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 1396//1/7   الًیقَل إاِلَّ هایف جاوِرُونَكَی

 ترجمه

ز كار خود[ سازان[ در این شهر ]اافكنان ]= شایعهمنافقان و كسانی كه در دلهایشان مرضی هست و اضطرابالبته اگر 

 یقین تو را علیه آنان بشورانیم، سپس در آنجا جز اندكی در جوار تو نمانند.بازنایستند، به

 نکات ترجمه

 «نَوالْمُنافِق»

 .دشتوضیح داده  408به تفصیل در جلسه آن كه درباره  در باب مفاعله است« نفق»منافق، اسم فاعل از ماده 

/11-29-ankaboot-http://yekaye.ir/al.  

 «الْمُرْجِفُونَ»

 یارد و وقتد دیماده داللت بر اضطراب و تكان خوردن شد نیاصل اقبال بیان شد كه است كه « رجف»از ماده اسم فاعل 

 یاضطرابكنند و سازی میشایعه ،فرو رفته یاست كه در مطلب ناصواب كسانی یبه معنا ،را به كار ببرند ریتعب نیدر مورد انسانها ا

 .آورندمی دیرا پد

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-14 460جلسه 

 «نُغری + نّ + ک إن + لم + ینتهِ ... لـ + : لـ +نَّكَینُغْرِلَ...  نْتَهِیلَئِنْ لَمْ  »

 ی تاكید هستند. ساز سوگند( است؛ و الم دوم، الم جواب قسم؛ كه هر دو حاوی معناالم موطئه برای قسم )زمینهالم اول، 

جواب  جواب قسم است، همین بر« نغرینك»كه جمله شرطیه است. با توجه به این« لم ینتنه»حرف شرط است و « إن»

 دانند به قرینه جواب قسم.شرط هم داللت دارد و لذا اصطالحا جواب شرط را محذوف می

(، و چون سكون بوده است كه چون حرف جزم )لم( بر سر آن آمده، انتهایش ساكن شده )یَنتَهِیْ« یَنتَهِیُ»در اصل « یتنه»

به انتها »است كه درباره اینكه اصل این ماده داللت بر « نهی»ف شده است. این كلمه از ماده ثقیل است، حرف یاء حذبر یاء 

توضیح داده شد.  361اختالفی بین اهل لغت است كه در این باره در جلسه« بازداشتن و مانع شدن»است یا « رسیدن

15-96-laqa-http://yekaye.ir/al/  

  «نُغری»

صاق )چسباندن( و به اند كه داللت بر الاست كه به باب افعال رفته است. اصل این ماده را گفته«[ غرو»]یا « غری»از ماده 

 (606مفردات ألفاظ القرآن، صهم وصل كردن دارد )

( 14مائده/« فَأَغْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ »اند الصاقی است كه همراه با استیالء و سلطه بر آن چیز باشد. آنگاه برخی گفته

یعنی « لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ»یعنی دشمنی و بغض را به آنها منضم كردیم به نحوی كه همواره بر آنها دشمنی و بغض مسلط است؛ و 

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-14/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-15/
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، 7التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، جسازیم. )دهیم و مسلط میمی تو را در حالی كه كامال به آنها متصل هستی بر آنها سیطره

  (217ص

 از این ماده تنها همین دو مورد در قرآن كریم آمده است.

 1شأن نزول

 حدیث

 از امام صادق ع روایت شده است:

ست، در ادهد كه ظاهرش شبیه شریعت ( منافق به دوریش از رحمت خداوند رضایت داده است، زیرا اعمالی انجام می1

مباالتی است در كار و غافل از حق آنهاست و آنها را به مسخره گرفته است؛ و عالمت نفاق كمكه دلش سرگرم و بیهوده حالی

داختن، و پشتوانه، و نگاه حرام داشتن، و سفاهت، و به غلط انشرمی ]وقاحت[ ، و ادعای بیدروغگویی، و خیانت، و بی

ارج یبریب بزرگان دین برآمدن، و گرفتاریهای در راه دین را سبك و حیایی، و كوچك شمردن گناهان، و درصدد تخكم

چینی رفتن، و لهو و پسندی، و حسادت، و ترجیح دنیا بر آخرت و بدی بر خوبی، و دنبال سخندانستن، و تكبر، و چاپلوسی

ارزش ن را كمآكردن، و اهل  ها فرارسرگرمیِ ]باطل[ را دوست داشتن، و اهل گناه و ستم را یاری كردن، و از انجام خوبی

راوان است؛ وخداوند شمردن، و اعمال خود را خوب و زیبا، و اعمال دیگران را زشت و ناپسند قلمداد كردن، و امثال اینها كه ف

و « پرستدیم هیو از مردم، كس هست كه خدا را در حاش»فرماید در مواضع مختلف منافقان را توصیف كرده است، چنانكه می

 شیه ]سابق[ خوبه او رسد بر وج یابه او رسد، بدان دلگرم شود، و اگر فتنه یایپس اگر خوش» ا تفسیر كرد كه یعنی:این ر

ر وصفشان د( و نیز خداوند متعال 11)حج/« آشكار. انیاست همان ز نیكرده است؛ ا انیو آخرت ز ایدگرگون گردد، در دن

واهند[ به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم در حالی كه مومن نیستند؛ ]می خ گوید به خداو از مردم، كس هست كه می»فرمود 

شان مرضی است كنند؛ در دلهایزنند و احساس نمیاند خدعه بزنند در حالی كه جز به خود خدعه نمیو كسانی كه ایمان آورده

 (11-8)بقره/« و خداوند آن مرض را بیفزاید

كند؛ و د میكند؛ و هنگامی كه كاری انجام دهد، بی كه وعده دهد خلف وعده میفرمود: منافق هنگام( و پیامبر ص می2

و روزی داده اورزد؛ و هنگامی كه به گوید؛ و هنگامی كه مورد اعتماد قرار گیرد خیانت میهنگامی كه سخن بگوید دروغ می

 شود.زندگی می دارد؛ و هنگامی كه روزی از او دریغ شود، سرگرمشد سر به سبكسری و طغیان برمی

و در هر زمان  كند: [ هر كس و هرجا( و نیز فرمود: كسی كه ظاهرش با باطنش ناسازگار باشد منافق است، ]تفاوتی نمی3

 خواهد باشد، باشد.و هر جایگاهی كه می

 146-144مصباح الشریعة، ص

 قَالَ الصَّادِقُ ع 

                                                      
نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ مُنَافِقِینَ ؛ مَّ ال یُجاوِرُونَكَیَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أي شك وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُ و أما قوله لَئِنْ لَمْ .  1

زَلَ اللَّهُ فِی بَْعضِ غَزَوَاتِهِ یَقُولُونَ قُتِلَ وَ أُسِرَ فَیَغْتَمُّ الْمُسْلِمُونَ لِذَلِكَ وَ یَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فََأنْ كَانُوا فِی الْمَدِینَةِ یُرْجِفُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ فِی

 (197، ص2تفسیر القمی، ج) نَأْمُرُكَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَّا قَلِیالأَيْ « ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ فِیها إِلَّا قَلِیلًا»إِلَى قَوْلِهِ « لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ»ذَلِكَ 
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غٍ وَ بَاٍغ بِالْقَلْبِ عَنْ مَالِهِ الظَّاهِرَةِ شَبِیهاً بِالشَّرِیعَةِ وَ هَُو لَاهٍ َو لَااللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ یَأْتِی بِأَعْ الْمُنَافُِق قَْد رَضِیَ بِبُعْدِهِ َعنْ رَحْمَةِ( 1

عَیْنِ وَ السَّفَهُ وَ الْغَلَطُ الدَّعْوَى بِلَا مَعْنًى وَ اسْتِخَانَةُ الْ انَةُ وَ الْوَقَاحَةُ وَ حَقِّهَا مُسْتَهْزِئٌ فِیهَا وَ عَلَامَةُ النِّفَاقِ قِلَّةُ الْمُبَاالةِ بِالْكَذِبِ وَ الْخِیَ

الْحَسَدُ وَ  افُ الْمَصَائِبِ فِی الدِّینِ وَ الْكِبْرُ وَ حُبُّ الْمَدْحِ وَوَ قِلَّةُ الْحَیَاءِ وَ اسْتِصْغَارُ الْمَعَاصِی وَ اسْتِیضَاعُ أَرْبَابِ الدِّینِ وَ اسْتِخْفَ 

خَلُّفُ عَنِ الْخَیْرَاتِ  حُبُّ اللَّهْوِ وَ مَعُونَةُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ الْبَغْیِ وَ التَّوَوَ الْحَثُّ عَلَى النَّمِیمَةِ  ارُ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ الشَّرِّ عَلَى الْخَیْرِإِیثَ

للَّهُ الْمُنَافِقِینَ یْرُهُ مِنْ حَسَنٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِیرَةٌ وَ قَدْ وَصَفَ اغَاسْتِقْبَاحُ مَا یَفْعَلُهُ وَ تَنَقُّصُ أَهْلِهَا وَ اسْتِحْسَانُ مَا یَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ وَ 

صابَتْهُ فِتْنَةٌ مَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْ»فْسِیرِ أَیْ فِی التَّ «حَرْفٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى»فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ قَالَ تَعَالَى 

اللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ بِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا » عَالَى فِی وَصْفِهِمْقَالَ تَ «وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ انْقَلَبَ عَلى

 «.هُمُ اللَّهُ مَرَضاًلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ. فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَینَ. یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِالْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِ

ِإذَا مُنِعَ  كَذَبَ وَ إِذَا ائْتُِمنَ خَانَ وَ إِذَا رُزِقَ طَاَش وَا قَالَ فَعَلَ أََساءَ وَ إِذَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْمُنَافِقُ مَْن إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا( 2

 .عَاشَ

 1.مَنٍ كَانَ وَ عَلَى أَیِّ رُتْبَةٍ كَانوَ قَالَ أَیْضاً مَنْ خَالَفَتْ سَرِیرَتُهُ عَلَانِیَتَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ كَائِناً مَنْ كَانَ وَ حَیْثُ كَانَ وَ فِی َأیِّ زَ( 3

 

 تدبر

 «الًیالَّ قَلإِ هایف جاوِرُونَكَیبِهِمْ ثُمَّ ال  نَّكَیلَنُغْرِ نَةِیالْمَد یقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِ یف نَیالْمُنافِقُونَ وَ الَّذ نْتَهِیلَئِنْ لَمْ ( »1

كند كه اگر دست كنند كه خداوند آنها را تهدید میاندازی میدر مسیر اجرای حكم خدا سه گروه در جامعه دینی سنگ

نها در این جامعه را آعلیه آنان چنان بشوراند كه بقای  –به عنوان حاكم جامعه اسالمی  –از كارهایشان برندارند پیامبر ص را 

 با چالشی جدی مواجه كند.

 پراكنان.ه عبارتند از: منافقان، بیماردالن، و شایعهاین سه گرو

                                                      
 فضا قابل توجه است: نیدر هم زین 396، ص2در الكافی، ج ثیحد نیا.  1

نِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ صَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَ الْحُسَیْنُ

لَّهِ وَ مَا الِاعْتِرَاضُ قَالَ اةِ اعْتَرَضَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ الیَأْتِی وَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَ : إِنَّ الْمُنَافِقَ یَنْهَى وَ لَا یَنْتَهِی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَالَعَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ص قَالَ قَا

 إِنْ غِبْتَ اغْتَابَكَ وَ إِنْ وَانَكَ وْمُ وَ لَمْ یَسْهَرْ إِنْ حَدَّثَكَ كَذَبَكَ وَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ خَ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ النَّ فْطِرٌالِالْتِفَاتُ وَ إِذَا رَكَعَ رَبَضَ یُمْسِی وَ هَمُّهُ الْعَشَاءُ وَ هُوَ مُ

 وَعَدَكَ أَخْلَفَكَ.

 و ظاهرا كاملترش این است:

مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ  حْبُوبٍ عَنْعَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 

قُ لِیَفْهَمَ لَا  یُنْصِتُ لِیَسْلَمَ وَ یَنْطِ[ َأبِی طَالِبٍ قَالَ: الْمُؤْمِنُ خَلَطَ عِلْمَهُ بِالْحِلْمِ یَجْلِسُ لِیَعْلَمَ وَأَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ ]الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

 سْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ لَاخَافَ مِمَّا یَقُولُونَ وَ یَ حَقِّ رِیَاءً وَ لَا یَتْرُكُهُ حَیَاءً إِنْ زُكِّیَ یُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَكْتُمُ شَهَادَتَهُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا یَفْعَلُ شَیْئاً مِنَ الْ 

كَعَ رَبَضَ وَ إِذَا سَجَدَ نَقَرَ وَ ی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ اعْتَرَضَ وَ إِذَا رَیَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَخْشَى إِحْصَاءَ مَنْ قَدْ عَلِمَهُ وَ الْمُنَافِقُ یَنْهَى وَ لَا یَنْتَهِ

هُ خَانَكَ وَ إِنْ خَالَفْتَهُ سْهَرْ إِنْ حَدَّثَكَ كَذَبَكَ وَ إِنْ وَعَدَكَ أَخْلَفَكَ وَ إِنِ ائْتَمَنْتَوَ هَمُّهُ الطَّعَامُ وَ هُوَ مُفْطِرٌ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ النَّوْمُ وَ لَمْ یَ إِذَا جَلَسَ شَغَرَ یُمْسِی

 (494اغْتَابَكَ. )األمالی) للصدوق(، ص
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 اند و چرا این سه دسته؟اند؛ اما اینها چه كسانیالقاعده، این سه دسته نماینده سه طیف در جامعهعلی

 الف. 

را در  كوشند محدود شدن گستره دینهای دینی نبوده و میاند كه از دیدگاه نظری تسلیم قوانین و آموزهمنافقان: كسانی

 4، تدبر420به جلسه« كبرای غیر دینی»زندگی، از طریق ترویج كبراهای غیردینی در میان مسلمانان تئوریزه كنند. )درباره 

 ( /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-1مراجعه كنید. 

ل، متعرض زنان كنند )مانند كسانی كه در آیه قبضالت اجتماعی ایجاد میاند كه در مقام عمل معبیماردالن: گناهكارانی

 شدند(می

ان اهل ارتكاب های باطل دارند و نه خودشپردازیاند كه نه توان فكری برای نظریهپردازان: كسانیبافان و شایعهاراجیف

اساس، به یبهای سست و دامن زدن به شایعات خردی هستند كه در بدنه جامعه، با گفتاراند؛ بلكه افراد سطحی و كممعاصی

 كنند.دو دسته دیگر كمك می

 ب. 

كوشند اجرای آن دسته از قوانین الهی در جامعه كه با منافع آنها ناسازگار است، با چالش منافقان، اقلیتی هستند كه می

پس باید فضای جامعه نیز با آنان همراهی كند.  توانند ایجاد كنند،مواجه كنند. این اقلیت، اگر تنها خودشان باشند، چالشی نمی

 اند؛ در این زمینه دو گروه دیگر مهم

دینی تحت لوای دین( نیستند، اما در مقام عمل، اند كه اگرچه لزوما منافق )و درصدد ترویج منطق بیبیماردالن، كسانی

اند: كنند. )خود منافقان هم بیماردلرا برای اینها باز میها و منافع مشتركی با منافقان دارند و منافقان نیز دائما عرصه خواسته

 (10-8بقره/

اند و نه دهند كه نه منافقاند و اكثریت جامعه دینی را مردمانی تشكیل میپراكنان؛ دو دسته فوق همچنان در اقلیتشایعه

نیستند. پس نیاز به گروهی هست  كه با  بیماردل؛ اگر در زمره اولیاء اهلل نیستند، انسانهای جزء منافقان و بیماردالن هم

های منافقان را پراكنی و رواج دادن اخبار نادرست، فضای عمومی جامعه را به سمت و سویی بكشانند كه مردم خواستهشایعه

 های خودشان بشمرند و با آنان همراهی كنند.ها و دغدغهدر راستای خواسته

 

 ...«بِهِمْ  نَّكَیلَنُغْرِ نَةِیالْمَد یونَ فِالْمُرْجِفُ ... نْتَهِیلَئِنْ لَمْ ( »2

 را در عداد اینها آورد؟« پراكنانشایعه»اهمیت و خطر منافقان، و نیز افراد بیماردل و گناهكار نسبتاً واضح است؛ اما چرا 

اگر این نكته را گیری اجتماع آدمیان است. الف. كالم، زبان و بیان، پایه اساسی در ارتباطات انسانی و ركن ركین شكل

یابد، سالمت اجتماع بشری پایه سخن گفتن رواج میبافی، یعنی مزخرف و بیجدی بگیریم، می توان فهمید كه وقتی اراجیف

 قُلْ لِعِبادی یَقُولُوا الَّتی»فرماید: شود. این بقدری اهمیت دارد كه خداوند در جای دیگر میبه نحو غیرقابل جبرانی تهدید می

همانا شیطان میانشان را بر هم  كهبگویند  سخنبه بهترین شكل ممكن به بندگان من بگو  م:سَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُهِیَ أَحْ

( تو گویی شیطان كه هدفی جز فاسد كردن ارتباطات و اجتماع انسانی ندارد، بیش از همه به نحوه سخن 53)اسراء/« د.زنمى

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-1/
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خواهد كه همیشه به خواهد كه خوب سخن بگوییم؛ بلكه میاست. از این رو، قرآن فقط از ما نمیگفتن انسانها چشم دوخته 

 (502-501بهترین وجه سخن بگوییم. )ایستاده در باد، ص

 تاملی در جامعه خویش

ما را به  ها سخن گفتن واقعا قبیح است؟ آیا به صرف اینكه یك خبر توجهمبنا و صرفا بر اساس شنیدهآیا در میان ما بی

راستاست، اقدام به رواج اخبار تلگرامی و اینترنتی و ... های شخصی و گروهی و سیاسیِ ما همكند و با دغدغهخود جلب می

ال  وَ»ورزی دینی، با این گونه نشر هر سخنی علیه مخالفان خود سازگار است؟ مگر خداوند نفرمود: نمی كنیم؟ آیا سیاست

ورزید؛ شما را بر آن دارد كه عدالت ن ،و البتّه نباید دشمنىِ گروهىی: أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْو قَوْمٍ عَلىیَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ 

 (8)مائده/« تنید كه آن به تقوا نزدیكتر اسپیشه كعدالت 

هایی الب بودن است؟ مثال چرا پدیدهها و در ترویج مسائل دینی، معیارمان چیزی جز جذاب و جحتی در میان ما مذهبی

العاده، این اندازه در ما رواج دارد؟ توجه شود كه در مقام پایه به كرامات و امور خارقهای بیبستننما شدن و دلمانند خواب

برای نفی رویای صادقه و یا كرامات واقعی اهل بیت ع نیستیم، بلكه بحث بر سر این است كه چه سخنی را تحت چه شرایطی 

 (502دهیم؟! )ایستاده در باد، صهای اجتماعی بازنشر میكنیم یا در شبكهاین و آن بازگو می

  

 «الًیقَل إِالَّ هایف جاوِرُونَكَیبِهِمْ ثُمَّ ال  نَّكَیلَنُغْرِ نَةِیالْمَد یقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِ یف نَیالْمُنافِقُونَ وَ الَّذ نْتَهِیلَئِنْ لَمْ ( »3

 (402، ص9تفسیر نور، ج)همیشه تساهل و تسامح جوابگو نیست. و  ى صدر حدّ و اندازه داردسعه

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ و تحمل و بخشش ) اش در برخوردهای اجتماعی مهربانی و مدارا ودر واقع، اگرچه اسالم بنای اولیه

وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا پوشی از خطای دیگران است )( و تا حد امكان چشم159عمران/؛ آلغْفِرْ لَهُمْ عَنْهُمْ وَ اسْتَ  فَاعْفُ...لِنْتَ لَهُمْ 

؛ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمین(، و پیامبرش را برای رحمت به همگان فرستاده است )22م؛ نور/أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُ

پسندد پوشی و تسامح را نمیپراكنان( چشمپیشگان[، شایعه(، اما در خصوص سه گروه )منافقان، بیماردالن ]= معصیت107انبیاء/

دهد كه یا دست از اقداماتتان بردارید یا با شما چنان همین پیامبر رحمت را بر شما بشورانیم كه دیگر جای و اولتیماتوم می

 ماندن نداشته باشید.

  

 « لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ ... لَنُغْرِیَنَّكَ» (4

 (402، ص9تفسیر نور، ج) قبل از برخورد با متخلّفان، اتمام حجّت كنید.

 

 « لَنُغْرِیَنَّكَ»( 5

اوّل كسى كه باید در برابر به مخاطره ؛ و قیام مسلمین، بر اساس انتقام یا هوس نیست، بلكه با اراده و فرمان خداست

 (402، ص9تفسیر نور، ج) اسالمى است.جامعه جامعه قیام كند، رهبر  اندازان امنیّت

 انگیزان را در تنگنا قرار دهد.شناس باشد و فتنههای رهبر جامعه اسالمی این است كه دشمندر واقع، از ویژگی
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 «لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ»( 6

كنند، صادر نموده هد كه فرمانِ اخراج كسانى را كه در میان مردم دلهره ایجاد مىداسالم چنان به امنیّت جامعه اهمیّت مى

 (402، ص9تفسیر نور، ج. )است

 

 «لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ» (7

 (402، ص9تفسیر نور، ج) باید از اقدام انقالبى مسلمین ترساند.هم را  داخلی دشمنان

 

 «الًیإِالَّ قَل هایف جاوِرُونَكَیبِهِمْ ثُمَّ ال  نَّكَیلَنُغْرِ نَةِیالْمَد یقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِ یف نَیالْمُنافِقُونَ وَ الَّذ هِنْتَیلَئِنْ لَمْ ( »8

 مقصود از این زمان قلیل چیست؟

 (340، ص16الف. فاصله بین صدور حكم اخراج آنها و اجرای این حكم )المیزان، ج

دهند مهلتی داری انجام میهای اجتماعی، و بویژه سیاسی، غالبا به كسانی كه اقدامات مخالف و مشكلدر عرصه ب.

اند یا خیر، كه مدتی بگذرد توان فهمید كه آنها دست از كارشان برداشتهدهند كه دست از كارشان بردارند. در واقع، زمانی میمی

اند، كنند دست از كارشان برداشتههمان مهلت مذكور است. به تعبیر دیگر، اگر آنها ادعا میو آنها آن كار را تكرار نكنند؛ و این 

 اند یا خیر.شود تا معلوم شود آیا واقعا دست برداشتهشود؛ بلكه مهلتی داده میشود و نه رد مینه سخن آنها قبول می

 ج. ...

 

 «الًیإِالَّ قَل هایف جاوِرُونَكَیبِهِمْ ثُمَّ ال  نَّكَیلَنُغْرِ نَةِیالْمَد یقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِ یف نَیالْمُنافِقُونَ وَ الَّذ نْتَهِیلَئِنْ لَمْ ( »9

 كند كه اگر از كارشان دست نكشند عرصه را بر آنان تنگ خواهد كرد.در این آیه این سه گروه را تهدید می

گویان برای تضعیف روحیه مردم در اند كه منافقان و اراجیفهایی دانستهراكنیپاگرچه برخی شأن نزول این آیه را شایعه

 ؛(197، ص2تفسیر القمی، جساختند )خصوص غزوات پیامبر ص می

 اما با توجه به اینكه 

 شود؛ و ( معنای آیه منحصر به شأن نزولش نمی1)

 ار هوسبازان در امان بمانند؛ در آیه قبل، حكم حجاب را بر زنان مسلمان واجب كرد تا از آز (2)

 اند.شاید بتوان نتیجه گرفت كه این سه گروه مهمترین موانع اجرای قانون حجاب

 شناسینکته تخصصی جامعه

خواهید حجاب را در جامعه عمومی سازید، باید موانع گسترش آن را هم دهد كه اگر میبسا این آیه دارد راهكار میچه

حجابان، بلكه بر سر محدود كردن سه گروه تمركز كنید: منافقان یر در درجه اول، نه بر خود بدجدی بگیرید؛ و در این مس
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كوشند قبح آن را از بین ببرند(، هوسبازان و كنند و با انواع توجیهات میحجابی و بدحجابی را تئوریزه می)كسانی كه بی

 بافان.پراكنان و اراجیفبیماردالن، و شایعه

پردازان پشت صحنه مقابله قانونی بیش از اینكه خود بدحجابان را هدف قرار دهد، باید عرصه را بر تئوری به تعبیر دیگر،

سراغ آنان برود  دهند باشد، تنگ كند؛ و در میان بدحجابان هم در درجه اول بهها را گسترش میبافانی كه آن تئوریو اراجیف

 توجهی و ناآگاهی است.شی از بیاند، نه آنان كه اقدامشان ناكه درصدد هوسبازی

 

 

 2/7/1396                      الً یتَقْت قُتِّلُوا وَ أُخِذُوا ثُقِفُوا نَمایأَ نَیمَلْعُون 61 هیآ (33احزاب )سوره ( 549

 ترجمه

 شدگان ]= دور از رحمت[ اند. هركجا به چنگ افتند، گرفته شوند و با قاطعیت به قتل رسند.لعنت

 ای و نحویترجمهنکات 

 «ثُقِفُوا»

شود به معنای متعدی می« بـ»اند كه وقتی با حرف دانسته« كجیِ چیزی را راست كردن» را به معنای « ثقف»اصل ماده 

معنای اخیر  ( رواج این ماده در این383، ص1معجم المقاییس اللغة، جباشد. )چیره شدن و ظفر یافتن بر كسی یا چیزی می

اند دانسته« دنبا كاردانی تمام به چیزی رسیدن و كاری را انجام دا»را به معنای اینكه «ثقف»برخی اساسا بقدری است كه 

ل بر آن چیز همراه ( ویا گفته اند اصل این ماده به معنای رسیدن به چیزی است كه با احاطه كام174مفردات ألفاظ القرآن، ص)

 (19، ص2التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، جگیرد. )باشد به طوری كه آن چیز كامال تحت نظر قرار ب

 (ثُقِفُوا ،تَثْقَفَنَّهُمْ، مْثَقِفْتُمُوهُبار و همواره به صورت فعل ثالثی مجرد به كار رفته است ) 6این ماده در قرآن كریم تنها 

 «نَیمَلْعُون»

دنی است كه از به معنای طرد و دور كر« لعن»بیان شد كه ماده  274در جلسه است و « لعن»اسم مفعول از ماده « ملعون»

 .روی خشم و نارضایتی باشد

/35-15-hegr-http://yekaye.ir/al 
یا اینكه  (؛ و578، ص8البیان، جتواند منصوب از باب مذمت باشد )مجمعبه لحاظ نحوی، این كلمه منصوب است؛ ومی

در آیه « قلیال»صفت برای « ملعونین»اند كه ( برخی هم این احتمال را داده561، ص3حال باشد برای جمله قبل. )الكشاف، ج

است؛ یعنی جر تعدادی اندك در جوار تو « تعدادی اندك»به به معنای زمانی اندك، بلكه به معنای « قلیال»قبل بوده باشد؛ یعنی 

 1(.506، ص8اند و باید گرفته شوند و به قتل برسند )البحر المحیط، جداد اندك هم ملعونمانند كه این تعنمی

                                                      
 لقلیل، أي إال قلیلین ملعونین، و یكون قلیال مستثنى من الواو فی ال یجاورون و الصحیح أن ملعونین صفة.  1

http://yekaye.ir/al-hegr-15-35/


8 

 1اختالف قرائت

 شأن نزول

ته اگر منافقان الب»در بسیاری از تفاسیر آمده است كه این آیات در مورد حضرت علی ع نازل شده است كه خداوند فرمود 

یقین تو را ، بهسازان[ در این شهر ]از كار خود[ بازنایستندافكنان ]= شایعهاضطرابو كسانی كه در دلهایشان مرضی هست و 

شدگان ]= لعنت» كند؛ سپس فرمودیعنی آنان را هالك می« علیه آنان بشورانیم، سپس در آنجا جز اندكی در جوار تو نمانند.

