِمْ مُكَعِلْ وَ مُنْتَهَاهُ مَا تَعْلَمُ لَا عِنْدِي الْغَيْبِ فِی بَاطِنٌ یُونُسُ یَا فِيهِمْ عِلْمِی

 یَوْمَ  الٍشَوَّ یفِ عَذَابٌ  سَيَأْتِيهِمْ  وَ  لِشَأْنِكَ  أَجْمَلَ لَا وَ دِيعِنْ لِحَظِّكَ بِأَوْفَرَ یُونُسُ  یَا ذَلِكَ مَا وَ عَلَيْهِمْ الْعَذَابِ  إِنْزَالِ  مِنْ سَأَلْتَ

  عَاقِبَتُهُ مَا یَدْرِ لَمْ وَ یَسُؤْهُ لَمْ وَ یُونُسُ لِكَبِذَ فَسُرَّ قَالَ ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ الشَّمْسِ طُلُوعِ بَعْدَ الشَّهْرِ وَسَطَ الْأَرْبِعَاءِ

 2... الْعَابِدِ تَنُوخَا إِلَى یُونُسُ فَانْطَلَقَ

 هُوَ وَ عَذَابِهِمْ  عَنْ غَنِیٌّ فَإِنَّهُ الْعَذَابَ عَنْهُمُ  یَصْرِفَ أَنْ سَلْهُ وَ كَرِیمٍ رَسُولٍ وَ حَكِيمٍ نَبِیٍّ رَجْعَةَ رَبِّكَ إِلَى ارْجِعْ رُوبِيلُ لَهُ فَقَالَ

 جُحُودِهِمْ  وَ  كُفْرِهِمْ مِنْ  رَأَیْتَ وَ سَمِعْتَ مَا بَعْدَ قَوْمَكَ لَعَلَّ وَ لَدَیْهِ ِلمَنْزَِلتِكَ أَسْوَأَ لَا وَ عِنْدَهُ لَكَ ِبأَضَرَّ ذَلِكَ مَا وَ بِعِبَادِهِ الرِّفْقَ یُحِبُّ

 3... تَأَنَّهُمْ وَ فَصَابِرْهُمْ یَوْماً یُؤْمِنُونَ

                                                      
 كُفْرِهِمْ  بَعْدَ شَفِیقٍ بِنَصِیحَةِ إِلَیْهِمْ أَنْظُرُ لَا وَ أَبَداً بِرَأْفَةٍ عَلَیْهِمْ أَتَعَطَّفُ لَا عِزَّتِكَ فَوَ  عَصَوْكَ حِینَ عَلَیْهِمْ دَعَوْتُ إِنَّمَا وَ فِیكَ عَلَیْهِمْ غَضِبْتُ إِنَّمَا رَبِّ  یَا.  1

 یَلِدُونَ  وَ بِلَادِي یَعْمُرُونَ خَلْقِی مِنْ یَزِیدُونَ  أَوْ أَْلفٍ مِائَةُ إِنَّهُمْ یُونُسُ یَا اللَّهُ فَقَالَ أَبَداً یُؤْمِنُونَ لَا فَإِنَّهُمْ  عَذَابَكَ  عَلَیْهِمْ فَأَنْزِلْ بِنُبُوَّتِی جَحْدِهِمْ وَ إِیَّايَ تَكْذِیبِهِمْ وَ

 وَ الْحَكِیمُ  الرَّبُّ أَنَا وَ الْمُرْسَلُ أَنْتَ وَ تَقْدِیرِكَ وَ عِلْمِكَ غَیْرُ تَدْبِیرِي وَ تَقْدِیرِي وَ فِیكَ وَ فِیهِمْ عِلْمِی مِنْ سَبَقَ لِلَّذِي أَتَأَنَّاهُمْ أَنْ مَحَبَّتِی وَ عِبَادِي

 تَنُوخَا فَقَالَ الْعَذَابِ نُزُولِ مِنْ إِلَیَّ اللَّهُ أَْوحَى بِمَا أُعْلِمَهُمْ حَتَّى انْطَلِقْ لَهُ  قَالَ وَ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِی قَوْمِهِ عَلَى الْعَذَابِ نُزُولِ مِنْ  إِلَیْهِ  اللَّهُ أَوْحَى بِمَا فَأَخْبَرَهُ.  2

 فَأَخْبَرَهُ ُروبِیلَ إِلَى فَانْطَلَقَا النُّبُوَّةِ بَیْتِ أَهْلِ مِنْ حَكِیمٌ عَالِمٌ رَجُلٌ فَإِنَّهُ فَنُشَاوِرُهُ رُوبِیلَ نَلْقَى بَلْ یُونُسُ لَهُ فَقَالَ اللَّهُ یُعَذِّبَهُمُ حَتَّى مَعْصِیَتِهِمْ وَ  غَمْرَتِهِمْ فِی فَدَعْهُمْ

 أُعْلِمَهُمْ حَتَّى بِنَا انْطَلِقْ تَرَى مَا لَهُ فَقَالَ  الشَّمْسِ طُلُوعِ بَعْدَ  الشَّهْرِ وَسَطِ فِی الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ  شَوَّالٍ فِی قَوْمِهِ عَلَى الْعَذَابِ نُزُولِ مِنْ إِلَیْهِ اللَّهُ أَوْحَى بِمَا ع یُونُسُ

 ذَلِكَ
 مَا وَ مَسَاكِنِهِ  مِنْ إِیَّاهُ إِخْرَاجِهِمْ وَ إِیَّاهُ تَكْذِیبِهِمْ وَ لِنَبِیِّهِ جَحْدِهِمْ  وَ بِاللَّهِ كُفْرِهِمْ بَعْدَ أَمَرْتَهُ وَ یُونُسَ عَلَى  أَشَرْتَ مَا رُوبِیلُ یَا وَیْحَكَ تَنُوخَا لَهُ فَقَالَ.  3

  أَنْزَلَهُ قَوْمِكَ عََلى الْعَذَابَ اللَّهُ أَنْزَلَ إِذَا یُونُسُ یَا رَأَْیتَ أَ فَقَالَ یُونُسَ َعلَى أَقْبَلَ ثُمَّ لَكَ عِلْمَ لَا عَابِدٌ رَجُلٌ فَإِنَّكَ اسْكُتْ لِتَنُوخَا رُوبِیلُ فَقَالَ رَجْمِهِ مِنْ بِهِ هَمُّوا

 أَنْ أَسْأَلَهُ وَ فِیهِمْ اللَّهَ فَأُرَاجِعَ تَعَطُّفٍ رَحْمَةُ لَهُمْ دَخَلَتْنِی مَا سَأَلْتُهُ كَذَلِكَ وَ جَمِیعاً یُهْلِكُهُمْ بَلْ یُونُسُ لَهُ فَقَالَ بَعْضٌ یَْبقَى وَ بَعْضاً یُهْلِكُ أَوْ جَمِیعاً فَیُهْلِكُهُمْ

 یَكْشِفَ  وَ الرَّاحِمِینَ أَرْحَمُ  فَإِنَّهُ فَیَرْحَمَهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ إِلَیْهِ یَتُوبُوا أَنْ بِهِ فَأَحَسُّوا الْعَذَابَ عَلَیْهِمُ أَنْزَلَ  إِذَا اللَّهَ لَعَلَّ یُونُسُ یَا تَدْرِي أَ رُوبِیلُ لَهُ فَقَالَ عَنْهُمْ یَصْرِفَ

 عَظِیماً قُلْتَ لَقَدْ رُوبِیلُ یَا وَیْحَكَ تَنُوخَا لَهُ الَفَقَ كَذَّاباً عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ فَتَكُونَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ الْعَذَابَ عَلَیْهِمُ یُنْزِلُ أَنَّهُ اللَّهِ عَنِ أَخْبَرْتَهُمْ مَا بَعْدِ مِنْ الْعَذَابَ عَنْهُمُ

 لَقَدْ  لِتَنُوخَا رُوبِیلُ  فَقَالَ  عَمَلُكَ حَبِطَ  فَقَدْ  اللَّهِ  رَسُولِ قَوْلِ فِی وَ فِیهِ  تَشُكُّ وَ اللَّهِ  قَوْلَ فَتَرُدُّ عَلَیْهِمْ یَنْزِلُ الْعَذَابَ أَنَّ إِلَیْهِ  أَوْحَى اللَّهَ أَنَّ الْمُرْسَلُ النَّبِیُّ یُخْبِرُكَ

 كَانَ  إِذَا رَأَیْتَ أَ الْحَقُّ قَوْلُهُ  وَ عَلَیْهِمْ الْعَذَابِ إِنْزَالِ مِنْ  فِیهِمْ عَلَیْكَ أَنْزَلَ مَا عَلَى فِیهِمْ اللَّهِ مِنَ الْأَمْرُ وَ الْوَحْیُ نَزَلَ إِذَا فَقَالَ یُونُسَ عَلَى أَقْبَلَ ثُمَّ رَأْیُكَ فَشِلَ

 أَلْفٍ  مِائَةُ یَدَیْكَ عَلَى یَهْلِكُ وَ النَّاسِ ضُعَفَاءِ كَبَعْضِ تَكُونُ وَ رِسَالَتُكَ تَبْطُلُ وَ النُّبُوَّةِ مِنَ  اسْمَكَ اللَّهُ یَمْحُو لَیْسَ أَ َقرْیَتُهُمْ خَرِبَتْ وَ كُلُّهُمْ قَوْمُكَ فَهَلَكَ ذَلِكَ

   النَّاسِ مِنَ
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 اللَّهَ  أَنَّ فَأَخْبَرَهُمْ قَوْمِهِ إِلَى یُونُسُ رَجَعَ وَ بَعِيدٍ غَيْرَ عَنْهُمْ تَنَحَّيَا وَ الْقَرْیَةِ مِنَ تَنُوخَا مَعَهُ وَ فَانْطَلَقَ وَصِيَّتَهُ یَقْبَلَ أَنْ یُونُسُ فَأَبَى

 أَخْرَجُوهُ  وَ ذَّبُوهُفَكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ فَرَدُّوا الشَّمْسِ طُلُوعِ بَعْدَ الشَّهْرِ وَسَطِ فِی شَوَّالٍ فِی الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ َعلَيْكُمْ  الْعَذَابَ  یُنْزِلُ أَنَّهُ إِلَيْهِ أَوْحَى

 1... الْقَرْیَةِ مِنَ تَنُوخَا مَعَهُ وَ ع یُونُسُ فَخَرَجَ عَنِيفاً إِخْرَاجاً قَرْیَتِهِمْ مِنْ

                                                      
 رَأْسِ فِی صَوْتِهِ بِأَعْلَى رُوبِیلُ صَرَخَ َشوَّالٌ عَلَْیهِمْ دَخَلَ إِذَا حَتَّى قَرْیَتِهِمْ فِی قَوْمِهِ مَعَ ُروبِیلُ أَقَامَ وَ الْعَذَابَ یَنْتَظِرَانِ أَقَامَا وَ بَعِیدٍ غَیْرَ عَنْهُمْ تَنَحَّیَا . وَ 1

 یَنْزِلُ الْعَذَابَ أَنَّ إِلَیْهِ أَوْحَى اللَّهَ أَنَّ رَبِّكُمْ رَسُولُ وَ  نَبِیُّكُمْ یُونُسُ أَخْبَرَكُمْ قَدْ وَ عَلَیْكُمْ دَخَلَ قَدْ شَوَّالٌ هَذَا بِكُمْ رَحِیمٌ عَلَیْكُمْ شَفِیقٌ رُوبِیلُ أَنَا الْقَوْمِ إِلَى الْجَبَلِ

 تَحْقِیقُ  قُلُوبِهِمْ فِی وَقَعَ وَ  كَلَامُهُ فَأَفْزَعَهُمْ صَانِعُونَ أَنْتُمْ مَا فَانْظُرُوا رُسُلَهُ وَعْدَهُ اللَّهُ یُخْلِفَ لَنْ  وَ الشَّمْسِ  طُلُوعِ بَعْدَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ الشَّهْرِ وَسَطِ  فِی شَوَّالٍ فِی عَلَیْكُمْ

 بَلَغَنَا قَدْ وَ لَنَا الرَّحْمَةِ وَ  عَلَیْنَا بِالرِّقَّةِ نَعْرِفُكَ نَزَلْ لَمْ  حَكِیمٌ  عَالِمٌ رَجُلٌ فَإِنَّكَ رُوبِیلُ یَا  عَلَیْنَا بِهِ تُشِیرُ  أَنْتَ ذَا مَا لَهُ قَالُوا وَ  رُوبِیلَ نَحْوَ فَأَجْفَلُوا الْعَذَابِ نُزُولِ

 الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ الْفَجْرُ طَلَعَ إِذَا تَعْمَدُوا وَ تَنْظُرُوا أَنْ عَلَیْكُمْ  أُشِیرُ وَ لَكُمْ أَرَى فَإِنِّی رُوبِیلُ لَهُمْ قَالَفَ بِرَأْیِكَ عَلَیْنَا أَشِرْ وَ بِأَمْرِكَ فَمُرْنَا فِینَا یُونُسَ عَلَى بِهِ أَشَرْتَ مَا

 فَإِذَا الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ كُلُّهُ  هَذَا یَكُونُ وَ  الْجَبَلِ سَفْحِ فِی النِّسَاءَ تَقِفُوا وَ الْأَوْدِیَةِ طَرِیقِ فِی الْجَبَلِ أَسْفَلِ فِی الْأُمَّهَاتِ عَنِ  الْأَطْفَالَ  تَعْدِلُوا أَنْ الشَّهْرِ وَسَطِ فِی

 إِلَى رُءُوسَكُمْ ارْفَعُوا وَ لَهُ الِاسْتِغْفَارِ وَ إِلَیْهِ التَّوْبَةِ وَ  اللَّهِ إِلَى التَّضَرُّعِ وَ الْبُكَاءِ وَ بِالصُّرَاخِ الصَّغِیرُ  وَ مِنْكُمْ  الْكَبِیرُ   فَعِجُّوا الْمَشْرِقِ مِنَ أَقْبَلَتْ صَفْرَاءَ رِیحاً رَأَیْتُمْ

 أَرْحَمَ  یَا ارْحَمْنَا وَ تَوْبَتَنَا فَاقْبَلْ الْمُعَذَّبِینَ الْخاسِرِینَ  مِنَ ونَنَّلَنَكُ  تَرْحَمْنَا وَ  لَنَا تَغْفِرْ  لَا إِنْ وَ ذُنُوبِنَا مِنْ إِلَیْكَ تُبْنَا وَ نَبِیَّكَ كَذَّبْنَا وَ ظَلَمْنَا رَبَّنَا قُولُوا وَ السَّمَاءِ

 رَأْيُ فَأَجْمَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَذَابَ عَنْكُمُ  اللَّهُ یَكْشِفَ أَوْ بِالْحِجَابِ الشَّمْسُ تَتَوَارَى حَتَّى إِلَیْهِ التَّوْبَةِ وَ اللَّهِ إِلَى التَّضَرُّعِ وَ الصُّرَاخِ وَ الْبُكَاءِ مِنَ  تَمَلُّوا لَا ثُمَّ الرَّاحِمِینَ 

 الْعَذَابَ  یَرَى وَ صُرَاخَهُمْ یَسْمَعُ حَیْثُ الْقَرْیَةِ  مِنَ  رُوبِیلُ تَنَحَّى  الْعَذَابَ تَوَقَّعُوا الَّذِي الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ  كَانَ فَلَمَّا رُوبِیلُ عَلَیْهِمْ بِهِ أَشَارَ  مَا یَفْعَلُوا أَنْ عَلَى جَمِیعاً  الْقَوْمِ

 هَدِیرٌ  وَ فِیفٌحَ  وَ صَرِیرٌ لَهَا مُسْرِعَةٌ مُظْلِمَةٌ َصفْرَاءُ رِیحٌ أَقْبَلَتْ الشَّمْسُ بَزَغَتِ فَلَمَّا بِهِ  رُوبِیلُ أَمَرَهُمْ مَا یُونُسَ قَوْمُ فَعَلَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ الْفَجْرُ طَلَعَ فَلَمَّا نَزَلَ إِذَا