كه به خدا سوگند « به قتل رسند تیرفته شوند و با قاطعگ» یعنی بعد از تو ای محمد!« ز رحمت[ اند. هركجا به چنگ افتنددور ا

 «انداین سنت خداست در كسانی كه قبل از تو بوده»سپس فرمود « امیرالمومنین ع آنان را به قتل رساند

 210، ص3، جعمناقب آل أبی طالب 

لَْمدِینَةِ اقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِ ]علی ع[ وَ فِی تَفَاسِیرَ كَثِیرَةٍ أَنَّهُ نَزَلَ فِی حَقِّهِ

خِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلًا یَا مُحَمَّدُ أُ الَ مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا یَعْنِی بَعْدَكَلَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ فِیها إِلَّا قَلِیلًا یَعْنِی یُهْلِكُهُمْ ثُمَّ قَ

 لَوْا مِنْ قَبْلُ الْآیَةَ.خَفَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَتَلَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ 

 حدیث

 ( از امام باقر ع درباره این آیه روایت شده است:1

، گرفته شوند هركجا به چنگ افتند»اجب شد؛ و خداوند بعد از این لعنت است كه فرمود پس لعنت بر آنان و« اندملعون»

 «به قتل رسند. تیو با قاطع

 197، ص2تفسیر القمی، ج

أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا »دَ اللَّعْنَةِ فَوَجَبَتْ عَلَیْهِمُ اللَّعْنَةُ یَقُولُ اللَّهُ بَعْ «مَلْعُونِینَ»فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ 

 2.«تَقْتِیلًا

 

                                                      
 والُقُتِ/  قُتِّلُوا.  1

 (506، ص8، جلمحیطاالبحر ) و قرأ الجمهور: قُتِّلُوا، بتشدید التاء و فرقة: بتخفیفها، فیكون تَقْتِیلًا مصدرا على غیر قیاس المصدر

و با توجه به محتوا عبارت را  ثبت كرده« بقول اهلل»را به صورت « یقول اهلل»نقل این حدیث از تفسیر قمی عبارت . در برخی از منابع متاخر در  2

« فوجبت علیهم اللعنة بعد اللعنة بقول اهلل« مَلْعُونِینَ»قال:  -فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر ع»اند: پس و پیش كرده و آوردن ادامه آیه را الزم نداشته

مانند تفسیر برهان و تفسیر صافی و بحاراالنوار به همان صورتی  11( اما در متون تا قرن 307، ص4؛ تفسیر نورالثقلین، ج345، ص16مثال: المیزان، ج)

ورالثقلین دارد، بین ( كه غالبا نگاهی به دو تفسیر صافی و ن445، ص10اند. جالب اینجاست كه تفسیر كنزالدقائق )جایم نقل قول كردهكه در متن ثبت كرده

یعنی « قال: مَلْعُونِینَ فوجبت علیهم اللّعنة بقول اللَّه بعد اللّعنة -علیه السّالم -فی روایة أبی الجارود: عن أبی جعفر»دو حالت فوق چنین جمع كرده است: 

 ه است.را برگزیده اما از طرف دیگر عبارت را پس و پیش نكرد«بقول»از طرفی ادامه آیه را نیاورده و 
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خواهید ید هر سوالی میای خواندند و در آن فرمودند قبل از اینكه مرا دیگر نیاب( امیرالمومنین ع بعد از جنگ نهروان خطبه2

سی گفت: یا توضیحاتی فرمودند، تا اینكه كهایی كه در پیش روست پرسیدند و حضرت بپرسید. افراد سواالتی درباره فتنه

 امیرالمومنین! بعد از اینها چه خواهد شد؟ فرمودند: 

  كند با مردی از ما اهل بیت، همچون گشایش صبحدم؛ها  فرج و گشایشی حاصل میهمانا خداوند از این فتنه

 *پدرم فدای فرزندِ آن بهترینِ كنیزان!

نوشاند، پس می كامی را بدانهاافكند و جام تلخمسلط شده بودند[ را به خواری می آنان ]= آن ظالمانی كه در همه امور

سانی كه كگذارد، به طوری كه آن روز قریش ]= اش میآنان نصیبی جز شمشیر نخواهند داشت؛ هشت ماه شمشیر را بر شانه

ر عوض به اندازه چه در آن است را بدهند و دو آن ایكاش دن كننددر حق من ظلم كردند و من بر ظلم آنان صبر كردم[ آرزو می

زیر و  خواهمیآنان م كه االن از ییزهایاز چ یتا از آنان قبول كنم اندك ،نندیمرا بب یذبح شتر ای یگوسفند ریش دنی]زمان[ دوش

و را بر اپس خداوند  كرد؛یبود بر ما رحم مس از فرزندان فاطمه  نیخواهد گفت: اگر ا شیكه قر یتا حد ؛روندبار نمی

به قتل  تیاطعقهركجا به چنگ افتند، گرفته شوند و با كه  گرداندیم ]دور از رحمت[ ملعون»و آنان را  شوراندیم هیامیبن

 «رسند.

 ه كنیزی فروختند بنوشت: مسلمانان در جنگ با روم، نرگس خاتون، مادر امام زمان ع، را از روم به اسارت گرفتند و پی

 ادی ع مبلغ ایشان را پرداخت و او با امام حسن عسكری ع ازدواج كرد.و امام ه

 آمده است( 92البالغه، خطبه)فرازهای اول این خطبه، در نهج 13-11، ص1الغارات، ج

نُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَیْ  الَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِیٍّ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ  قَ

ا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِِم قَفِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الثَّإِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَ  قَالَ: قَالَ  عَبْدِ الْكَرِیمِ الزَّعْفَرَانِیُ 

مِنِینَ عَلِیَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْ مْرٍو عَنْ زِرِّ  بْنِ حُبَیْشٍبْنِ قَیْسِ بْنِ قَهْدٍ  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَنْصُورُ بْنُ عَ

 بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَخْطُبُ 

 بِْن أَبِی لَیْلَى قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ أَبِی  قَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ أَخْبَرَنِی أَْحمَدُ ْبنُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

 1...لَیْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع بِالنَّهْرَوَانِ 

                                                      
أَیُّهَا النَّاسُ أَمَّا بَعْدُ  أَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ  »وَاحِدٌ قَالَ: خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ:  ثُمَّ اتَّفَقَا  یَزِیدُ  أَحَدُهُمَا حَرْفاً وَ یَنْقُصُ حَرْفاً وَ الْمَعْنَى.  1

مَا قُوتِلَ أَصْحَابُ الْجَمَلِ وَ أَهُْل النَّهْرَوَانِ َو   لَمْ یَكُنْ لِیَفْقَأَهَا أَحَدٌ غَیْرِي وَ لَوْ لَمْ أَكُ بَیْنَكُمْ»وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى « یَجْتَرِئَ عَلَیْهَا غَیْرِيوَ لَمْ یَكُنْ أَحَدٌ لِ

ثُمَّ قَالَ: « عَارِفاً لِلْهُدَى الَّذِي نَحْنُ عَلَیْهِ مُبْصِراً لِضَلَالَتِهِمْ   عَمَلَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّكُمْ ص لِمَنْ فَاتَكَهُمْلَوْ لَا أَنْ تَنْكُلُوا  وَ تَدَعُوا الْ   ایْمُ اللَّهِ 

وَ الَّذِي نَفْسِی بِیَدِهِ لَا تَسْأَلُونِی »  وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَى لِحْیَتِهِ « مَا یَنْتَظِرُ أَشْقَاهَا أَنْ یَخْضِبَهَا مِنْ فَوْقِهَا بِدَمٍإِنِّی مَیِّتٌ أَوْ مَقْتُولٌ بَلْ قَتْلًا   سَلُونِی قَبْلَ أَْن تَفْقِدُونِی»

فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدِّثْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَنِ «   إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا وَ سَائِقِهَاءٍ فِیمَا بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِئَةٍ تُضِلُّ مِائَةً أَوْ تَهْدِي مِائَةًعَنْ شَیْ

نَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أُمُوراً أَتَتْكُمْ جَلَلًا مُزَوَّجاً وَ بَلَاءً مُكْلِحاً مُلِحّاً  وَ الَّذِي فَلَقَ إِنَّكُمْ فِی زَمَانٍ إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فَلْیَعْقِلْ وَ إِذَا سُئِلَ مَسْئُولٌ فَلْیَثَّبَّتْ أَلَا وَ إِ»الْبَلَاءِ؟ قَالَ: 

  وَ ذَلِكَ إِذَا قَلَّصَتْ  رٌ مِنَ السَّائِلِینَ وَ فَشِلَ كَثِیرٌ مِنَ الْمَسْئُولِینَ لَقَدْ أَطْرَقَ كَثِیالْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ أَنْ لَوْ فَقَدْتُمُونِی وَ نَزَلَتْ كرائه ]كَرَاهِیَةُ[ الْأُمُورِ وَ حَقَائِقُ الْبَلَاءِ 

وْماً  كَانُوا أَصْحَابَ رَایَاتٍ یَوْمَ بَدْرٍ وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ قَ وَ كَانَتِ الدُّنْیَا بَلَاءً عَلَیْكُمْ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِی حَتَّى یَفْتَحَ اللَّهُ لِبَقِیَّةِ الْأَبْرَارِ فَانْصُرُوا  حَرْبُكُمْ وَ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ
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بِرَجُلٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ كَتَفْرِیجِ  ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُفَرِّجُ الْفِتَنَ»فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ثُمَّ مَا یَكُونُ بَعْدَ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: 

 هَرْجاً هَرْجاً  یَضَعُ السَّیْفَ عَلَى عَاتِقِهِ بِأَبِی ابْنُ خِیَرَةِ الْإِمَاءِ  یَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ یَسْقِیهِمْ بِكَأْسٍ مُصَبَّرَةٍ  فَلَا یُعْطِیهِمْ إِلَّا السَّیْفَ  الْأَدِیمِ 

زُورٍ  لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْضَ الَّذِی وَدَّتْ قُرَیْشٌ عِنْدَ ذَلِكَ بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لَوْ یَرَوْنِی مَقَاماً وَاحِداً قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ أَوْ جَزْرِ جَ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ

فیغریه اللَّه ببنی أمیّة فیجعلهم ملعونین أینما ثقفوا أخذوا و قتّلوا  مَنَاهَذَا مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ لَرَحِ حَتَّى تَقُولَ قُرَیْشٌ لَوْ كَان  یَرِدُ عَلَیْهِمْ 

 1.تقتیال

 گوید:( یونس بن ظبیان می3

داوند عز خای شراب بنوشد امام صادق ع فرمود: یونس! به عطیه ]= یكی از شیعیان[ از قول من بگو كه كسی كه جرعه

ز بدنش رخت العنت كنند؛ و اگر آن اندازه بنوشد كه مست شود روح ایمان و جل و فرشتگان و پیامبرانش و مومنان او را 

رد فرشتگان كگردد تا حدی كه نماز را ترك كند؛ و چون نماز را ترك بندد و روح سخیف خبیث ملعونی در او مستقر میبرمی

ات مذمت شتیرا به خاطر این زاو را مذمت كنند و خداوند عز و جل به او فرماید: بنده من! كافر شدی؟! و فرشتگان تو 

 كنند!می

                                                      
ةَ  إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَْت وَ إِذَا أَدْبَرَتْ إِنَّ الْفِتْنَ»فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتَنِ قَالَ: « تُنْصَرُوا وَ تُؤْجَرُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَكُمُ الْبَلِیَّةُ 

مَیَّةَ إِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَیْكُمْ فِتْنَةُ بَنِی أُیُشْبِهْنَ مُقْبِلَاتٍ وَ یُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ إِنَّ الْفِتَنَ تَحُومُ كَالرِّیَاحِ یُصِبْنَ بَلَداً وَ یُخْطِئْنَ أُخْرَى   نَبَّهَتْ

الْأَرْضُ عَمِیَ عَنْهَا یَظْهَرُ أَهْلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا حَتَّى تُمْلَأَ  بَلَاءُ مَنْ مُظْلِمَةٌ مُطَیَّنَةٌ  عَمَّتْ فِتْنَتُهَا وَ خَصَّتْ بَلِیَّتُهَا وَ أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِیهَا وَ أَخْطَأَ الْ

ا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ أَرْبَابَ سَوْءٍ لَكُمْ بَعْدِي عُدْوَاناً وَ ظُلْماً وَ بِدَعاً أَلَا وَ إِنَّ أَوََّل مَنْ یَضَعُ جَبَرُوتَهَا وَ یَكْسِرُ عُمُدَهَا وَ یَنْزِعُ أَوْتَادَهَ

  ا یَتْرُكُوا فِی مِصْرِكُمْ إِلَّا تَابِعاً لَهُمْ أَوْ غَیْرَ ضَارٍّ  وَ لَا یَزَالُ بَلَاؤُهُمْ ضَّرُوسِ تَعَضُّ بِفِیهَا وَ تَخْبِطُ بِیَدَیْهَا وَ تَضْرِبُ بِرِجْلَیْهَا تَمْنَعُ دَرَّهَا  لَا یَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لَكَالنَّابِ ال

للَّهُ إِذَا رَآهُ أَطَاعَهُ وَ إَِذا تَوَارَى عَنْهُ شَتَمَهُ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ فَرَّقُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ لَجَمَعَكُمُ ا  صَارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلَ انْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ بِكُمْ حَتَّى لَا یَكُونَ انْتِ

فَقَامَ   ثُمَّ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِی بَعْضِ« شَتَّى إِنَّ قِبْلَتَكُمْ َواحِدَةٌ وَ حَجَّكُمْ وَاحِدٌ وَ عُمْرَتَكْم وَاحِدَةٌ وَ الْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ  جُمَّاعَ لِشَرِّ یَوْمٍ لَهُمْ أَلَا إِنَّ مِنْ بَعْدِي 

نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ مِنْهَا   هَكَذَا یَقْتُلُ هَذَا هَذَا وَ یَقْتُلُ هَذَا هَذَا قِطَعاً جَاهِلِیَّةً لَیْسَ فِیهَا هُدًى وَ لَا عَلَمٌ یُرَىهَذَا »رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: 

 « بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِیهَا بِدُعَاةٍ

فَانْصُرُوهُمْ تُؤْجَرُوا  فَلَا   هْلَ بَیْتِ نَبِیِّكُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا  وَ إِنِ اسْتَصْرَخُوكُمْانْظُرُوا أَ»ی ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا نَصْنَعُ فِ

 «تَسْبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَكُمُ الْبَلِیَّةُ

 فوق است. ثیحد نیهم يآمده است كه در راستا لیع خطاب به كم نیرالمومنیاز ام یسخنان 27در بشارة المصطفى لشیعة المرتضى، ص.  1

ا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ دِ مَوْلَانَاءَتِی عَلَیْهِ فِی الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتَّ َعشْرَةَ َو خَمْسِمِائَةٍ بِمَشْهَالشَّیْخُ أَبُو الْبَقَاءِ ِإبْرَاهِیمُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَصْرِيُّ بِقِرَ أَخْبَرَنَا

یُّ حَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ الدُّبَیْلِبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُ أَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا لَقَا بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع

نِ وَائِلٍ الْقُرَشِیُّ قَالَ: حَدَّثَنِی لِ أَبُو سَلَمَةَ الْأَصْفَهَانِیُّ قَالَ: أَخْبَرَنِی رَاشِدُ بْنُ عَلِیِّ بْقَالَ: حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّ لْعَسْكَرِيُّقَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَثِیرٍ ا

أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی  نِ أَرْطَاةَ قَالَ: لَقِیتُ كُمَیْلُ بْنُ زِیَادٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِعَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْ اقَفْصٍ الْمَدَنِیُّ قَالَ: أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَ

 ...فِیهَا؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ: قَالَ لِی عَلِی مَاأَوْصَانِی بِهَا یَوْماً هِیَ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْیَا بِطَالِبٍ ع فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِوَصِیَّةٍ 

لَى نِعْمَتِهِمْ إِي وَ اللَّهِ عَلَى إِكْرَاهٍ لُونَ مَدَاخَِلهُمْ وَ رُبَّمَا غُلِبْتُمْ عَتَأُْكُلونَ بِأَكْلِهِمْ وَ تَدْخُ تَطْرَبُونَ بِطَرَبِهِمْ وَ تَشْرَبُونَ بِشُرْبِهِمْ وَ كُمَیْلُ أَنْتُمْ مُمَتَّعُونَ بِأَعْدَائِكُمْ  یَا

وَارِدَكُمْ وَ لَمْ یَقْرَعُوا أَبْوَابَكُمْ مَمَعَكُمْ وَ لَمْ یَرِدُوا  كُمْ وَ ظَهَرَ صَاحِبُكُمْ لَمْ یَأْكُلُوا وَ اللَّهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَاصِرُكُمْ وَ خَاذِلُهُمْ فَإِذَا كَانَ وَ اللَّهِ یَوْمُ  لَكِنَّمِنْهُمْ لِذَلِكَ وَ 

 وَ لَمْ یَنَالُوا نِعْمَتَكُمْ أَذِلَّةً خَاسِئِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیال
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سپس امام صادق ع فرمود: چه زشت است، چه زشت است و واقعا چه زشت است؛ به خدا سوگند یك لحظه توبیخ 

 خداوند جلیل، از هزار سال عذاب شدیدتر است.

 «سند.به قتل ر تی]= دور از رحمت[ اند. هركجا به چنگ افتند، گرفته شوند و با قاطع شدگانلعنت»سپس فرمود: 

د سپس فرمود: یونس! ملعون است ملعون است كسی كه دستور خدا را ترك گوید؛ كه اگر راه خشكی در پیش گیر

 ب كنند. هالكش كند و اگر راه دریا در پیش گیرد غرقش كند، كه به خاطر غضب خداوند جلیل ]خشكی و دریا[ بر او غض

 399، ص6الكافی، ج

 : عیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِأَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّیْبَانِعِدَّةٌ مِنْ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا یَا یُونُسَ بْنَ ظَبْیَانَ أَبْلِغْ عَطِیَّةَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّ

تْهُ الْمَلَائِكَةُ رُكُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَیَّرَحَتَّى یَسْكَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَكِبَتْ فِیهِ ُروحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ فَیَتْ

بْدِ اللَّهِ ع سَوْأَةً سَوْأَةً كَمَا تَكُونُ السَّوْأَةَ وَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی كَفَرْتَ وَ عَیَّرَتْكَ الْمَلَائِكَةُ سَوْأَةً لَكَ عَبْدِی ثُمَّ قَالَ أَبُو عَ 

مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا  -عَةً وَاحِدَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عاللَّهِ لَتَوْبِیخُ الْجَلِیلِ جَلَّ اسْمُهُ سَا

اً دَمَّرَتْهُ وَ إِنْ َأخَذَ بَحْراً غَرَّقَتْهُ یُغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِیلِ تَقْتِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِْن أَخَذَ بَرّ

 1عَزَّ اسْمُهُ.

 تدبر

 «...نَیمَلْعُون( »1

رآن آنان را ملعون بافان، كه در آیه قبل ذكر شد، همگی در میان جامعه اسالمی بودند؛ و قمنافقان و بیماردالن و اراجیف

شرح نهج ) توان لعنت كرد، باطل است.پندارند هیچ مسلمانی را نمیكه گمان برخی افراد كه میدهد خواند. این نشان می

 (13ص، 20البالغة البن أبی الحدید، ج

 تر،به تعبیر امروزی

 (404، ص9تفسیر نور، ج) یك شعار قرآنى است.« مرگ بر منافق»

 

 «الًیثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْت نَمایأَ نَیمَلْعُون( »2

یری و گاه شود، ارزش انسانی خود را از دست داده است؛ و لذا دستگشخصی كه ملعون، و از درگاه رحمت الهی رانده 

 (3شود. )توضیح بیشتر در تدبرحتی كشته او مباح می

 

                                                      
 دارد: مورد دیگري از استفاده این آیه در روایات وجود 331، ص4مناقب آل أبی طالب، جدر   1

سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قْتِیلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الْوَاقِفَةِ فَقَالَ مَلْعُونُونَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَ 

ی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً  اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِا حَتَّى یُقَتَّلُوا عَنْ آخِرِهِمْ وَ قَالَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ لَا نُجَالِسُهُمْ فَإِنَّلَا یُبَدِّلُهَ

 ذِینَ كَفَرَ بِهِمُ الْوَاقِفَةُ.مِثْلُهُمْ الْآیَاتُ یَعْنِی الْأَوْصِیَاءَ الَّ
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 «الًیثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْت نَمایأَ نَیمَلْعُون( »3

بافان( سخن از گرفتن دانند )منافقان و بیماردالن و اراجیفدست كم در مورد سه گروه از كسانی كه خود را مسلمان می

 و كشتن آنان مطرح است. 

كند و در قبال آنها هیچگاه خشونت پس، این تلقی كه اسالم با افراد منحرف درون جامعه دینی تنها به نصیحت بسنده می

 دهد، نادرست است. به خرج نمی

 شناسی )درباره إعمال خشونت در جامعه(بحث تخصصی جامعه

تردیدی نیست كه حكومت اسالمی در مواجهه با عموم مردم، اصل اولی را باید بر مدارا و نرمش، و تا حد امكان 

توان خشونت به خرج می پوشی از خطاها بگذارد، و اگر قرار به خشونت باشد، خشونت در گام آخر است؛ اما آیا اصالچشم

 داد؟

دانند و معتقدند اگر كسی جرمی مرتكب امروزه برخی با بهانه حقوق بشر، هر گونه إعمال خشونت در جامعه را مردود می

 شود تنها و تنها حق داریم او را محدود ]= زندانی[ كنیم؛ و حق هیچگونه إعمال خشونت نداریم.می

ای اروپایی نیز مطرح است، و به همین جهت، ظاهراً مجازات اعدام را در قوانین كه در بسیاری از كشوره -این ادعا 

داند؛ ریشه در نگاهی ماتریالیستی به انسان دارد كه اوال همه حقیقت او را در جسم و بدن او منحصر می -مدنی خود ندارند 

قابله به مثل، با این توجیه كه اگر او كار بدی شمرد، حتی در مقام موجه روا نمیو ثانیا آسیب زدن به جسم دیگری را به هیچ

 كرد، ما نباید كار بد او را تكرار كنیم!

قبل از تحلیل این ادعا، الزم به یادآوری است كه بقدری غیرمنطقی بودنِ این ادعا، حتی برای مدعیانش، واضح است، كه 

دانند ین رفتارها را با انسانهایی كه مجرم میدر میان باشد براحتی شدیدتر -از نظر خودشان –هرجا پای مصلحت عمومی 

دهند، كنند انجام میدهند؛ كه شاهد واضح آن نوع برخوردهایی است كه با كسانی كه به عنوان تروریست دستگیر میانجام می

ای كمتری هقطارانش را لو دهد تا انساندهند تا همها قرار میو حتی به صرف سوءظن به شخصی، وی را تحت انواع شكنجه

كنند وضوح خالف منطق فوق است! البته آنها به همین بسنده نمیكند؛ اما بهكُشته شوند؛ البته چنین اقدامی را هر عاقلی تایید می

برند و میلیونها نفر را كشته و مجروح و آواره اند هجوم میبلكه به اسم اقدام پیشگیرانه، به كشورهایی كه از نظر آنها صرفاً متهم

 ایم.اش را در عراق شاهد بودهسازند، كه نمونهمی

مراقبت و تنبیه، تولد »غلبه رویكرد ظاهربینانه ماتریالیستی در تحلیل مذكور بقدری زیاد است كه میشل فوكو در كتاب 

 یهازاتمجاهای خشن علیه انسانها كم شده باشد؛ بلكه بخوبی نشان داده است كه این گونه نیست كه امروزه مجازات« زندان

شود، بسیار بیش از ه است كه آسیبی كه از آنها متوجه شخصیت انسان میداد یروان فیظر یهاخود را به مجازات یجا یبدن

 های جسمانی است.مجازات

شخص را  -و لذا قابل احترام بودنِ –داند، لذا معیار انسان بودن اما در اسالم، چون سعادت اجتماعی انسانها را اصل می

شمرد، و با كسی كه بخواهد با اقدامات خود در عرصه عمومی، سعادت جامعه را به خطر مندی از بدن آدمی نمیصرفاً در بهره
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مهلتی كند؛ و البته چنان كه بیان شد، إعمال خشونت، آخرین گامِ این برخورد است؛ چنانكه در آیه قبل، از بیندازد، برخورد می

 (8شود، سخن گفت. )جلسه قبل، تدبركه به آنها برای دست برداشتن از اقداماتشان داده می

 

 « أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا»( 4

گران براى فتنه انگیزان و اخالل؛ و اجراى حكم خدا در مورد فتنه انگیزانِ حقّ ستیز، به زمان و مكان و مرز محدود نیست

 (403، ص9تفسیر نور، ج) جامعه، هیچ جایى نباید محل امن باشد.ت اخالقیِ[ ]از جمله، امنی امنیّتِ

 

 « أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا»( 5

 (403، ص9تفسیر نور، ج. )فرار فتنه انگیزان، نباید مانع برخورد شما شود

 

 «أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا...  بِهِمْ نَّكَیلَنُغْرِ( »6

در دستگیرى دشمنان، همه انگیزان برعهده رهبر جامعه دینی است، اما[ ]شروع اقدام در خصوص برخورد شدید با فتنه

 (403، ص9تفسیر نور، ج) مردم باید بسیج شوند.

 نحوه استنباط

 شود. اولی را به صورت مفرد مخاطب آورد؛ و دومی را به صورت مجهول، كه یعنی این كار باید به هر صورت انجام

 

 « قُتِّلُوا تَقْتِیلًا...  نَةِیالْمَد یالْمُرْجِفُونَ فِ...  نْتَهِیلَئِنْ لَمْ »( 7

دارند، باید با شدّت و ذلّت كشته شوند. از ایجاد فتنه و دلهره دست بر نمى پراكنی[]با سخنان ناصواب و شایعه كسانى كه

  (403، ص9تفسیر نور، ج)

 خورد با معاندان داخلی(بحث تخصصی اجتماعی )نحوه بر

كرد اش همواره به مدارا رفتار میاصطالح روشنفكری، معروف شده كه حضرت علی ع با دشمنان داخلیدر فضاهای به

 گیرند.بردند، كاری به كار آنها نداشت؛ و برخورد ایشان با خوارج را شاهد بر این مدعا میو تا آنها دست به شمشیر نمی

رت علی ع خود را قرآن ناطق می دانست و سیره خود را پیروی كامل از كتاب خدا و سنت رسول با توجه به اینكه حض

اهلل معرفی كرده بود، باید گفت كه این برداشت كامال نادرست است؛ چرا كه این آیه به صراحت در مورد سه گروه از مخالفان 

عد از مهلتی اندك، یا باید تبعید شوند و یا دستگیر و اعدام دهد كه بپراكنان( دستور میداخلی )منافقان، هوسبازان، و شایعه

 گردند!

در مورد برخورد حضرت علی ع با خوارج هم باید گفت كه خوارج چون گروه منسجمی نبودند، در زمره هیچیك از سه 

ای از جانب آنها جامعه دینی را تهدید گرفتند، و تا زمانی هم كه دست به شمشیر نبرده بودند خطر جدیدسته فوق قرار نمی

اش را گوشزد كرد كه بر آنان بسیار سخت ورد با معاویه و دار و دستهتوان سیره حضرت ع در برخكرد؛ در مقابل مینمی
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های ایشان به برخوردهای شدید شد؛ و یا توصیهشد جاسوس معاویه است، بالفاصله اعدام میگرفت و هركس كه معلوم میمی

مردم را به نفع  -ست بردن به شمشیرو البته بدون د –های خود بن حدیج ]خدیج[( كه با سخنرانیبا برخی افراد )مانند معاویة 

 پراكنان هم برخورد شدید داشته است.كرد ، شاهد بر این مدعاست كه حضرت با منافقان و شایعهمعاویه و علیه امام تشویق می

 

 ؛اً وَ إِثْماً مُبیناًهْتانوَ الَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُ( »8

 ؛أَنْ یُعْرَْفنَ فَالیُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى 

 ؛بِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدینَةِ لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ فیها إِالَّ قَلیالقُلُو لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فی

 «الًیثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْت نَمایأَ نَیمَلْعُون

 ریزی فرهنگی برای حل معضل اجتماعیگذاری و برنامهای قرآنی از سیاستنمونه

 تعرض به زنان، در مساله

ابتدا زشتی و پلیدی این رفتار را روشن كرد )آموزش فرهنگی و اجتماعی( و آثار وجودی این رفتار )ملعون شدن( را هم 

دهد این رفتار های قبلی نیز هست؛ یعنی نشان میعالوه بر تهدید اخروی، تعمیق آموزش« لعنت»برشمرد )استفاده از تعبیر 

 كند(گذارد و شما را از رحمت خدا دور میجودتان میشما، تاثیراتی عمیق در و

سپس یك دستورالعمل صریح اجرایی به خود زنان داد )وجوب حجاب كامل و متین( و البته فلسفه آن را هم بیان كرد تا 

د تا مورد فایده آن برای خویش را دریابند و به انجام آن تشویق شوند )این نوع پوشش برای این است كه به عفت شناخته شون

 اذیت قرار نگیرند(

های سنگینی برای كسانی كه درصددند آن تعرض به زنان همچنان ادامه سپس یك قانون اجتماعی وضع كرد و مجازات

 داشتند، قرار داد.

 ثمره اجتماعی

 برای تربیت و سعادت بشر، و حفظ جامعه،

 توان صرفاً به تبلیغ و گفتگو و خودسازی اكتفا كرد؛نمی

 را رعایت كنند؛ و تك افراد خواست كه ظواهر دینی و دستورهای شرعین تنها به صورت انفرادی از تكتوانمی

 (496-494توان تنها به وضع قوانین و اجرای خشك دستورها و مقررات دل بست. )ایستاده در باد، صنمی

 تاملی در جامعه خویش

دانند؛ و ها را مهم میفكری، تنها و تنها یكی از این مولفههای یكی از مشكالت اجتماعی ما این است كه برخی جناح

 شوند:تَبَعِ آنان، سیاستمداران، به یكی از این امور دلبسته و اهمیت بقیه را منكر میبه

 كنند؛ اصطالح روشنفكران، تنها گزینه اول را تجویز میاغلبِ به

 دانند؛ و ی میطرفداران جدایی دین از سیاست، گزینه دوم را بتنهایی كاف
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 اند.مآبان، تنها به گرینه سوم دلخوش كردهمتحجران و مقدس

 اما از نظر اسالم، 

 توانید از انسانها بخواهید كه فقط و فقط باطنشان را درست كنند؛نمی

 بند باشند و بس؛ وتوانید از انسانها بخواهید كه شخصاً به آداب و مناسك دینی پاینمی

 شته باشند.ها بخواهید كه حكومتی را تشكیل دهند، اما به تربیت فرهنگی آحاد جامعه كاری نداتوانید از انساننمی

 

 بعدا اضافه شد

 «نَیعُونمَلْ... قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدینَةِ  الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فی( »9

لعون، و از رحمت مپراكنی هم از اموری است كه انسان را بلكه شایعهتنها نفاق، و بیماردلی ]= هوسرانی و گناهكاری[، نه

 كند.خدا دور می

 

 

 3/7/1396 الًیتَبْد اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ لَنْ وَ  قَبْلُ مِنْ خَلَوْا نَیالَّذ یفِ اللَّهِ سُنَّةَ 62 هیآ (33احزاب )سوره ( 550

 ترجمه

 ت.اند و هرگز برای سنت خدا جایگزینی نخواهی یافقبال بوده ]این[ سنت خدا ]بوده است[ درباره كسانی كه

 حدیث

 از رسول اهلل ص روایت شده است: (1

اند گام به گام مرتكب سوگند به خدایی كه مرا حقاً به پیامبری برگزید، امت من، سنت كسانی را كه قبل از آنها بوده

شود كه همان كار را خزیده باشد، در این امت هم ماری پیدا میاسرائیل در سوراخی شوند تا جایی كه اگر ماری در بنیمی

 بكند!

 576، ص2كمال الدین و تمام النعمة، ج

نِ مُحَمَّدِ بْنِ بْ رِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا عَنْ جَعْفَرِحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ السُّكَّ

 : اللَّهِ صعُمَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ

نَّعْلِ حَتَّى لَوْ أَنَّ حَیَّةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ دَخَلَتْ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَ بَشِیراً لَتَرْكَبَنَّ أُمَّتِی سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهَا حَذْوَ النَّعْلِ بِال

 1فِی جُحْرٍ لَدَخَلَتْ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ حَیَّةٌ مِثْلُهَا.

                                                      
 . در همانجا این حدیث هم آمده است: 1
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 ( از امام صادق روایت شده است: 2

ئم ما اهل بیت نیز رخ مورد قاهایی كه از آنها واقع شد، مو به مو و طابق النعل بالنعل، در های انبیاء و آن غیبتهمانا سنت

 خواهد دارد.

 345، ص2كمال الدین و تمام النعمة، ج

نَ ا مُوسَى بْنُ عِمْرَادَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَحَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَ

بَا عَبْدِ اللَّهِ ع نِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَالنَّخَعِیُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْ

 :یَقُولُ

 1.یْبَاتِ حَادِثَةٌ فِی الْقَائِمِ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِإِنَّ سُنَنَ الْأَنْبِیَاءِ ع بِمَا وَقَعَ بِهِمْ مِنَ الْغَ

 تدبر

 آیات متشابه

 سوره شوری آمده است. 17در آیه« وَ ما یُدْریكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَریب»عبارت 

 مورد بررسی قرار گرفت 528ر جلسهدسوره احزاب آمد كه این آیه  38در آیه « نْ قَبْلُسُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِ» عبارت

38-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/  

 بسیار شبیه آیه كنونی است.« هِ تَبْدیالاللَّقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَْن َتجِدَ لِسُنَّةِ  سُنَّةَ اللَّهِ الَّتی» :فتحسوره  23آیه 

 

 «الًیخَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْد نَیالَّذ یسُنَّةَ اللَّهِ فِ( »1

ها وام و ملتشود؛ و اگرچه اقهای الهی یاد میآفرینش نظام و برنامه دارد كه از این نظام و برنامه تحت عنوان سنت

های الهی ثابت و غیرقابل روند و شاهد انواعی از تغییرات هستند و جهان دائما در حال تغییر تبدیل است، اما سنتد و میآینمی

 توان از تاریخ عبرت گرفت.تبدیل هستند؛ و به همین جهت است كه می

                                                      
الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ  بْدِ اللَّهِ الْكُوفِیُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِحَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَ

لُهُ حَذْوَ ونُ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّمَا كَانَ فِی اْلأُمَمِ السَّالِفَةِ فَإِنَّهُ یَكُعَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ َجعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ

 النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ.

 . شاید این روایت را هم بتوان به نحوي ذیل این آیه فهمید: 1

دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیُ

 ...َ نَّظَرِ فِیهَا بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ ال أَنَّهُ كَتَبَ سْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِ  بَزِیعٍ

بَاعِ الْإِمَامِ الْمُسَلِّمِینَ لِفَضْلِهِ مِ فَإِنَّ مُحْرِجَ الْإِمَامِ هُوَ الَّذِي یَسْعَى بِأَهْلِ الصَّلَاحِ مِنْ أَتْرِجُ الْإِمَااتَّقُوا اللَّهَ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا یَكُونَ مِنْكُمْ مُحْ 

الْإِمَامِ أَحْرَجَ الْإِمَامَ إِلَى أَنْ یَلْعََن  عِنْدَ الْإِمَامِ فَهُوَ مُحْرِجُ الْإِمَامِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَنْزِلِ الصَّابِرِینَ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ الْعَارِفِینَ لِحُرْمَتِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ نَزَلَ بِذَلِكَ الْمَ

تْ لَعْنَتُهُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ َو ا لَعَنَهُمْ لِإِحْرَاجِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْإِمَامَ صَارَ بِحُرْمَتِهِ فَإِذَأَهْلَ الصَّلَاحِ مِنْ أَتْبَاعِهِ الْمُسَلِّمِینَ لِفَضْلِهِ الصَّابِرِینَ عَلَى أََداءِ حَقِّهِ الْعَارِفِینَ

 (10-9، ص8الكافی، ج )...هِ قَدْ جَرَتْ فِی الصَّالِحِینَ قَبْلُعِصَابَةُ أَنَّ السُّنَّةَ مِنَ اللَّصَارَتِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ رُسُلِهِ عَلَى أُولَئِكَ وَ اعَْلمُوا أَیَّتُهَا الْ
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 «خَلَوْا مِنْ قَبْلُ نَیالَّذ یسُنَّةَ اللَّهِ فِ( »2

 های پیشین هم بوده است، چیست؟مقصود از این سنتی كه در امت

( ویا به تعبیر 581، ص8البیان، جپراكنی كنند، )زجاج، مجمعالف. اینكه اگر كسانی در قبال انبیاء نفاق بورزند و شایعه

 (340، ص16، جیزانالم)افكنی بین مردم برآیند، باید تبعید یا اعدام شوند دیگر، درصدد افساد و اضطراب

فرماید یمهای دیگر سابقه داشته، یعنی بر این، ناظر به وجوب حجاب نیز باشد كه در همه امت ب. ممكن است عالوه

 وده است.كنند، سنتی الهی در همه ملل بها برای كسانی بوده كه در آن كارشكنی میهم قانون حجاب، و هم این مجازات

خواهید اقدام صحیحی را در وامع بوده كه اگر میخواهد بفرماید: این سنت ما در تمام جبسا عالوه بر این، میج. چه

ای را كه در آیات قبل بیان شد، جدی بگیرید تا به موفقیت برسید؛ یعنی آموزش فرهنگی؛ جامعه اجرایی كنید، باید سه عرصه

ahzab-http://yekaye.ir/al-33-جلسه قبل  8های اجتماعی. )تدبرارائه دستورالعمل صریح فردی؛ وضع قوانین و مجازات

61/) 

كه در اصل همان هدایت  -اند؛ و از رحمت خدا ، ملعونپراكنعهیشا و ]= هوسران[ ماردلینفاق، بهای مد. اینكه انسان

ahzab-http://yekaye.ir/al- 5، تدبر545)جلسه  رساندرهاند و به یقین میالهی خاص مومنان است كه آنها را از شكاكیت می

 مانند.میبهره بی -( /57-33

 ه. ...

 

 «الًیخَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْد نَیالَّذ یسُنَّةَ اللَّهِ فِ ؛قُتِّلُوا تَقْتِیلًا( »3

ناپذیر گران، تبدیلانگیزان و اخاللقانون اعدامِ فتنه ؛ وى ادیان بوده استسنّت الهى در همه گران، یكعلیه فتنه مبارزه

 ( 404، ص9)تفسیر نور، ج .است

 

 «مِنْ قَبْلُ خَلَوْا نَیالَّذ یفِقُتِّلُوا تَقْتِیلًا سُنَّةَ اللَّهِ »( 4

 ى آن در طول تاریخ گره بزنید. ى تبلیغ، احكام سخت و سنگین را با سابقهدر شیوه

 های دیگری كه قرآن چنین گونه كرده است: نمونه

 (183)بقره/« كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ»

 ( 404، ص9)تفسیر نور، ج (46عمران/)آل« وَ كَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ»

 

 «سُنَّةَ اللَّهِ ... مِنْ قَبْلُ ؛قُتِّلُوا تَقْتِیلًا»( 5

ها در مورد كسانى كه از این راه ترین مجازاتى ادیان الهى به قدرى است كه سختمقام انسانیّت و ارزش امنیّت در همه

 ( 404، ص9جشود. )تفسیر نور، زنند اعمال مىبه جامعه ضربه مى
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 باً یقَر تَكُونُ السَّاعَةَ لَعَلَّ كَیدْری ما وَ اللَّهِ  عِنْدَ  عِلْمُها إِنَّما قُلْ  السَّاعَةِ عَنِ النَّاسُ سْئَلُكَی 63 هیآ (33احزاب )سوره ( 551

4/7/1396 

 ترجمه

ند ]= تو چگونه كرا ]بدان[ آگاه  پرسند. بگو علمش تنها نزد خداوند است؛ و چه چیزی تومردم از تو درباره آن ساعت می

 دانی[ شاید آن ساعت نزدیك باشد.ممكن است بدانی/ تو چه می

 نکات ترجمه

 «كَیدْریما »

 ی( به معناهی)مصدر معروفش: درا «یدر» شهیاز ر «یدری»)و از این رو، جمله، جمله اسمیه است( و « اسم استفهام« »ما»

qadr-http://yekaye.ir/al-بحث شد.  98در جلسه« ما أدراك»د؛ و این ماده و اصل این تركیب در بحث از باشیم« علم»

02-097/  

جمله  )و جمله را« ما نافیه»را «ما»توان اضافه  كرد این است كه یك احتمال ضعیف هم این است كه ای كه میتنها نكته

، 7)تفسیر عاملی، ج« البته كسی تو را از آن آگاه نكرده است»شود بدانیم كه در این صورت معنای این عبارت چنین میفعلیه( 

ای به این اند، چنین تحلیلی یافت نشد، تنها ابوحیان اشاره(. البته در میان كسانی كه درباره إعراب این آیه سخن گفته190ص

یدریك بها: أیُّ شیء»و مبتدا و عبارت را به معنای « ما استفهام»را « ما»بلكه بعد از اینكه  در مقام إعراب، معنا كرده، آن هم نه

البحر كند. )و معنای آن نفی است؛ یعنی احدی تو را بدان آگاه نمی» معرفی كرده، گفته است:« كندچه چیزی تو را بدان آگاه می

 1(507، ص8، جالمحیط

 حدیث

 د بود؟ام صادق ع روایت شده است كه حضرت عیسی از جبرئیل سوال كرد: برپاییِ آن ساعت چه موقع خواه( از ام1

بدین  جبرئیل تكانی شدید خورد كه از هوش رفت و چون به هوش آمد گفت: ای روح اهلل! كسی كه از او سوال شد،

 (26)روم/« آیدنِ اوست، جز بناگاه نزدتان نمیو هر كه در زمین و آسمان است از آ»كننده آگاهتر نیست مطلب، از سوال

 272قصص األنبیاء علیهم السالم )للراوندی(، ص

 :بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع [بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوق]

ا رُوحَ اللَّهِ مَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ یَ تِفَاضَةٍفانتفض جَبْرَئِیلُ انْقَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع لِجَبْرَئِیلَ ع مَتَى قِیَامٍ السَّاعَةَ 

 «.یكُمْ إِلَّا بَغْتَةوَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِ»الْمَسْئُولُ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ السَّائِلِ 

                                                      
 ء یدریك بها؟ و معناه النفی، أي ما یدریك بها أحدما استفهام فی موضع رفع باالبتداء، أي: و أي شی.  1
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 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:2

 ست:تر است؛ و در آن پنج ویژگی اهمانا جمعه برترین روزهاست و نزد خداوند از عید قربان و عید فطر عظیم

 خداوند ]حضرت[ آدم ع را در آن آفرید؛

 و در آن بود كه خداوند آدم را به زمین هبوط داد؛

 و آدم را در این روز بود كه متوفی نمود؛

شود اگر كه كند مگر اینكه به او داده میی از خداوند چیزی درخواست نمیاو در این روز ساعتی است كه هیچ بنده

 درخواست حرامی نكرده باشد؛

و نه هیچ فرشته مقربی و نه آسمان و نه زمین و نه باد و نه كوه و نه خشكی و نه دریایی نیست مگر اینكه همگی در روز 

 اند از اینكه آن ساعت برپا شود.جمعه ترسان و نگران

 316، ص1صال، جالخ

اسِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَعْرُوفُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِیُّ بِسَمَرْقَنْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَ 

للَّهِ دِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِی یَحْیَى بْنُ أَبِی بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ ابِابْنِ الشَّغَالِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّ

 :سُولُ اللَّهِ صقَالَ قَالَ رَ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ

طْرِ فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ یَوْمِ الْأَضْحَى وَ یَوْمِ الْفِ

أَلْ حَرَاماً ضِ وَ فِیهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَ فِیهِ سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ یَسْ فِیهِ آدَمَ ع وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْ

لَّا وَ هُنَّ یَشْفَقْنَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ فِیهِ وَ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِیَاحٍ وَ لَا جِبَالٍ وَ لَا بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِ

 السَّاعَةُ.

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

 ایام اهلل سه تاست: روزی كه قائم قیام كند؛ و روز رجعت؛ و روز قیامت.

 108، ص1الخصال، ج

ارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّ

 :بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

 .اثَةٌ یَوْمَ یَقُومُ الْقَائِمُ وَ یَوْمَ الْكَرَّةِ وَ یَوْمَ الْقِیَامَةأَیَّامُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

تر ... و قائم ما اهل بیت ع در روز جمعه قیام كند؛ و قیامت در روز جمعه برپا شود؛ و هیچ عملی در روز جمعه بافضیلت

 از صلوات بر محمد و آل محمد ص نیست.
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 394، ص2الخصال، ج

احِدٍ َعنْ أَبِی وبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَْن غَیْرِ وَحَدَّثَنَا أَبِی رَضَِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُ

عَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ  الْقِیَامَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَا مِنْ عَمَلٍ یَوْمَ الْجُمُبَیْتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَقُومُوَ یَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْ ...عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

 تدبر

 «باًیلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرلَعَ كَیدْریالنَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما  سْئَلُكَی( »1

دهد كه این اند؛ اما مروری بر آیات و روایات نشان میدانسته« زمان وقوع قیامت»را اغلب مفسران « الساعة»مقصود از 

نیز به كار رفته است و برخی احادیث اینها « زمان رجعت» 1«زمان قیام امام زمان ع»، «لحظه مرگ»تعبیر، عالوه بر آن در مورد 

                                                      
بار فیما یتعلق بأصول الدین ؛ نوادر األخ435-433؛ مختصر البصائر، ص393-392الهدایة الكبرى، ص. نمونه واضحش حدیثی است كه در  1

 آمده است. 252)للفیض(، ص

مُحَمَّدِ نِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ دِ اللَّهِ الْحَسَنِیَّانِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَقَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخُصَیْبِیٌّ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِیُّ بُْن عَبْ

 وَقِّتَ شِیعَتُنَا، تُیْهِ السَّلَامُ(، قَالَ: حَاشَ لِلَّهِ أَنْ یُوَقِّتَ لَهُ وقت ]وَقْتاً[ أَوْ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ سَیِّدِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ )عَلَ

 ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ یَا مَوْلَايَ وَ لِمَ

ا لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِی قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی ال یُجَلِّیه»وَ قَوْلَهُ: « انَ مُرْساهایَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّ»قَالَ لِأَنَّهُ هُوَ السَّاعَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِیهَا: 

وَ لَمْ « : عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِوَ قَوْلَهُ« لْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ تَأْتِیكُمْ إِلَّا بَغْتَةً یَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال

وَ «  السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُاقْتَرَبَتِ»وَ قَوْلَهُ: «  أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَفَهَلْ یَنْظُرُونَ إِ»یَقُلْ أَحَدٌ دُونَهُ وَ قَوْلَهُ: 

 إِنَّ الَّذِینَ یُمارُونَ فِی السَّاعَةِ ا وَ الَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ یَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَاللَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِهوَ ما یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیباً یَسْتَعْجِلُ بِهَا ا»قَوْلَهُ: 

 «لَفِی ضَاللٍ بَعِیدٍ.

 قُلْتُ: یَا مَوْلَايَ مَا مَعْنَى: یُمارُونَ؟

هِ: أُولَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا ذَلِكَ اسْتِعْجَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَ شَكّاً فِی قَضَائِهِ وَ قُدْرَتِ  رَآهُ؟ وَ أَیْنَ هُوَ؟ وَ أَیْنَ یَكُونُ؟ وَ مَتَى یَْظهَرُ؟ كُلَقَالَ: یَقُولُونَ: مَتَى وُلِدَ؟ وَ مَنْ

 أَنْفُسَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنَّ لِلْكَافِرِینَ لَشَرَّ مَآبٍ.

 قَالَ الْمُفَضَّلُ: یَا مَوْلَايَ فَلَا یُوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ؟

عَ إِلَى هَذَا الْخَلْقِ الْمَنْكُوسِ  قَدْ وَقَهِ وَ ادَّعَى أَنَّهُ یَظْهَرُهُ عَلَى أَمْرِهِ وَ مَا لِلَّهِ سِرٌّ إِلَّا وَقَالَ: یَا مُفَضَّلُ لَا تُوَقِّتْ فَمَنْ وَقَّتَ لِمَهْدِیِّنَا وَقْتاً فَقَدْ شَارَكَ اللَّهَ فِی عِلْمِ

 لَیْهِمْ.كُونَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ عَهُمْ أَكْبَرَ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهِ وَ إِنَّمَا أُلْقِی قَوْلَهُ إِلَیْهِمْ لِتَالضَّالِّ عَنِ اللَّهِ الرَّاغِبِ عَنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ مَا لِلَّهِ خِزَانَةٌ هِیَ أَحْصَنُ سِرّاً عِنْدَ

 قَالَ الْمُفَضَّلُ: یَا سَیِّدِي فَكَیْفَ بَدْوُ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ إِلَیْهِ التَّسْلِیمُ؟

وَ الْمُبْطِلِینَ وَ الْمُوَافِقِینَ وَ   فِی أَفْوَاهِ الْمُحِقِّینَهِ وَ كُنْیَتِهِ وَ نَسَبِهِ وَ یَكْثُرُ ذَلِكَقَالَ: یَا مُفَضَّلُ یَظْهَرُ فِی سَنَةٍ یَكْشِفُ لِسَتْرِ أَمْرِهِ وَ یَعْلُو ذِكْرُهُ وَ یُنَادَى بِاسْمِ

ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ كُنْیَتَهُ، لِئَلَّا یَقُولَ هِ )صَلَّوَ نَسَبْنَاهُ وَ سَمَّیْنَاهُ وَ كَنَّیْنَاهُ سَمِیَّ جَدِّهِ رَُسولِ اللَّ الْمُخَالِفِینَ لِتَلْزَمَهُمُ الْحُجَّةُ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِهِ عَلَى أَنَّنَا َنصَصْنَا وَ دَلَلْنَا عَلَیْهِ

بَعْضٍ كُلُّ ذَلِكَ لِلُزُومِ الْحُجَّةِ مْ لِمِهِ وَ كُنْیَتِهِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ حَتَّى یَكُونَ كَتَسْمِیَةِ بَعْضِهِالنَّاسُ مَا عَرَفْنَا اسْمَهُ وَ لَا كُنَاهُ وَ لَا نَسَبَهُ وَ اللَّهِ لَیَحْقُنُ الْإِفْصَاحُ بِهِ وَ بِاسْ

رَهُ عَلَى الدِّینِ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى»وْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: قَعَلَیْهِمْ ثُمَّ یُظْهِرُ اللَّهُ كَمَا وَعَدَ جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِی 

 « كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

 « لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ»قَالَ الْمُفَضَّلُ: قُلْتُ: وَ مَا تَأْوِیلُ قَوْلِهِ: 
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، 1؛ ارشادالقلوب، ج«هركس بمیرد قیامتش برپا شده است»یا این روایت نبوی كه  3كند )مانند حدیثرا در یك راستا مطرح می

( و 19-18، ص12اند كه اینها مراتب مختلف ظهور حقیقت است )المیزان، ج(  و بر همین اساس، برخی مفسران گفته181ص

 باشند.از این رو در طول هم می

كه ما مربوط به  همه اینها به نحو طولی مد نظر باشد؛ یعنی بسیاری از وقایعی، «الساعة»مربوط به  اتیدر آبسا پس، چه

شناخت هریك  یب،تر درباره قیامت هم صادق باشد یا بالعكس. و بدین ترتتر و عمیقدانیم به نحو عظیممثال مرگ ویا ظهور می

 تواند به فهم بقیه كمك كند.از اینها می

 

 «باًیلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرلَعَ كَیدْریالنَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما  سْئَلُكَی( »2

د خداست و ین ساعت تنها نزاین آیه چه ربطی به بحثهای قبلی این سوره دارد؟ و اصال چرا اصرار هست كه علم به ا

 كسی  از آن خبر ندارد؟

؛ و اتفاقا های مختلف زندگی بودالف. شاید مهمترین محور مباحث این سوره تقابل منطق منافق و منطق مومن در عرصه

ترین یهای اصلی منطق مومنان را جدی گرفتن ایمان به آخرت، و یكی از اصلای كه برشمرد یكی از ویژگیدر هر عرصه

ورد زنان پیامبر، ؛ یا در م22و  16مرگ دانست. )مثال در جنگ احزاب، آیهویژگی منطق منافقان را چسبیدن به دنیا و ترس از 

یژگی دو منطق و، «اعتنایی نسبت به این سوالبی»، و «سوال داشتن نسبت به زمان مرگ و قیامت»؛ یا ...( و این 29-28آیات

 منافق و مومن است. 