 تَطْلُبُ  الْبَهَائِمِ  سِخَالُ عَجَّتْ وَ أُمَّهَاتِهَا تَطْلُبُ بِأَصْوَاتِهَا الْأَطْفَالُ صَرَخَتِ وَ اسْتَغْفَرُوهُ وَ إِلَیْهِ تَابُوا وَ اللَّهِ إِلَى التَّضَرُّعِ وَ الْبُكَاءِ وَ بِالصُّرَاخِ جَمِیعاً عَجُّوا رَأَوْهَا فَلَمَّا

 فِی رُوبِیلُ وَ عَلَیْهِمْ الْعَذَابِ بِتَغْلِیظِ عَلَیْهِمْ اللَّهَ یَدْعُوَانِ وَ صُرَاخَهُمْ وَ صَیْحَتَهُمْ یَسْمَعَانِ تَنُوخَا وَ یُونُسُ  وَ بِذَلِكَ یَزَالُوا فَلَمْ  الرَّعْیَ تَطْلُبُ الْأَنْعَامُ  عَجَّتِ وَ اللَّبَنَ

 الرَّبِّ  غَضَبُ سَكَنَ وَ السَّمَاءِ أَبْوَابُ فُتِحَتْ وَ الشَّْمسُ زَالَتِ أَنْ فَلَمَّا عَنْهُمْ الْعَذَابِ بِكَشْفِ اللَّهَ یَدْعُو هُوَ وَ نَزَلَ مَا یَرَى  وَ عَجِیجَهُمْ وَ صُرَاخَهُمْ یَسْمَعُ مَوْضِعِهِ

  عَثْرَتَهُمْ أَقَالَهُمْ وَ تَوْبَتَهُمْ بِلَقَ وَ دُعَاءَهُمْ فَاسْتَجَابَ الرَّحْمَنُ رَحِمَهُمُ وَ تَعَالَى

 التَّوَّابُ  اللَّهُ أَنَا وَ  َعلَیْهِمْ تُبْتُ وَ فَرَحِمْتُهُمْ ِلی اسْتَغْفَرُوا وَ إِلَیَّ  تَابُوا وَ التَّضَرُّعِ وَ بِالْبُكَاءِ إِلَیَّ عَجُّوا قَدْ فَإِنَّهُمْ یُونُسَ َقوْمِ إِلَى اهْبِطْ َأنِ إِسْرَافِیلَ إِلَى أَوْحَى وَ

 مَنْ أَحَقُّ اللَّهُ أَنَا وَ عَلَیْهِمْ أَنْزَلْتُهُ  قَدْ  وَ قَوْمِهِ  عَلَى الْعَذَابِ  نُزُولَ  سَأَلَنِی رَسُولِی وَ یُونُسُ عَبْدِي كَانَ قَدْ وَ الذُّنُوبِ  مِنَ  التَّائِبِ  عَبْدِيَ  تَوْبَةِ  قَبُولِ  إِلَى أَسْرَعُ الرَّحِیمُ 

 عَذَابِی مِنْ  بِهِمْ نَزَلَ  قَدْ  مَا عَنْهُمْ فَاصْرِفْ  إِلَیْهِمْ فَاهْبِطْ أُهْلِكَهُمْ أَنْ الْعَذَابَ عَلَیْهِمُ أُنْزِلَ أَنْ سَأَلَنِی حِینَ یُونُسُ  اشْتَرَطَ  یَكُنِ لَمْ  وَ  عَلَیْهِمْ أَنْزَلْتُهُ قَدْ وَ بِعَهْدِهِ وَفَى

 مَلَائِكَتِی أَمَرْتُ قَدْ  إِنِّی كَلَّا اللَّهُ فَقَالَ  أَصْرِفُهُ  أَنْزِلُ فَكَیْفَ  بِسَاحَتِهِمْ  نَزَلَ قَدْ  وَ إِلَّا أَرَاهُ مَا وَ یُهْلِكَهُمْ أَنْ كَادَ وَ أَكْتَافَهُمْ بَلَغَ قَدْ  عَذَابَكَ إِنَّ بِّرَ یَا إِسْرَافِیلُ  فَقَالَ

 وَ الْعُیُونِ مَفَاوِضِ بِنَاحِیَةِ الْجِبَالِ  إِلَى بِهِ  اصْرِفْ وَ عَنْهُمْ  اصْرِفْهُ وَ عَلَیْهِمْ إِسْرَافِیلُ یَا فَاهْبِطْ عَزِیمَتِیَ وَ فِیهِمْ أَمْرِي یَأْتِیَهُمْ حَتَّى عَلَیْهِمْ یُنْزِلُوهُ لَا وَ  یَصْرِفُوهُ أَنْ

 بِهَا  فَاسْتَاقَ أَجْنِحَتَهُ فَنَشَرَ عَلَیْهِمْ إِسْرَافِیلُ فَهَبَطَ جَامِداً حَدِیداً  مُلَیَّنَةً تَصِیرَ حَتَّى لَیِّنْهَا وَ بِهِ فَأَذِلَّهَا الْجِبَالِ عَلَى الْمُسْتَطِیلَةِ الْعَادِیَةِ الْجِبَالِ فِی السُّیُولِ مَجَارِي

 إِلَى حَدِیداً فَصَارَتْ الْیَوْمَ الْمُوصِلِ بِنَاحِیَةِ الَّتِی الْجِبَالُ هِیَ وَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ إِلَیْهَا یَصْرِفَهُ أَنْ إِلَیْهِ اللَّهُ أَوْحَى الَّتِی اْلجِبَالَ تِلْكَ بِهَا ضَرَبَ حَتَّى الْعَذَابَ ذَلِكَ

 اللَّهَ  حَمِدُوا وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَوْلَادَهُمْ  وَ نِسَاءَهُمْ إِلَیْهِمْ ضَمُّوا وَ الْجِبَالِ  رُءُوسِ عَنْ  مَنَازِلِهِمْ إِلَى هَبَطُوا عَنْهُمْ  صُرِفَ قَدْ الْعَذَابَ أَنَّ یُونُسَ  قَوْمُ  رَأَى فَلَمَّا الْقِیَامَةِ یَوْمِ

 أَصْوَاتُهُمْ خَفِیَتْ لَمَّا جَمِیعاً أَهْلَكَهُمْ وَ بِهِمْ نَزَلَ قَدْ الْعَذَابَ أَنَّ یَشُكَّانِ لَا فِیهِ كَانَا الَّذِي مَوْضِعِهِمَا فِی الْخَمِیسِ یَوْمَ تَنُوخَا وَ یُونُسُ أَصْبَحَ وَ عَنْهُمْ صَرَفَ مَا عَلَى

 الرُّعَاةُ  وَ  الْحُمَاةُ وَ الْحَطَّابُونَ اسْتَقْبَلَتْهُمُ وَ الْقَوْمِ مِنَ  دَنَوْا فَلَمَّا الْقَوْمُ إِلَیْهِ صَارَ مَا ِإلَى یَنْظُرَانِ الشَّمْسِ طُلُوعِ مَعَ  الْخَمِیسِ یَوْمَ الْقَرْیَةِ نَاحِیَةَ  فَأَقْبَلَا  عِنْدَهُمَا

 مَا بَعْدَ  أَبَداً وَجْهاً  لِی یَرَوْنَ لَا وَ لِی عِزَّةَ  لَا وَ لِقَوْمِی وَعْدِيَ كَذَبْتُ وَ الْوَحْیُ  كَذَبَنِیَ تَنُوخَا یَا لِتَنُوخَا یُونُسُ قَالَ مُطْمَئِنِّینَ الْقَرْیَةِ أَهْلِ إِلَى نَظَرُوا وَ بِأَغْنَامِهِمْ

 ذَا وَ اللَّهُ  قَالَ فَلِذَلِكَ  كَذَّابُ یَا لَهُ فَیَقُولَ  قَوْمِهِ مِنْ أَحَدٌ یَرَاهُ  أَنْ مِنْ فِرَاراً  مُسْتَنْكِراً  الْبَحْرِ  نَاحِیَةَ  لِرَبِّهِ مُغَاضِباً وَجْهِهِ عَلَى هَارِباً  یُونُسُ  فَانْطَلَقَ الْوَحْیُ كَذَبَنِیَ

 أَوْ  رَأْیِی یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقَّ وَ أَصْوَبَ كَانَ الرَّأْیَیْنِ أَيُّ تَنُوخَا یَا لَهُ فَقَالَ  رُوبِیلَ فَلَقِیَ الْقَرْیَةِ إِلَى تَنُوخَا رَجَعَ وَ الْآیَةَ  عَلَیْهِ  نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ  مُغاضِباً ذَهَبَ إِذْ النُّونِ

 فَضْلِ  وَ لِزُهْدِي مِنْكَ أَفْضَلُ أَنِّی أَرَى أَزَلْ  لَمْ إِنِّی أَمَا تَنُوخَا لَهُ فَقَالَ   الْعُلَمَاءِ الْحُكَمَاءِ بِرَأْيِ  أَشَرْتَ كُنْتَ لَقَدْ  وَ أَصْوَبَ كَانَ رَأْیُكَ بَلْ  تَنُوخَا لَهُ  فَقَالَ رَأْیُكَ
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ه است كه مكظوم، ( روایت شد48)قلم/« بود «مكظوم» كه حالی در داد، در ندا كه هنگامی»( از امام باقر ع درباره آیه 2

 یعنی مغموم و اندوهگين.

 383ص ،2ج القمی، تفسير

 1.مَغْمُوم أَيْ مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادى إِذْ: قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی

 

يان قيام خواست عليه امویان و عباسالحسن كه می( روایت شده است كه هنگامی كه عبداهلل بن حسن )از سادات بنی3

ه او تسليت باي به او نوشت تا در خصوص آنچه بر سرش آمده مورد حمله قرار گرفتند، امام صادق ع نامه كند( و خاندانش

 دهد و فرمود:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ 

 به خَلَفِ صالح و سالله پاك، از برادرزاده و پسرعمویش؛

تی و سختی و دردي بودید، اما از حيث ناراح اي كه به شما شد، تنهااما بعد؛ اگر تو و خاندانت، یعنی همراهانت در حمله

سيد؛ ليكن رجوع كه دل را به درد آورد تنها نبودید؛ چرا كه آن جزع و ناراحتی و داغ مصيبتی كه به شما رسيد به من هم ر

پيامبرش ی كه به كردم به آنچه خداوند جل جالله به متقين به خاطر صبرشان وعده داده و آنان را چه نيك تسليت داده هنگام

 (48)طور/« و براي حكم پروردگارت صبر كن كه تو در دیده مایی»فرمود 

 (48)قلم/« مباش[ یونس]=  ماهی صاحب همانند و كن صبر پروردگارت حكم براي پس»و هنگامی كه فرمود: 

                                                      
 مَعَ مُقِیمَیْنِ یَزَاال فَلَمْ فَاصْطَحَبَا عِلْمٍ بِلَا الْعِبَادَةِ وَ الزُّهْدِ مِنَ   أَفْضَلُ التَّقْوَى مَعَ الْحِكْمَةِ مِنَ رَبُّكَ اللَّهُ  أَعْطَاكَ مَا وَ عِلْمِكَ لِفَضْلِ فَضْلُكَ اسْتَبَانَ حَتَّى عِبَادَتِی

 ع جَعْفَرٍ  لِأَبِی قُلْتُ عُبَیْدَةَ أَبُو قَالَ  حِینٍ  إِلى فَمَتَّعْناهُمْ فَآمَنُوا قَوْلِهِ  إِلَى كِتَابِهِ  فِی بِهِ اللَّهُ أَخْبَرَ مَا قِصَّتِهِ مِنْ  فَكَانَ لِرَبِّهِ مُغَاضِباً  وَجْهِهِ عَلَى یُونُسُ  مَضَى وَ قَوْمِهِمَا

 رُجُوعِهِ فِی مِنْهَا سَبْعاً وَ الْبَحْرِ إِلَى ذَهَابِهِ فِی مِنْهَا سَبْعاً أَسَابِیعَ أَرْبَعَةَ قَالَ صَدَّقُوهُ وَ بِهِ فَآمَنُوا الرِّسَالَةِ وَ بِالنُّبُوَّةِ إِلَیْهِمْ رَجَعَ حَتَّى قَوْمِهِ عَنْ یُونُسُ غَابَ كَانَ كَمْ

 یَوْمِهِمْ  مِنْ عَنْهُمْ صُرِفَ وَ شَوَّالٍ مِنْ النِّصْفِ فِی الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ أَتَاهُمْ الْعَذَابَ إِنَّ  عُبَیْدَةُ یَا فَقَالَ سَاعَاتٌ أَوْ أَیَّامٌ أَوْ شُهُورٌ الْأَسَابِیعُ هَذِهِ مَا وَ لَهُ فَقُلْتُ قَوْمِهِ إِلَى

 أَیَّامٍ سَبْعَةَ وَ بِالْعَرَاءِ الشَّجَرِ تَحْتَ أَیَّامٍ سَبْعَةَ وَ الْحُوتِ بَطْنِ فِی أَیَّامٍ سَبْعَةَ وَ الْبَحْرِ إِلَى مَسِیرِهِ فِی أَیَّامٍ سَبْعَةَ الْخَمِیسِ یَوْمَ فَمَضَى مُغَاضِباً یُونُسُ فَانْطَلَقَ ذَلِكَ

 فَنَفَعَها آمَنَتْ قَرْیَةٌ  كانَتْ  ال فَلَوْ اللَّهُ  قَالَ فَلِذَلِكَ اتَّبَعُوهُ  وَ صَدَّقُوهُ وَ بِهِ  فَآمَنُوا أَتَاهُمْ ثُمَّ یَوْماً  عِشْرِینَ وَ  ثَمَانٍ مَسِیرَةَ رُجُوعُهُ وَ ذَهَابُهُ فَكَانَ قَوْمِهِ إِلَى رُجُوعِهِ  فِی

 الْخِزْي عَذابَ عَنْهُمْ كَشَفْنا آمَنُوا لَمَّا یُونُسَ قَوْمَ إِلَّا إِیمانُها

 . ناظر به این آیه، این دو روایت هم قابل توجه است: 1

 سأل: قال السّالم، علیهما دمحمّ بن جعفر عن أبیه، عن صهیب، بن عبّاد بن صهیب حدّثنا: قال زكریّا، بن علیّ بن الحسن عن األئمة، بإسناد روینا

 بن یونس ذاك: فقال بعمله؟ یعمل نأ نبیّه جلّ و عزّ اللّه نهى الجنة، أهل من رجل عن أخبرنی: فقال متعنّتا، السّالم علیهم الحسین بن علیّ بن محمّد رجل

 (319ص ،19ج األقوال، و خباراأل و اآلیات من واألحوال المعارف و العلوم عوالم) نادى إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ: تعالى اللّه قال متّى،

 الْوَاسِطِیِّ شَاذَانَ نِ بْ الْحَسَنِ عَنِ سَلَمَةَ أَبِی عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعاً  ىیَحْیَ بْنِ  مُحَمَّدِ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ اللَّهُ رَحِمَهُ  یَعْقُوبَ بْنُ  مُحَمَّدُ الشَّیْخُ

 عَلَى أَوْلِیَائِهِ  مِیثَاقَ  أَخَذَ  قَدْ هَاللَّ إِنَّ بِخَطِّهِ  فَوَقَّعَ تُؤْذِینِی الْعُثْمَانِیَّةِ  مِنَ عِصَابَةٌ كَانَتْ وَ عَلَیَّ جَهْلَهُمْ وَ وَاسِطٍ أَهْلِ  جَفَاءَ أَشْكُو ع الرِّضَا الْحَسَنِ  أَبِی إِلَى كَتَبْتُ : قَالَ

 اآلیات تأویل) سَلُونَالْمُرْ صَدَقَ وَ الرَّحْمنُ وَعَدَ ما هذا مَرْقَدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ یْلَناوَ یا لَقَالُوا الْخَلْقِ سَیِّدُ  قَامَ قَدْ فَلَوْ رَبِّكَ لِحُكْمِ  فَاصْبِرْ الْبَاطِلِ دَوْلَةِ  فِی الصَّبْرِ

 (481ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة
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 قرار عقوبت مورد كه گونه همان كردید، عقوبت اگر و»و هنگامی كه حضرت حمزه را مثله كردند به پيامبرش فرمود 

( و او صلی اهلل عليه و 126)نحل/« تاس بهتر شكيبایان براى آن البته كنيد صبر اگر و رسانيد، عقوبت به[ را متجاوز] ایدگرفته

 آله و سلم صبر كرد و عقوبتشان نكرد؛ 

خواهيم ما به تو میي نو خاندانت را به نماز دستور بده و بر آن صبر داشته باش كه ما از تو روز»و نيز هنگامی كه فرمود 