 

 توضیح مطلب اینكه:

كند؛ پس برایش خود را بر اساس سعادت اخروی خویش تنظیم میگیرد، زندگی كسی كه آخرت و مرگ را جدی می

 زند؛ اش رقم نمیشود؛ یعنی دانستن این مساله تغییری را در زندگیمیرد و چه زمان قیامت برپا میمهم نیست كه چه زمان می

داند چه موقع بت، اینكه های زندگی خود را بر مدار دنیا تنظیم كرده اساما كسی كه غافل از مرگ و آخرت است و برنامه

؛ و برای همین - كه به خیال خود قبل از مردن توبه كند و آماده رفتن شود –شود برایش بسیار مهم است میرد یا قیامت میمی

 (؛ 10ون/خواهد دوباره به او فرصتی بدهند كه برگردد و جبران كند )منافقمیرد از خدا میاست چنین انسانی وقتی می

ای به كند و در هر لحظهومن واقعی چون از ابتدا آخرت را جدی گرفته، تمام كارهایش را با آن تنظیم میدر حالی كه م

 اندیشد كه خدا برایش مقرر فرموده است؛ ای میوظیفه

                                                      
غَیْرَ  وَ مَنْ یَبْتَغِ« »لْإِسْالمُإِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ ا»كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: « لَّهِهُ لِقاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّ»قَالَ: هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: 

 ...« الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِین

غِصُّهُ إِلَیْكُمْ فَجُدْتُمْ بِهِ فَأُجِرْتُمْ ذَّاتِ فَإِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِی ضِیقٍ وَسَّعَهُ عَلَیْكُمْ فَرَضِیتُمْ بِهِ فَأَثْبَتُّمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِی غِنًى نُوَ قَالَ ص أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّ .  1

 ...فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُه
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كند، اینكه بداند و كسی كه در هر لحظه، وظیفه خود را در قبال خدا درست تشخیص داده، و به وظیفه خویش عمل می

 (511-505كند. )اقتباس از ایستاده در باد، صاش تغییری ایجاد نمیمیرد در روال زندگیمی چه موقع

 تاملی با خویش

؟ مثال اگر بدانیم رسد آیا شیوه زندگی خود را تغییر نخواهد داداگر هر كدام از ما خبردار شود كه چه زمانی مرگش فرامی

از مرگ واقعا  شود؟ و در این صورت، آیا بدین معنا نیست كهیر و رو نمیمان زیك هفته دیگر خواهیم مرد، آیا روال زندگی

 باشیم؟غافل، و در شرف افتادن در منطق محاسباتی منافقان می

میریم، در واقع، یادمان یادمان باشد غفلت از مرگ، غفلت از حقیقت وجودی خویش است؛ چرا كه اگر یادمان برود می

تَبَعِ آن، دینداریِ انسان را سطحی كنیم؛ و این غفلت، زندگیِ، و بهو برای چه زندگی می رفته كه كی هستیم و در كجاییم

 (507كند؛ چرا كه حقیقتِ دین چیزی جز نگرش ما به هستی و طی كردن زندگی در راه سعادت نیست. )ایستاده در باد، صمی

 ب. ...

 

 «باًیلَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر كَیدْریمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْ سْئَلُكَی( »3

خطاب را متوجه خود پیامبر كرد و و با تعبیر « به آنها بگو علم آن منحصراً نزد خداست»چرا بعد از اینكه به پیامبر فرمود 

 ؟«كه آن ساعت نزدیك باشد شاید»خطاب به خود او فرمود « دانی[؟]چه میتو را بدان آگاه كند  یزیچه چ »

پرسند، درد دیگری پنهان است كه خودشان نمی فهمند.)توضیح خواهد بفهماند كه در پس این سوالی كه میالف. شاید می

 معنی است.( بنابراین ادامه خطاب به آنها تا وقتی كه این سوال را دارند، بی2در تدبر

 ب. ...

 

 «باًیلَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر كَیدْریةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما النَّاسُ عَنِ السَّاعَ سْئَلُكَی( »4

 ؟«شاید كه آن ساعت نزدیك باشد»فرمود « به آنها بگو علم آن منحصراً نزد خداست»چرا بعد از اینكه به پیامبر فرمود 

بسا منكر آن هستند؛ كه فكر نكنید كه دانند و چهدور میخواهد هشداری دهد درباره تلقی آنها، كه آن را دیر و الف. می

 (538، ص8البیان، جخیلی از شما دور است. )مجمع

ای به پیامبرش بدهد كه بدان آن نزدیك است؛ و اینكه آنان به خاطر مخفی بودنش این را به مسخره خواهد دلداریب. می

 (538، ص8البیان، جگیرند، بر تو سخت نیاید. )مجمعمی

 (405، ص9تفسیر نور، ج)آماده باشند. براى وقوع قیامت  دارد تا هر لحظهافراد را میان بیم و امید نگاه خواهد ج. می

خواهد بفرماید پاسخ سوال شما هر چه باشد، این نباید تاثیر خاصی در زندگی شما بگذارد! یعنی: خوب! آن در هر د. می

تان را عوض كنید. همین االن عوض خواهید روال زندگیاهید بكنید؟ آیا میلحظه نزدیكی ممكن است رخ دهد! چه می خو

 (2كنید )توضیح بیشتر در تدبر
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شدار كند؛ یعنی ه خواهد با این تعبیر، ذهن سوال كننده را از قرب و بعد زمانی، به قرب و بُعد وجودی منتقله. شاید می

شما نزدیك است؛  چون در باطن و پشت پرده همین عالم است، بسیار به دهد كه قیامت در امتداد زمانی شما قرار ندارد، بلكه

بینند؛ و ویش میخای در امتداد همین زمان دنیوی كنند چون آن را یك واقعهدر واقع، آنان سوال از زمان وقوع این واقعه می

كند؛ و از طرف دیگر، آن را نكار میاین سوال، سوال نادرستی است؛ پس، از طرفی هرگونه علم به این را در افق علم بشری ا

 (512شمرد. )اقتباس از ایستاده در باد، صنزدیك می

 و. ...

 

 «النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ سْئَلُكَی( »5

 (405، ص9تفسیر نور، ج) نه الزم است همه چیز را بدانیم و نه الزم است به هر سؤالى پاسخ دهیم.

   

 «النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ سْئَلُكَی( »6

اطالعی كردن از زمان قیامت بقدری اهمیت داشته كه اساساً یكی از عالئمی كه اهل كتاب برای بررسی صدق اظهار بی

دهد غیر از این بود كه به هر سوالی پاسخ میدادند این دعوی نبوت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم مد نظر قرار می

داد و بر او اشكال های آینده خبر میو یا وقتی امیرالمومنین ع از فتنه 1(32، ص2تفسیر القمی، جسوال )مثال روایتی در 

یامت است فرمود اینها علم غیب نیست، علم غیب، ادعای اطالع داشتن از زمان ق؛ می«دانیآیا علم غیب می»گرفتند كه می

 2.(128البالغه، خطبه)نهج

 

 

                                                      
زُولِهَا یَعْنِی سُورَةَ الْكَهْفِ أَنَّ قُرَیْشاً بَعَثُوا ثَلَاثَةَ إِبْرَاهِیمَ فَحَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ سَبَبُ نُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ .  1

یَسْأَلُونَهَا رَسُولَ اللَّهِ ص،  -ائِلَدَةَ وَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِی مُعَیْطٍ وَ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِیَّ لِیَتَعَلَّمُوا مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى مَسَنَفَرٍ إِلَى نَجْرَانَ، النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَ

فَإِنِ  -ثُمَّ سَلُوهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ َواحِدَةٍ -فَإِنْ أَجَابَكُمْ فِیهَا َعلَى مَا عِنْدََنا فَهُوَ صَادِقٌ -نْ ثَلَاثِ مَسَائِلَفَخَرَجُوا إِلَى نَجْرَانَ إِلَى عُلَمَاءِ الْیَهُودِ فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا: سَلُوهُ عَ

 ادَّعَى عِلَْمهَا فَهُوَ كَاذِبٌ....

 ارَكَ وَ تَعَالَى.فَإِنَّ قِیَامَ السَّاعَةِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَبَ -فَهُوَ كَاذِبٌ  ادَّعَى عِلْمَهَاقَالُوا: فَمَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ: سَلُوهُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنِ

 كَلْبِیّاً یَا أَخَا كَلْبٍ لَیْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَیْبٍ وَ إِنَّمَا هُوَ  كَانَفَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَقَدْ أُعْطِیتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِلْمَ الْغَیْبِ فَضَحِكَ ع وَ قَالَ لِلرَّجُلِ وَ . ... 2

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ وَ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  مٌتَعَلُّ

قَبِیحٍ أَوْ جَمِیلٍ وَ سَخِیٍّ أَوْ بَخِیلٍ وَ شَقِیٍّ أَوْ  دْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اآلْیَةَ فَیَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا فِی الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَتَ ماما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ 

عِلْمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِیَّهُ ص جِنَانِ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ الَّذِي لَا یَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَسَعِیدٍ وَ مَنْ یَكُونُ ]لِلنَّارِ[ فِی النَّارِ حَطَباً أَوْ فِی الْ

 فَعَلَّمَنِیهِ وَ دَعَا لِی بِأَنْ یَعِیَهُ صَدْرِي وَ تَضْطَمَّ عَلَیْهِ جَوَانِحِی. 
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 5/7/1396                         راًیسَع لَهُمْ أَعَدَّ وَ نَیالْكافِر لَعَنَ اللَّهَ إِنَّ 64 هیآ (33احزاب )سوره ( 552

 ترجمه

 همانا خداوند كافران را لعنت كرده و برایشان آتشی فروزان آماده نموده است.

 نکات ترجمه

 «لَعَنَ»

اشد، و ب یتیخشم و نارضا یاست كه از رو یطرد و دور كردن یبه معنا« لعن»ماده توضیح داده شد كه  274در جلسه 

 .آن است كه شخص را از رحمتش دور كند یبه معنا كندیخدا لعن م یوقت

35-15-hegr-http://yekaye.ir/al/  

 «سَعیر»

 .باشدیو حرارت آتش م بیشعله و له یبه معنا و« سعر»از ماده  اشاره شد كه این كلمه 197در جلسه

010-004-nisa-http://yekaye.ir/an/  

 حدیث

 ( از امام صادق ع در مورد كفر و شرك سوال شد كه كدام جلوتر بوده است؟1

ود زیرا كه به تر است؛ بدین جهت كه ابلیس اولین كسی بود كه كفر ورزید، و كفر او غیر از شرك بكفر قدیمی فرمودند:

 كشاند. عبادت غیر خدا دعوت نكرد، بلكه بعد از آن بود كه ]انسانها را[ به آن كار دعوت كرد و افراد را به شرك

 386، ص2الكافی، ج ؛48قرب اإلسناد، ص

 :ئِلَ عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ، أَیُّهُمَا أَقْدَمُ؟ قَالَسُعَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَ  لِمبْنِ مُسْ هَارُون

نَّمَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ إِمْ یَدْعُ إِلَى عِبَادَةِ غَیْرِ اللَّهِ، وَ شِرْكٍ، لِأَنَّهُ لَ الْكُفْرُ أَقْدَمُ، وَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِیسَ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ، وَ كَانَ كُفْرُُه غَیْرَ» 

 «بَعْدُ فَأَشْرَكَ

 

 ( از امام باقر ع در فرازی از روایتی طوالنی آمده است:2

 فرماید:و خداوند مومن را لعنت نكند ]از رحمت خود دور نكند[ كه خداوند عز و جل می

یابند و اند، نه سرپرستی می؛ در آن جاودانهفروزان آماده نموده است یآتش شانیرده و براهمانا خداوند كافران را لعنت ك»

 (65-64)احزاب/« نه یاوری.

 31، ص2الكافی، ج

دِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّ

 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:...

http://yekaye.ir/al-hegr-15-35/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-010/


25 

 1.راالِدِینَ فِیها أَبَداً ال یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ ال نَصِیوَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً خ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

ان را به انكار و هر چیزی كه ]انسان[ را به اقرار و تسلیم شدن ]در برابر حق[ سوق دهد، ایمان است؛ و هر چیزی كه انس

 زیر بار حق نرفتن سوق دهد، كفر است.

 387، ص2الكافی، ج

 :قُولُیَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ

 ءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْكَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ.ءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِیمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ كُلُّ شَیْكُلُّ شَیْ

 

 از امام صادق ع روایت شده است:و  -

 شدند.كردند، كافر نمیكردند و آن را انكار نمیدانستند توقف میاگر بندگان هنگامی كه چیزی را نمی

 388، ص2الكافی، ج

  عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُ

 لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَكْفُرُوا.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

 های كفر سه تاست:اصول و بنیان

 حرص و استكبار ]= تكبر ورزیدن[ و حسد؛

 درخت نهی شد، حرص بود كه او را به خوردن از آن واداشت؛ اما حرص، هنگامی كه حضرت آدم ع از آن

موجب شد كه  و اما استكبار ]= تكبر ورزیدن[، همان بود كه هنگامی كه به ابلیس دستور سجده كردن بر آدم داده شد،

 سرپیچی كند؛

 و اما حسد، همان بود كه در مورد دو فرزند آدم موجب شد یكی دیگری را به قتل رساند.

 289، ص2الكافی، ج

 :بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی

                                                      
 ره اینكه ایمان هم در ظاهر باید باشد و هم در باطن این روایت قابل توجه است:دربا 1

 قَوْماً آمَنُوا بِالظَّاهِرِ وَ نَّإِمِیمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَیْثَمُ التَّمِیمِیُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ِهشَامٍ عَنِ الَْهیْثَمِ التَّ

اطِنٍ إِلَّا بِظَاهِرٍ. [ وَ لَا بِبَ]إِلَّا بِبَاطِنٍ  رُوا بِالظَّاهِرِ فَلَمْ یَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ شَیْئاً وَ لَا إِیمَانَ بِظَاهِرٍءٌ وَ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ فَآمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَ كَفَ كَفَرُوا بِالْبَاطِنِ فَلَمْ یَنْفَعْهُمْ شَیْ

 (537، ص1)بصائر الدرجات، ج
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مَ ع حِینَ نُهِیَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِكْبَارُ وَ الْحَسَدُ فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَ

 1.یْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهمِنْهَا وَ أَمَّا الِاسْتِكْبَارُ فَإِبْلِیسُ حَیْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَأَبَى وَ أَمَّا الْحَسَدُ فَابْنَا آدَمَ حَ

 تدبر

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-35( 34؛ حجر/یَوْمِ الدِّینِ إِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ إِلىوَ ) 274در جلسه 

( 57؛ احزاب/ناً یهُمْ عَذاباً مُهوَ الْآخِرَةِ وَ َأعَدَّ لَ ایالدُّنْ یاللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِ ؤْذُونَی نَیإِنَّ الَّذ) 545و جلسه 

57-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/ 

توانید وق میشود و از طریق لینكهای فتوضیحاتی درباره لعن و مقصود از مورد لعن خدا واقع شدن گذشت كه تكرار نمی

 مطالب آنجا را مرور كنید.

 

 «راًیوَ أَعَدَّ لَهُمْ سَع نَیاللَّهَ لَعَنَ الْكافِر إِنَّ( »1

 /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-57آمدند سخن گفت از لعنت كسانی كه درصدد آزار خدا و رسولش برمی 57در آیه 

 كند؛ آن ضابطه كفر ورزیدن است.در این آیه ضابطه اصلی لعن )دوری از رحمت خدا( را مطرح می

 بحثی تخصصی درباره لعن و چرایی آن

بار حق و  (؛ و حقیقت كفر ورزیدن، زیر1بود ]توسط ابلیس[ )حدیث« كفر». اولین گناهی كه در جهان رخ داد 1مقدمه

 (3ت، تسلیم نبودن است )حدیثحقیقت نرفتن، و در برابر حق و حقیق

                                                      
فقره  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-35دهد. نقل شد كه رتباط كفر و نفاق و لعن را بخوبی نشان میاز امام صادق ع روایتی  274. در جلسه  1

 :مورد استشهاد این است

هر كه عُجب را  سپ در جهنم است؛ یلعنت و جاودانگ اشوهیم ...نفاق است؛  نشیاش كفر است، زماست كه دانه یاهی[ گینیب]= خودبزرگ عُجب

 كرد، كفر كاشته، و زراعت نفاق داشته؛ پس بناچار ثمره دهد و او را به آتش كشاند. اریاخت

 81الشریعة، ص مصباح

خُلُودُ فِی النَّارِ فَمَنِ اخْتَارَ غْصَانُهُ الْجَهْلُ وَ وَرَقُهُ الضَّلَالُ وَ َثمَرَتُهُ اللَّعْنَةُ وَ الْأَ نَبَاتٌ حَبُّهُ الْكُفْرُ وَ أَرْضُهُ النِّفَاقُ وَ مَاؤُهُ الْبَغْیُ وَ الصَّادِقُ ع ... الْعُجْبُ قَالَ

 مِنْ أَنْ یُثْمِرَ وَ یَصِیرَ إِلَى النَّارالْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ وَ زَرَعَ النِّفَاقَ فَلَا بُدَّ 

 كندیم یاز ملعونها را معرف یآمده كه برخ 349، ص2در الخصال، ج یتیرواهمچنین 

 عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْكُوفِیِّ یَحْیَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا

نْ هُمْ فَقَالَ الزَّائِدُ فِی كِتَابِ  سَبْعَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ كُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ قَبْلِی فَقِیلَ وَ مَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَعَنْتُ بِی عَبْدِ اللَّهُ ع قالعَنْ أَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ 

 یُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَى مَ اللَّهُ وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِیَّةِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّوَ الْمُ  اللَّهِ وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُخَالِفُ لِسُنَّتِی

  وَ جَلَّ.عَزَّ للَّهُوَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ا  الْمُسْلِمِینَ بِفَیْئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ 

 آمده است: 293، ص2در الكافی، ج یفوق با اندك تفاوت تیروا نیهم

الزَّائِدُ فِی «  مُجَابٍ عْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ كُلُّ نَبِیٍّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَ عَلِیُّ

 .ءِ وَ الْمُسْتَحِلُّ لَهُحَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَیْ  بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا مُكَذِّبُكِتَابِ اللَّهِ وَ التَّارِكُ لِسُنَّتِی وَ الْ

http://yekaye.ir/al-hegr-15-35/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-57/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-57/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-35/
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 ، نكات ترجمه(274به معنای دوری از رحمت خداست. )جلسه« لعن الهی. »2مقدمه

 . خداوند حق و حقیقت مطلق است، و البته عین رحمت است.3مقدمه

 نتیجه

ور كرده، دشود، با این اقدام خود عمالً خود را از حقیقت محض )خداوند( ورزد، و تسلیم حقیقت نمیكسی كه كفر می

 است.« عذاب جهنم»یعنی خود را از رحمت دور كرده است؛ و این دوری از رحمت همان گرفتار شدن به 

خواهد گرفت. نمورد لعن قرار « مومن»اند كه شاید به همین جهت است كه در احادیث با استناد به همین آیه تذكر داده

 در واقع، 

 كفر ورزیدن است؛ « ملعون شدن»ضابطه 

اند از این جهت بوده كه در مقابل حقیقت در قرآن كریم و در روایات، هر كس دیگری را هم ملعون معرفی كرده و اگر

 3، تدبر545گیری كرده است، چنانكه قبال در مورد اذیت خدا و رسول، این مساله تطبیق داده شد. )جلسه موضع

57-33-ahzab-ekaye.ir/alhttp://y/ ) 

 

 «راًیوَ أَعَدَّ لَهُمْ سَع نَیإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِر( »2

شود و خداوند دو رحمت دارد، یك رحمت عامه )رحمانیت(، كه هیچ موجودی نیست مگر اینكه شامل آن رحمت می

 (45ن؛ مریم/میَمَسََّك عَذابٌ مِنَ الرَّحْحتی عذاب خدا هم ناشی از همان رحمت است )

كانَ بِالْمُؤْمِنینَ گیرد)و دیگری رحمت خاصه كه برای مومنان است )رحیمیت(؛ كه مومن تحت این رحمت خدا قرار می

شود كه كافر مورد لعن قرار گرفته، یعنی از این رحمت خاصه خدا )كه همان هدایت (، و وقتی گفته می43؛ احزاب/رَحیماً

گردد. )توضیح بیشتر د و كسی كه به سعادت نرسد، طبیعی است به عذاب جهنم مبتال میشوالهی به سعادت است( دور می

 (/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-57گذشت  5، تدبر545درباره اینكه لعن، دوری از رحمت خاصه خداست، در جلسه 

 

 «راًیوَ أَعَدَّ لَهُمْ سَع نَیكافِرإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْ( »3

 گردند؟ور( مبتال می)عذاب شعله« آتش»شوند، به چرا كافران كه از رحمت خدا دور می

كافر در مقابل حقیقت موضع گرفته است و آنچه حقیقت ندارد، پوچ و باطل است و قبال گذشت كه آتش بهترین چیز 

 برای برمال كردن پوچی است:

 شیاما دست كه به سو ،ینیبیرا م آتش :سازدیم انیخودش را نما یاست كه فهم انسان از پوچ یاكلمه نیترآتش ساده

 2، تدبر51)جلسه اما بشدت سوزاننده و نابود كننده است. باست،یظاهرش ز كند؛یدستت را پر نم یزیچ ،یببر

16-11-http://yekaye.ir/hood/ ) 

، 174( و )جلسه3، تدبر51.. )جلسه.بردیم نیاز ب فتدیهم كه به چنگش ب یتیندارد و هر واقع« مشت پر كن» تیخودش واقع

 ( /http://yekaye.ir/saad-38-27 1تدبر

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-57/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-57/
http://yekaye.ir/hood-11-16/
http://yekaye.ir/saad-38-27/
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 «راًیوَ أَعَدَّ لَهُمْ سَع نَیإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِر( »4

 كه ادات تاكید است شروع كرد، پس: [ « إنّ »]جمله را با 

 قهر الهى نسبت به كافران قطعى است. 

 و 

 أعدّ: آماده كرده است[ استفاده نمود؛ پس: [ »]برای جهنم از تعبیر ماضی 

 (406، ص9)تفسیر نور، ج دوزخ هم اكنون موجود است

 

 

 6/7/1396                   راًینَص ال وَ ایوَلِ  جِدُونَی ال أَبَداً  هایف نَیخالِد    65 هیآ (33سوره احزاب )( 553

 ترجمه

 یابند و نه یاوری.اند در آن تا ابد نه سرپرستی میجاودانه

 ای و نحوی نکات ترجمه

 «ولی»

 )nahl-http://yekaye.ir/an-144و جلسه  )maidah-http://yekaye.ir/al-005-055/ (84در جلسه « ولی»درباره ماده 

گویند كه از این جهت ولی می« ولیّ»می كند و « قرب»داده شد كه اصل این ماده داللت بر معنای  توضیح100-016/ ]2[  (

 )http://yekaye.ir/al-392نزدیكترین كسی است سرپرستی كار شخص دیگر را برعهده گرفته است. همچنین در جلسه

)/34-75-qiyamahبحث شد« أولی»با « ولیّ»باره نسبت در. 

 «نَصیر»

 «خیررسانی»و یا  )عون(« یاری»است كه این ماده را به معنای « رنص»از ماده توضیح داده شد كه این كلمه  436در جلسه 

ر همان معنای صیغه مبالغه د« نصیر»كند و اسم فاعل از این ماده است به معنای كسی كه دیگری را یاری می« ناصر»و اند دانسته

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-17. است« ناصر»

كسی است كه بتمامه متكفل كار كسی كه تحت « ولیّ»اند كه گفته«نصیر»با « ولی»افزاییم كه در تفاوت در اینجا صرفا می

رساند. كسی است كه در برخی از امور به وی یاری می« نصیر»گردد؛ اما دار میهشود و كل امور او را عهدوالیت اوست می

 (346، ص16المیزان، ج)

لهم( در جمله قبل »در « هم»)یا ضمیر « كافرین»را جمالت حالیه برای ...«  جِدُونَیال »و « هایف نَیخالِد»هر دو جمله 

(؛ اما با توجه به اینكه 52، ص8إعراب القرآن و بیانه، جاند )مثال: دانسته« خالدین»را نیز عموما ظرف متعلق به « أَبَداً»و  دانسته

 كه بر آن مقدم شده باشد نیز دانست؛ « جِدُونَیال »كامال بین این دو جمله قرار گرفته، بعید نیست كه بتوان ظرف مربوط به 

http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-100/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-100/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-34/#_ftn2
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-34/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-34/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-17/
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 شود: ده میدر حالت اول، جمله بدین صورت خوان

 یابند و نه یاوری.اند در آن تا ابد، نه سرپرستی میجاودانه

 و در حالت دوم بدین صورت: 

 یابند و نه یاوری.اند در آن، تا ابد نه سرپرستی میجاودانه

 حدیث

 شده است: تی( از امام صادق ع روا1

تا ابد به  ماندندیجاودان م ایبود كه اگر در دن نینچ ایدر دن تشانیاند كه نعلت در آتش جاودانه شده نیآتش قطعا بد اهل

 ایبود كه اگر در دن نیا ایدر دن تشانیعلت در بهشت جاودانه شدند كه ن نیو اهل بهشت قطعا بد دادند؛یخدا ادامه م تیمعص

را تالوت كرد: بگو  هیآ نیو آنها جاودان شدند؛ سپس ا نهایاست كه ا اتیبا ن كردند؛یم اطاعتتا ابد خدا را  ماندندیم یباق

بر اساس  یعنی( فرمود: 84)اسراء/« خود رقم زده[  یكه خودش برا یایبر اساس شاكله ]= ساختار وجود كندیهر كس عمل م

 .تشین

 523، ص2؛ علل الشرائع، ج 331، ص2؛ المحاسن، ج85، ص2ج الكافی،

 مٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی هَاشِ عَلِیُّ

نْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَ إِنَّمَا

 قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلى»مَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُ قُوالِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَ

 ( قَالَ عَلَى نِیَّتِهِ.84)اسراء/« شاكِلَتِهِ

 

( از رسول اهلل ص روایت شده است: بهشت را بر جهنم ترجیح دهید و اعمالتان را باطل نسازید كه سرنگون در آتش 2

 انداخته شوید و تا ابد در آن جاودانه مانید.

 62إلمام الرضا علیه السالم، صصحیفة ا

 .ا فِی النَّارِ مُنَكَّسِینَ خالِدِینَ فِیها أَبَداوَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَارُوا الْجَنَّةَ عَلَى النَّارِ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فَتُقْذَفُو

 

 :گوید شنیدم كه امیرالمومنین ع فرمودحبیش می( ابن3

پرسند درباره های نكیر و منكر نزد او آیند. اولین چیزی كه از او میشود دو فرشته به نامدر قبر گذاشته می هنگامی كه بنده

یابد و اگر عاجز ماند اش ]= امامش[؛ پس اگر جواب داد نجات میپروردگارش است؛ سپس درباره پیامبرش؛ سپس درباره ولیّ

 كنند.عذابش می

 اش را نشناسد چطور؟اگر كسی خدا و پیامبرش را بشناسد اما ولیّ شخصی پرسید:

[ او ند نه با اینانند و نه با آنان. و هر كه را خدا گمراه كند، هرگز راهى براى ]نجاتا[ دو دلمیانِ آن ]دو گروه»فرمود: 

 ( چنین كسی است كه راهی برایش نخواهد بود؛ 143)نساء/« نخواهى یافت
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 گفته شد: ولیّ كیست؟ و به پیامبر ص

فرمود: ولیّ شما در این زمان علی ع است؛ و بعد از او وصیّ او؛ و هر زمان عالمی هست كه خداوند به او احتجاج كند 

پروردگارا، چرا پیامبرى به »گفتند بست میتا آن گونه نباشد كه گمراهانِ پیشینیان هنگامی كه پیامبرشان از میانشان رخت برمی

( تمامی ضاللت آنها در این بود كه 134طه/)« ستادى تا پیش از آنكه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروى كنیم؟سوى ما نفر

زودا كه  !پس در انتظار باشید»جاهل بودند؛ پس خداوند بدانها پاسخ داد:  -كه همان اوصیاء ]= جانشینان[ بودند –به آیات 

( و همانا در انتظار بودنشان این بود كه گفتند ما 135طه/)« یافته است.كسى راهكیانند و چه انحراف صراط بی اصحاببدانید 

اش در شناخت اوصیاء نداریم تا اینكه امامی را بشناسیم، و خداوند آنان را بدین ترتیب شناساند ]= نشان داد كه تحلیلشان وظیفه

شود مگر كسی كه آنان را بشناسد اخل در بهشت نمیایستند؛ و داند؛ بر صراط میبرخطاست[. و اوصیاء همان اصحاب صراط

شود مگر كسی كه انكارشان كند و منكرش شوند ]= نشاسدشان و نشناسندش[ زیرا كه و بشناسندش؛ و داخل در جهنم نمی

ونه توصیف شدگان الهی، آنان را بر ایشان شناساند هنگامی كه از آنان میثاق گرفت و آنان را در كتابش این گاند شناختهآنان

( آنان شاهدان بر اولیای ایشان هستند 46)اعراف/« شناسندهر گروهى را به سیمایشان مىو بر اعراف مردانی هستند كه »فرمود: 

و پیامبر ص هم بر آنان شاهد است؛ و ]خداوند[ برایشان از بندگان میثاق بر اطاعت گرفت و پیامبر هم برایشان از بندگان میثاق 

پس چگونه است »فرماید و بدین سان نبوتش بر آنان جاری شد و این همان سخن خداوند است كه میبر اطاعت گرفت 

اند، و از پیامبر آوریم؟ آن روز، كسانى كه كفر ورزیده شاهدى آوریم، و تو را بر آنان شاهد[ آن گاه كه از هر اّمتى ]حالشان

 «توانند داشت.ى را پوشیده نمىشدند. و از خدا هیچ سخنان مىكنند كه اى كاش با خاك یكساند، آرزو مىنافرمانى كرده

 (42-41نساء/)

 175مختصر البصائر، ص؛ 498، ص1بصائر الدرجات، ج

أَنْصَارِیِّ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ی مَرْیَمَ الْحَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْفَضْلِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِ

مَا مُنْكَرٌ وَ نَكِیرٌ فَأَوَّلُ مَنْ یَسْأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَزِینِ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا َدخَلَ حُفْرَتَهُ َأتَاهُ مَلَكَانِ اسْمُهُ

 مَّ عَنْ وَلِیِّهِ فَإِنْ أَجَابَ نَجَا وَ إِنْ عَجَزَ عَذَّبَاهُ ثُمَّ عَنْ نَبِیِّهِ ثُ

 فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ]مَا[ لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَ نَبِیَّهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلِیَّهُ 

ذَلِكَ لَا سَبِیلَ لَهُ وَ قَدْ قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص مَنِ « سَبِیلًاهؤُالءِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ  هؤُالءِ وَ ال إِلى مُذَبْذَبٌ ال إِلى»فَقَالَ 

لَّالُ عَالِمٌ یَحْتَجُّ اللَّهُ بِهِ لِئَلَّا یَكُونَ كَمَا َقالَ الضُّ الْوَلِیُّ یَا نَبِیَّ اللَّهِ قَالَ وَلِیُّكُمْ ِفی هَذَا الزَّمَانِ عَلِیٌّ ع وَ مِْن َبعْدِهِ وَصِیُّهُ وَ لِكُلِّ زَمَانٍ

تَمَامُ ضَلَالَتِهِمْ جَهَالَتُهُمْ بِالْآیَاتِ  «رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى»قَبْلَهُمْ حِینَ فَارَقَتْهُمْ أَنْبِیَاؤُهُمْ 

فَإِنَّمَا كَانَ تَرَبُّصُهُمْ أَنْ قَالُوا نَحْنُ فِی  «رَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدىفَتَ»وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ 

الصِّرَاطِ وُقُوفٌ عَلَیْهِ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ  سَعَةٍ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَوْصِیَاءِ حَتَّى نَعْرِفَ إِمَاماً فَعَرَّفَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ الْأَوْصِیَاءُ أَصْحَابُ

مْ فِی هُمْ عَلَیْهِمْ عِنْدَ أَخْذِ الْمَوَاثِیقِ عَلَیْهِمْ وَ َوصَفَهُعَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ َو لَا یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ َو أَنْكَرُوهُ ِلأَنَّهُمْ عُرَفَاءُ اللَّهِ عَرَّفَ

هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَى أَوْلِیَائِهِمْ وَ النَّبِیُّ الشَّهِیدُ عَلَیْهِمْ أَخَذَ لَهُْم  «وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیماهُمْ»كِتَابِهِ فَقَالَ جَلَّ َو عَزَّ 
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فَكَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمٍَّة »هِمُ الْمَوَاثِیقَ بِالطَّاعَةِ فَجَرَتْ نُبُوَّتُهُ عَلَیْهِمْ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ بِالطَّاعَةِ وَ أَخَذَ النَّبِیُّ ص عَلَیْ

 .«مُ الْأَرْضُ وَ ال یَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِیثاًهؤُالِء شَهِیداً یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى

 تدبر

 شود و توضیحات مربوطه را از طریق لینكها میتوانید مطالعه كنیدمطالب زیر قبال توضیح داده شد و مجددا تكرار نمی

 جهنمی شدن افراد با رحمانیت خدا منافاتی ندارد  -

  /http://yekaye.ir/hud-011-119 5و  4تدبر 127جلسه 

و این یكی از  یابندشوند و از عذاب رهایی میصحنه قیامت مراحلی دارد كه در این مراحل برخی نهایتا پاك می -

 های عذاب استفلسفه

 /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-076 3تا  1، تدبرهای 214جلسه

 اندجهنمیان همنشین آتش و در آن جاودان -

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039 5، تدبر229جلسه

شوند و هیچگاه از دری خباثت در ذاتشان انباشته شده، كه به جهنم خُلد ]جاودان( وارد میكسانی هستند كه بق زیرا -

  آن رهایی نخواهند داشت

 ؛ muminoon-http://yekaye.ir/al-023-077/  4، تدبر215جلسه

 (  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-20 1، تدبر325و جلسه 

 و این عذاب نیز هیچگاه به خوشی برایشان تبدیل نخواهد شد  -

 ( /hajj-http://yekaye.ir/al-22-22 327تدبرهای جلسه 

 

 «راً یوَ ال نَص ایوَلِ جِدُونَیأَبَداً ال  هایف نَیخالِد( »1

 چیست و این دو چه فرقی با هم دارند؟« نصیر»و « ولیّ»مقصود از «. نصیر»یابند و نه می« ولیّ»جهنمیان در جهنم نه 

دار شود و كل امور او را عهدهكه بتمامه متكفل كار كسی كه تحت والیت اوست مییا سرپرست كسی است « ولیّ»الف. 

 (346، ص16المیزان، جرساند. )سی است كه در برخی از امور به وی یاری میك« نصیر»گردد؛ اما می

كسی است كه به « نصیر»شود، و گیرد پس مانع از ورود وی در جهنم میشخص را تحت سرپرستی خود می« ولیّ»ب. 

 (409، ص6كند كه از جهنم بیرون بیایند. )اقتباس از تفسیر نور، جشخص كمك می

و یاور آنان باشد و آنان را یاری « نصیر»ای ندارند كه «ولیّ»صفتی است بر صفت قبل، یعنی آنها ج. این عطف، عطف 

 (537، ص8البیان، جكند. )مجمع

http://yekaye.ir/hud-011-119/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-076/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-077/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-077/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-20/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-22/
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اش هدایت كسی است كه در طول شخص است و لذا بر او احاطه كامل دارد و او را به سمت مطلوب حقیقی« ولیّ»د. 

تواند در حركتش به وی كمك كند. )ایستاده در باد، شخص است و فقط میكسی است كه در عرض « نصیر»كند؛ ولی می

 (515ص

 ه. ...

 

 «راً یوَ ال نَص ایوَلِ جِدُونَیأَبَداً ال  هایف نَیخالِد( »2

ای ندارند این است كه «ولیّ»شود كه علت اینكه آنها در آخرت اگر توجه كنیم كه آخرت باطن دنیاست، آنگاه واضح می

 (3اند و برایشان یافتن ولیّ الهی و اذغان به والیت وی، اهمیت نداشته است. )حدیثه والیت اولیای الهی ندادهدر دنیا تن ب

 در حقیقت،

ای است كه بتواند سرپرستی آنان را به نحوی برعهده گیرد كه آنان را از «ولیّ »ندارند، مقصود « ولیّ»اینكه آنها در جهنم 

فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ آنهاست )« ولیّ»اند، شیطان در آنجا در دنیا به والیت شیطان تن داده جهنم خارج كند، وگرنه آنان چون

ما  ...وَ قالَ الشَّیْطانُ تواند فریادرس آنان باشد. )(، اما همانند آنها در آنجا معذب است و نمی63؛ نحل/أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُمُ الْیَوْمَ 

 (22؛ ابراهیم/أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ

 

 «راً یوَ ال نَص ایوَلِ جِدُونَیأَبَداً ال  هایف نَیخالِد( »3

كند، جلسه شود و آن را انكار میداند حقیقت چیست، تسلیم حقیقت نمیكسی كه حقیقتا كافر باشد )یعنی در حالی كه می

ماند؛ زیرا كسی كه دریچه وجود خود به سوی حقیقت را جهنمی خواهد بود، بلكه تا ابد در جهنم میتنها ( نه3قبل، حدیث

 بسته است، هیچگاه به حقیقت ره نخواهد یافت.

 تبصره

شود، فقط اینكه كافر قطعا جهنمی و در جهنم جاودانه است، بوضوح از این دو آیه )و بسیاری از آیات دیگر( فهمیده می

ای؛ یعنی این گونه نیست كه این آیات شامل داشت كه منظور از این كافر، كافر حقیقی است؛ نه كافر شناسنامهباید توجه 

هركسی باشد كه غیرمسلمان به دنیا آمده است؛ بلكه ممكن است بسیاری از كسانی كه اسماً كافرند واقعا روحیه عناد در برابر 

فاً به خاطر عدم اطالع صحیح از اسالم باشد؛ و همچنین ممكن است شخصی شان صرحق و حقیقت نداشته باشند و نامسلمانی

 اند.اسماً مسلمان باشد اما حقیقتا كافر باشد؛ كه نمونه واضح آن منافقان
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 7/6/1396 الرَّسُولَا   أَطَعْنَا وَ اللَّهَ أَطَعْنَا تَنایلَ ای قُولُونَی النَّارِ یفِ وُجُوهُهُمْ تُقَلَّبُ وْمَی   66 هی( آ33سوره احزاب )( 554

 ترجمه

 نمودیم.بردیم و از رسولش اطاعت میشود، گویند ای كاش خدا را فرمان میهایشان در آتش دگرگون روزی كه چهره

 1ای و نحوینکات ترجمه

 2اختالف قرائات

 حدیث

 بعد از رحلت ما با اصحاب رسول اهلل ركبایع فرمودند:  نیشده است كه امام حس تیاز امام كاظم ع از پدرانشان روا( 1

 لیتورات و انج از اهل شام كه به هودی یاز علما یكیكه  میگفتیسخن م شانیا لیو از فضا میجمع بود یدر مسجد النب شانیا

 یگفت: ا پسساندگی درنگ كرد،  مسلط بود بر ما وارد شد و سالم كرد و نزد ما نشست و اءیو انب میو زبور و صحف ابراه

حمد ص هم محضرت  یآن را برا نكهیمگر ا دیارا نگذاشته یو رسول امبریپ چیه یبرا یو مرتبت لتیفض چیامت محمد! شما ه

 ؟حاضرید جواب دهیدبپرسم سوالی من از شما اگر حاال  د؛یاعتقاد دار

رچه بپرسی همشیت او به خواهد بپرس كه من به یاری خدا و به ای برادر یهودی! هر چه دلت می فرمودع  نیرالمومنیام

ه همگی را دهم؛ و به خدا سوگند كه خداوند عز و جل هیچ درجه و فضیلتی به هیچ نبیّ و رسولی نداد مگر اینكپاسخ می

شد كه رسول اهلل برای حضرت محمد ص جمع كرد و چندین برابر او را بر همه انبیاء و رسوالن برتری بخشید؛ و بارها می

و من امروز « ستخرَ: واین از باب فخرفروشی نیو ال فَ»فرمود فرمود و در پایانش میخودش را نقل می ص فضیلتی را در مورد

واردی كه خداوند مبرایت از فضائل او مواردی را نقل كنم بدون اینكه بخواهم كسر شأنی برای احدی از پیامبران ایجاد كنم، 

االن نیز بر  ودر برابر آنچه خداوند به حضرت محمد ص عطا فرمود  آن را مایه چشم روشنی مومنان قرار دهد؛ از باب شكری

 آنها می افزاید. پس بدان این یهودی ...

                                                      
یجوز أن ینتصب یوم بقوله: ال یَجِدُونَ، و یكون یقولون استئناف إخبار عنهم، أو تم الكالم عند قولهم: وَ ال نَصِیراً. و  یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ:.  1

 ینتصب یوم بقوله: یَقُولُونَ، أو بمحذوف، أي اذكر و یقولون حال.

ألول، و الوجه أشرف ما فی اإلنسان، النار منكوسة. و الظاهر هو ا و تقلیب الوجوه فی النار: تحركها فی الجهات، أو تغیرها عن هیئاتها، أو إلقاؤها فی

 (507، ص8یجدي. )البحر المحیط، ج فإذا قلب فی النار كان تقلیب ما سواه أولى. و عبر بالوجه عن الجملة، و تمنیهم حیث ال ینفع، و تشكیهم من كبرائهم ال

  تَتَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ / نُقَلِّبُ وُجُوهَهُمْ / تُقَلِّبُ وُجُوهَهُمْ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ / تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ /.  2

 یكوف یسیع /يبصر یسیع وة،یحیعبلة/ اب یابابن /وةیحیاب ،ی]بن عمر[، ابوجعفر رواس یسیجمهور/ حسن، ع

یة عن أبی حیوة. و قال ابن تتقلب و حكاها ابن عط قرأ الجمهور: تقلب مبنیا للمفعول و الحسن، و عیسى، و أبو جعفر الرواسی: بفتح التاء، أي و

. و لبصريا قراءة عیسى اخالویه عن أبی حیوة: نقلب بالنون، وجوههم بالنصب.و حكاها ابن عطیة عن أبی حیوة أیضا و خارجة. زاد صاحب اللوامح أنه

 أبی عبلة: تتقلب بتاءین. و قراءة ابن اً، و على جهنم أسند إلیهما اتساعا.قرأ عیسى الكوفی كذلك، إال أن بدل النون تاء، و فاعل تقلب ضمیر یعود على سَعِیر

 (507، ص8)البحر المحیط، ج

 (582، ص8الشواذ قراءة عیسى بن عمر یوم تقلب وجوههم )مجمع البیان، ج فی
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حدی كه  و خداوند فضل و برتری او در دنیا و فضیلت وی در آخرت را بدانجا رساند كه توصیف نتوان كرد، ولی در

 ر می دهم.قلبت تحمل آن را داشته باشد و عقلت آن را پس نزند، و عالمانه دست به انكار نزنی، مواردی را به تو خب

دهند كه ای كاش او را زنند و با صدای بلند بانگ پشیمانی سر میبدانجا رسید كه اهل آتش فریاد میفضل و برتری وی 

 در دنیا اجابت كرده بودیم و خداوند عز و جل فرمود:

 بردیم و از رسولش اطاعتگویند ای كاش خدا را فرمان می»پس « شودهایشان در آتش دگرگون روزی كه چهره»

 «نمودیم.می

 407، ص2القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، جإرشاد 

أَبِی عَلِیٌّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَیْنُ  یَرْفَعُهُ إِلَى الْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی جَعْفٌَر عَنْ أَبِیهِ الْبَاقِرِ ع قَالَ حَدَّثَنِی

یَتَذَاكَرُونَ فَضْلَهُ إِذْ دَخَلَ عَلَیْنَا حِبْرٌ مِنْ  مَسْجِدِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِیْنَمَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ جُلُوسٌ فِی بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: بَ

الْأَنْبِیَاءِ وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَیْنَا وَ جَلَسَ وَ أَحْبَارِ الْیَهُودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ إِبْرَاهِیمَ وَ 

 جَوَابٌ إِنْ دْ نَحَلْتُمُوهَا لِمُحَمَّدٍ نَبِیِّكُمْ فَهَلْ عِنْدَكُمْلَبِثَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا تَرَكْتُمْ لِنَبِیٍّ دَرَجَةً وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِیلَةً إِلَّا وَ قَ

فَإِنِّی أُجِیبُكَ عَنْ كُلِّ مَا تَسْأَلُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَ أَنَا سَأَلْتُكُمْ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع سَلْ یَا أَخَا الْیَهُودِ مَا أَحْبَبْتَ 

اءِ وَ الْمُرْسَلِینَ جَلَّ نَبِیّاً وَ لَا مُرْسَلًا دَرَجَةً وَ لَا فَضِیلَةً إِلَّا وَ قَدْ جَمَعَهَا لِمُحَمَّدٍ ص وَ زَادَهُ عَلَى الْأَنْبِیَ  مَشِیئَتِهِ فَوَ اللَّهِ مَا أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَ

وَ أَنَا أَذْكُرُ لَكَ الْیَوْمَ مِنْ فَضَائِلِهِ مِنْ غَیْرِ ازْدِرَاءٍ مِنِّی عَلَى  أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا ذَكَرَ لِنَفْسِهِ فَضِیلَةً قَالَ وَ لَا فَخْرَ

 ...الْیَهُودِ  ادَهُ عَلَیْهِمْ الْآنَ فَاعْلَمْ یَا أَخَاأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مَا یُقِرُّ اللَّهُ بِهِ أَعْیُنَ الْمُؤْمِنِینَ شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا أَعْطَى مُحَمَّداً وَ زَ

نْ أُخْبِرُكَ بِمَا یَحْمِلُهُ قَلْبُكَ وَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضْلِهِ ص فِی الدُّنْیَا وَ مِنْ فَضْلِهِ فِی الْآخِرَةِ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ الصِّفَاتُ وَ لَكِ 

فَقَدْ بَلَغَ مِنْ َفضْلِهِ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ یَهْتِفُونَ وَ یَصْرُخُونَ بِأَصْوَاتِهِمْ نَدَماً أَنْ لَا یَكُونُوا قَْد  یَدْفَعُهُ عَقْلُكَ وَ لَا تُنْكِرُُه بِعِلْمٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

 « ...طَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَایَقُولُونَ یا لَیْتَنا أَ»فَـ  «یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ»أَجَابُوهُ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

 

كند كه یكبار در مسیر برگشت از خانه خدا به سمت خراسان با امام هادی ع همسفر ( فتح بن یزید جرجانی حكایت می2

 شدم و او قصد عزیمت به سوی عراق را  داشت. شنیدم كه فرمود: 

شود؛ و كسی كه از خدا اطاعت كند مورد اطاعت واقع هداشته میكسی كه تقوای الهی پیشه كند، در حفظ و وقایه نگ

 گردد.می

من از اینكه توانسته بودم به محضر ایشان برسم خیلی خوشحال شدم و سالم كردم و جوابم را داد و به من فرمود كه 

 بنشینم و شروع به صحبت كرد و فرمود:

كه مخلوق از او عصبانی شود، اما كسی كه خالق را به خشم ای فتح! كسی كه خالق را اطاعت كند برایش اهمیت ندارد 

توان توصیف كرد جز آن گونه آرد یقین داشته باشد كه خالق او را به خشم و غضب مخلوق مبتال سازد؛ و همانا خالق را نمی
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به او، و خطورات ها از رسیدن توان خالقی را وصف نمود كه حواس از درك او، و وهمكه خود توصیف فرموده، و چگونه می

كنندگان گویند، و متعالی است ذهنی از محدود كردن او، و دیدگان از احاطه به او عاجزند؛ أجلّ است از هر وصفی كه وصف

 دهندگان بیان كنند ...از هر شرحی كه شرح

 ]و بعد از بیان توضیحاتی درباره برتری مطلق خداوند از هر وصف و بیانی، فرمودند[

ورد و توان به كنه حضرت محمد ص رسید در حالی كه خداوند جلیل اسم او را در كنار اسم خود آمیو حتی چگونه 

و » كه فرمود:در بخشش او را كنار خود گذاشت و پاداش اطاعت از خود را برای كسی كه از او اطاعت كند مقرر داشت، چنان

( و از 47)توبه/« ودندبه نیاز گردانیدفضل خود آنان را بىرش از برنخاستند مگر ]بعد از[ آنكه خدا و پیامبو انتقام به عیبجویى 

ر مذاب[ هایی از قطران ]= قیقول كسانی كه اطاعت او را ترك كرده، و در حال عذاب شدن بین طبقاتی از آتش و جامه

 ( 66)احزاب/« نمودیم.بردیم و از رسولش اطاعت میگویند ای كاش خدا را فرمان می»باشند، فرمود می

جا كه فرمود: توان كنه كسانی را وصف كرد كه خداوند جلیل طاعت آنان را با طاعت رسولش قرین كرد، آنو یا چگونه می

االمر به رسول یا به اولی اگر آن مطلب را»( و فرمود 59)نساء/« االمر از آنها فرمان بریداز خدا اطاعت كنید، و از رسولش و اولی»

( و فرمود 58نساء/« )دهد كه امانات را اهلش برگردانیدو خداوند به شما دستور می»( و فرمود 83اء/)نس...« دادند ارجاع می

 (43)نحل/« دانیداز اهل ذكر بپرسید اگر كه نمی»

فرزندان  وو نیز رسول و خلیل ]= دوست؛ اشاره به حضرت علی ع[  –جل جالله  –ای فتح! همان طور كه خداوند جلیل 

 ناپذیر است؛ نتوان توصیف كرد، مومنی هم كه تسلیم امر ما باشد توصیف ]زهرای[ بتول را

اسم آن دو ]محمد  پس پیامبر ما برترین پیامبران است؛ و خلیل ما برترین أخالء ]دوستان[؛ و وصیش بزرگوارترین اوصیاء؛

ان زهرا س[ جز با كُفر قرار بود ]ما فرزند ها؛ اگرترین كُنیهص و علی ع[ برترین اسماء؛ و كُنیه ]= لقب[ آن دو برترین و جلیل

، كسی به ازدواج شدیم؛ و اگر قرار بود جز با كُفو و همتای خود ازدواج نكنیمو همتای خود ننشینیم، با هیچكس همنشین نمی

تر، و دهتر، و دستانش از همه ]به بخشش[ گشواش از همه عظیمترین مردم، كسی است كه بردباریآمد؛ متواضعما در نمی

اند پس امور ردهبتر باشد؛ اوصیای آن دو ]پیامبر و امیرالمومنین ع[ علم آن دو را به ارث اش از همه بزرگمنشانهگریحمایت

رداند، البته اگر دلت را به ایشان برگردان و تسلیم آنان باش تا خداوند تو را به مرگ اینان بمیراند و به حیات ایشان زنده گ

 .رَحِمَكَ اللَّهُچنین جایگاهی برسی[، خواهد ]كه به می

 236-235اثبات الوصیة، ص؛ 387-386، ص2كشف الغمة فی معرفة األئمة، ج

 ]الهادی[ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیّ قَالَ: ضَمَّنِی وَ أَبَا الْحَسَنِ بْنِ فَتْحِ [روى الحمیری قال حدّثنی أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن]

یُتَّقَى َو مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ یُطَاعُ مُنْصَرَفِی مِنْ مَكَّةَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ هُوَ صَائِرٌ إَِلى الْعِرَاقِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُوُل مَنِ اتَّقَى اللَّهَ الطَّرِیقُ حِینَ 