 ( 132)طه/« دهيم و عاقبت از آن متقين استروزي می

. گردیممى باز او سوى به و هستيم، خدا آنِ از ما: گویندمى برسد، آنان به مصيبتى چون كه كسانى»و هنگامی كه فرمود 

 ( 157-156)بقره/« اندرهيافته كه هستند آنها و رسد،مى پروردگارشان جانب از رحمتى و درودها آنها بر كه هستند آنها

 « كنندحساب دریافت میهمانا صابران اجر خود را بی»و هنگامی كه فرمود 

 امور[ در تو اراده و] عزم از[ حاكى]رسد صبر كن كه این و بر آنچه به تو می»و هنگامی كه لقمان به فرزندش گفت 

 ( 17)لقمان/« است

 آن از زمين مسلّما نمایيد، صبر و بجویيد یارى خداوند از»نقل كرد كه به قومش فرمود و هنگامی كه از قول موسی ع 

 ( 128)اعراف/« است پرهيزگاران آن از( نيك) سرانجام و دهدمى ميراث به بخواهد كس هر به خداست

« بر توصيه كردندو به ص كسانی كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و به حق توصيه كردند»و هنگامی كه فرمود 

 ( 3)عصر/

« سپس از كسانی باشد كه ایمان آوردند و به صبر توصيه كردند و به رحمت و مهربانی توصيه نمودند»و هنگامی كه فرمود 

 (17)بلد/

 سست رسيد خدا راه در آنها به آنچه مقابل در پس جنگيدند، آنها همراه به فراوانى الهى مردان كه پيامبرانى از بسيار چه و»

 ( 146عمران/)آل« دارد دوست را صابران خداوند و ندادند نشان تسليم و خضوع و نشدند ناتوان و

و صبر كن تا خداوند حكم فرماید و او »( و هنگامی كه فرمود 35)احزاب/« و مردان و زنان صابر»و هنگامی كه فرمود 

 آن فراوان است؛( و امثال اینها در قر109)یونس/« بهترین حكم كنندگان است

رسد دلنگرانی اي به خاطر ضرر و مصيبتی كه به اوليایش میو بدان اي عمو و اي پسرعمو! خداوند جل جالله لحظه

 تر نيست از همراه كردن ضرر و تالش و سختی با صبر؛ ...داشتنیندارد و هيچ چيز نزد او دوست

 85-82، ص3األعمال، ج إقبال

 عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ أَبِی عَنْ اللَّهِ  عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُفِيدِ عَنِ  الطُّوسِیِّ جَعْفَرٍ أَبِی جَدِّي

 عَنْ  الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَابَوَیْهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

 مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُسَيْنِ أَبِی عَنْ الطُّوسِیِّ جَعْفَرٍ أَبِی جَدِّي إِلَى بِإِسْنَادِنَا أَیْضاً رَوَیْنَاهَا وَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ

 حُسَيْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطِرَانِیُّ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِ أَبِی عَنْ الْأَهْوَازِيِّ مُوسَى بْنِ  سَعِيدِ بْنِ

 مَعاً  قَاال الصَّيْرَفِیِّ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ وَ الرَّازِيِّ الْمُطَهَّرِ  بْنِ نَجِيحِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَبِی بْنُ صَالِحُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْخَثْعَمِیُّ أَیُّوبَ بْنُ

  إِلَيْهِ صَارَ عَمَّا یُعَزِّیهِ بَيْتِهِ أَهْلُ وَ هُوَ حُِملَ نَحِي عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ إِلَى كَتَبَ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا إِنَّ
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 أَهْلُ وَ أَنْتَ تَفَرَّدْتَ  كُنْتَ فَلَئِنْ بَعْدُ أَمَّا عَمِّهِ ابْنِ وَ أَخِيهِ  وُلْدِ مِنْ الطَّيِّبَةِ  الذُّرِّیَّةِ وَ الصَّالِحِ  الْخَلَفِ  إِلَى الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الْجَزَعِ  مِنَ ذَلِكَ مِنْ نَالَنِی فَلَقَدْ دُونِی الْقَلْبِ وَجَعِ أَلِيمِ وَ الْكَآبَةِ وَ الْغِبْطَةِ  وَ  بِالْحُزْنِ انْفَرَدْتَ مَا أَصَابَكُمْ بِمَا مَعَكَ حُمِلَ مِمَّنْ بَيْتِكَ

 لِنَبِيِّهِ یَقُولُ حِينَ الْعَزَاءِ حُسْنِ  وَ الصَّبْرِ مِنَ الْمُتَّقِينَ بِهِ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ أَمَرَ مَا إِلَى رَجَعْتُ  لَكِنْ وَ نَالَكَ مَا مِثْلُ الْمُصِيبَةِ حَرِّ  وَ الْقَلَقِ وَ

 حِينَ  ص لِنَبِيِّهِ یَقُولُ حِينَ وَ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ یَقُولُ حِينَ وَ بِأَعْيُنِنا فَإِنَّكَ رَبِّكَ لِحُكْمِ اصْبِرْ وَ ص

 أْمُرْ  وَ یَقُولُ حِينَ  وَ یُعَاقِبْ لَمْ  وَ ص صَبَرَ وَ  لِلصَّابِرِینَ خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ لَئِنْ وَ  بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ فَعاقِبُوا عاقَبْتُمْ إِنْ وَ بِحَمْزَةَ مُثِّلَ

 لِلَّهِ  إِنَّا قالُوا مُصِيبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذِینَ یَقُولُ حِينَ وَ لِلتَّقْوى الْعاقِبَةُ وَ نَرْزُقُكَ  نَحْنُ رِزْقاً نَسْئَلُكَ ال عَلَيْها صْطَبِرْا وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ

 بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما یَقُولُ حِينَ وَ الْمُهْتَدُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ رَحْمَةٌ وَ رَبِّهِمْ مِنْ صَلَواتٌ عَلَيْهِمْ أُولئِكَ راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ

 اسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ قَالَ وَ  مُوسَى عَنْ  یَقُولُ حِينَ وَ الْأُمُورِ  عَزْمِ مِنْ ذلِكَ إِنَّ أَصابَكَ ما عَلى اصْبِرْ وَ لِابْنِهِ لُقْمَانُ یَقُولُ حِينَ وَ حِسابٍ

 تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ یَقُولُ حِينَ وَ  لِلْمُتَّقِينَ الْعاقِبَةُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ  بِاللَّهِ

 ءٍ بِشَیْ لَنَبُْلوَنَّكُمْ وَ یَقُولُ حِينَ وَ بِالْمَرْحَمَةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ كانَ ثُمَّ یَقُولُ حِينَ وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ

 كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قاتَلَ  نَبِیٍّ مِنْ كَأَیِّنْ وَ یَقُولُ حِينَ  وَ الصَّابِرِینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ

 وَ  الصَّابِراتِ وَ  الصَّابِرِینَ وَ یَقُولُ حِينَ وَ الصَّابِرِینَ یُحِبُّ اللَّهُ اسْتَكانُوا وَ مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبِيلِ فِی أَصابَهُمْ لِما وَهَنُوا فَما

 جَلَالُهُ  جَلَّ اللَّهَ  أَنَّ عَمِّ ابْنَ وَ عَمِّ أَيْ اعْلَمْ وَ كَثِيرٌ الْقُرْآنِ مِنَ ذَلِكَ  أَمْثَالُ وَ الْحاكِمِينَ خَيْرُ هُوَ وَ اللَّهُ  یَحْكُمَ حَتَّى اصْبِرْ وَ یَقُولُ حِينَ

 1الصَّبْرِ... مَعَ الْأَذَى وَ الْجَهْدِ وَ الضُّرِّ مِنَ إِلَيْهِ أَحَبُّ ءَشَیْ لَا وَ قَطُّ سَاعَةً  لِوَلِيِّهِ الدُّنْيَا بِضُرِّ یُبَالِ لَمْ

 تدبر

 «مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادي إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »1

                                                      
 َأعْدَاُؤهُ  وَ یَمْنَعُونَهُمْ وَ[ یحیفونهم] یُخِیفُونَهُمْ وَ أَوْلِیَاءَهُ یَقْتُلُونَ أَعْدَاؤُهُ كَانَ مَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ قَطُّ سَاعَةً لِعَدُوِّهِ الدُّنْیَا بِنَعِیمِ یُبَالِ لَمْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ أَنَّهُ وَ.  1

 طَالِبٍ  أَبِی بْنُ عَلِیُّ جَدُّكَ قُتِلَ  مَا ذَلِكَ لَا لَوْ  وَ الْبَغَایَا مِنَ بَغِیٍّ فِی عُدْوَاناً وَ ظُلْماً یَحْیَى احْتَجَبَ وَ زَكَرِیَّا قُتِلَ مَا ذَلِكَ لَا لَوْ  وَ ظَاهِرُونَ عَالُونَ مَئِنُّونَمُطْ آمِنُونَ

 النَّاسُ یَكُونَ أَنْ ال لَوْ وَ كِتَابِهِ فِی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ مَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ عُدْوَاناً وَ اضْطِهَاداً ص فَاطِمَةَ بْنُ الْحُسَیْنُ عَمُّكَ وَ ظُلْماً  عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ بِأَمْرِ قَامَ لَمَّا ص

 بَنِینَ  وَ مالٍ مِنْ بِهِ نُمِدُّهُمْ أَنَّما یَحْسَبُونَ كِتَابِهِ فِی قَالَ لَمَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ یَظْهَرُونَ عَلَیْها مَعارِجَ وَ فِضَّةٍ مِنْ سُقُفاً لِبُیُوتِهِمْ بِالرَّحْمنِ یَكْفُرُ لِمَنْ لَجَعَلْنا واحِدَةً أُمَّةً

 لَا لَوْ  وَ أَبَداً رَأْسُهُ یُصْدَعُ لَا حَدِیدٍ  مِنْ عِصَابَةً  لِلْكَافِرِ لَجَعَلْتُ  الْمُؤْمِنُ یَحْزَنَ أَنْ لَا لَوْ  الْحَدِیثِ فِی جَاءَ لَمَا ذَلِكَ  لَا لَوْ  وَ یَشْعُرُونَ ال بَلْ الْخَیْراتِ  فِی لَهُمْ نُسارِعُ

 أَنَّ لَوْ الْحَدِیثِ فِی جَاءَ لَمَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ مَاءٍ مِنْ شَرْبَةً مِنْهَا كَافِراً سَقَى مَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ بَعُوضَةٍ جَنَاحَ اللَّهِ عِنْدَ تُسَاوِي لَا الدُّنْیَا أَنَّ الْحَدِیثِ فِی جَاءَ لَمَا ذَلِكَ

 فَلَا صَبّاً  الْبَلَاءَ عَلَیْهِ صَبَّ  عَبْداً  أَحَبَّ أَوْ قَوْماً اللَّهُ أَحَبَّ  إِذَا أَنَّهُ الْحَدِیثِ فِی جَاءَ لَمَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ یُؤْذِیهِ  مُنَافِقاً  أَوْ كَافِراً لَهُ اللَّهُ  لَانْبَعَثَ جَبَلٍ  قُلَّةِ عَلَى مُؤْمِناً 

 غَیْظٍ  جُرْعَةِ مِنْ  نْیَاالدُّ فِی الْمُؤْمِنُ  عَبْدُهُ یَجْرَعَهُمَا أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ إِلَى أَحَبَّ  جُرْعَتَیْنِ مِنْ  مَا الْحَدِیثِ فِی جَاءَ  لَمَا ذَلِكَ  لَا لَوْ  وَ غَمٍّ فِی وَقَعَ إِلَّا غَمٍّ  مِنْ  یَخْرُجُ

 وَ الْعُمُرِ بِطُولِ ظَلَمَُهمْ مَنْ عَلَى یَدْعُونَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ كَانَ لَمَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ احْتِسَابٍ وَ عَزَاءٍ بِحُسْنِ عَلَیْهَا صَبَرَ مُصِیبَةٍ عِنْدَ حُزْنٍ جُرْعَةِ وَ عَلَیْهَا كَظَمَ

 بَنِی وَ عَمِّ ابْنَ وَ عَمِّ یَا فَعَلَیْكُمْ اسْتُشْهِدَ الِاسْتِغْفَارِ وَ  عَلَیْهِ بِالتَّرَحُّمِ رَجُلًا خَصَّ إِذَا كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ بَلَغَنَا مَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ الْوَلَدِ  وَ الْمَالِ كَثْرَةِ وَ الْبَدَنِ صِحَّةِ

 عَلَیْنَا اللَّهُ أَفْرَغَ أَمْرِهِ عِنْدَ النُّزُولِ وَ بِطَاعَتِهِ التَّمَسُّكِ وَ قَضَائِهِ عَلَى الصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ إِلَى التَّفْوِیضِ وَ التَّسْلِیمِ وَ  الرِّضَا وَ بِالصَّبْرِ إِخْوَتِی وَ عَمُومَتِی

 مُحَمَّدٍ  خَلْقِهِ مِنْ صَفْوَتِهِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ قَرِیبٌ سَمِیعٌ إِنَّهُ قُوَّتِهِ وَ بِحَوْلِهِ هَلَكَةٍ كُلِّ مِنْ إِیَّانَا وَ أَنْقَذَكُمْ وَ السَّعَادَةِ وَ بِالْأَجْرِ لَكُمْ وَ لَنَا خَتَمَ وَ الصَّبْرَ عَلَیْكُمُ وَ

 .بَیْتِهِ أَهْلِ وَ النَّبِیِّ
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و حكایت صاجبان  كفار پيامبر ص خدا را تكذیب كردند و به دعوت او اعتنایی نكردند. خدا آنان را به عذابی تهدید كرد

هایی كه محتمل بود براي اینكه آنها بتوانند خود را آن باغ را كه چگونه عذاب الهی غافلگيرشان كرد برشمرد و همه استدالل

 رتبه مسلمانان قرار دهند باطل فرمود.در آخرت هم

د كه صبر حضرت یونس نباش خواهد كه براي حكم پروردگار صبر كند و همانندبا همه این حرفها، باز از پيامبرش می

 نكرد و از خداوند عذاب براي قوم خود درخواست كرد.

 ثمره در تبلیغ دين

اما نااميد شدن  (1، تدبر509اي چنان لجوج اند كه هيچگاه ایمان نخواهند آورد، )جلسهدانيم قطعا عدهدر عين حال كه می

 ید از تالش براي هدایت دیگران دست برداشت.ها نباخواهد و به این زودياز هدایت جامعه، خيلی دليل می

 

 «مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادي إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »2

(؛ از 1خواند و در این مدت تنها دو نفر به او ایمان آوردند )حدیثسال قومش را به سوي خدا می 33حضرت یونس 

 ایمان آوردن آنها خسته شد و از خداوند عذاب را براي قومش طلب كرد. 

 فرماید: تو مانند یونس نباش!در این آیه خداوند به پيامبر اكرم ص می

 اجتماعی_ثمره اخالقی

نفر!  2سال دعوت و كار فرهنگی؛ و اثرگذاري تنها براي  33يد خداوند از پيامبرانش چه صبر و تحملی را انتظار دارد: ببين

 كند كه چرا خسته شدي!خسته شد؛ و خدا مواخذه اش می

ق درست است كه ما پيامبر نيستيم، اما خوب است با خود بيندیشيم كه در حد خودمان براي دعوت دیگران به سوي ح

شویم؟! و چه بازدهی از كار خود انتظار داریم؟! آیا و حقيقت چه اندازه صبر و تحمل داریم؟! و چه موقع خسته و نااميد می

 اندیشيم یا به حصول نتيجه؟بيشتر به انجام وظيفه می

 

 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »3

 را آورد؟« حب الحوت: همنشنی ماهیصا»تعبير « یونس»چرا به جاي 

الف. این آیه هشداري است به پيامبر ص ]و در واقع به هر مبلغ راستين دین[ كه همانند حضرت یونس از خودت 

آورد شاید را می« همنشنی ماهی»، به وضعيتی كه او دچار شد اشاره كرده و تعبير «یونس»طاقتی نشان نده. اینكه به جاي كم

 نشين ماهی خواهم كرد!صبري نشان دهی، تو را هم همور ضمنی اشاره كند كه اگر مانند یونس از خودت كمخواهد به طمی

 ب. ...