 وَ أَمَرَنِی بِالْجُلُوسِ وَ أَوَّلُ مَا ابْتَدَأَنِی بِهِ أَنْ قَالَ یَا فَتْحُ مَنْ أَطَاعَ الْخَالِقَ قَالَ فَتَلَطَّفْتُ فِی الْوُصُولِ إِلَیْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ

وصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ إِنَّ الْخَالِقَ لَا یُ لَمْ یُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ وَ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَأَیْقَنَ أَنْ یُحِلَّ بِهِ الْخَالِقُ سَخَطَ الْمَخْلُوقِ وَ
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اتُ أَنْ تَحُدَّهُ وَ الْأَبْصَارُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ جَلَّ نَفْسَهُ وَ أَنَّى یُوصَفُ الْخَالِقُ الَّذِی تَعْجِزُ الْحَوَاسُّ أَنْ تُدْرِكَهُ وَ الْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ الْخَطَرَ

 1...عَالَى عَمَّا یَنْعَتُهُ النَّاعِتُونَ عَمَّا یَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَ تَ

وَ »ذْ یَقُولُ إِ ی عَطَائِهِ وَ أَوْجَبَ لِمَنْ أَطَاعَهُ جَزَاءَ طَاعَتِهِ فِأَمْ كَیْفَ یُوصَفُ بِكُنْهِهِ مُحَمَّدٌ ص وَ قَدْ قَرَنَهُ الْجَلِیلُ بِاسْمِهِ وَ شَرَكَهُ 

هَا وَ سَرَابِیلِ قَطِرَانِهَا نْ تَرَكَ طَاعَتَهُ وَ هُوَ یَُعذِّبُهُ بَیْنَ أَطْبَاقِ نِیرَانِوَ قَالَ یَحْكِی قَوْلَ مَ« ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

وا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا أَطِیعُ»نَ الْجَلِیلُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ حَیْثُ قَالَ  كَیْفَ یُوصَفُ بِكُنْهِهِ مَنْ قَرَأَمْ« یا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا»

 نْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلىإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَ» وَ قَالَ « أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى»وَ قَالَ « الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

 « سْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونََ»وَ قَالَ ف «أَهْلِها

 لَا یُوصَفُ الْمُؤْمِنُ الْمُسَلِّمُ لِأَمْرِنَا فَنَبِیُّنَا یَا فَتْحُ كَمَا لَا یُوصَفُ الْجَلِیلُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ الرَّسُولُ وَ الْخَلِیلُ وَ وُلْدُ الْبَتُولِ فَكَذَلِكَ

أَفْضَلُ الْأَسْمَاءِ وَ كُنْیَتُهُمَا أَفْضَلُ الْكُنَى وَ أَجْلَاهَا لَوْ  ]اسمهما[ أَفْضَلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ خَلِیلُنَا أَفْضَلُ الْأَخِلَّاءِ وَ وَصِیُّهُ أَكْرَمُ الْأَوْصِیَاءِ اسْمُهَا

أَحَدٌ أَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعاً أَعْظَمُهُمْ حِلْماً وَ أَنْدَاهُمْ كَفّاً َو  لَمْ یُجَالِسْنَا إِلَّا كُفْوٌ لَمْ یُجَالِسْنَا أَحَدٌ وَ لَوْ لَمْ یُزَوِّجْنَا إِلَّا كُفْوٌ لَمْ یُزَوِّجْنَا

تَ رَحَِمَك هُمَا فَارْدُدْ إِلَیْهِمْ الْأَمْرَ وَ سَلِّمْ إِلَیْهِمْ أَمَاتَكَ اللَّهُ مَمَاتَهُمْ وَ أَحْیَاكَ حَیَاتَهُمْ إِذَا شِئْ أَمْنَعُهُمْ كَنَفاً وَرِثَ عَنْهُمَا أَوْصِیَاؤُهُمَا عِلْمَ

 2.اللَّهُ

                                                      
وَ الْأَیْنِیَّةِ بَعِیدٌ كَیَّفَ الْكَیْفَ فَلَا یُقَالُ كَیْفَ وَ أَیَّنَ الْأَیْنَ فَلَا یُقَالُ أَیْنَ إِذْ هُوَ مُنْقَطِعُ الْكَیْفِیَّةِ نَأَى فِی قُرْبِهِ وَ قَرُبَ فِی نَأْیِهِ فَهُوَ فِی نَأْیِهِ قَرِیبٌ وَ فِی قُرْبِهِ .  1

 هُ هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَجَلَّ جَلَالُ

 ادامه داستان هم خواندنی است: 2

لِی فِی مَسْأَلَةٍ اخْتَلَجَ فِی  هِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَأْذَنُقَالَ فَتْحٌ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ تَلَطَّفْتُ فِی الْوُصُولِ إِلَیْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْ

سْأَلْ مَسْأَلَةً تَعَیَّنَتْ تَ وَ تَثَبَّتْ فِی مَسْأَلَتِكِ وَ أَصْغِ إِلَى جَوَابِهَا سَمْعَكَ وَ لَا ي أَمْرُهَا لَیْلَتِی قَالَ سَلْ وَ إِنْ شَرَحْتُهَا فَلِی وَ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَلِی فََصحِّحْ نَظَرَكَصَدْرِ

یْلَتَكَ فَإِنْ شَاءَ الْعَالِمُ أَنْبَأَكَ لنَّصِیحَةِ مَنْهِیَّانِ عَنِ الْغِشِّ وَ أَمَّا الَّذِي اخْتَلَجَ فِی صَدْرِكَ لَالِمَ وَ الْمُتَعَلِّمَ شَرِیكَانِ فِی الرُّشْدِ مَأْمُورَانِ بِاوَ اعْتَنِ بِمَا تَعْتَنِی بِهِ فَإِنَّ الْعَ

قَدِ اطَّلَعَ أَوْصِیَاؤُهُ عَلَیْهِ لِئَلَّا رَّسُولِ كَانَ عِنْدَ الْعَالِمِ وَ كُلُّ مَا اطَّلَعَ عَلَیْهِ الرَّسُولُ فَمِنْ رَسُولٍ فَكُلُّ مَا كَانَ عِنْدَ ال رْتَضىغَیْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُظْهِرْ عَلى

ضِ مَا أَوْدَعْتُكَ َو ا فَتْحُ عَسَى الشَّیْطَانُ أَرَادَ اللُّبْسَ عَلَیْكَ فَأَوْهَمََك فِی بَعْوَ جَوَازِ عَدَالَتِهِ یَ تَخْلُوَ أَرْضُهُ مِنْ حُجَّةٍ یَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ یَدُلُّ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ

هِ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ یْقَنْتُ أَنَّهُمْ كَذَا فَهُمْ أَرْبَابٌ مَعَاذَ اللَّیمِ فَقُلْتُ مَتَى أَشَكَّكَكَ فِی بَعْضِ مَا أَنْبَأْتُكَ حَتَّى أَرَادَ إِزَالَتَكَ عَنْ طَرِیقِ اللَّهِ وَ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِ

تَ مَا لَبَّسَ الْمَلْعُونُ عَلَیَّ رَّجْتَ عَنِّی وَ َكشَفْا أَنْبَأْتُكَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمُطِیعُونَ لِلَّهِ دَاخِرُونَ رَاغِبُونَ فَإِذَا جَاءَكَ الشَّیْطَانُ مِنْ قِبَلِ مَا جَاءَكَ فَاقَْمعْهُ بِمَ

 !بِشَرْحِكَ فَقَدْ كَانَ أَوْقَعَ فِی خَلَدِي أَنَّكُمْ أَرْبَابٌ

حُ كِدْتَ أَنْ تَهْلِكَ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ لَیْلِی ثُمَّ قَالَ یَا فَتْالَ فَلَمْ یَزَلْ كَقَقَالَ فَسَجَدَ أَبُو الْحَسَنِ وَ هُوَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ رَاغِماً لَكَ یَا خَالِقِی دَاخِراً خَاضِعاً 

 هُمْ وَ حَمِدْتُ اللَّهَ مْتُ وَ أَنَا فَرِحٌ بِمَا كَشَفَ اللَّهُ عَنِّی مِنَ اللُّبْسِ بِأَنَّهُوَ تُهْلِكَ وَ مَا ضَرَّ عِیسَى إِذَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ فَاذْهَبْ إِذَا شِئْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ فَخَرَجْ

ی یْطَانُ فِی خَلَدِي َأنَّهُ لَا یَنْبَغِیَعْبَثُ بِهَا وَ قَدْ كَانَ أَْوقَعَ الشَّ« 1» یَدَیْهِ حِنْطَةٌ مَقْلُوَّةٌ عَلَى مَا قَدَرْتُ عَلَیْهِ فَلَمَّا كَانَ فِی الْمَنْزِلِ الْآخَرِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُتَّكٍ وَ بَیْنَ

شُونَ فِی الْأَسْواقِ وَ كُلُّ جِسْمٍ إِنَّ لَنَا بِالرُّسُلِ أُسْوَةً كَانُوا یَأْكُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ یَمْفَأَنْ یَأْكُلُوا وَ یَشْرَبُوا إِذْ كَانَ ذَلِكَ آفَةً وَ الْإِمَامُ غَیْرُ مَئُوفٍ فَقَالَ اجْلِسْ یَا فَتْحُ 

مَا رُكِّبَ فِی ذَاتِ مَنْ جَسَّمَهُ الْوَاحِدُ  جُزْ ابْتِنَاؤُهُ وَ لَمْ یَتَزَایَدْ وَ لَمْ یَتَنَاقَصْ مُبَرَّأً مِنْ ذَاتِهِالِقَ الرَّازِقَ لِأَنَّهُ جَسَّمَ الْأَجْسَامَ وَ هُوَ لَمْ یُجَسَّمْ وَ لَمْ یَ مَغْذُوٌّ بِهَذَا إِلَّا الْخَ

رَّءُوفُ الرَّحِیمُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ءِ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ المْ یُولَدْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ مُنْشِئُ الْأَشْیَاالْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ یَلِدْ وَ لَ

كِنَّهُ فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ  وَ لَا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَ لَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَأِ وَ لَ لَمْ یُعْرَفِ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِعَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِیراً لَوْ كَانَ كَمَا وَصَفَ

 .ءٌ یُرَى وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاًجَسَّمَهُ وَ شَیَّأَ الْأَشْیَاءَ إِذْ كَانَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْ
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د در محشر و از امام باقر ع روایتی طوالنی نقل شده است كه وضعیت كافر حقیقی از لحظه مرگ تا عالم قبر و ورو( 3

 د. دهنوضعیتش در جهنم را توضیح می یتانها

( 1)حدیث 349گذشت؛ و در جلسه  hajj-http://yekaye.ir/al-22-21/ (3حدیث) 326ی از این حدیث در جلسههایفراز

20-90-aladb-http://yekaye.ir/al/   آخرین مرحله استقرار كافر در جهنم بیان شد. اولین مرحله ورود او در خود جهنم بدین

 بیان است:

حم الراحمین به گویند: ای بدبخت! چگونه بر تو رحم كنیم در حالی كه اركنید؛ میآنگاه كافر گوید: آیا به من رحم نمی

 تو رحم نكرده است. آیا اذیت شدی؟

 ر زیاد!گوید بسیامی

 گویند: بدبخت! پس چگونه خواهی بود وقتی كه در آتش بیفتی؟!می

ای كاش »گویند كند؛ آنجاست كه میزند كه او به اندازه هفتاد هزار سال سقوط میای به سینه او میای ضربهآنگاه فرشته

 (66)احزاب/« نمودیم.بردیم و از رسولش اطاعت میخدا را فرمان می

افتد كه سنگی در سمت راستش و شیطانی در سمت چپ اوست؛ آن سنگ، گوگردی از آتش است كه بر به جایی می

به مقیاس ذراع  –ای ضخامتش چهل ذراع است كشد و خداوند هفتاد پوسته برای او قرار داده كه هر پوستهصورتش شعله می

هایی از ذراع است و بین هر پوسته و پوسته دیگر، مارها و عقربو بین هر دو پوسته چهل  –كند ای كه او را عذاب میفرشته

نام كوهی است در نزدیكی  –هایش همچون كوه ورقان آتش است؛ و نیز هیوالیی از آتش كه سرش همچون كوهی عظیم و ران

هایی از آتش در آن هایش همچون چاهی است كه بین آنها پردهو گوش كِشد،و لبش از لب فیل بزرگتر، كه او را می –مدینه 

گذارد تا اینكه برایش هفتاد زنجیر رسد و در این بین، چیزی را سالم باقی نمیاش میور است، و آتش از پشت او به سینهشعله

هایی است به اندازه قطرات باران كه ( و از این ذراع تا آن ذراع حلقه32شود كه هر زنجیری هفتاد ذراع است )حاقه/آماده می

 ای از آنها بر كوههای زمین گذاشته شود آن را ذوب خواهد كرد.قهاگر حل

 (50)ابراهیم/« گیرداست و آتش صورتهایشان را دربرمی»از آتش « جامه از قطران ]= قیر مذاب[»فرمود: و برایش هفتاد 

بر پاهایش  ای از آتش در آنجاست وو برایش سرپوشی از آتش است و هیچ جایی از پیكرش نیست مگر اینكه حلقه

باشد، و در سرش سیصد و شصت سوراخ زده ور میزنجیری از آتش و بر سرش تاجی از آتش است كه شصت ذراع شعله

هایش آید تا حدی كه بر شانهزند به طوری كه مغزش به جوش میشود كه از هر سوراخی دودی از هر جانب بیرون میمی

سازد آن گونه كه تیر گردد كه عرصه را بر او تنگ میع متعفنی سرازیر میگردد و از آن سیصد و شصت جوی از مایروان می

شان شان و از بوها و شدت سیاهی و فریاد و نعره و غیظ و تعفنشود؛ و از شدت تنگنای جایدر تیردان به تنگی گذاشته می

؛ گوشت خود را ن گربه و عقابروید همچون ناخهایی برایش میرسد؛ و ناخنشود و جانشان به لب میرویشان سیاه می

 ای غیر از این ندارد.نوشد، خوردنی و نوشیدنیبُرَد و خونش را میخود را می  خورد و استخوانمی

 كوبد ....ای بر سینه او میآنگاه فرشته

http://yekaye.ir/al-hajj-22-21/
http://yekaye.ir/al-balad-90-20/
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 362-361اإلختصاص، ص

 نِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:عَنْ جَابِرِ بْ سَعِیدُ بْنُ جَنَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَوْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِیُّ

 ...إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْكَافِر

یَقُولُ أَشَدَّ كَ هَذَا قَالَ فَرْحَمَُك أَرْحَمُ الرَّاِحمِینَ أَ فَیُؤْذِییَقَالَ فَیَقُولُ أَ مَا تَرَْحمُونِّی قَالَ فَیَقُولُونَ یَا شَقِیُّ كَیْفَ نَرْحَُمكَ وَ لَا 

عَامٍ قَالَ  فَعُهُ الْمَلَكُ فِی صَدْرِهِ دَفْعَةً فَیَهْوِی سَبْعِینَ أَلْفَالْأَذَى قَالَ فَیَقُولُونَ یَا شَقِیُّ وَ كَیْفَ لَوْ قَدْ طَرَحْنَاكَ فِی النَّارِ قَالَ فَیَدْ

ارٍ یَشْتَعِلُ فِی رٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ شَیْطَانٌ عَنْ یَسَارِهِ حَجَرُ كِبْرِیتٍ مِنْ نَطَعْنَا الرَّسُولَا قَالَ فَیَقْرِنُ مَعَهُ حَجَفَیَقُولُونَ یا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَ 

لْجِلْدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً اذِی یُعَذِّبُهُ وَ بَیْنَ الْجِلْدِ إِلَى بِذِرَاعِ الْمَلَكِ الَّ وَجْهِهِ وَ یَخْلُقُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ جِلْداً كُلُّ جِلْدٍ غِلْظَتُهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً

 وَ هَُو جَبَلٌ  انَسُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِیمِ وَ فَخِذَاهُ مِثْلُ جَبَلِ وَِرقَوَ بَیْنَ الْجِلْدِ إِلَى الْجِلْدِ حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ مِْن نَارٍ وَ دِیدَانٌ مِنْ نَارٍ رَأْ

لنَّارُ مِنْ دُبُرِهِ عَلَى اوضَانِ بَیْنَهُمَا سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ تَشْتَعِلُ قَدِ أَطْلَعَتِ بِالْمَدِینَةِ مِشْفَرُهُ أَطْوَلُ مِنْ مِشْفَرِ الْفِیلِ فَیَسْحَبُهُ سَحْباً وَ أُذُنَاهُ عَضُ

لَى الذِّرَاعِ حَلَقٌ إِلْسِلَةً لِلسِّلْسِلَةِ سَبْعُونَ ذِراعاً مَا بَیْنَ الذِّرَاعِ حَتَّى یُبَدَّلَ لَهُ سَبْعُونَ سِفُؤَادِهِ فَلَا یَبْلُغُ درین سامهما ]دُوَیْنَ بُنْیَانِهِمَا[ 

وُجُوهَهُمُ   وَ تَغْشىالًا مِنْ قَطِرانٍ مِنْ نَارٍهَا قَالَ وَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ سِرْبَ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ لَوْ وُضِعَتْ حَلْقَةٌ مِنْهَا عَلَى جِبَالِ الْأَرْضِ لَأَذَابَتْ 

أْسِهِ تَاجٌ سِتُّونَ رَیهِ حَلْقَةٌ مِنْ نَارٍ َو فِی ِرجْلَیْهِ قُیُودٌ مِنْ نَارٍ عَلَى النَّارُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ وَ لَیْسَ فِی جَسَدِهِ مَوْضِعُ فِتٍْر إِلَّا وَ فِ

مَاغُهُ حَتَّى  النَّقْبِ الدُّخَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ قَدْ غَلَى مِنْهَا دِارٍ قَدْ نُقِبَ رَأْسُهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّینَ نَقْباً یَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَذِرَاعاً مِنْ نَ 

مِنْ ضِیقِ مَنَازِلِهِمْ ضِیقُ عَلَیْهِ مَنْزِلُهُ كَمَا یَضِیقُ الرُّمْحُ فِی الزُّجِّ فَیَ  یَجْرِیَ عَلَى كَتِفَیْهِ یَسِیلُ مِنْهَا ثَلَاثُمِائَةِ نَهَرٍ وَ سِتُّونَ نَهَراً مِنْ صَدِیدٍ

 لَهَا أَظْفَارٌ تُنَتْنِهَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَ عَظُمَتْ دِیدَانُهُمْ فَیَنْبُ عَلَیْهِمْ وَ مِنْ رِیحِهَا وَ شِدَّةِ سَوَادِهَا وَ زَفِیرِهَا َو شَهِیقِهَا وَ تَغَیُّظِهَا وَ

 ...فِی صَدْرِهِ دَفْعَةً  هُ لَیْسَ لَهُنَّ مَأْكَلٌ وَ لَا مَشْرَبٌ غَیْرُهُ ثُمَّ یُدْفَعُكَأَظْفَارِ السِّنَّوْرِ وَ الْعِقْبَانِ تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَ تَقْرِضُ عِظَامَهُ وَ تَشْرَبُ دَمَ

 تدبر

 «انَا الرَّسُولَأَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْ تَنایلَ ای قُولُونَیارِ النَّ یتُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ وْمَی» (1

( یكبار دیگر بر این دستور 48این سوره با دستور به اطاعت نكردن از كافران و منافقان شروع شد و در اواسط سوره )آیه

ز دستور دادیم از وحی )خدا و رسول( كند كه اگر ما چنان دستوری دادیم و نیتاكید كرد. اكنون در اواخر سوره، تاكید می

-137و همچنین منافقان، كه در حقیقت كافر )نساء/ -( به این جهت است كه خود همین كافران نیز 36و  3پیروی كنید )آیه

د فهمنشوند و میدر پایان كار در آتش جهنم زیر و رو می -(682؛ توبه/1401مثال نساء/) اند( و همنشینان كافران در جهنم138

 كردند.مهمترین مشكلشان در زندگی دنیا همین بوده كه خدا و رسولش را اطاعت نمی

 

 «النَّارِ یتُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ وْمَی( »2

 عبارت است از:« تقلب وجوه در آتش»به معنای زیر و رو شدن است؛ اما مقصود از « تقلب»

                                                      
 جَهَنَّمَ جَمیعاً  إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقینَ وَ الْكافِرینَ فی.  1

 هُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقیمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها هِیَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللَّ.  2
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؛ 583، ص8البیان، جزرد و سیاه و پریشان و ... شدن. )مجمعالف. در اثر عذاب، از حالی به حال دیگر درآمدن؛ یعنی 

 (346، ص16المیزان، ج

ب. در جهات مختلف در معرض آتش قرار گرفتن، به طوری كه همه جایش بسوزد، مانند گوشتی كه برای كباب شدن 

اشرف اعضای « وجه»اه یا چون ( و آنگ346، ص16؛ المیزان، ج583، ص8البیان، جكنند. )مجمعكامل دائما آن را زیر و رو می

گیرد؛ دهد كه به طریق اولی، كل وجود وی در معرض آتش قرار میبیند نشان میانسان است، وقتی او این گونه حرارت می

دهنده این است كه همه اشاره كرده، نشان« عذاب شدن در همه جهات»( ویا چون با این تعبیر، به 507، ص8ج)البحر المحیط، 

 (517در باد، ص ستادهی)ادر عذاب خواهد بود.  هستی آنان

 (507، ص8جج. سرنگون به آتش در افتادن )البحر المحیط، 

 (517كننده بودن عذاب جهنم )ایستاده در باد، صد. بیان شدت دردناك و ناراحت

 ه. ...

 

 «اهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَأَطَعْنَا اللَّ تَنایلَ ای قُولُونَیالنَّارِ  یتُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ وْمَی( »3

های آخرت تجسم اعمال دنیوی افراد است؛ آنگاه این كه وجوه آنها در عذاب زیر و رو اگر به یاد داشته باشیم كه عذاب

 خواهد بگوید:شود میمی

این وضعیت  اند؛ یعنی تالش و كششی كه آنها را دائما درالف. آنان امروز هم در همین حال از این رو به آن رو شدن

 (518برد. )ایستاده در باد، صباطلشان بیشتر فرو می

اند كه ظاهر و باطنشان یكی باشد؛ بلكه افرادی دورو و بلكه چند رو هایی یك رو ]= رو راست[ نبودهب. آنان انسان

 شدند.اند؛ و با مردم و با دین خدا با وجوه مختلف روبرو میبوده

 ج. ...

 

 «أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُوال تَنایلَ ای قُولُونَی( »4

تفسیر )سودى ندارد.  ؛ اما دیگرخواهد بود شانو رسول آرزوى اطاعت از خداو  شوندمىو پشیمان غافالن در قیامت بیدار 

 (407، ص9نور، ج

 

 « أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا»( 5

اطاعت از ؛ و كردآله عالوه بر ابالغ فرمان الهى، خود نیز دستوراتى را براى مردم صادر مىپیامبر اكرم صلى اللَّه علیه و 

 (407، ص9تفسیر نور، ج) خدا به همراه اطاعت از رسول كارساز است.
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 نکته تخصصی تفسیری

دهد كه ما با دو نوع اطاعت ان مینش( «الرَّسُولَاأَطَعْنَا اللَّهَ وَ توانست بفرماید اینكه كلمه اطاعت را تكرار كرد )با اینكه می

بالغ دارد، ادهد دو گونه است؛ یكی دستوراتی كه فقط نقش ور به رو هستیم و به تعبیر دیگر، دستوراتی كه رسول خدا می

شرایط مور مومنان در ایعنی دستور مستقیم خداوند است، كه مثال در قرآن به ما رسانده است؛ و دوم دستوراتی كه او برای اداره 

 (520-519االجراست. )ایستاده در باد، صكند؛ و این دستورات نیز همانند دستورات اول الزمخاص زندگی صادر می

یگری است بر اینكه این دستورات دوم، دستورات د( نیز دلیل 59)نساء/« أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُم»آیه 

ر اطاعت داست، چرا كه در آنجا هم دو اطاعت است و  –به عنوان حاكم جامعه دینی  -در شده از پیامبر ص حكومتیِ صا

 االمر را یكجا مطرح كرده است.دوم، پیامبر و اولی

 

 8/7/1396      الَیالسَّب فَأَضَلُّونَا كُبَراءَنا وَ  سادَتَنا أَطَعْنا إِنَّا رَبَّنا قالُوا وَ   67 هیآ (33احزاب )سوره ( 555

 ترجمه

 كشاندند؛ مان فرمان بردیم، پس ما را از راه ]راست[ به گمراهیو گفتند: پروردگارا ! ما از سركردگان و بزرگان

 1اختالف قرائات

 حدیث

ده جمع ش یمحضر امام رضا ع مشرف شده بودم و مردم ریغد دیروز ع كباریكه  دیگویم یمحمد بن عمر طرسوس( 1

از جمله فرمود  روز سخن گفت نیا لتیداد كه منزل ببرند واز فض ییاینگه داشت و به همه هدا یافطار یبودند و همه را برا

ان حكومت اند كه در زمكرده تیع روا نیكه پدرم از پدرشان امام صادق ع از پدرشان امام سجاد ع از پدرشان امام حس

نبر رفتند مساعت از طلوع روز گذشته بود كه حضرت  5حدود  د،یبا روز جمعه مصادف گرد ریغد دیع یع روز نیرالمومنیام

 بدین بیان كه ... خواندند یاو خطبه

 [هایی داردشروع كردند به معرفی این روز و اینكه چه اتفاقاتی در آن افتاده و چه فضیلت از آن خطبه فرازی در] 

و این روز چنان است؛ پس خود را در محضر خدای عز و جل ببینید، و فرمود: این روز چنین است و همین طور می

تقوای الهی در پیش گیرید، و به او گوش دهید، و از او اطاعت كنید، و از مكر برحذر باشید، و به او خدعه نزنید، و باطن 

به وحدت او و اطاعت از  خویش را تفتیش كنید، و با دو پهلو سخن گفتن حقیقت را مخفی نكنید، و به خداوند با اذغان

                                                      
 بصره ]اما نه خود ابوعمرو[ یسهل، و اهال ،یعامر(، حسن، ابورجاء، قتاده، سلما :  جمهور/ شام )ابنسادَتَنا / ساداتَن.  1

یاس. و قرأ الحسن، و أبو قرأ الجمهور: سادَتَنا، جمعا على وزن فعالت، أصله سودة، و هو شاذ فی جمع فیعل، فإن جعلت جمع سائد قرب من الق و

بنی هاشم و  لیاتاس، كسوقات و مواامر، و العامة فی الجامع بالبصرة: ساداتنا على الجمع باأللف و التاء، و هو ال ینقرجاء، و قتادة، و السلمی، و ابن ع