 

 «رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »4

 ( هم به معناي استقامت به خرج دادن؛ 475ص القرآن، ألفاظ تواند باشد )مفرداتدر اینجا هم به معناي انتظار می« صبر»



117 

 تواند به معناي دستور الهی ]حكم تشریعی[ باشد و هم به معناي قضا و قدر الهی )حكم تكوینی(هم می« حكم»

 )نكات ترجمه(« تا آن زمان»باشد هم به معناي  «براي، به خاطر، به منظور»تواند به معناي هم می« لـ»

ها موارد زیر باشد )البته با توجه به ترینبدین ترتيب معانی متعددي براي این عبارت قابل تصور است، كه شاید محتمل

 تر نيست(قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، حتی یقين به صحت احتمال قویتر، دليلی بر نادرستی احتماالت ضعيف

 الف. منتظر باش تا موعد قضاي الهی )در یاري تو و سرنگونی دشمنت( فرا رسد.

داده صبر و استقامت داشته باش. )به تعبيري: صبر و استقامتی ارزشمند است  ب. به خاطر دستوري كه پروردگارت به تو

 (190، ص10جا؛ تفسير نور، جكه براي دستور خدا باشد نه از روي لجاجت و یكدندگی بی

 ج. براي ]= در مسير[ انجام دستور پروردگارت صبر و استقامت داشته باش.

 برسد.د. منتظر باش تا دستور جدیدي از پروردگارت 

 ه. همچنان استقامت داشته باش تا دستور جدیدي از پروردگارت برسد.

 و. ...

 

 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ ... فَاصْبِرْ لَهُمْ أُمْلی یَعْلَمُونَ وَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» (5

دهد، كسی هم كه معاندان و دشمنان حق و حقيقت مهلت می اگر خداوند سنت استدراج و امالء دارد و به كافران و

دعوت كننده به دین خداست باید متناسب با آن، صبر و تحمل داشته باشد؛ نه اینكه با دیدن عنادورزي دشمنان حق، خسته 

 شود.

 

 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »6

بسا به یك پيامبر گفته گيرند و حتی چهاي كه دارند مورد مواخذه قرار میاما متناسب با مرتبهاند اگرچه پيامبران معصوم

 شود كه تو رفتار فالن پيامبر را در پيش نگير.می

 شناسینکته تخصصی دين

 عصمت یك مطلب ذومراتب است و غفلت از این حقيقت موجب شبهات فراوانی درباره پيامبران شده است.

كند، به این دليل است كه او اسوه و الگوي دیگران است و همه شود شخص معصوم گناه و اشتباه نمییاگر گفته م

كارهایش هم براي دیگران قابل پيروي است. اما این مطلب منافاتی ندارد كه متناسب با جایگاه وجودي خویش كاري انجام 

مردم گناه محسوب نشود؛ در واقع، این مطلب از باب  دهد كه براي آن جایگاه گناه محسوب شود، هرچند آن كار در عرف

باشد(؛ یعنی متناسب با جایگاه و منزلتی كه هاي مقربان میهاي نيكوكاران، بدياست )خوبی« حسنات االبرار سيئات المقربين»

ل تحسين به شمار كه در مقامات عادي جزء كارهاي نيك و قاب –رسند كه برخی كارها آورند به مقامی میافراد به دست می

 شود!از منظر صاحب آن مقام، گناه محسوب می -رودمی
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نفر ایمان نياورند  2سال مردم را به خدا بخواند و جز  33همين اقدام حضرت یونس را در نظر بگيرید! اگر هر یك از ما 

رون رفتن او از شهر، مردم توبه و آنگاه از خدا تقاضاي عذاب كند و عذاب نزدیك شود و او از شهر بيرون رود، و بعد از بي

كنند، آیا وي گناهی مرتكب شده است؟ قطعا براي یك آدم عادي چنين تالشی از بزرگترین ثوابهاست؛ و ایمان آوردن بعدي 

كند و مردم با كند؛ اما كسی كه به مقام نبوت رسيده، همين كه چنين كاري میآن مردم هم هيچ تقصيري را متوجه وي نمی

شود كه چرا بيشتر نماند! آن هم چنين مواخذه شدید و غليظی. و از پيامبر ما هم خواسته كنند، مواخذه میتوبه می دیدن عذاب

 شود كه تو این چنين نباش.می

سایر گناهانی هم كه ظاهرا به پيامبران و امامان نسبت داده شده، از همين باب است. مثال وقتی حضرت علی ع در دعاي 

 نالد، كه:ثرت گناهانش میكميل از شدت و ك

  الْعِصَمَ تَهْتِكُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 النِّقَمَ تُنْزِلُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

  النِّعَمِ تُغَيِّرُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 الدُّعَاءَ  تَحْبِسُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

  الْبَلَاءَ تُنْزِلُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 أَخْطَأْتُهَا خَطِيئَةٍ كُلَّ وَ أَذْنَبْتُهُ ذَنْبٍ كُلَّ لِی اغْفِرْ اللَّهُمَّ

از كارها را براي خویش  بيند كه بسيارياي مینه این است كه مثال دروغی گفته یا غيبتی كرده؛ بلكه او خود را در مرتبه

 داند، در حالی كه اگر امثال ما همان كار را انجام دهيم ثواب عظيمی خواهيم داشت.گناه می

 قَلْبِی عَلَى لَيُغَانُ )إِنَّهُ« كنمنشيند و روزي صدبار استغفار میبر دل من غبار می»یا مثال از رسول اهلل روایت شده است كه 

دانيم كه اگر تمام عبادات و كارهاي نيك من ( در عين حال می58ص ،(للشعيري)األخبار جامع. مَرَّةٍ مِائَةَ الْيَوْمِ فِی أَسْتَغْفِرُ حَتَّى

ماند، بلكه به ثواب بسيار بسيار تنها در نامه عمل من هيچ گناهی نمیو امثال من با نتيجه زندگی یك روز ایشان عوض شود نه

 ام.عظيمی دست یافته

 تکمله

هد ساده بر اینكه آن كارهایی كه پيامبران انجام دادند هيچيك گناه اصطالحی ما نبوده است، این است كه هيچيك یك شا

 اي در زندگی دنيا انداخت.سزاوار جهنم نكرد، بلكه صرفاً آنها را به سختی -حتی در همان لحظه  –از این كارها آنها را 

 

 

 29/5/1396         مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ   49 هی( آ68قلم )سوره ( 514

 ترجمه

 شد.حفاظی افكنده میاگر نه این بود كه نعمتی از پروردگارش بدو رسيد قطعا در حالی كه سزاوار مالمت بود به كرانه بی
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 نکات ترجمه

 1«تَدارَکَ»

( 269ص ،2ج اللغة، المقایيس معجممعناي رسيدن چيزي به چيز دیگر و ملحق شدن به آن است )در اصل به « درك»ماده 

 تُدْرِكُهُ ال»يري نظير رسيدنی است كه همراه با نوعی احاطه بر شیء مورد نظر باشد؛ چنانكه در تعاب« درك»اند كه و برخی افزوده

 كلمات فی التحقيق) ( این معنا آشكار است78)نساء/« تالْمَوْ یُدْرِكْكُمُ تَكُونُوا یْنَما»َ( یا أ103)انعام/« الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ

 (202ص ،3ج الكریم، القرآن

 ه كار رفته است:و در قرآن كریم هم در دو وزن ب (202ص ،3ج التحقيق،)از این ماده فعل ثالثی مجرد به كار نرفته است 

 ( است؛ و 312ص القرآن، ألفاظ مفردات)« به نهایت چيزي رسيدن»مانند آیات فوق(، كه به معناي افعال )أدرَكَ،  وزن

 التحقيق،)ردن )مطاوعه( دارد؛ ك( كه داللت بر مداومت و نيز پذیرش و اختيار 49؛ قلم/رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُوزن تفاعل )

ار رفته است به ك« ادّارك»دیل ت به د( و ادغام رخ داده و به صورت و در وزن تفاعل، در مواردي ابدال )تب (202ص ،3ج

رسد این صيغه داللت بر شدت ( كه به نظر می66/لالْآخِرَةِ، نم فِی عِلْمُهُمْ ادَّارَكَ بَلِ ؛38/جَمِيعاً، أعراف فِيها ادَّارَكُوا إِذَا )حَتَّى

 (202ص ،3ج التحقيق،)و تاكيد بيشتر دارد 

هایی كه به هم ثال طنابرا براي مراتب نزولی )م« دَرَك»باشد با این تفاوت كه )درجه، مرتبه( می« الدَرَج»شبيه « الدَّرَك»

ز درجات بهشت و ابرند؛ چنانكه )درجه( را براي مراتب صعودي به كار می« دَرَج»زنند تا با آن به آب چاه برسند( و گره می

به قعر دریا نيز به گفته  «رْكدَ»( و 145/ر؛ نساءالنَّا مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِی الْمُنافِقينَ نَّإِ»آورند: دركات جهنم سخن به ميان می

جایگاه اهل « دَرَك»اند كه را این دانسته« دَرَك»دركات جهنم به  ( و برخی وجه تسميه312ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )می

 (269ص ،2ج اللغة، مقایيسال معجمشوند )جهنم است كه بدان واصل می

 ال وَ دَرَكاً تَخافُ ال) گویند« دَرَك»شود نيز رسد و گریبانگيرش میهمچنين به تبعات منفی كار هر شخصی كه به او می

 (312ص القرآن، ألفاظ مفردات( )77؛ طه/تَخْشى

به معناي « ادراك»تدریجاً كلمه با توجه به اینكه علم پيدا كردن، نوعی رسيدن به چيزي است، در اصطالحات تخصصی 

ا خصوصيات ببه كار برده شده است، اما به عنوان یكی از راههاي علم )نه مطلق علم( و آن علمی است كه شیء را « علم»

عدومات خاص خودش شامل شود )یعنی یك نوع رسيدن و احاطه به شیء مورد نظر پيدا شود( لذا مثال در مورد علم به م

 (81ص اللغة، فی الفروقرود )ار نمیتعبير ادراك به ك

                                                      
 اختالف قرائت.  1

هرمز و حسن و اعمش بناقرائت شده؛ و از « تداركته»عباس به صورت مسعود و ابناند اما در قرائت ابنبه همین صورت خواندهرا « تدارك»عموما 

 (249، ص10)كه اصلش تتداركه بوده( نیز روایت شده است. )البحر المحیط، ج« ادّاركه»

 و الحسن و هرمز ابن و التأنیث بتاء تداركته: عباس ابن و اللّه عبد قرأ و. الفصل لتحسین التأنیث عالمة تلحقه لم و ماضیا، تَدارَكَهُ: الجمهور قرأ و

 ل؛ الدا بشد: األعمش
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 ال»د تنها در آیه بار در قرآن كریم به كار رفته است و در این كاربردهاي قرآنی، شای 12و مشتقات آن جمعا « درك»ماده 

 علم دانست. ( بتوان ادراك را تاحدودي به معناي103)انعام/« الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ

 «بِذَنُ»

يح داده اند ( و برخی توض380ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمدر اصل به معناي پرتاب كردن و انداختن است )« نبذ»ماده 

نيازي باشد اس بی( یا ناشی از احس788ص القرآن، ألفاظ اعتنایی )مفرداتكه نه هر انداختنی، بلكه انداختنی كه ناشی از كم

الْحُطَمَةِ،  فِی بَذَنَّلَيُنْ»(: چنانكه در آیاتی مانند 24ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق؛ 294)الفروق فی اللغة، ص

 ( این معنا وضوح دارد.40/الْيَمِّ، قصص یفِ فَنَبَذْناهُمْ جُنُودَهُ وَ  ؛ فَأَخَذْناه187ُ/عمران آل ،ظُهُورِِهمْ وَراءَ ؛ فَنَبَذُوه4ُ/همزة

( را هم به معناي جدایی و عزلت 22قَصِيًّا، مریم/ مَكاناً بِهِ فَانْتَبَذَتْ فَحَمَلَتْهُ ؛16، مریم/شَرْقِيًّا مَكاناً أَهْلِها مِنْ ذَتْانْتَبَ )« انْتَبَذَ»

 قاموساندازد. )گزیند خود را ]از مردم به[ دور می( گویی كسی كه عزلت می788ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتدانسته گزیدن

 (10ص ،7ج قرآن،

« افتعال»د و وزن بار استعمال شده و تنها به صورت فعل، و در همين دو صيغه ثالثی مجر 12این ماده در قرآن كریم تنها 

 به كار رفته است.

 «الْعَراءِ»

: اند )مثالنكرده بين اهل لغت اختالف است؛ اغلب اینها را جداگانه بحث« عري»و « عرو»درباره یكی بودن یا تفاوت ماده 

اش واو باشد یا الم( كند حرف علهاند این ماده )كه فرقی نمی( هرچند برخی از همين افراد گفته563ص القرآن، ألفاظ مفردات

ه معناي مفارقت پوشانی، و دیگري بدر اصل خود بر دو معناي كامال متقابل داللت دارد: یكی به معناي ثبات و همراهی و هم

 ( 295ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمر )و خالی بودن چيزي از چيز دیگ

در « عرو»اند ه( و گفت104-103ص ،8ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقاما برخی از ابتدا بين این دو تفاوت گذاشته )

 اسْتَمْسَكَ  دِفَقَبه معناي ریسمان )« عُروة»باشد و اصل به معناي وصول نافذ )كه رسيدن و همراهی شدید را دربردارد( می

 إِلَّا»توان رسيد و نيز تعبير ( نيز از همين باب است از این جهت كه با آن به مقصود می22، لقمان/256؛ بقره/الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ

 است؛ « عرو»از ماده  (54؛ هود/بِسُوء آلِهَتِنا بَعْضُ اعْتَراكَ

گویند و به زمينی كه از هر پوششی « عاري»به فرد برهنه  به معناي فاقد پوشش )=برهنه( بودن است چنانكه« عري»ولی 

( 49و قلم/ 145)صافات/ 1«العَرَاءُ»)اعم از گياه یا ساختمان، كه شخص را در برابر نور و گرما و سرما حفظ كند( تهی باشد 

 (. 118طه/،تَعْرى ال وَ فيها تَجُوعَ أاَلَّ است )« عري یعري»( و فعل آن 715ص ،8ج البيان، مجمعشود )همچنين: گفته می

                                                      
است ]اما در قرائات كسی این چنین قرائت نكرده است[؛  «ناحیه» مطلق معناي به )بدون همزه( «العَرَا» كه است آن لغت اهل از برخی نظر البته.  1

هم از همین باب  (54/هود بِسُوء؛ آلِهَتِنا بَعْضُ اعْتَراكَ إِلَّااند )اند و گفتهدانسته« ناحیه و سمت او را قصد كردن»را به معناي « اعتراه»و بر همین اساس 

 القرآن، ألفاظ مفردات) تعبیر تمثیلی است.« الْوُثْقى الْعُرْوَةِ»ه( آن آویزان شوند و تعبیر ناحی« )= عرا»هم ه معناي چیزي است كه از « عروة»است و 

 (563ص
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( در اعْتَراكَ( و )الْعُرْوَة و تَعْرى اگر بين این دو ماده تمایز بگذاریم باید گفت از هر یك از این دو ماده، دو كلمه )العَرَاءُ و

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 3اي قرآن آمده؛ و جمعا از هر ماده

 «مَذْمُومٌ»

، اسم مفعول، و به «مذموم»)سپاس و ستایش( است؛ « حمد»اي مالمت شدید؛ و نقطه مقابل در اصل به معن« ذمم»ماده 

 یَرْقُبُوا البه معناي عهد و تعهد است )« ذمام»و « ذمّة»و  معناي كسی است كه مورد مذمت واقع شده، یا سزاوار مذمت است.