 (507، ص8سادته. )البحر المحیط، ج

 (582، ص8بغیر ألف )مجمع البیان، ج« سادَتَنا»ابن عامر و یعقوب و سهل ساداتنا باأللف و كسر التاء و الباقون  قرأ
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(، و گمراهی، 10)ممتحنه/« دبه پیوندهاى كافران متمسّك نشوی»كسانی كه به شما دستور پیروی از آنها را داده تقرب جویید، و 

شما را از مسیر اصلی منحرف نكند كه از راه رشد بازمانید با پیروی از كسانی كه گمراه شدند و گمراه كردند، كه خداوند متعال 

مان فرمان بردیم، پس ما را از راه ]راست[ ما از سركردگان و بزرگان»ز قول گروهی كه از آنان با مذمت یاد كرده، فرموده است ا

خیزند، ضعیفان هنگامى كه آنها در میان آتش با هم به محاجّه و ستیز برمىو »( و نیز فرمود 67)احزاب/« به گمراهی كشاندند

. كننده بخشى از آتش از ما توانید بودرو شما بودیم، پس آیا شما دفعاند گویند: همانا ما دنبالههبه كسانى كه استكبار ورزید

 «كردیم...كرد حتما شما را هدایت میگویند اگر خدا ما را هدایت می

aaraf-http://yekaye.ir/al-گذشت  1حدیث 256پردازد )كه این توضیح در جلسهسپس به توضیح حقیقت استكبار می

 یابد.( و خطبه ادامه می /36-7

 756، ص2مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج

لْحَاجِبُ فِی ا الْخُرَاسَانِیُّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِیِّ قَالَ حَدَّ

سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا  رُونَ أَبُو عُمَرَ الْمَرْوَزِیُّ وَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِینَشَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ هَا

سَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى تَیْنِ وَ قَدْ بَلَغَ التِّسْعِینَ أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَمَرَ الطَّرَسُوسِیُّ ِطُوسَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَالْفَیَّاضُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُ

بِرَّ وَ الصِّلَاتِ وَ وَ قَدْ قَدَّمَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ الطَّعَامَ وَ الْ لْإِفْطَارِالرِّضَا ع فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ خَاصَّتِهِ قَدِ احْتَبَسَهُمْ لِ 

الِهَا قَبْلَ رَّسْمُ بِابْتِذَاشِیَتِهِ وَ جُدِّدَتْ لَهُ آلَةٌ غَیْرُ الْآلَةِ الَّتِی جَرَى الالْكِسْوَةَ حَتَّى الْخَوَاتِیمَ وَ النِّعَالَ وَ قَدْ غَیَّرَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَ َأحْوَالِ حَ

اقِرُ قَالَ حَدَّثَنِی دِی أَبِی قَالَ حَدَّثَنِی جَدِّی الصَّادِقُ قَالَ حَدَّثَنِی الْبَیَوْمِهِ وَ هُوَ یَذْكُرُ فَضْلَ الْیَوْمِ وَ قِدَمَهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ ع حَدَّثَنِی الْهَا

لَى خَمْسِ عَالْمُؤْمِنِینَ ع اْلجُمُعَةُ وَ الْغَدِیرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ   قَالَ اتَّفَقَ فِی بَْعضِ سِنِی أَمِیرِسَیِّدُ الْعَابِدِینَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَیْنُ

 ... سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِكَ الْیَوْمِ فَحَمِدَ اللَّه

 جَلَّ َو اتَّقُوهُ َو اسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوهُ وَ احْذَرُوا الْمَكَْر وَ لَا تُخَادِعُوهُ َو فَلَمْ یَزَلْ ع یَقُولُ هَذَا یَوْمُ هَذَا یَوْمُ فَرَاقِبُوا اللَّهَ عَزَّ وَ 

وَ لَا یُجَنِّحُ  «الْكَوافِرِوَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ » مَنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُطِیعُوهُفَتِّشُوا ضَمَائِرَكُمْ وَ لَا تُوَارِبُوهُ وَ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِتَوْحِیدِهِ َو طَاعَةِ 

إِنَّا »مِنْ قَائِلٍ فِی طَائِفَةٍ ذَكَرَهُمْ بِالذَّمِّ فِی كِتَابِهِ بِكُمُ الْغَیُّ فَتَضِلُّوا عَنْ سَبِیلِ الرَّشَادِ بِاتِّبَاعِ أُولَئِكَ الَّذِینَ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا قَالَ اللَّهُ عَزَّ 

وَ إِْذ یَتَحاجُّونَ فِی النَّاِر »وَ قَالَ تَعَالَى  «ا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیراًأَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَن

 1... «ءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَیْناكُمْمُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَیْفَیَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ 

 

 2( امیرالمومنین ع در فرازی از خطبه قاصعه فرمودند:2

                                                      
ا إِلَى مُتَابَعَتِهِ وَ الْقُرْآنُ یَنْطِقُ مِنْ هَذَا عَنْ كَثِیرٍ أَنْ تُدَبِّرَهُ مُتَدَبِّرٌ أَ فَتَدْرُونَ الِاسْتِكْبَارُ مَا هُوَ هُوَ تَرْكُ الطَّاعَةِ لِمَنْ أُمِرُوا بِطَاعَتِهِ وَ التَّرَفُّعُ عَلَى مَنْ نَدَبُو.  1

 ...زَجْرَهُ وَ وَعْظَه

room-http://yekaye.ir/ar-30- 1حدیث 58و در جلسهhttp://yekaye.ir/momenoon-23-78/  3، تدبر7جلسه در ایی از این خطبهفرازه.  2

 2حدیث 350و جلسهhegr-http://yekaye.ir/al-15-39/  1، حدیث278و جلسه aaraf-http://yekaye.ir/al-7-13/  1، حدیث233جلسه 42/  
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نَسَب  وورزیدند شان تكبر پس برحذر باشید، برحذر باشید از اطاعت از سركردگان و بزرگانتان، آنانی كه به خاطر حَسَب

ویش انكار نسبت دادند، و بر نعمت خدا در حقّ خ پروردگارشاننژاد خویش را برتر دیدند، و امور زشت و ناپسند به  و

 بر نعمتهاى او. او و چیره شدنبا قضاى  از باب ستیزورزیدند، 

  جاهلیّت. تفاخرند و ستونهاى فتنه و شمشیرهاى اهاى عصبیّتپس آنان پایه

  !نورزید او بر خودتان حسادت فضلو به  !و با نعمتهایى كه به شما داده مستیزیدر پیش گیرید تقوای الهی د پس،

در آمیختید، تان كدورتشان را با صفایتان نوشیدید و مرضشان را به سالمتیكه  ، همانانو ناپاك گوهران را پیروى مكنید

های مَركَبان را آن اند و مالزمان عصیان. ابلیسبنیان فسقاساس و حالى كه آنان در و باطلشان را در حقّ خود داخل كردید، 

و  ان را بدزددعقلتتا  گمراهى ساخت، و سپاهى كرد كه بدیشان بر مردمان تواند تاخت، و ترجمانى كه به زبانشان سخن گوید

 د.قرار ده و زیر پا و ابزار دست خود تیر هدفشما را تا  در دیدگانتان در آید، و در گوشتان بدمد،

 192البالغه، خطبهنهج

 و من خطبة له ع تسمى القاصعة

لْهَجِینَةَ عَلَى رَبِّهِمْ اوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَْوقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ الَّذِینَ تَكَبَّرُ... 

رْكَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُیُوفُ [ الْعَصَبِیَّةِ وَ دَعَائِمُ أَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ ]آسَاسِ هَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآلَائِهِ فَوَ جَاحَدُوا اللَّ 

لَّذِینَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ اوَ لَا تُطِیعُوا الْأَدْعِیَاءَ   لَا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداًوَلَیْكُمْ أَضْدَاداً اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَ

مْ إِبْلِیسُ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ اتَّخَذَهُ [ الُْفسُوقِ وَمْ أَسَاسُ ]آسَاسُكَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِی حَقِّكُمْ بَاِطلَهُمْ وَ هُ

فْثاً فِی أَسْمَاعِكُمْ نَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولًا فِی عُیُونِكُمْ وَ مَطَایَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ یَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً یَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَ

 ...لِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ یَدِهِفَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْ 

 

ارث مریض بود ای از شیعیان بر امیرالمومنین ع وارد شدند و حگوید: حارث همدانی همراه با عده( اصبغ بن نباته می3

و فرمودند:  -تو او در دیدگان ایشان منزلتی داش –آمد. امیرالمومنین ع به او رو كردند و به زحمت و كشان كشان راه می

 چطوری؟

شوند ات حاضر میهای همین اصحابی كه دم درب خانهگذرد؛ و نزاعگفت: یا امیرالمومنین! روزگار بر من سخت می

 ناراحتی و حزنم را افزوده است.

 فرمود: در چه نزاع دارند؟

پوید و دیگری اط میبا غلو راه افرای كه پیش از تو بوده است. یكی گفتم: درباره مقام تو ]بعد از پیامبر ص[، و آن بلیه

 هدارد.داند اقدام كند یا دست نگآید ]= عقب مانده[؛ و دیگری در شك و حیرت است نمیرویی است كه در پی میمیانه

                                                      
 /1-96-alaq-alhttp://yekaye.ir/29-3/  3حدیث 400و جلسه-ankaboot-http://yekaye.ir/al 4، حدیث480و جلسه -http://yekaye.ir/al

14-68-qalam/ گذشت. 
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انها برگردند؛ فرمود: كافی است ای برادر همدانی! همانا بهترین شیعه من آن جماعت یكدل وسطند، كه اهل غلو باید بد

 ها به ایشان برسند.هماندو عقب

 بخشیدی.زدودی و ما در كارمان بصیرتی میگفت: پدر و مادرم به فدایت! ای كاش این شك را از قلوب ما می

ا آیه و نشانه حق فرمود: صبر كن! تو كسی هستی كه امر بر تو مشتبه شده! همانا دین خدا، نه با رجال و بزرگان، بلكه ب

 ا اهلش را بشناسی...شود؛ حق را بشناس تشناخته می

 كنند به معرفی شخصیت خود و جایگاه و نسبتی كه با حق دارند[]سپس حضرت شروع می

 5-3ص األمالی )للمفید(، ؛627-625األمالی )للطوسی(، النص، ص

لَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْكِنْدِیُّ الْعَطَّارُ بِالْكُوفَةِ وَ غَیْرِهِ، قَامَهْدِیٍّ  أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ

: دَخَلَ بَاتَةَ، قَالَحٍ، عَنْ أَبِی خَاِلدٍ الْكَابُلِیِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُعَلِیِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ طَرِیفٍ الْحُجْرِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِ

 -عْنِی الْحَارِثَیَ -لَامُ( فِی نَفَرٍ مِنَ الشِّیعَةِ وَ كُنُْت فِیهِمْ، فَجَعَلَالْحَارِثُ الْهَمْدَانِیُّ عَلَى أَمِیرِ اْلمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالٍِب )عَلَیْهِ السَّ 

نْهُ مَنْزِلَةٌ، فَقَالَ: كَیْفَ مِیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( وَ كَانَتْ لَهُ انَ مَرِیضاً، فَأَقْبَلَ عَلَیَتَأَوَّدُ فِی مِشْیَتِهِ وَ یَخْبِطُ الْأَرْضَ بِمِحْجَنِهِ وَ كَ

 صُومَتُهُمْ قَالَ:خُصْحَابِكَ بِبَابِكَ. قَالَ: وَ فِیمَ راً وَ غَلِیلًا اخْتِصَامُ أَتَجِدُكَ، یَا حَارِثُ قَالَ: نَالَ الدَّهْرُ مِنِّی یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ، وَ زَاَدنِی أُوَا

: فَحَسْبُكَ یَا أَخَا تَرَدِّدٍ مُرْتَابٍ لَا یَدْرِی أَ یُقْدِمُ أَوْ یُحْجِمُ. قَالَالٍ، وَ مِنْ مُتَفِی شَأْنِكَ وَ الْبَلِیَّةِ مِنْ قِبَلِكَ، فَمِنْ مُفْرِطٍ غَالٍ وَ مُقْتَصِدٍ 

 هِمْ یَلْحَقُ التَّالِی.بِا إِنَّ خَیْرَ شِیعَتِی النَّمَطُ الْأَوْسَطُ، إِلَیْهِمْ یَرْجِعُ الْغَالِی، وَ هَمْدَانَ، أَلَ

إِنَّكَ امْرُؤٌ مَلْبُوسٌ الرَّیْنَ عَنْ قُلُوبِنَا، وَ جَعَلْتَنَا فِی ذَلِكَ عَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ أَمْرِنَا قَالَ: قَدْكَ، فَ -فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی -قَالَ: لَوْ كَشَفْتَ

 1..عَلَیْكَ، إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، بَلْ بِآیَةِ الْحَقِّ، فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ.

 تدبر

 «الَ یإِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »1

 (408، ص9تفسیر نور، جت. )ى پشیمانى اسجامعه، مایه ]و سركردگان[ كوركورانه از بزرگان و پیروی تقلید

                                                      
نَتْ لَهُ حَصَانَةٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، أَلَا إِنِّی أَحْسَنُ الْحَدِیثِ، وَ الصَّادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ، وَ بِالْحَقِّ أُخْبِرُكَ فَأَرِعْنِی سَمْعَكَ، ثُمَّ خَبِّرْ بِهِ مَنْ كَایَا حَارِ، إِنَّ الْحَقَّ .  1

 الْآخِرُونَ، أَلَا وَ أَنَا آدَمُ بَیْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ، ثُمَّ إِنِّی صَدِیقُهُ الْأَوَّلُ فِی أُمَّتِكُمْ حَقّاً، فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَ نَحْنُعَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ، وَ صَدِیقُهُ الْأَوَّلُ، قَدْ صَدَّقْتُهُ وَ 

سِرُّهُ، أُوتِیتُ فِیهُِم الْكِتَابَ وَ فَصَْل الْخِطَابِ، وَ عِلْمَ الْقُرُونِ وَ الْأَسْبَابِ، وَ اسْتُودِعُْت  وَ خَالِصَتُهُ وَ صِنْوُهُ، وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ، وَ صَاحِبُ نَجْوَاهُ وَ -یَا حَارِ -خَاصَّتُهُ

لَیْلَةِ الْقَدْرِ نَفْلًا، وَ إِنَّ ذَلِكَ لَیَجْرِي لِی وَ لِمَنْ اسْتُحْفِظَ بِ -َأوْ قَالَ: أُمْدِدْتُ -أَلْفَ مِفْتَاحٍ یَفْتَحُ كُلُّ مِفْتَاحٍ أَلْفَ بَابٍ یُفْضِی كُلُّ بَابٍ إِلَى أَلْفِ أَلْفِ عَهْدٍ، وَ أُیِّدْتُ

بَرَأَ النَّسَمَةَ، وَلِیِّی وَ عَدُوِّي فِی لَیَعْرِفُنِی، وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ  -یَا حَارِ -مِنْ ذُرِّیَّتِی مَا جَرَى اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ حَتَّى یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها. وَ أُبَشِّرُكَ

قُولُ: هَذَا اسَمَةُ، یَا مَوْلَايَ قَالَ: مُقَاسَمَةُ النَّارِ، أُقَاسِمُهَا قِسْمَةً صِحَاحاً، أَمَوَاطِنَ شَتَّى، لَیَعْرِفُنِی عِنْدَ الْمَمَاتِ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ. قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الْمُقَ

 وَلِیِّی، وَ هَذَا عَدُوِّي.

تُ دِي، فَقَالَ: لِی وَ اشْتَكَیْیَدِكَ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( بِیَبِثُمَّ أَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( بِیَدِ الْحَارِثِ وَ قَالَ: یَا حَارِ، أَخَذْتُ 

تَ یَا عَلِیُّ بِحُجْزَتِی، وَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ )تَعَالَى(، وَ أَخَذْتَ أَنْ - بِحُجْزَةٍ، یَعْنِی عِصْمَةًأَوْ -لِی: إِنَّهُ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَخَذْتُ بِحَبْلٍ إِلَیْهِ حَسَدَ قُرَیْشٍ وَ الْمُنَافِقِینَ 

 مِنْ طَوِیلَةٍ، أَنْتَ مَعَ مَنْ هِ، وَ مَا یَصْنَعُ نَبِیُّهُ بِوَصِیِّهٍ، خُذْهَا إِلَیْكَ یَا حَارِ قَصِیرَةً كَ، وَ أَخَذَ شِیعَتُكُمْ بِحُجْزَتِكُمْ، فَمَا ذَا یَصْنَعُ اللَّهُ بِنَبِیِّ أَخَذَتْ ذُرِّیَّتُكَ بِحُجْزَتِ

 قِیتُ الْمَوْتَ أَوْ لَقِیَنِی.: مَا أُبَالِی وَ رَبِّی بَعْدَ هَذَا، مَتَى لَ -مَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ جَذْلًاوَ قَا -قَالَهَا ثَلَاثاً. فَقَالَ الْحَارِثُ -أَوْ قَالَ: مَا اكْتَسَبْتَ -أَحْبَبْتَ، وَ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ
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 «الَ یوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »2

ز بزرگان كند كه آنها ادهد به پیروی نكردن از كافر و منافق؛ اینجا از قول این جهنمیان نقل میاز ابتدای سوره هشدار می

 كردند.و سركردگانشان اطاعت می

ز مصادیق اتوان نتیجه گرفت: اگر اطاعت از بزرگان و سركردگان، صرفا به خاطر شهرت و قدرت آنان باشد مصداقی می

 اطاعت از كافر و منافق است.

 تبصره

ای شده، از بزرگ و سركردههركس گمراه »خواهد رویكرد آنارشیستی را ترویج كند و بگوید توجه شود كه این آیه نمی

چرا كه دست كم خود پیامبر ص در مدینه، بزرگ «! ای اطاعت كرداطاعت كرده است و در نتیجه نباید از هیچ بزرگ و سركرده

خواهد تذكر دهد كه اطاعت كردن از و سركرده مسلمانان بود و اطاعت از او را در همین آیات قبل واجب شمرد؛ بلكه می

و منطق دیگری )غیر از شهرت و قدرت شخصی كه قرار است اطاعت شود( داشته باشد؛ و به صرف شهرت  كسی، باید دلیل

های توان اطاعت كرد. به تعبیر امیرالمومنین، بزرگان، معیار تشخیص حق نیستند، بلكه ابتدا باید حق را با نشانهو قدرت نمی

 (3قت است. )حدیثخودش شناخت و از روی آن تشخیص داد چه كسی اهل حق و حقی

 تاملی در جامعه خویش

ها، واقعا بزرگان ]البته بزرگان در دید هریك متفاوت آیا ما در جامعه خود، خواه در میان قشر سنتی و خواه در میان مدرن

 دانیم یا حق را معیار احترام و بزرگی افراد؟است[ را معیار حق می

 از افراد، بیشتر تابع شهرت و قدرت آنها نیست؟ به تعبیر دیگر، آیا در بسیاری از موارد، پیروی

مثال آیا همین كه بسیاری از افراد، بیشتر بر اساس موضع جناحی كه طرفدارش هستند ]و در واقع، موضع بزرگان آن 

 كنند؛جناح[، به قضاوت درباره وقایع اقدام می

اصطالح روشنفكر هستند و هنگام بحث با آنها بهیا اینكه حتی در فضاهای روشنفكری، بسیاری از افراد پیرو این یا آن 

 كند؛صرف استناد به سخنان آن شخص، برای قانع كردن این افراد كفایت می

 شود؛های مجازی صرف استناد به كالم بزرگان برای نشر آن كافی شمرده مییا اینكه در بسیاری از شبكه

 یا ...

 گیری و نظر بزرگان است تا خود حق؟فراد، معیار است، موضعدهنده این نیست كه آنچه برای اغلب اهمگی نشان

 

 «الَ یوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »3

 پیروی و مساله تقلید

 اگر پیروی از بزرگان و سركردگان بد است، آیا تقلید در مسائل شرعی مصداق آن نیست؟
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 پاسخ

بیان شد كه پیروی از بزرگان، زمانی بد است كه این پیروی صرفاً ناشی از بزرگی )شهرت و قدرت( آنان باشد؛  2در تدبر 

رود، مادام كه مراجعه به وی، مصداق رجوع اما اگر شخصی در یك زمینه تخصص دارد و جزء بزرگان آن عرصه به شمار می

 غیرمتخصص به متخصص است، امری كامال عقالیی است.

بزرگان آن عرصه شد، اما به خاطر شهرت و موقعیتی كه كسب كرد در اموری ای متخصص و جزءاگر كسی در عرصهبله، 

 تواند مصداق همین آیه قرار گیرد.كه به تخصص او ربطی ندارد سراغ او رفتیم، می

 تاملی در جامعه خویش

های یك سبك رایج پورنالیستی توسط رسانه ای شده است، امروزه به عنوانآیا این مساله، كه موجب جهنمی شدن عده

ها های این رسانهایم كه در مصاحبهشود؟ آیا همه ما بارها شاهد نبودهجمعی )اعم از مكتوب و تصویری( در پیش گرفته نمی

شود؟ یا برای حل فالن مشكل شهری سراغ مثال در عرصه سیاست و فرهنگ، از بازیگران سینما و فوتبال نظرخواهی می

 ها ابراز نظر كند؟زنند كه هركس مشهور شد در همه زمینهها به این دامن نمیروند؟ یا ...؟ آیا این رسانهیاستمداران نمیس

 

 «الَ یوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »4

درست و بجا باشد؛ پس چرا بسیاری از انسانها، صرفا بزرگی گوید تنها از موضعی پیروی كن كه عقل انسان به انسان می

 شمرند؟ و سركردگی )شهرت و قدرت( افراد را برای پیروی از وی كافی می

 توان به دالیل زیر اشاره كرد كه هریك ممكن است در مورد برخی افراد صادق باشد، و بكوشیم هیچیك از اینها نباشیم:می

گیرد، دایره اثرگذاری وی بر دیگران توسعه یافته و افراد بیشتری تحت نفوذ وی رار میبزرگان قالف. وقتی كسی جزء

 تری دارد!كنند اگر كسی بر افراد بیشتری اثرگذار است، حتما تشخیص درستها ناخودآگاه گمان میقرار دارند؛ و انسان

دارند به صاحبان قدرت ند و افراد دوستكگیرد، قدرت بیشتری در جامعه پیدا میبزرگان قرار میب. وقتی كسی جزء

 نزدیك شوند تا اینها هم از قدرت وی نصیبی ببرند.

اند، گویی هر كاری را تعداد بیشتری از انسانها انجام گیری بشدت تحت تاثیر دیگرانج. بسیاری از افراد در مقام تصمیم

 شمرند بیشترند.اد كسانی كه نظر وی را مهم میتر است؛ و بزرگان به خاطر شهرتی كه دارند، تعددهند آن كار درست

 د. ...

 

 «الَ یوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »5

ای دارند، بلكه دائما این شیوه زندگی را برای دیگران تبلیغ و تنها خود زندگی غافالنهای )=بزرگان و سركردگان( نهعده

پیكر تبلیغاتی كه زندگی بشر را اداره توان گفت امروز تمام دستگاه غولخوانند. و بسادگی میرا به پیروی از خویش می آنان

 (521دهند، نمونه ای روشن ار همین كبراء و سادات هستند. )ایستاده در باد، صهای او را شكل میها و آرمانكرده، ارزش
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 «الَ یا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّ؛ نَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُوالیَقُولُونَ یا لَیْتَنا أَطَعْ( »6

امی از كنند. كسی كه از خدا ]= حق و حقیقت محض[ و رسول او ]كسی كه پیناخواه از كسی اطاعت میانسانها خواه

طراقشان، آورد[ اطاعت نكند، از بزرگانی اطاعت خواهد كرد كه در پس ظاهر پرطمجانب حق و حقیقت محض برای انسان می

 گشایند.هیچ خبری نیست و راهی جز گمراهی جلوی پیش انسان نمی

 

 «الَ یوَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب( »7

 حکایت

ان بر گوید: همراه با جمعی از مصریصعصعة بن صوحان )از اصحاب خاص امیرالمومنین ع كه بسیار سخنور بود( می

گویی « این؟!»عثمان وارد شدیم. عثمان گفت: مردی از شما پا پیش بگذارد و سخن بگوید. مرا جلو فرستادند. عثمان گفت: 

 مرا زیادی جوان قلمداد كرد. 

موزش دیدن آماند و نه برای تو؛ بلكه معیارش تعلم و و دانش به سن باشد نه برای من سهمی میگفتم اگر معیار علم 

 است. 

 عثمان گفت: حرفت را بزن.

دهند دارند و زكات مىهمان كسانى كه چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مى»گفتم: بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 (41حج/) «و فرجام همه كارها از آنِ خداست. كر نهی نماینداز من، و به معروف امر كنندو 

 عثمان گفت: این كه در مورد ما نازل شده است.

 گفتم: پس به معروف امر كن و از منكر نهی نما.

 گفت: این سخن را بگذار و آنچه داری بیاور.

 گفتندنكه مىجز آ [و جرمى نداشتند]هاى خود به ناحق اخراج شدند آنان كه از خانه» بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ گفتم:

 ( و تا آخر آیه را خواندم.40)حج/...« پروردگارمان اهلل است 

 گفت: این هم كه در مورد ما نازل شده است.

 گفتم: پس به آنچه از خدا گرفتی به ما هم بده!

ست كه و اطاعت نمایید كه دست خدا با جماعت است و شیطان با كسی ا گفت: ای مردم! وظیفه شماست كه گوش كنید

 داند خدا كیست و نه اینكه خدا كجاست!تنهاست؛ پس به سخنان این فرد گوش ندهید كه این كسی است كه نه می

كه فردا بگوییم  شیمتو از ما انتظار داری كه چنان با« وظیفه شماست كه گوش كنید و اطاعت نمایید»اما اینكه گفتی  گفتم:

اما اینكه گفتی كه من  و« مان فرمان بردیم، پس ما را از راه ]راست[ به گمراهی كشاندندپروردگارا ! ما از سركردگان و بزرگان»

باس از: )اقت« پروردگار ما و پروردگار پدران در گذشته ما است»دانم خدا كیست، بدان كه خداوند كسی هستم كه نمی

 (14)فجر/« گاه استدر كمین»بدان كه خدا « خدا كجاست!»دانم كه گفتی كه من نمی( و این126صافات/

 پس عصبانی شد و دستور داد ما را بیرون كنند و درها را به رویمان ببندند.
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 2371األمالی )للطوسی(، ص

 

 

 9/7/1396               راًیكَب لَعْناً  الْعَنْهُمْ وَ الْعَذابِ مِنَ نِیضِعْفَ  آتِهِمْ رَبَّنا 68 هیآ (33احزاب )سوره ( 556

 ترجمه

 پروردگارا ! عذابشان را دو برابر كن و با لعنتی بزرگ آنان را از رحمت خود دور فرما !