( از این جهت كه شخص در صورت 8ا؛ توبه/ر تعهّدى نه و كنندمى مراعات را خویشاوندى نه شما درباره :ةًذِمَّ  ال وَ إِالًّ فيكُمْ

 فی التحقيق؛ 331ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛346ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمباشد )بندي بدان شایسته مذمت میعدم پاي

 (331ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات

 به كار رفته است. « مذموم»و « ذمِة»بار، و تنها به صورت دو كلمه  5این ماده در قرآن كریم جمعا 

 حدیث

 اي فرمودند:( اميرالمومنين ع در فرازي از خطبه1

 و بخشيده شما به كه عطاها پاس به او نكنم به تقواي الهی؛ و بسيار سپاس و ستایش گفتاي مردم! شما را سفارش می

شما را با رحمتی  و مود،ن مخصوص بدان را شما كه نعمتها چه. رسيده شما به وى از خيراتی كه و فرموده، تانارزانى كه نعمتها

 را شما و ،گرفتن و مواخذه كردنش قرار دادید و خود را در معرض پوشيد، شما بر و بود آشكار او بر تانزشتى تدارك فرمود؛

 .بخشيد مهلت

 188البالغه، خطبه نهج

 تَدَارَكَكُمْ وَ بِنِعْمَةٍ خَصَّكُمْ فَكَمْ لَدَیْكُمْ بَلَائِهِ وَ عَلَيْكُمْ نَعْمَائِهِ وَ إِلَيْكُمْ آلَائِهِ عَلَى حَمْدِهِ كَثْرَةِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى النَّاسُ أَیُّهَا أُوصِيكُمْ

 .فَأَمْهَلَكُم لِأَخْذِهِ تَعَرَّضْتُمْ وَ فَسَتَرَكُمْ لَهُ أَعْوَرْتُمْ بِرَحْمَةٍ

 

سلمه بود. نيمه شب وي متوجه شد كه پيامبر ( از امام صادق ع روایت شده است: یك شب رسول اهلل ص در خانه ام2

اي از خانه یافت در حالی كه ایستاده بود و دستانش ص در بستر نيست، براي یافتن وي از جایش بلند شد و ایشان را در گوشه

 گفت: گریست و میرا بلند كرده بود و می

 َحاسِداً  لَا وَ عَدُوّاً بِی تُشْمِتْ لَا اللَّهُمَّ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِی إِلَى تَكِلْنِی لَا وَ اللَّهُمَّ أَبَداً أَعْطَيْتَنِی مَا صَالِحَ مِنِّی تَنْزِعْ لَا للَّهُمَّا»

 «اًأَبَد مِنْهُ اسْتَنْقَذْتَنِی سُوءٍ فِی تَرُدَّنِی لَا اللَّهُمَّ أَبَداً

اي كه به من عطا فرمودي را هرگز از من جدا مكن! خدایا چشم بر هم زدنی مرا به خودم وامگذار! خدایا، امور شایسته»

 «اي كه از آن نجاتم دادي برمگردان!خدایا مرا در معرض سرزنش دشمن و حسودان قرار مده! خدایا مرا به هيچ بدي

 كنی؟سلمه! چرا چنين گریه میپيامبر ص متوجه گریه او شد و فرمود: امسلمه به جاي خود برگشت و چنان گریست كه ام

خداوند بخشيد آنچه از دنباله »گفت: یا رسول اهلل! چرا گریه نكنم در حالی كه تو كه چنان جایگاهی نزد خداوند داري كه 

دشمن و حسود قرار ندهد و به هيچ  خواهی كه تو را در معرض شماتت(، از او می2)فتح/« فرستیكار تو بود و آنچه بعدا می
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اي كه به تومن عطا فرموده را هرگز از تو نگيرد و چشم بر هم زدنی تو اي كه از آن نجاتت داده برنگرداند و امور شایستهبدي

 را به خودت وامگذارد!

ی به خودش برهم زدن تواند مرا ایمن گرداند در حالی كه خداوند یونس بن متی را چشمسلمه! و چه چيزي میفرمود: ام

 واگذاشت و بر سر او آن آمد كه آمد.

 75ص ،2ج القمی، تفسير

 قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَيَّارٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَيْرٍ  أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِی حَدَّثَنِی

 فِی تَطْلُبُهُ فَقَامَتْ النِّسَاءَ یَدْخُلُ مَا ذَلِكَ مِنْ فَدَخَلَهَا الْفِرَاشِ مِنَ فَفَقَدَتْهُ لَيْلَتِهَا فِی سَلَمَةَ أُمِّ بَيْتِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ

 أَعْطَيْتَنِی مَا صَالِحَ مِنِّی تَنْزِعْ لَا اللَّهُمَّ» یَقُولُ هُوَ وَ یَبْكِی یَدَیْهِ رَافِعٌ قَائِمٌ الْبَيْتِ مِنَ جَانِبٍ فِی هُوَ وَ إِلَْيهِ انْتَهَتْ حَتَّى الْبَيْتِ جَوَانِبِ

 مِنْهُ  اسْتَنْقَذْتَنِی سُوءٍ فِی تَرُدَّنِی لَا اللَّهُمَّ أَبَداً حَاسِداً لَا وَ عَدُوّاً بِی تُشْمِتْ لَا اللَّهُمَّ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِی إِلَى تَكِلْنِی لَا وَ اللَّهُمَّ أَبَداً

 یَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقَالَتْ سَلَمَةَ  أُمَّ یَا یُبْكِيكِ مَا لَهَا فَقَالَ لِبُكَائِهَا ص اللَّهِ  رَسُولُ انْصَرَفَ حَتَّى تَبْكِی سَلَمَةَ أُمُّ فَانْصَرَفَتْ قَالَ «أَبَداً

 یُشْمِتَ لَا أَنْ تَسْأَلُهُ تَأَخَّرَ مَا وَ ذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَكَ اللَّهُ غَفَرَ قَدْ اللَّهِ مِنَ بِهِ أَنْتَ الَّذِي بِالْمَكَانِ أَْنتَ وَ  أَبْكِی لَا لِمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ

 إِلَى یَكِلَكَ لَا أَنْ وَ أَبَداً أَعْطَاكَ مَا صَالِحَ عَنْكَ یَنْزِعَ لَا أَنْ وَ أَبَداً، مِنْهُ اسْتَنْقَذَكَ  سُوءٍ فِی یَرُدَّكَ لَا أَنْ وَ حَاسِداً لَا وَ أَبَداً عَدُوّاً بِكَ

 1.كَانَ مَا مِنْهُ فَكَانَ عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِهِ إِلَى مَتَّى بْنَ یُونُسَ اللَّهُ وَكَلَ إِنَّمَا وَ یُؤْمِنُنِی مَا وَ سَلَمَةَ أُمَّ یَا فَقَالَ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِكَ

 تدبر

 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »1

باشی،  م بودهسال به دستور او مشغول دعوت مرد 33اگر نعمت خدا شامل حال انسان نشود، حتی اگر پيامبر خدا باشی و 

 باز ممكن است وضعيتی پيدا كنی كه سزاوار مذمت شوي.

 (2)حدیث «اي مرا به خودم وامگذار!خدایا لحظه»يامبر ص این بوده كه بيهوده نيست كه از مهمترین دعاهاي حتی پ

 

 «مَذْمُومٌ  هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ( »2

آب و علف بی صبري از جانب یك نفر ]اگر با عنایت خدا جبران نشود[ وي را سزاوار مالمت و آوارگی در بيابانگاه بی

 (190، ص10كند )اقتباس از تفسير نور، جمی

 

 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »3

                                                      
 . این روایت هم از خود امام صادق ع مضمونی شبیه آن دارد: 1

 رَبِّ السَّمَاءِ إِلَى یَدَهُ رَافِعٌ هُوَ وَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبَا سَمِعْتُ قَالَ یَعْفُورٍ بِیأَ ابْنِ عَنِ سُحَیْمٍ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 یَعْفُورٍ  أَبِی ابْنَ یَا فَقَالَ  عَلَیَّ لَأَقْبَ ثُمَّ لِحْیَتِهِ  جَوَانِبِ مِنْ الدُّمُوعُ تَحَدَّرَ أَنْ مِنْ أَسْرَعَبِ كَانَ فَمَا قَالَ أَكْثَرَ لَا وَ ذَلِكَ مِنْ  أَقَلَّ لَا أَبَداً عَیْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِی إِلَى تَكِلْنِی لَا

 تِلْكَ  عَلَى الْمَوْتَ لَكِنَّ وَ لَا قَالَ اللَّهُ لَحَكَأَصْ كُْفراً بِهِ فَبََلغَ قُلْتُ الذَّنْبَ ذَلِكَ فَأَحْدَثَ عَیْنٍ طَرْفَةِ مِنْ أَقَلَّ نَفْسِهِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وََكلَهُ مَتَّى بْنَ یُونُسَ إِنَّ

 (581ص ،2ج الكافی،. )هَلَاكٌ الْحَالِ
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 «.افكنده شدن»باشد نه صرفِ می« افكنده شدن در حالی كه سزاوار مالمت است»، «لو...»جواب 

 شبهه و پاسخ

« نس در عراءافكنده شدن یو»ري صریحا از از شبهاتی كه از قدیم مطرح بوده این است كه چرا در حالی كه در آیه دیگ

، در (145؛ صافات/سَقيم هُوَ وَ بِالْعَراءِ فَنَبَذْناهُ]= سرزمينی كه گياه و پوششی در برابر گرما و سرما ندارد[ سخن به ميان آمده )

ست كه نعمتی ورش این اكه تلویحا منظ« رسيداگر نعمتی از جانب خدا بدو نمی»این آیه این مطلب را مشروط كرد به اینكه 

 رسيد و براي همين چنين كاري با وي نشد؟ آیا این دو آیه با هم متعارض نيستند؟

است، نه مطلقِ افكنده شدن. در واقع منظور « آميزافكنده شدن مالمت»پاسخش این است كه در آیه كنونی، بحث بر سر 

 این است كه:

شد؛ اما چون می افكنده عراء به بود مالمت سزاوار كه حالی در قطعا درسي بدو پروردگارش از نعمتی كه بود این نه اگر

؛ 1014ص ،3ج الجرائح، و نعمتی از خدا شامل حال او شد، پس به عراء افكنده شد بدون اینكه سزاوار مالمت باشد. )الخرائج

 (512، ص10البيان، جمجمع

 

 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »4

خداوند حضرت یونس را به خاطر اینكه قومش را رها كرد به شكم ماهی انداخت، اما چون نعمت خدا شامل حال او 

 گردید، به هيچ عنوان مذموم نيست. و این شاهدي است كه این اقدامش هيچ منافاتی با عصمت او ندارد.

 نحوه استنباط اين نکته

 كجا معلوم می شود كه حضرت یونس شایسته مذمت نيست؟از 

 «اگر نبود كه الف، آنگاه حتماً ب و ج»شرطيه مطلب را بيان كرد: « لو»اوال با 

 است كه انكار می شود.« و هو مذموم»محقق شده است، پس تنها « نبذ بالعراء»ثانيا در خصوص جزاي شرط، می دانيم كه 

 استدالل به این صورت است:در واقع ساختار 

 ؛  𝑃را با « نعمت از جانب خدا به او رسيد :رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ»در صورتی كه 

 ؛  𝑄را با « آب و علف افكنده شدنبذ بالعراء: به بيانبان بی»

 𝑅را با « هو مذموم: او سزاوار مذمت است»

دارد( مفاد جمله دوشرطی را دارد و آنگاه ساختار « لـ : حتماً»تاكيد مشخص كنيم آنگاه این جمله شرطی )چون حرف 

 صوري آن به صورت زیر خواهد بود:

~𝑃 ↔ (𝑄&𝑅) 

 توان نتيجه گرفت:از جمله فوق جمله زیر را می
(𝑄&𝑅) → ~𝑃 
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ا با قاعده رفع توان ابتد، می«نعمت از جانب خدا رسيده است»كند كه به نحو داللت می« لو ال»با توجه به اینكه تعبير 

 تالی، و سپس ضرب كردن نقيض در عطف، سير استداللی زیر را پيمود:

(𝑄&𝑅) → ~𝑃, 𝑃 ⊢  ~(𝑄&𝑅)  ⊢  ~𝑄 ∨ ∼ 𝑅  

 رخ داده است، پس:« نبذ بالعراء»دانيم كه از طرفی می

~𝑄 ∨ ∼ 𝑅, 𝑄 ⊢ ∼ 𝑅 

 .نيست مذموم او یعنی است؛ نادرست حتما «است مذموم او» جمله پس

 

 نگذاشتم اين را در كانال

 «نِعْمَةٌ  تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »5

 به صورت مونث نيامده است؟« تدارك»مونث است، « نعمة»چرا با اینكه 

 (12، ص5توان براي آن از لفظ مذكر استفاده كرد )اعراب القرآن )نحاس(، جمونث مجازي است و می« نعمت»الف. چون 

هاي آن حذف شده «تاء»بوده، كه یكی از « تتدارك»منصوب، و در اصل ، نه صيغه ماضی، بلكه فعل مضارع «تدارك»ب. 

 در سوره قدر، كه در اصل تتنزل المالئكه بوده است.« تنزل المالئكه»( شبيه 54ص ،29ج القرآن، إعراب فی الجدولاست )

)كه در اصل تتداركه « دّاركها»عباس( ویا مسعود و ابن)ابن« تداركته»ج. البته قرائت دیگري از این آیه هست كه به صورت 

 آید.( كه در آن قرائات اصال این مشكل پيش نمی249، ص10بوده؛ اعمش( بوده است )البحر المحيط، ج

 د. ...

 

 

 30/5/1396                                الصَّالِحینَ مِنَ فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ   50 هی( آ68قلم )سوره ( 515

 ترجمه

 را پروردگارش برگزید و از شایستگانش گردانيد.پس او 

 نکات ترجمه

 «+ ه اجتبی= فـ + فَاجْتَباهُ»

به معناي جمع كردن آب « الحوض فی الماء جَبَيْتُ»باشد، چنانكه در اصل به معناي جمع كردن و تجمع می« جبی»ماده 

( است 13/سبأ؛ كَالْجَوابِ جِفانٍ وَجَوَاب ) آن، جمعگوند كه « جَابِيَة»در حوض است و به حوضی كه در آب جمع شده است 

( نيز از 57/ءٍ؛ قصصشَیْ كُلِّ ثَمَراتُ إِلَيْهِ یُجْبى»گویند؛ و تعبير « جِبَایَة»و به همين مناسبت به جمع كردن ماليات )خراج( هم 

 (186ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات503ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم) .باشدهمين باب می

 كلمات فی برخی درباره اصل این ماده، افزوده اند كه جمع كردنی است كه بر اساس انتخاب و استخراج باشد )التحقيق

جمع كردنی است كه چون به باب افتعال « اجْتِبَاءُ»( و اگر درمورد اصل ماده هم چنين نباشد قطعا 53ص ،2ج الكریم، القرآن
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« اجْتِبَاء»اي را باشد )همان( و اینكه خداوند بندها به معناي جمع كردن با گزینش میكند؛ لذرفته داللت بر دقت و اختيار می

 كند به معناي آن است كه به فيض و عنایت خویش نعمتهاي خاصی را )از جمله نعمت نبوت( را براي او جمع كند )مفردات

 (186ص القرآن، ألفاظ

( یُجْبى، الْجَوابِ)است كه غير از دو مورد آن كه در باال اشاره شد بار به كار رفته  12در قرآن كریم جمعا « جبی»ماده 

 باشد.تمامی موارد آن، فعل ثالثی مزید در باب افتعال )اجتباء( می

 «الصَّالِحینَ»

باشد كه آن می «فساد»نقطه مقابل « صالح»است؛ و « صلح»اسم فاعل از ماده « صالح»توضيح داده شد كه  406در جلسه

 «صالح» و ؛كه آن وضعيت استقامت داشته باشد انددانستهتغيير حالت به وضعيتی  ویا حكمت، از ناشی استقامت نحوه یكرا 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-9 دهد.می تغيير وضعی چنين به را خود حال كه است كسی

 1شأن نزول

 حدیث

گرداند، در گوید: از امام صادق ع سوال كردم: به چه علتی خداوند عز و جل عذاب را از قوم یونس بر( ابوبصير می1

 حالی كه بر آنها سایه افكنده بود و با امتهاي دیگر چنين نكرد؟

را به این  یونس گرداند؛ وشان از آنها برمیفرمود: چون در علم خداوند عز و جل گذشته بود كه آن را به خاطر توبه

دان سبب بخواست كه براي او در شكم ماهی فراغتی براي عبادت حاصل آید تا مطلب مطلع نكرد زیرا خداوند عز و جل می

 مستوجب ثواب و كرامتش گردد.

 77ص ،1ج الشرائع، علل

 عَنْ  النَّخَعِیِّ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْكُوفِیُّ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ دُمُحَمَّ احَدَّثَنَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 : قَالَ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ النَّوْفَلِیِّ  یَزِیدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمِّهِ

 الْأُمَمِ؟ مِنَ يْرِهِمْبِغَ كَذَلِكَ یَفْعَلْ لَمْ وَ أَظَلَّهُمْ قَدْ وَ یُونُسَ وْمِقَ عَنْ الْعَذَابَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ صَرَفَ عِلَّةٍ لِأَيِّ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ

 یُفَرِّغَهُ أَنْ أَرَادَ جَلَّ وَ عَزَّ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ یُونُسَ إِخْبَارَ تَرَكَ إِنَّمَا وَ بَتِهِمْلِتَوْ عَنْهُمْ سَيَصْرِفُهُ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِلْمِ فِی كَانَ لِأَنَّهُ فَقَالَ

 .كَرَامَتَهُ وَ ثَوَابَهُ بِذَلِكَ فَيَسْتَوْجِبَ الْحُوتِ بَطْنِ فِی لِعِبَادَتِهِ

 

آنها خارج شد تا همراه ( از امام صادق ع روایت شده است: یونس به خاطر گناهانی كه از قومش دید غضبناك از ميان 2

اي سراغ آنها آمد تا غرقشان كند، سه بار قرعه انداختند ]و هر بار به نام یونس اي در دریا سوار شد، ماهیبا گروهی بر كشتی

خواهد، پس مرا ]به دریا[ اندازید. چون ماهی یونس را گرفت خداوند متعال به او وحی كرد: افتاد[ یونس گفت: تنها مرا می

                                                      
 أنوار) المنهزمین على یدعو أن فأراد حل ما به حل حین بأحد قیل و ثقیف، على یدعو أن سلم و علیه اللّه صلّى اللّه رسول هم حین نزلت اآلیة.  1

 (238ص ،5ج )بیضاوي( التأویل أسرار و التنزیل

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-9/
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خوري. پس او را در دریاها گرداند شكنی و نه از گوشت او میرا رزق و روزي تو قرار ندادم، پس نه استخوانی از او می من او

 ( ...87)انبياء/« امدر ظلمات ندا داد كه خدایی جز تو نيست، پاك و منزهی، همانا من از ظالمان بوده»و او 

ترم. ]ظاهرا رمود: هيچكس را نسزد كه بگوید من از یونس بن متی بهفنهایتا امام صادق ع فرمود: همانا پيامبر ص می

 كرد.[ هشدار است به اینكه انسان خودستایی كند و گمان كند كه اگر در وضعيت او قرار داشت بهتر از او می

 253ص ،(للراوندي) السالم عليهم األنبياء قصص

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ نِبْ الْحَسَنِ عَنْ أُرْوَمَةَ ابْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ

 لِيُغْرِقَهُمْ حُوتٍ لَهُمْ فَعَرَضَ الْيَمِّ فِی سَفِينَةٍ فِی قَوْمٍ مَعَ رَكِبَ حَتَّى مَعَاصِيهِمْ مِنْ رَأَى لَمَّا قَوْمِهِ مِنْ مُغَاضِباً ع یُونُسُ خَرَجَ

 رِزْقاً لَكَ أَجْعَلُهُ لَمْ إِنِّی إِلَيْهَا تَعَالَى اللَّهُ أَوْحَى ع یُونُسَ السَّمَكَةَ أَخَذَتْ فَلَمَّا فَاقْذِفُونِی أَرَادَ إِیَّايَ یُونُسُ فَقَالَ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ فَسَاهَمُوا

 مِنَ  كُنْتُ إِنِّی سُبْحانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ ال أَنْ  الظُّلُماتِ فِی فَنادى الْبِحَارُ بِهِ فَطَافَتْ لَحْماً قَالَ لَهُ تأكلی لَا وَ عَظْماً لَهُ  تكسري فَلَا

 1...« الظَّالِمِينَ

 2.ع مَتَّى بْنَ  یُونُسَ مِنْ خَيْرٌ أَنَا یَقُولُ أَنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِی مَا یَقُولُ ص النَّبِیَّ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ

 تدبر

 «الصَّالِحينَ  مِنَ فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ»( 1

![ خسته، خواهد كه براي حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس، زود ]خداوند از پيامبر اكرم ص می

 و از هدایت قومش نااميد نگردد!

 عصمت وي پدید آمد.اي در نبوت و اما این سخن بدین معنا نيست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشه

ت بود كه خسته شدن رفت، نه به اندازه یك آدم عادي؛ به همين جهمساله این است كه از او به اندازه یك پيامبر انتظار می

ين حال او همچنان قابل قبول نبود! اما در ع -( 1، حدیث513نفر )جلسه 2سال تبليغ دین و فقط ایمان آوردن  33بعد از  -او 

 ص الهی قرار داشت، چنانكه خدا او را برگزید و از صالحان قرار داد.مشمول نعمت خا

 

 ...« رَبُّهُ فَاجْتَباهُ( »2

                                                      
 فِی ع النَّبِیِّ یُونُسَ هُوَ قَالَ الصَّوْتُ هَذَا مَا بِهِ الْمُوَكَّلِ لِلْمَلَكِ فَقَالَ یَسْمَعُهُ لَمْ صَوْتاً قَارُونَ سَمِعَ قَارُونَ فِیهِ الَّذِي الْبَحْرِ فِی السَّمَكَةَ صَارَتْ لَمَّا قَالَ وَ.  1

 جَلَّتْ  اللَّهُ فَأَوْحَى قَارُونَ فَبَكَى مَاتَ قَالَ مُوسَى فَعَلَ مَا قَالَ قَارُونَ فَبَكَى مَاتَ قَالَ هَارُونَ  فَعَلَ مَا یُونُسُ  یَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أُكَلِّمَهُ أَنْ لِی فَتَأْذَنُ قَالَ الْحُوتِ  بَطْنِ

 الْخَبَرَ  هَذَا ِفی وَ قَرَابَتِهِ عَلَى لِرِقَّتِهِ الدُّنْیَا أَیَّامٍ بَقِیَّةَ الْعَذَابِ  عَنْهُ ارْفَعْ آخَرَ خَبَرٍ فِی وَ قَرَابَتِهِ عَلَى لِرِقَّتِهِ قَارُونَ عَنْ ابِالْعَذَ خَفَّفَ َأنْ بِهِ الْمُوَكَّلُ الْمَلَكِ إِلَى عَظَمَتُهُ

 تَأْوِیلِ إِلَى یَحْتَاجُ ءٌشَیْ
 است:. این حدیث هم درباره توبه انبیا جالب توجه  2

 اضْطِرَابِ  مِنِ الْأَنْبِیَاءِ فَتَوْبَةُ ةٌتَوْبَ لَهُمْ  الْعِبَادِ مِنَ فِرْقَةٍ كُلُّ وَ حَالٍ كُلِّ عَلَى التَّوْبَةِ مُدَاوَمَةِ مِنْ لِلْعَبْدِ بُدَّ لَا وَ عِنَایَتِهِ  مَدَدُ وَ اللَّهِ حَبْلُ  التَّوْبَةُ  ع الصَّادِقُ قَالَ

 مِنْهُمْ وَاحِدٍ لِكُلِّ  وَ الذُّنُوبِ مِنَ امِّالْعَ تَوْبَةُ وَ تَعَالَى اللَّهِ بِغَیْرِ الِاشْتِغَالِ مِنَ الْخَاصِّ تَوْبَةُ وَ التَّنْفِیسِ مِنَ الْأَصْفِیَاءِ تَوْبَةُ وَ الْخَطَرَاتِ تَلْوِینِ مِنْ الْأَوْلِیَاءِ تَوْبَةُ وَ السِّرِّ

 (97ص الشریعة، مصباح... ) أَمْرِه مُنْتَهَى وَ تَوْبَتِهِ  أَصْلِ فِی عِلْمٌ وَ مَعْرِفَةٌ
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 به كار برد؟« پس او را برگزید»یونس كه قبال به پيامبري برگزیده شده بود. چرا دوباره تعبير 

ت، به انتهاي با رسيدن به مقام نبو پایان است؛ و این گونه نيست كهخواهد اشاره كند كه مراتب قرب بیالف. شاید می

 اي از جانب خداوند است. این مراتب رسيده باشيم؛ ورود به هر مرتبه باالتر نيازمند عنایت ویژه

 ب. ...

 

 ...« رَبُّهُ ... فَاجْتَباهُ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ( »3

آنگاه به آنها  وهایشان را برطرف نمایيم تدارك كنيم؛ ضعفبه جاي آنكه افراد را به خاطر یك لغزش طرد كنيم، آنها را 

 (191، ص10مسئوليت دهيم. )اقتباس از تفسير نور، ج

 

 ...« رَبُّهُ فَاجْتَباهُ ... نادي إِذْ( »4

 (190، ص10توبه و مناجات به درگاه خداوند راهی است به سوي برگزیده شدن توسط خداوند )اقتباس از تفسير نور، ج

 

 «الصَّالِحينَ  مِنَ + فَـ + جَعَلَهُ رَبُّهُ اجْتَباهُفَ( »5

 چرا؟«. و»استفاده كرد، نه از حرف « فـ : پس»از حرف « خدا او را برگزید»بعد از اینكه فرمود 

ه برگزید»، نتيجه «صالح قرار دادن»دو اقدامِ در عرض هم نبود؛ بلكه «( در صالحان قرار دادنش»و « برگزیدن او)»الف. اینها 

، كه نه ثمره عمل خود شخص، بلكه حاصل عنایت ویژه خداست «صالح»كند به مقامی از است؛ بدین وسيله اشاره می« شدن

 ورزند.(كنندگان، كسانی كه خودشان اخالص میشدگان، كه برتر است از مقام مخلِصين: خالص)یعنی مقام مخلَصين: خالص

 ب. ...

 

 «الصَّالِحينَ مِنَ فَجَعَلَهُ( »... 6

 مقصود از اینكه او را از صالحان قرار داد، چيست؟

كند و چون در شخص می« صالح»اسم فاعل است كه داللت بر ثبوت « صالح»الف. شاید اشاره است به مقام عصمت او. 

لق در همه شئون این صالح بودنش مقيد به چيزي نشده است )نفرموده كه مثال صالح االعمال، یا ...( نشان دهنده صالح مط

 ( است.5)تدبر« مقام مخلَصين»اعتقادي و گرایشی و عملی است؛ كه همان مقام عصمت و 

كند به كسانی كه داراي مقام صالح ذاتی هستند )كه همان اهل بيت ع خواهد با این بيان، او را ملحق میبسا میب. چه

( 130بقره/ ؛الصَّالِحينَ لَمِنَ  الْآخِرَةِ فِی إِنَّهُرساند )آن مقام می هستند( همان مقامی كه خداوند در آخرت حضرت ابراهيم ع را به

 (305-303، ص1)اقتباس از الميزان، ج

 ج. ...
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 31/5/1396  لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ  یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ  سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ  لَیُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ  إِنْ وَ   51 آیه( 68) قلم سوره( 516

 ترجمه

گامی كه این ذكر و حقيقت این است كه آنان كه كفر ورزیدند چيزي نمانده با چشمانشان تو را بلغزانند و زمين زنند، هن

 زده[ است!گویند كه او حتما دیوانه ]جن]= قرآن[ را شنيدند؛ و می

 شهادت امام جواد ع تسلیت باد

 منورتان ... مرقد من دل با كرده چه  ضرتان مح به من دور از دهم می سالم

 همسرتان ... ز امان غربت؟ و خانه ميان  است حسن غربت جنس از غربتت جنس تو

 سرتان... ها نيزه روي حداقل ندید  شكر را خدا فاطمه، را تو دید خاك به

 حنجرتان نصيب آقا نشد خنجري كه  باقی است آن شكر جاي شد تو نصيب عطش

  /5362https://t.me/shere_aeiniشاعر: مهدي مقيمی 

 1اختالف قرائت

 نکات ترجمه

 یُزْلِقُونَ + ك )ضمیر مخاطب، مفعول(( + 2: لـ )الم فارقه براي تاكيدلَيُزْلِقُونَكَ

معناي م( و تقریبا ه21ص ،3ج اللغة، المقایيس )معجمدر اصل به معناي لغزش چيزي از جایگاهش است « زلق»ماده 

سقوط كردن  ( و تفاوتش با زلل این است كه زلق، لغزشی است كه حتما با383ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست )« زلل: لغزش»

 ( 345ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقهمراه باشد )

                                                      
 لیزلقونك.  1

( نافع) مدینه اهل ، نزد«لَیَزْلِقُونَكَ» مجرد ثالثی فعل صورت به اما اند؛ خوانده( افعال باب از مزید ثالثی فعل) «لَیُزْلِقُونَكَ» صورت همین به عموما

(. 566ص عشر، األربعة اتالقرائ فی المفصل است. )الكامل شده قرائت( عشره قراء از) قیقاع بن یزید ابوجعفر نزد نیز ( و511ص ،10ج البیان، مجمع)

 المحیط، ؛ البحر179ص ،3ج القرآن، معانی). است شده قرائت نیز «لیزهقونك» صورت به عیسی و اعمش و عباسابن و مسعودابن قرائت در همچنین

 (250ص ،10ج

 الخلیل و علی أبو قال شترتها و عینه شترت و حزنته و حزن مثل أنا زلقته و زلقه من جعله الیاء بفتح قرأ توضیح داده است: منمرحوم طبرسی 

 و بالهمزة الفعل أزلقه أقر من و فیه ذلك جعلت أردت دهنته و كحلته قلت إذا أنك كما حزنا فیه جعلت و شترا فیه جعلت المعنى أن إلى ذلك فی یذهب

 :الشاعر قول مثله و األعداء ینظر كما البغضاء نظر إلیك ینظرون «بِأَبْصارِهِمْ لَیُزْلِقُونَكَ» معنى

 .األقدام مواقع یزیل نظرا  مجلس فی التقوا إذا یتقارضون
آید كه یك الم اشتباه نشود، الزم مینافیه « إن»، براي اینكه با یَكادُ( إِنْمشدده بیاید و بعد از آن فعلی بیاید )« إن»مخففه به جاي « ان». وقتی  2

 (12ص ،5ج ،)للنحاس( القرآن إعرابتاكید بیاید تا بین إن نافیه و إن ایجابی كه براي تاكید است، تفاوت گذاشته شود. )

https://t.me/shere_aeini/5362
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( و 21ص ،3ج للغة،ا المقایيس كه ثبات و قراري ندارد ]لغزنده است[ )معجمبه معناي زمينی است « مَزْلَق» و «مَزْلَقَة»

 (383ص القرآن، ظألفا مفردات؛ 146ص ،2ج القرآن، معانیروید )( زمينی است كه گياهی در آن نمی40)كهف/« زَلَقاً عِيداًصَ»

این است كه از نگاه تند و تيزي كه از روي حسد « بِأَبْصارِهِمْ  لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذِینَ یَكادُ إِنْ»در این آیه مقصود از اینكه 

 ألفاظ مفردات؛ 21ص ،3ج اللغة، المقایيس افكنند نزدیك است تو را از مكانت به در آرند و به زمين بزنند )معجمبه تو می

( كه 512ص ،10ج البيان، )مجمع است« چشم زدن: أصابة العين»( و اغلب مفسران بر این باورند كه این همان 383ص القرآن،

 معروف است.« چشم زخم»در فارسی به 

 1بار آمده است. 2این ماده در قرآن كریم 

 «مجنون»

را هم به همين « جن»است؛ كه  شدن مخفی و «پوشش» معناي به اصل در «جن» توضيح داده شد كه ماده 256در جلسه 

دیوانگی مبتال شده است،  و «جنون»كسی است كه به  معناي به «مجنون»اند؛ و گفته« جن»جهت كه از ما انسانها پوشيده است، 

 گمان كه شده ناميده چنين جهت این از و یا است؛ شده مخفی شخص عقل گویی است كه جهت این اش یا ازو وجه تسميه

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-27اند. كرده پيدا تسلط او بر جنيان كه است كسی دیوانه كردند می

 شأن نزول

يدیم. آنجا به بردم. در راه به مسجد غدیرخم رسحسّان جمّال ]= شتربان[ می گوید: امام صادق را از مدینه به مكه می

ي او هركس من موال»است آن موقعی كه فرمود:  سمت چپ مسجد نگاهی كرد و فرمود: اینجا محل ایستادن رسول اهلل ص

مولی ابوحذیفه( سپس نگاه به سمت دیگري كرد و فرمود: آنجا خيمه ابوفالن و فالن و سالم )« هستم، پس علی ع موالي اوست.

رد در حدقه د كه داو ابوعبيده جراح است كه هنگامی كه دیدند او دستانش را بلند كرد به همدیگر گفتند: به چشمانش نگاه كني

 زده است ]گویی جن به سراغ وي آمده[. پس جبرئيل با این آیه نازل شد:چرخد! گویی اینها چشمان یك جنمی

 كه هنگامی نند،ز زمين و بلغزانند از را تو چشمانشان با بود نمانده چيزي ورزیدند كفر كه آنان كه است این حقيقت و»

 «يست.در حالی كه او جز ذكري براي جهانيان ن !است[ دیوانه] زدهجن حتما او كه گویندمی و شنيدند؛ را ذكر این

 گفتم.سپس امام صادق ع به من فرمود: حسّان! اگر نبود كه تو تنها یك شتربانی، این حدیث را برایت نمی

                                                      
قرائت « اآلخرین ثمّ أَزْلَقْنَا و»به صورت ( را 64؛ شعراء/الْآخَرین ثَمَّ أَزْلَفْنا وَ »عباس و عبداهلل بن حرث، آیه . البته در قرائت أبیّ بن كعب و ابن 1

 (161ص ،8ج التفسیر، فی المحیط البحر) شود.بار می 3كرده كه در این صورت تعداد كاربرد این واژه در قرآن كریم، الاقل 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-27/
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 ،3ج ،ع طالب أبی آل مناقب؛ 5671ص ،4ج ؛ الكافی،230ص ،1ج الفقيه، یحضره ال ؛ من264ص ،3ج األحكام، تهذیب

 6883ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات ؛ تأویل2412ص ،1ج ع، األطهار األئمة فضائل فی األخبار ؛ شرح37ص

 : قَالَ الْجَمَّالِ حَسَّانَ عَنْ بَشِيرٍ  بْنِ الصَّمَدِ دِعَبْ عَنْ الْحَجَّالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ

 قَدَمِ  مَوْضِعُ اكَذَ فَقَالَ الْمَسْجِدِ مَيْسَرَةِ فِی نَظَرَ الْغَدِیرِ مَسْجِدِ لَىإِ انْتَهَيْنَا فَلَمَّا قَالَ مَكَّةَ إِلَى الَْمدِینَةِ مِنَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا حَمَلْتُ

 مَوْضِعُ  هَذَا قَالَفَ الْآخَرِ الْجَانِبِ فِی نَظَرَ ثُمَّ  عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ االهُوَ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ  عَلِیٌّفَ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ قَالَ حَيْثُ ص اللَّهِ رَسُولِ

 عَيْنَيْهِ إِلَى نْظُرُواا بَعْضُهُمْ قَالَ یَدَهُ رَافِعاً رَأَوْهُ  أَنْ فَلَمَّا لْجَرَّاحِا بْنِ عُبَيْدَةَ أَبِی وَ حُذَیْفَةَ أَبِی مَوْلَى سَالِمٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَبِی فُسْطَاطِ

 إِنَّهُ  یَقُولُونَ وَ  لذِّكْرَا سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ  كَفَرُوا الَّذِینَ یَكادُ إِنْ وَ» الْآیَةِ بِهَذِهِ ع جَبْرَئِيلُ فَنَزَلَ مَجْنُونٍ عَيْنَا كَأَنَّهُمَا تَدُورَانِ

 «لِلْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ ما وَ لَمَجْنُونٌ

 4.الْحَدِیثِ بِهَذَا حَدَّثْتُكَ لَمَا جَمَّالِی أَنَّكَ لَا لَوْ حَسَّانُ یَا قَالَ ثُمَّ

                                                      
 در كافی به جاي محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن یحیی ثبت شده و نیز جمله پایانی امام صادق ع را ندارد. 1
 . عبارت در این منبع اندكی متفاوت است: 2

 عن ترى: فقال المسجد، الى نظر م،خ غدیر إلى انتهى فلما مكة، الى المدینة من( السّالم علیه محمد بن جعفر) اللّه عبد أبا حملت: قال الجمّال، حسّان

 و. مواله فعلی مواله كنت من: الق و السّالم، علیه علی بید أخذ حین آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قدمی موضع كان: قال. نعم: قلت ذاك؟ المسجد یسار

 قد عینیه إلى فنظروا الوحی، غشّاهت آله، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قام فلما سمّاهم، -قریش من أربعة فسطاط كان هاهنا: فقال األیمن، الجانب الى نظر

 ذِكْرٌ  إِلَّا هُوَ ما وَ لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا صارِهِمْبِأَبْ لَیُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذِینَ  یَكادُ إِنْ وَ»: فیهم تعالى اللّه فأنزل. جن إال هو ما: فقالوا. انقلبتا

 «لِلْعالَمِینَ 
 دهد جمله اخیر امام از باب رعایت تقیه بوده است:می. این منبع سندش متفاوت است و در پایان یك جمله اضافه دارد كه كامال نشان  3

 حُسَیْنِ الْ عَنِ سِنَانٍ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّدِمُ  عَنْ الْمَالِكِیُّ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 كُنْتُ  مَنْ قَالَ وَ عَلِیٍّ یَدِبِ أَخَذَ حِینَ ص اللَّهِ رَسُولِ قَدَمِ مَوْضِعُ هَذَا قَالَ وَ إِلَیَّ نَظَرَ خُمٍّ غَدِیرَ بَلَغَ فَلَمَّا مَكَّةَ إِلَى الْمَدِینَةِ مِنَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا حَمَلْتُ: قَالَ الْجَمَّالِ

 قَدِ  عَیْنَیْهِ إِلَى انْظُرُوا قَالُوا إِبْطَیْهِ بَیَاضُ بَانَ حَتَّى یَدَهُ رَفَعَ قَدْ وَ إِلَیْهِ نَظَرُوا فَلَمَّا لِی سَمَّاهُمْ قُرَیْشٍ مِنْ نَفَرٍ أَرْبَعَةُ الْفُسْطَاطِ یَمِینٍ عَنْ كَانَ وَ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ

 لِلْعالَمِینَ  ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ ما وَ لَمَجْنُونٌ هُإِنَّ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ  سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَیُزْلِقُونَكَ رُواكَفَ الَّذِینَ یَكادُ إِنْ وَ اقْرَأْ فَقَالَ جَبْرَائِیلُ فَأَتَاهُ مَجْنُونٍ عَیْنَا كَأَنَّهُمَا انْقَلَبَتَا

 .عَنِّی رَوَیْتَ اإِذَ تُصَدَّقُ لَا لِأَنَّكَ بِهَذَا حَدَّثْتُكَ لَمَا جَمَّالٌ أَنَّكَ لَا وْ لَ فَقَالَ مِنْكَ هَذَا أَسْمَعَنِی الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقُلْتُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الذِّكْرُ وَ

 شود:. با توجه به حدیث فوق، معناي این حدیث زیر هم قابل توجه می 4

 أَبِی عَنْ جَابِرٍ عَنْ یِّالْمُزَنِ صَبَّاحٍ عَنْ الْحَذَّاءِ صَبَّاحٍ عَنْ  الْحَجَّاجِ  بْنِ مِسْمَعِ عَنْ الْیَمَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَأَحْمَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ سَیِّدَهُمْ یَا فَقَالُوا أَتَاهُ إِلَّا بَحْرٍ لَا وَ بَرٍّ فِی أَحَدٌ مِنْهُمْ یَبْقَ فَلَمْ صَرْخَةً ودِهِ جُنُ فِی إِبْلِیسُ صَرَخَ الْغَدِیرِ یَوْمَ -ع عَلِیٍّ بِیَدِ ص اللَّهِ  رَسُولُ  أَخَذَ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ 

 آلِدَمَ  كُنْتَ أَنْتَ  سَیِّدَهُمْ یَا افَقَالُو أَبَداً اللَّهُ  یُعْصَ لَمْ  تَمَّ إِنْ فِعْلًا النَّبِیُّ هَذَا فَعَلَ لَهُمْ  فَقَالَ هَذِهِ صَرْخَتِكَ مِنْ أَوْحَشَ صَرْخَةً  لَكَ سَمِعْنَا فَمَا دَهَاكَ ذَا مَا  مَوْلَاهُمْ 

 صَرْخَةً  إِبْلِیسُ صَرَخَ  ص اللَّهِ رَسُولَ یَعْنُونَ مَجْنُونٌ كَأَنَّهُ رَأْسِهِ  فِی تَدُورَانِ عَیْنَیْهِ  تَرَى مَا أَ لِصَاحِبِهِ  أَحَدُهُمَا قَالَ وَ الْهَوَى عَنِ  یَنْطِقُ  إِنَّهُ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَلَمَّا

 الكافی،) ... بِالرَّسُول كَفَرُوا وَ هْدَالْعَ نَقَضُوا هَؤُلَاءِ وَ بِالرَّبِّ یَكْفُرْ لَمْ وَ  الْعَهْدَ نَقَضَ آدَمُ قَالَ نَعَمْ قَالُوا قَبْلُ مِنْ آلِدَمَ كُنْتُ  أَنِّی عَلِمْتُمْ  مَا أَ فَقَالَ أَوْلِیَاءَهُ فَجَمَعَ بِطَرَبٍ

 (344ص ،8ج
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 حدیث

ه وارد شده این مسالاي هم در توان انكار كرد كه خرافیامري خرافی است. اگرچه نمی« چشم زدن»كنند بسياري گمان می

 مرغ شكستن و ...( اما اصل این مطلب وجود دارد.است )مانند تخم

 شوددر اینجا سه دسته روایت تقدیم می

 اصل چشم زدن وجود دارد، و امري خرافی نيست. دهدروایاتی كه نشان می( 1

 براي در امان ماندن از چشم زخم دیگران )كه همگی تاكيد دارند بر یاد خدا( یی استهاروایاتی كه شامل توصيه( 2

 انسان چكار كند كه مبادا خودش ناخواسته دیگري را چشم بزند! روایات متعددي براي اینكه( 3

 

1 ) 

 كند.اي را ساقط میقلهالف. از پيامبر ص روایت شده است: چشم زدن حقيقت دارد و گاه چشم زدن، 

 380ص ،5ج البيان، مجمع

 1الحالق. تستنزل العين و حق العين أن ص النبی عن

 

حِرزي تهيه  اند. آیا براي آنهاب. روایت شده كه اسماء بنت عميس به پيامبر ص عرض كرد: فرزندان جعفر را چشم زده

 كنم؟

 رد، همين چشم زدن است!فرمودند: بله! اگر چيزي بتواند بر قضا و قدر سبقت بگي

 157ص ،(للشعيري)األخبار ؛ جامع512ص ،10ج ؛ و380ص ،5ج البيان، مجمع

 لَهُمْ؟ فَأَسْتَرْقِی أَ لْعَيْنُا تُصِيبُهُمُ جَعْفَرٍ بَنِی إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَتْ عُمَيْسٍ بِنْتَ أَسْمَاءَ أَنَّ

 2الْعَيْنُ لَسَبَقَتِ الْقَدَرَ یَسْبِقُ ءٌشَیْ كَانَ فَلَوْ نَعَمْ قَالَ

 

 ج. از اميرالمومنين ع روایت شده است:

قيقت ندارد، ح)فال بد( « طيره»چشم زدن حقيقت دارد، حِرز حقيقت دارد، سحر حقيقت دارد؛ فال نيك حقيقت دارد؛ اما 

واري ت، عسل بهبوددهنده است؛ س)انتقال بدي از كسی به دیگري( حقيقت ندارد؛ و بوي خوش بهبوددهنده اس« عدوي»

 بهبوددهنده است؛ و نگاه به سبزي بهبوددهنده است.

 400 البالغه، حكمت نهج

                                                      
 (386ص األخالق، مكارم. )حَقٌّ الْعَیْنُ وَ حُمَةٍ مِنْ إِلَّا رُقْیَةَ لَا ص قَالَ وَ.  1
 از امام صادق ع روایت شده است: 414ص األخالق، . شبیه این فرمایش پیامبر ص در مكارم 2

 الْعَیْنُ  سَبَقَتْهُ الْقَدْرَ یَسْبِقُ ءٌشَیْ كَانَ لَوْ: قَالَ ع الصَّادِقِ عَنِ
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 وَ نُشْرَةٌ الطِّيبُ وَ بِحَقٍّ لَيْسَتْ الْعَدْوَى وَ بِحَقٍّ لَيْسَتْ الطِّيَرَةُ وَ حَقٌّ الْفَأْلُ وَ حَقٌّ السِّحْرُ وَ حَقٌّ الرُّقَى وَ حَقٌّ الْعَيْنُ ع قَالَ وَ

 .1نُشْرَة الْخُضْرَةِ إِلَى النَّظَرُ وَ نُشْرَةٌ الرُّكُوبُ وَ نُشْرَةٌ الْعَسَلُ

 

2) 

 الف. از امام صادق ع روایت شده است:

رون رود برانگيز بود، پس هنگامی كه خواست از منزل بيهنگامی كه كسی یكی از شما را چنان تهنيت گفت كه اعجاب

يزي به او ضرر نخواهد شود( بخواند كه به اذن خداوند متعال چشروع می« قُل أعوذُ»هاي فلق و ناس، كه با مُعَوِّذَتَيْن )سوره

 زد.

 386ص األخالق، مكارم

 الصادق ع قَالَ وَ

 .الَىتَعَ  اللَّهِ بِإِذْنِ ءٌشَیْ  یَضُرُّهُ لَا فَإِنَّهُ لْمُعَوِّذَتَيْنِا مَنْزِلِهِ مِنْ یَخْرُجُ حِينَ فَلْيَقْرَأْ تُعْجِبُهُ تَهْيِئَةً أَحَدُكُمْ تَهَيَّأَ إِذَا

 

ر داد و ب. از امام صادق ع روایت شده است كه اميرالمومنين ع فرمودند: پيامبر ص براي حسن و حسين حِرزي قرا

 فرمود: 

 حاسِدٍ  شَرِّ مِنْ وَ ةٍلَامَّ  عَيْنٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ الْهَامَّةِ وَ السَّامَّةِ شَرِّ مِنْ ةًعَامَّ  كُلِّهَا الْحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَ التَّامَّاتِ  اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أُعِيذُكُمَا»

و هامَّة )حيوانات  شان، از شر سامّة )مرگ(دهم به كلمات تام خداوند و اسماء حُسناي او، همگیحَسَدَ: شما را پناه می إِذا

 «دزهردار( و از شر هر چشم بد و از شر هر حسو

 داد.ر میسپس پيامبر ص به ما رو كرد و فرمود: حضرت ابراهيم این گونه اسماعيل و اسحاق را در پناه ]خدا[ قرا

 569ص ،2ج الكافی،

 ع: الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِی عَنْ الْقَدَّاحِ عَنِ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 مِنْ وَ الْهَامَّةِ وَ السَّامَّةِ شَرِّ مِنْ عَامَّةً كُلِّهَا الْحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَ التَّامَّاتِ اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أُعِيذُكُمَا فَقَالَ حُسَيْناً وَ حَسَناً ص النَّبِیُّ رَقَى

 2.ع إِسْحَاقَ  وَ إِسْمَاعِيلَ -إِبْرَاهِيمُ یُعَوِّذُ  كَانَ هَكَذَا فَقَالَ إِلَيْنَا ص النَّبِیُّ الْتَفَتَ ثُمَّ حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شَرِّ مِنْ وَ لَامَّةٍ عَيْنٍ كُلِّ شَرِّ

                                                      
 :است شده روایت ص پیامبر . و نیز از 1

 !كندمی دیگ راهی را شتر و قبر، روانه را كسی گاه زدن، چشم همان

 386ص األخالق، مكارم ؛157ص ،(للشعیري)األخبار جامع

 .الْقِدْرَ الْجَمَلَ تُدْخِلُ وَ الْقَبْرَ  الرَّجُلَ لَتُدْخِلُ  الْعَیْنَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ
 . دعاهاي دیگري نیز در این راستا آمده مانند: 2

 ذَا الْكَرِیمِ الْوَجْهِ وَ الْقَدِیمِ مَنِّالْ وَ الْعَظِیمِ السُّلْطَانِ  ذَا یَا اللَّهُمَّ ص النَّبِیِّ عَنِ مَرْوِیَّةً لِلْعَیْنِ أَیْضاً الْعُوذَةَ هَذِهِ السَّمْعَانِیُّ مُظَفَّرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْكَرِیمِ عَبْدُ ذَكَرَ

 (220ص للكفعمی، المصباح. )الْإِنْسِ  أَعْیُنِ وَ الْجِنِّ أَنْفُسِ مِنْ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ عَافِ الْمُسْتَجَابَاتِ الدَّعَوَاتِ وَ التَّامَّاتِ الْكَلِمَاتِ
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3 ) 

 الف. از امام صادق ع روایت شده است:

در مورد  چشم زدن حق است، و در مورد آن، نه از خودت بر خودت ایمن باش و نه از خودت بر دیگران؛ پس هرگاه از

الْعَظِيمِ: هر چه خدا بخواهد، كه هيچ  عَلِیِّالْ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما»آن نگران شدي ]كه مبادا چشم زده باشی[ سه بار بگو: 

 « بردنيرویی جز به ]خواست[ خداوند علیِّ عظيم كاري پيش نمی

 386ص األخالق، مكارم

 ذَلِكَ مِنْ شَيْئاً خِفْتَ فَإِذَا غَيْرِكَ عَلَى مِنْكَ لَا وَ نَفْسِكَ عَلَى مِنْكَ تَأْمَنُهَا لَيْسَ وَ  حَقٌّ الْعَيْنُ َقالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رُوِيَ

 1.ثَلَاثاً الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما فَقُلْ

 

ر آن تكبير باش دید كه[ او را به اعجاب درآورد، شده است: هركس چيزي از برادر ]ایمانی ب. از امام صادق ع روایت

 زدن حقيقت دارد.گوید؛ چرا كه چشم

 121ص السالم، عليهم األئمة طب

 اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْبَجَلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْعَبْدِيُّ هَارُونَ بْنُ زِیَادُ حَدَّثَنَا: قَالَ مِهْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنُ مُحَمَّدُ

 2.حَقٌّ الْعَيْنَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَلْيُكَبِّرْ الْمُؤْمِنِ أَخِيهِ مِنْ ءٌشَیْ أَعْجَبَهُ مَنْ: قَالَ ع

 تدبر

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا هِمْبِأَبْصارِ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »1

شنوند، چنان با كند، میورزند، چنان عناد دارند كه وقتی سخنی كه آنان را متذكر به حق و حقيقت میكسانی كه كفر می

ين بزنند و جایش بلغزانند و زمنگرند كه نزدیك است با تندي نگاهشان او را از بغض و عداوت و انكار به پيامبر ص می

 (513ص ،10ج البيان، مجمعگویند او حتما دیوانه است. )می

                                                      
 (380ص ،5ج البیان، مجمع. )یَشْفِیَكَ هُاللَّ حَاسِدٍ عَیْنِ كُلِّ مِنْ أَرْقِیكَ اللَّهِ بِسْمِ هی و الرقیة علمه و اهلل رسول رقى( ع) جبرائیل أن روي

 الْعَیْنَ  إِنَّ مُعَمَّرُ یَا لِی فَقَالَ  یْهَاإِلَ فَنَظَرَ بِهَا فَأُعْجِبَ اتَّخَذْتُهَا فَلَمَّا غَالِیَةً لَهُ تَّخِذَأَ أَنْ فَأَمَرَنِی نَفَقَاتِهِ عَلَى بِخُرَاسَانَ ع الرِّضَا مَعَ كُنْتُ: قَالَ خَلَّادٍ بْنِ مُعَمَّرِ عَنْ

 (386ص األخالق، مكارم) .الْقَارُورَةِ غِلَافِ فِی اجْعَلْهَا وَ الْكُرْسِیِّ آیَةَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ وَ الْحَمْدَ رُقْعَةٍ فِی فَاكْتُبْ حَقٌّ
 مطلب بدین صورت آمده است: 564ص ،4ج الجامع، جوامع . در تفسیر 1

 .ءٌشَیْ  یَضُرَّهُ لَمْ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ اءَش ما اللَّهُ  اللَّهُ فَقَالَ یُعْجِبُهُ شَیْئاً  رَأَى مَنْ: قال -آله و علیه اللّه صلّى -النّبىّ أنّ: أنس عن
 :است آمده این مضمون چنین 386ص األخالق، مكارم . در 2

 .حَقٌّ الْعَیْنَ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَلْیُبَارِكْ ءٌشَیْ  أَخِیهِ مِنْ أَعْجَبَهُ  مَنْ: قَالَ ع عَنْ الرضا وَ

 آمده است: 121ص السالم، علیهم األئمة و اصل مساله یاد كردن خداست چنانكه در طب

 عَنِ  لَكُمْ نُبِشَ لَوْ : الَقَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ الْجَمَّالِ  صَفْوَانَ نْعَ مُخْتَارٍ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ  عِیسَى بْنُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمَكِّیُّ مَیْمُونٍ بْنُ  مُحَمَّدُ

 لَمْ اللَّهَ ذَكَرَ إِذَا فَإِنَّهُ ذَلِكَ فِی هَاللَّ فَلْیَذْكُرِ ءٌشَیْ أَخِیهِ  مِنْ أَعْجَبَهُ فَمَنْ  حَقٌّ الْعَیْنُ قَالَ ص هِاللَّ رَسُولَ إِنَّ أَلَا حَقٌّ الْعَیْنَ لِأَنَّ بِالْعَیْنِ مَوْتَاكُمْ أَكْثَرَ أَنَّ لَرَأَیْتُمْ الْقُبُورِ

 .یَضُرَّهُ
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 !خواهد صبر داشته باشد و مانند یونس آنها را رها نكندخداوند در برابر چنين مردمانی از پيامبر ص می

 

 «بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »2

 است كافران به پيامبر چشم زخمی برسانند.نزدیك 

 زخمبحثی درباره چشم

دارد؛ و از حسن بصري نقل شده « چشم زخم»این آیه از آیاتی است كه از قدیم معروف بوده كه داللت بر وقوع مساله 

 . (5131ص ،10ج البيان،مجمعكه براي دفع چشم زخم، این آیه و آیه بعد را بخوانند )

 و بلخی و حسن و سدي و ضحاك و هقتاد و عباسابنه، بسياري از صحابه و تابعين و مفسران مانند عالوه بر این آی

ه فرزندانش ( بر این باورند كه وقتی حضرت یعقوب ب40ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن ... )متشابه و رمانی

 ترسيد.آنان می(، چون از چشم زخم بر 67گفت از یك در وارد مصر نشوید )یوسف/

دهند كه این ظاهرا اند توضيح میعالمه طباطبایی پس از اشاره به اینكه عموم مفسران این آیه را درباره چشم زدن دانسته

شود و در روایات اي بر نفی آن وجود ندارد و بلكه شواهدي هم بر تایيد آن یافت مینوعی تاثير نفسانی است كه دليل عقلی

 (388، ص19[ و لذا دليلی براي انكارش نيست. )الميزان، ج1ده ]حدیثهم فراوان اشاره ش

ها باور به وجود چنين هایی مثل هيپنوتيزم و اثبات نيروهاي مغناطيسی در برخی نگاهامروزه با پيدا شدن و رواج پدیده

اتی است كه پيرامون فتادن در خرافاي كه باید مد نظر قرار داد، پرهيز از اچيزي دیگر با مشكل چندانی مواجه نيست؛ اما نكته

 این مساله پدید آمده است.

رواج خرافات مهيا  شته باشد، زمينه برايها با اموري مواجه شوند كه وجه ماورایی و غيبیِ آن غلبه داهمواره هرجا انسان

و با –صل مساله اخاطر پذیرش شود و باید مراقب بود كه نه به خاطر خرافاتی كه رخ داده، اصل مساله انكار شود؛ و نه به می

 اي ميدان دهيم.به هر خرافه -توجه به اینكه تحليل علمی هنوز در این عرصه ناتوان است 

د تمام حوادث همانن –دهد این است كه یك انسان خداباور، این حادثه را آنچه مروري بر روایات در اختيار ما قرار می

وكل بر خداوند و و همانند هر امر ناخوشایندي، مهمترین راه مواجهه با آن را ت بيند؛خارج از قدرت الهی نمی –عالم خلقت 

 (2داند. )حدیثیاري جستن از او می

 زخم در جامعهشناسی چشمآسیب

ده است؛ از هاي چندي را در جامعه ما رقم ززخم از آنجا كه با خرافات گره خورده، آسيبرسد باور به چشمبه نظر می

 جمله:

 مرغ شكستن و ... .اي از اعمال خرافی مانند تخمپاره( رواج 1

                                                      
 یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ  سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَیُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذِینَ یَكادُ  إِنْ وَ  الْآیَةَ هَذِهِ  الْإِنْسَانُ یَقْرَأَ أَنْ الْعَیْنِ إِصَابَةِ دَوَاءُ الْحَسَنُ  قَالَ  الزَّجَّاجِ  وَ  الْفَرَّاءِ عَنِ .  1

 و بسیاري از كتب دیگر نیز از وي روایت شده است.157ص ،(للشعیري)األخبار جامعهمچنین در  .لِلْعالَمِینَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ ما وَ لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ
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 ها باید مطالبه دليل كرد: آیا واقعا دليل علمی یا سخنی از معصومان بر این موارد رسيده است؟در این زمينه

زخم قرار نگيرند، همواره ها: متاسفانه بسياري از افراد از ترس اینكه مورد چشمها و بدبينینماییاي زشت( رواج پاره2

هایی كه برایشان ها و نعمتكنند، اما از بازگو كردن خوبیها و مشكالت زندگی خود را با آب و تاب فراوان بازگو میبدي

 یجا این امر موجب رواج بدبينی و تزریق نگاه منفی در جامعه گردیده است. كنند؛ و تدرپيش آمده خودداري می

: تنها درباره نعمت فَحَدِّث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»دهد قطعا چنين رویكردي منطق اسالم است. قرآن كریم صریحا دستور می

بر انسان وارد شده است، بسيار مورد مذمت  هایی كه(. در روایات هم بازگو كردن مصيبت11)ضحی/« پروردگارت سخن بگو

 اند.ها موثر دانستهقرار گرفته و همين بازگو كردن را در تثبيت آن مصيبت

 ( رواج بدبينی به انسانهاي دیگر از ترس اینكه مبادا آنها چشمشان شور باشد.3

: از إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً تَنِبُوااجْ»در منطق قرآن كریم، بدگمانی یكی از گناهان، و گاه از گناهان كبيره است: 

(. در روایات یافت نشد كه راهی براي پيدا كردن 12)حجرات/« بسياري از گمانها پرهيز كنيد كه برخی از گمانها گناه است

ات تاكيد بر برادري ایمانی در زخم زده مطرح كنند یا افراد را به چنين امري تشویق كنند. فضاي آیات و روایكسی كه چشم

 جامعه است.

 ( اولویت یافتن امور غير اساسی به جاي امور اساسی در باور مسلمانان4

زخم آمده باشد همين یك آیه است؛ و در ذیل همين آیه هم تنها سخنی در قرآن كریم اگر تعبير مستقيمی درباره چشم 

زخم این آیه را بخوانيد. اما متاسفانه این آیه به یكی از شعارهاي دفع چشم از حسن بصري )و نه از معصومان( نقل شده كه براي

ها نقش بسته است؛ در حالی كه تعظيم شعائر )شعارهاي مهم در جامعه بدل شده است و بر سر در یا روي دیوار بسياري از خانه

لو و نماد خویش قرار دهيم. شهيد مطهري در دهد تاباسالمی( به این است كه آیاتی كه اصول اندیشه اسالمی ما را نشان می

 یَكادُ  إِنْ وَ »اند[ بيند، ]این آیه را تابلو كردهها انسان یك لوسی و ننري میدر برخی از خانه»كنند: اي چنين تعبير میسخنرانی

ایم. این شعار نيست. شعار ا آنجا نصب كردهزخم نزنند این ریعنی براي اینكه ما را چشم« بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ

« كنيد.دهيد و یك اصل از اصل اسالمی را اثبات میاسالمی یعنی آنچه كه به وسيله آن وابستگی خودتان به اسالم را نشان می

 (190)پانزده گفتار، ص

 

 «لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »3

 (192، ص10ه هوش بود؛ و لبه تيز حمله دشمن، رهبر جامعه اسالمی است. )تفسير نور، جكينه دشمن جدي است، باید ب

 

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »4

 است؟[ زدهجن] دیوانه حتما چشم بزنند؛ و اینكه گفتند او ص راخواستند پيامبر چه ارتباطی هست بين اینكه آنها می

 (76، ص7التفاسير، ج. )حجةاوست مددكار جن و گرفته الهام جن از ، گفتند اونيفتاد مؤثر شانزخمچشم چون الف.
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او را دیوانه شد، ب. براي اینكه توجيه كنند مخالفت و كينه و حسد خود نسبت به وي را، كه موجب چشم زدن ایشان می 

 خواندند.

 آمد، هم با چشم و هم با زبان حمله كردند.ج. وقتی با گوش شنيدند و از دستشان كاري برنمی

 د. ...

 

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ( »5

 (2)قلم/« بِمَجْنُون رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما»ابتداي سوره از پيامبرش دفاع كرد و فرمود كه بحمداهلل تو مجنون نيستی: 

 فرماید: این كافران پيامبر را مجنون خواندند.در اینجا می

 (389، ص19الف. بدین وسيله پایان سوره بر ابتداي سوره منطبق گردید )الميزان، ج

 (192، ص10ب. نشان داد كه در برابر تهمت به اولياي خدا باید از آنها دفاع كرد. )تفسير نور، ج

شباهت شروع و خاتمه، بتوان محور سوره را شناسایی كرد: دفع تهمت مجنون بودن از پيامبر ص و نشان ج. شاید از این 

اند، واقعا خودشان )كه آیا كسانی كه این اندازه غيرمنطقی - 512بندي پایان جلسهتوضيح در جمع -منطقی شدید كفار دادن بی

 دیوانه نيستند؟!(

ها: بر اساس یك منطق و زاویه دید، پيامبر ص قطعا دیوانه نيست؛ و تحليل انسان د. نشان دادن شدت تقابل دو منطق در

 بر اساس تحليل و زاویه دید دیگر، پيامبر حتما دیوانه است.

 ه. ...

 تاملی با خويش

واقعا چه كسی »( بحثی شد كه  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-2 5تدبر 468در ذیل همان آیه ابتداي سوره )جلسه

 رفتارهاي منطق و نكند رفتار آنها شبيه كه گویندمی دیوانه كسی به مردم شناسی،جامعه لحاظ به و اشاره شد كه « دیوانه است

 .نكنند درك را وي

 اكنون لحظه اي با خویش درنگ كنيم: 

دانيم؟! آیا منطق او در زندگی را قبول داریم؛ یعنی مثال تحمل آن آیا نعوذ باهلل ما در عمق جان خود، پيامبر را دیوانه نمی

هایی از جانب كافران، و اینكه با این حال، مانند حضرت ورزيها و لجاجتتوزيها در راه خدا و دیدن چنين كينههمه سختی

خسته شود؟! اگر واقعا منطق او را قبول داریم، چه اندازه  -نفر 2سال تبليغ، و ایمان آوردن تنها  33بعد از  –یونس نباشد كه 

كنيم مان حاضریم بر اساس این منطق رفتار كنيم؟ در یك كالم، آیا زندگی خود را بر مدار خدا و دستوراتش تنظيم میدر زندگی

 یا بر اساس راحتی و دلخواه خویش؟!

 انه است؟واقعا، چه كسی دیو

 

 

http://yekaye.ir/al-qalam-68-2/
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*** 

 

 شداي به آدرس زیر قرار داده میمطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامی به ذكر است كه الزم

https://t.me/YekAaye  
و در آنجا عالوه بر امكان  شودیداده م قرار  yekAaye.irبه آدرس  یتیهر روز در سا انیدر پا فوق يمحتواها یتمام و

 قرار گرفته است. یمورد بررس یاتیتاكنون چه آ قايكه دق دیمطلع شو ديتوانیجستجو، م

 

كه فرصت  یكسان یراحت يشده است كه برا ياندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  یكانال نيهمچن

 . به آدرسشودیكانال قرار داده م نیاز مطالب ا يادهیندارند، گز ياچندان عالقه یتخصص يهادارند و به بحث يكمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 يت ع، حتی بدون ذكر منبع، بالمانع است.هرگونه استفاده از محتواهاي فوق در راستاي ترویج معارف قرآن و اهل ب

آن را به  د،يافتی ديجامعه مف ینیفرهنگ د يو ارتقا یمعارف قرآن جیرا در تروو سایت كانال  نیكه مباحث ا یصورت در

 .ديكن یمعرف زيدوستان خود ن
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