 تسلیت عاشورا

هترین بالسالم و شهادت ساالر شهیدان و هفتاد و دو تن از عاشورای حسینی، سالروز حزن و مصیت اهل بیت علیهم

ر همه ملكوتیان مین به روی خود دیده، بر همه دلسوختگان عالم و مستضعفان زمین و محبان اهل بیت، بلكه بهایی كه زانسان

 و ساكنان زمین و آسمان تسلیت باد.

 اختالف قرائات

 اند.قرائت كرده« كثیراً »قرائت كرده است و بقیه به صورت « كبیرا»)از كوفه( به صورت « عاصم»در میان قراء سبعه، تنها 

 4(4273؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص5822، ص8)مجمع البیان، ج

                                                      
 مَرَاغِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّازُ الْفِلَسْطِینِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّلْتِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ خَالِدٍ الْ.  1

نِ الْیَسَعِ، عَنِ الشَّعْبِیِّ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ الْعَبْدِيِّ )رَحِمَهُ اللَّهُ(، قَالَ: هِ بْالْحِمَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِی النَّجْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَیْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

 عُثْمَانُ: هَذَا، وَ كَأَنَّهُ اسْتَحْدَثَنِی. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعِلْمَ مُنِی، فَقَدَّمُونِی فَقَالَدَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِی نَفَرٍ مِنَ الْمِصْرِیِّینَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ یُكَلِّ

إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الَّذِینَ »: لَوْ كَانَ بِالسِّنِّ لَمْ یَكُنْ لِی وَ لَا لَكَ فِیهِ سَهْمٌ وَ لَكِنَّهُ بِالتَّعَلُّمِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: هَاتِ. فَقُلْتُ

 عَنِ الْمُنْكَرِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَقُلْتُ لَهُ: فَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ انْهَ « وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ 

إِلَى آِخرِ الْآیَةِ. « بُّنَا اللَّهُرَالَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ »فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْ هَذَا وَ هَاتِ مَا مَعَكَ. فَقُلْتُ لَهُ: 

 وَ هَذِهِ أَیْضاً نَزَلَتْ فِینَا. فَقُلْتُ لَهُ: فَأَعْطِنَا بِمَا أَخَذْتَ مِنَ اللَّهِ. فَقَالَ عُثْمَانُ:

وْلِ هَذَا، وَ إِنَّ هَذَا لَا یَدْرِي تَسْتَمِعُوا إِلَى قَالْجَمَاعَةِ، وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، فَلَا  فَقَالَ عُثْمَانُ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ، عَلَیْكُمْ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ، فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ عَلَى

 مَنِ اللَّهُ وَ لَا أَیْنَ اللَّهُ.

، وَ أَمَّا قَوْلُكَ: أَنَا لَا أَدْرِي «یلَانا فَأَضَلُّونَا السَّبِرَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَ» غَداً: فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا قَوْلُكَ: عَلَیْكُمْ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ، فَإِنَّكَ تُرِیدُ مِنَّا أَنْ نَقُولُ 

 رَ بِصَرْفِنَا وَ غَلَقَ الْأَبْوَابَ دُونَنَا.وَ أَمَي أَیْنَ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ )تَعَالَى( بِالْمِرْصَادِ. قَالَ: فَغَضِبَ مَنِ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ، وَ أَمَّا قَوْلُكَ: إِنِّی لَا أَدْرِ

 بالباء و الباقون كثیرا بالثاء« كَبِیراً»و قرأ عاصم .  2

 بالثاء المثلثة» كثیرا»بالباء الموحدة و وافقهم الحسن، و قرأ الباقون « كبیرا». قرأ عاصم و هشام بخلف عنه  3

قرأ الجمهور: داند اما ظاهرا اشتباه كرده چون هیچكس دیگري چنین چیزي نگفته است: عامر )شام( هم میرا قرائت ابن« كبیرا». البته ابوحیان  4

 (508، ص8كثیرا بالثاء المثلثة. و قرأ حذیفة بن الیمان، و ابن عامر، و عاصم، و األعرج: بخالف عنه بالباء )البحر المحیط، ج
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 حدیث

ده است بدین العابدین ع در ضمن ادعیه مربوط به ماه رمضان، دعایی برای روز سیزدهم این ماه ذكر ش( از امام زین1

 بیان:

ز عبادتت خودداری اپیامبرانت را تكذیب كردند و خدایا! همانا ظالمان آیاتت را انكار كردند و به كتابت كفر ورزیدند و 

راهی غیر از  وكردند و از آیین خلیلت ]= حضرت ابراهیم ع[ روی گردان شدند و آنچه را پیامبرت آورده بود تغییر دادند 

از حدودی كه د و ای در پیش گرفتنشریعتی كه تو قرار دادی پیمودند و به غیر هدایت تو اقتدا كردند و به غیر سنت تو شیوه

دست هم  بست كشاندن آیات تو كوشیدند و در خاموش كردن نورت دست بهتو قرار داده بودی تجاوز كردند و برای به بن

والیت و سرپرستی  االمری كه قرار داده بودی، جدا شدند و بهدادند و راهت را بستند و به نعمتهایت كفر ورزیدند و از اولی

یده گرفتند و از مكر یائت دشمنی كردند و نعمت تو را شناختند و انكارش كردند؛ و الطاف تو را ناددشمنانت تن دادند و با اول

ا حالل دانستند القلب شد و حرامت را حالل شمردند و حرامت رتو خود را ایمن دانستند و دلهایشان از ]دوریِ[ یاد تو قسی

به نعمتت  وات حذر نكردند گیریرا از یاد بردند و از سخت و بر معصیتت جرات ورزیدند و از خشمت نترسیدند و انتقامت

 مغرور شدند؛

ر، و عزت و جبروتشان شان فرما، و پشت و پناهشان را بگیخدایا از آنان انتقام بگیر و عذابت را بر آنان بباران، و مستاصل

 افكن؛ را نابود كن، و بنیانشان را بركَن، و پاهایشان را بلرزان، و در دلهایشان هراس

ود گماردند؛ خخدایا آنان در دینت دغل كردند و مال تو را بین خودشان دست به دست گرداندند و بندگانت را به خدمت 

 خدایا...

« ختی فروبگیربه س»( پس آنان را 41)بقره/« به قیمتی ناچیز فروختند و سركشی بزرگی كردند»خدایا آنان آیات تو را 

ه در زمین یاوری ( و برایشان ن39)فرقان/« هالك و نابودشان فرما»( و كامال 36)فرقان/« وبدرهم بك»( و آنها را 16)مزمل/

 (68)احزاب/« با لعنتی بزرگ آنان را از رحمت خود دور فرما»خواهی؛ و بگذار و نه در آسمان پوزش

 145، ص1إقبال األعمال، ج

 ه است(( نیامد1376این دعا در چاپ جدید )قم: ( است؛ اما1409)آدرس فوق بر اساس چاپ قدیم این كتاب )تهران:

 دعاء آخر فی الیوم الثالث عشر من مجموعة موالنا زین العابدین ص

 وَ رَغِبُوا عَنْ مِلَّةِ خَلِیلِكَ وَ بَدَّلُوا اللَّهُمَّ إِنَّ الظَّلَمَةَ جَحَدُوا آیَاتِكَ وَ كَفَرُوا بِكِتَابِكَ وَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ وَ اسْتَنْكَفُوا عَنْ عِبَادَتِكَ

كَ وَ اسْتَنُّوا بِغَیْرِ سُنَّتِكَ وَ تََعدَّوْا حُدُودَكَ وَ سَعَوْا مُعَاجِزِینَ فِی آیَاتِكَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُكَ وَ شَرَّعُوا غَیْرَ دِینِكَ وَ اقْتَدَوْا بِغَیْرِ هُدَا

یَاءَكَ وَ عَرَفُوا وْا أَعْدَاءَكَ وَ عَادَوْا أَوْلِوَ تَعَاوَنُوا عَلَى إِطْفَاءِ نُورِكَ وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِكَ وَ كَفَرُوا نَعْمَاءَكَ وَ شَاقُّوا وُلَاةَ أَمْرِكَ وَ وَالَ

وا حَرَامَكَ وَ حَرَّمُوا حَلَالَكَ وَ اجْتَرَءُوا ثُمَّ أَنْكَرُوا نِعْمَتَكَ وَ لَمْ یَذْكُرُوا آلَاءَكَ وَ أَمِنُوا مَكْرَكَ وَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِكَ وَ اسْتَحَلُّ

[ مِنْهُمْ وَ اصْبُبْ قِمَتَكَ وَ لَمْ یَحْذَرُوا بَأْسَكَ وَ اغْتَرُّوا بِنِعْمَتِكَ اللَّهُمَّ فَاصْبُبْ ]فَانْتَقِمْ عَلَى مَعْصِیَتِكَ وَ لَمْ یَخَافُوا مَقْتَكَ وَ نَسُوا نَ
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لْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَ أَرْعِبْ قُلُوَبهُمْ اللَّهُمَّ رَهُمْ وَ زَعَلَیْهِمْ عَذَابَكَ وَ اسْتَأْصِلْ شَأْفَتَهُمْ وَ اقْطَعْ دَابِرَهُمْ وَ ضَعْ عِزَّهُمْ وَ جَبَرُوتَهُمْ وَ انْزِعْ أَوْتَا

 1...إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا دِینَكَ دَغَلًا وَ مَالَكَ دُوَلًا وَ عِبَادَكَ خَوَلًا

رْهُمْ تَتْبِیراً وَ لَا َتجْعَلْ وَبِیلًا وَ دَمِّرْهُمْ تَدْمِیراً وَ تَبِّ هُمَّ فَخُذْهُمْ أَخْذاًاللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بِآیَاتِكَ ثَمَناً قَلِیلًا وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِیراً اللَّ

 ...لَهُمْ فِی الْأَرْضِ نَاصِراً وَ لَا فِی السَّمَاءِ عَاذِراً وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیرا

 

 گوییم:ت می( روایتی از امام صادق برای زیارت قبر امیرالمومنین نقل شده كه در فرازی از این زیار2

تو پشت به پشت  و خداوند لعنت كند امتی كه با تو مخالفت كردند و امتی كه والیت تو را انكار كردند و امتی كه علیه

و از تو خواری جستند.  هم دادند و امتی كه تو را به شهادت رساندند و امتی كه با تو قتال كردند و امتی كه تو را خوار نمودند

 آتش را جایگاه آنان قرار داد، كه چه بد منزلگاهی است برای وارد شدن؛حمد خدایی راست كه 

انها بچشان و هایت؛ و حرارت آتشت را بدخدایا لعنت كن امتی كه پیامبرانت و جانشینان آنان را كُشتند با همه لعنت

ها و الت و عزی و جبت و طاغوت و هر رعون[ و ف51ت؛ نساء/ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوها ]اشاره به ِ«طاغوت»ها و «جبت»

 گذار دروغگویی را لعنت كن؛ شود و هر بدعتشریكی كه در كنار خدا قرار داده می

 هایشان و دوستدارانشان و دوستانشان را لعنت كن لعنتی فراوان.حزبیخدایا آنان و پیروانشان و هم

 27-26، ص6تهذیب األحكام، ج

قَالَ حَدَّثَنَا  نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِیُّبْنِ دَاوُدَ عَْن أَحْمَدَ بِْن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ َقالَ أَخْبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ

 ...أَرَدْتَ زِیَارَةَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع : إِذَا ذُبْیَانُ بْنُ حَكِیمٍ قَالَ حَدَّثَنِی یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

ذَلَتْكَ َو َخذَّلَتْ خَلَیْكَ وَ أُمَّةً قَتَلَتْكَ َو أُمَّةً قَاتَلَتْكَ وَ أُمَّةً عَوَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ َو أُمَّةً جَحَدَتْ وَلَایَتَكَ وَ أُمَّةً تَظَاَهرَتْ 

بِجَمِیعِ لَعَنَاتِكَ وَ  بِیَائِكَ لَّهُمَّ الْعَنْ أُمَّةً قَتَلَتْ أَنْبِیَاءَكَ وَ أَوْصِیَاءَ أَنْلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَْورُودُ العَنْكَ الْحَمْدُ لِ

نْ دُونِ اللَّهِ وَ وَ الْعُزَّى وَ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ كُلَّ نِدٍّ یُدْعَى مِ اعِنَةَ وَ اللَّاتَأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ وَ الْعَنِ الْجَوَابِیتَ وَ الطَّوَاغِیتَ وَ الْفَرَ

 ...وَ أَوْلِیَاءَهُمْ لَعْناً كَثِیرا كُلَّ مُحْدِثٍ مُفْتَرٍ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ مُحِبِّیهِمْ

 

 فرماید:یامام صادق ع در نحوه زیارت امام حسین ع در روز عاشورا آمده است كه در فرازی از آن م( روایتی از 3

و حالل شمردند تسپس بگو: خدایا فاجرانی ]= ستمكارانی[ كه از پیامبرت فاصله گرفتند و غیر تو را پرستیدند و محارم 

تنی كرد یا به كارشان ای زد و برای آنان فروز آنان بود و خدعهعذاب كن و پیشوایان و پیروان را لعنت فرما و نیز هر كسی كه ا

 راضی شد را فراوان لعنت كن...

                                                      
ادَهُمْ وَ اقْهَرْ جَبَابِرَتَهُمْ وَ اجْعَلِ الدَّائِرَةَ َو افْلُلْ حَدَّهُْم وَ َأوْهِنْ كَیْدَهُمْ وَ أَشِْمتْ عَدُوَّهُمْ وَ اشْفِ صُدُورَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ افْتُتْ أَْعضَ هُمَّ اكْفُفْهُمْ بَأَْسهُمْاللَّ . 1

عَذَاباً مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ اسْفِكْ الِفْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَ شَتِّتْ أَمْرَهُمْ وَ اجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَیْنَهُمْ وَ ابْعَثْ عَلَیْهِمْ عَلَیْهِمْ وَ اقْضُضْ بُنْیَانَهُمْ وَ خَ

دْرِجْهُمْ مِنْ حَیْثُ ال ضَهُمْ وَ دِیارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ اللَّهُمَّ أَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَ اقْطَعْ رَجَاءَُهمْ وَ أَدْحِضْ حُجَّتَهُمْ وَ اسْتَبِأَیْدِي الْمُؤْمِنِینَ دِمَاءَهُمْ وَ أَوْرِِث الْمُؤْمِنِینَ أَرْ

 نَ وَ حَاسِبْهُمْ حِساباً شَدِیداً وَ عَذِّبْهُمْ عَذاباً نُكْراً وَ اجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ خُسْراً یَعْلَمُونَ وَ ائْتِهِمْ بِالْعَذَابِ مِنْ حَیْثُ ال یَشْعُرُونَ وَ أَنْزِلْ بِسَاحَتِهِمْ مَا یَحْذَرُو
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 67، ص3الحدیثة(، ج -ال الحسنة )ط اإلقبال باألعم؛ 783، ص2مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج

 .. بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءاللَّهِ جَعْفَرِرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ 

لْقَادَةَ وَ الْأَتْبَاعَ ءَكَ وَ عَبَدُوا غَیْرَكَ وَ اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَكَ وَ الْعَنِ اثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْفَجَرَةَ الَّذِینَ شَاقُّوا رَسُولَكَ وَ حَارَبُوا أَوْلِیَا

 .مِنْهُمْ فَخَبَّ وَ أَوْضَعَ مَعَهُمْ أَوْ رَضِیَ بِفِعْلِهِمْ لَعْناً كَثِیرا وَ مَنْ كَانَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

 ملعون است كسی كه خود را به ریاست رساند ]خود را به ریاست بر دیگران تحمیل كند[؛ 

 ملعون است كسی كه درصدد آن برآید؛

 ن خویش آرزو كند.ملعون است كسی كه آن را در درو

 298، ص2الكافی، ج

 :عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ غَیْرِهِ رَفَعُوهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أحمد بن محمّد بن خالد عَنْ

 .مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ بِهَا نَفْسَهُ ؛مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا ؛مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ

 تدبر

 كنند:ای از جهنمیان برای عده دیگری تقاضای عذاب مضاعف میآیات مشابه )عده

 (38اعراف/ال تَعْلَمُونَ ) قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هُؤالءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ

أُولئِكَ لَْم یَُكونُوا مُعْجِزینَ فِی الْأَرْضِ وَ ما كانَ ؛ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونهَا عِوَجًا وَ هُم بِاالَِخرَةِ هُْم كَافِرُونَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَن

 (20-19هود/) بلَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ یُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذا

 (61ص/دْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِی النَّارِ )قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِ

 

 «راًیمِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَب نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ( »1

كنندگان را دو برابر كند و خدا در خواهند كه عذاب آن گمراهشوند، از خدا میای دیگر گمراه میكسانی كه توسط عده

 (20-19؛ هود/38كند )اعراف/میجای دیگر فرموده است كه چنین 

شوند سخن گفته در قرآن كریم، عالوه بر این آیه، در چهار جای دیگر هم از این كه افرادی مشمول عذاب مضاعف می

 است؛ كه از این پنج مورد، 

 سه موردش مربوط به كسانی است كه دیگران را اغوا كردند:

 (38اعراف/ءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَ )قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هؤُال -

رْضِ وَ ما كانَ أُولئِكَ لَمْ یَكُونُوا مُعْجِزینَ فِی الْأَ؛ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونهَا عِوَجًا وَ هُم بِاالَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ -

 (20-19هود/) بلَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ یُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذا

 (68-67)احزاب/ مِنَ الْعَذابِ نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ ؛ الَیإِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّب -
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 و دو مورد دیگر، 

 پیامبر ص است اگر مرتكب گناهی شوند:یكی در مورد زنان 

 (30احزاب/هِ یَسیراً )یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّ

 و دیگری در مورد كسانی كه مرتكب شرك، قتل بیگناهان، و زنا شوند 

؛ حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ ال یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاما  ال یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتیوَ الَّذینَ

 (69-68فرقان/یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فیهِ مُهاناً )

اعراف )كه در  38روه چهارمی هم عذابشان دو برابر است؛ و آن هم پیروان این پیشوایان ضاللت؛ چنانكه درآیه و البته گ

تنها عذاب پیشوایان گمراهی دوبرابر است، بلكه عذاب پیروان آنان هم كه چشم و گوش كند كه نهباال اشاره شد( تصریح می

 بسته دنبال آنان راه افتادند دو برابر است.

 

 «راًیمِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَب نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ» (2

خواهند كه عذاب آن بزرگان را مضاعف، اند از خدا میكسانی كه به خاطر تبعیت از بزرگان و سركردگانشان جهنمی شده

 و آنان را مشمول لعن شدیدتری گرداند. چرا؟

ركشی در برابر خدا اقدام كردند ]و از این رو، مستوجب عذاب شدند[ و هم الف. چون آن بزرگان، هم خودشان به س

؛ المیزان؛ 583، ص8البیان، جخواهد[ )مجمعموجبات سركشی و گمراهی دیگران را مهیا كردند ]و این هم عذابی دیگر می

 (347، ص16ج

 ب سهم خودشان به آنها داده شود.خواهد عذاای كه از آنها دارند و در واقع دلشان میب. به خاطر شدت ناراحتی

 ج. ...

 

 «راًیمِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَب نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ( »3

، أطیب البیانشود )كنند كه عذاب شوند و ]ظاهرا[ این تنها دعای آنان است كه مستجاب میجهنمیان برای همدیگر دعا می

 (؛ اما چرا؟533، ص10ج

های دیگرشان صرفاً آرزوهایی است كه از سر ناچاری آن شان منطبق بر حقیقت است؛ اما خواستهاین خواستهالف. چون 

و  ؛وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ»فرماید ای از حقیقت ندارد، چنانكه خداوند میپرورانند و بهرهرا در سر می

 (28)انعام/« گردند و آنان دروغگوینده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمىاگر هم بازگرداند

 ب. ...

 

 «راًیمِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَب نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ( »4
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بل كسانی كه در مقاكنند كه عذابشان دوچندان شود؛ روند برای پیشوایانشان دعا میكسانی كه زیر بار والیت طاغوت می

شوند، بلكه از مند میتنها از شفاعت آنان بهرهنه اند، در آخرت از این پیروی بسیار خشنودند ووالیت اولیای خدا را پذیرفته

محروم مانده ایم؛  خواهند كه بیشتر در محضر آنان باشند. )اغلب ما امید داریم كه اگر در این دنیا از محضر اهل بیتخدا می

 شود(ء اهلل در بهشت محضر ایشان را درك كنیم؛ و اساساً بهشت با بودن آنهاست كه برایمان بهشت میشاان

 تاملی در جامعه دینی

ه رهبران شود كه چه تفاوت عظیمی است بین دلبستگی مومنان باگر توجه كنیم كه آخرت ظهور باطن دنیاست معلوم می

 سركردگانِ كافر و منافق خویش.خود با دلبستگی غیر مومنان به بزرگان و 

 

 «راًیمِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَب نِیرَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَ( »5

عذاب و لعنت  شود؛ وقتی كافران برای بزرگانشانبا توجه به اینكه در آخرت حقایق پشت پرده این دنیاست كه آشكار می

 اند كه:ت پی بردهكنند، یعنی در آنجا به این حقیقرا تقاضا می

 (522الف. حقیقت عذاب همان لعنت )دوری از رحمت( است. )ایستاده در باد، ص

كه  –های اعتباری دنیا بیزار بوده اند؛ و در حقیقت، ارزش –اند كردهكه از آنها پیروی می –ب. چه اندازه از بزرگان خود 

( و به تعبیر 522مطلوب حقیقی آنان نبوده )ایستاده در باد، ص – انددانستهای را بزرگ و شایسته پیروی میبر اساس آن عده

 خواهند.گذاری چنان نادرست بوده كه االن دقیقا نقطه مقابل آن را از خدا میدیگر، معیارهای آنها در ارزش

 ج. ...

 

 

 هاً یوَج اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ یوسمُ آذَوْا نَیكَالَّذ تَكُونُوا ال آمَنُوا نَیالَّذ هَایأَ ای 69 هیآ (33احزاب )سوره ( 557

10/7/1396 

 ترجمه

گفتند ز آنچه میااید همانند كسانی نباشید كه ]حضرت[ موسی ع را اذیت كردند و خداوند او را ای كسانی كه ایمان آورده

 ای ]= مقام و آبرویی[ داشت.مبرا ساخت و او نزد خدا وجهه

 1اختالف قرائات

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

                                                      
 (582ص ،8ج البیان، مجمع) وجیها هلل عبداً كان و األعمش و مسعود ابن قراءة.  1
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خواست غسل اسرائیل در میانشان شایع شد كه حضرت موسی آنچه مردان دارند ندارد؛ و حضرت موسی ع هرگاه میبنی

و به امر  ای گذاشته بودكرد و لباسش را روی صخرهای غسل میرفت كه كسی او را نبیند؛ و یكبار در رودخانهكند جایی می

گویند نیست و خداوند فرمود: اسرائیل او را دیدند و دانستند كه او آن گونه كه آنها میخداوند آن صخره اندكی دور شد و بنی

 ...«همانند كسانی نباشید كه ]حضرت[ موسی ع را اذیت كردند و  ای كسانی كه ایمان آوردید،»

 3581ص ،8ج البیان، مجمع؛ 197، ص2تفسیر القمی، ج

سَ لِمُوسَى مَا بْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ كَانُوا یَقُولُونَ لَیْحَدَّثَنِی أَبِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَ

هَرٍ وَ قَدْ وَضَعَ  أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَانَ یَوْماً یَغْتَسِلُ عَلَى شَطِّ نَ ا یَرَاهُ فِیهِلِلرِّجَالِ وَ كَانَ مُوسَى إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ یَذْهَبُ إِلَى مَوْضِعٍ لَ

لَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا فَأَنْزَ سْرَائِیلَ إِلَیْهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَیْسَ كَمَا قَالُواثِیَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَمَرَ اللَّهُ الصَّخْرَةَ فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ حَتَّى نَظَرَ بَنُو إِ

 إلخ .ال تَكُونُوا ..

 

مان بدین زنند و سینهیمرسول اهلل! مردم گاه تهمتهای ناروایی به ما  ابْنَ گوید به امام صادق ع عرض كردم: یَا( علقمه می2

 آید.سبب تنگ می

خواهید از چیزی توان كنترل كرد؛ و چگونه میو زبانشان را نمیتوان به دست آورد فرمود: علقمه! رضایت مردم را نمی

 های الهی از آن سالم نماندند.سالم بمانید كه انبیاء و رسوالن و حجت

ه یوسف قصد ( را به معنای اینك24)یوسف/« همّ بها»آیا به حضرت یوسف نسبت ندادند كه او قصد زنا داشت؟! ]تعبیر 

 كردند[رابطه با زلیخا كرد، قلمداد 

 آیا به حضرت ایوب نسبت ندادند كه ابتالیش به خاطر گناهانش بود؟!

و را از آنچه می اخداوند »آیا به حضرت موسی نسبت ندادند كه او عِنّین ]= ناتوان جنسی[ است و اذیتش كردند تا اینكه 

 (؟!69)احزاب/« داشت ایوجهه خدا نزد او وگفتند مبرا ساخت و 

 طلب هستند؟!نسبت ندادند كه آنان ساحرانی دنیا آیا به همه پیامبران

 آیا به مریم دختر عمران نسبت ندادند كه از مرد نجاری به اسم یوسف حامله شده است؟!

 آیا به حضرت محمد ص نسبت ندادند كه او شاعری دیوانه است؟!

رای خودش از را گرفت كه وی را بآیا به او نسبت ندادند كه هوس زن زید بن حارثه را كرده و بقدری دنبال این كار 

 دست او درآورد؟!

                                                      
 4اند كه مواردي از این تحلیل در پاورقی مربوط به حدیثدانسته اي این را نادرست. ایشان این مطلب را از ابوهریره نقل كرده است و گفته عده 1

 خواهد آمد:

 الحجر فمر حجر على ثوبه فوضع یغتسل مرة فذهب أدرة إما و برص إما بجلده لعیب إال منا یستتر ما فقالوا وحده یغتسل ستیرا حییا كان موسى أن

 إشهار فیه ألن یجوز ال ذلك إن ومق قال و ؛مرفوعا هریرة أبو رواه ؛قالوا مما اهلل فبرأه خلقا الرجال كأحسن عریانا إسرائیل بنو فرآه موسى فطلبه بثوبه

 .عنه ینفر ذلك و األشهاد رءوس على سوأته إبداء و النبی
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ای گرانبها[ قرمزی از غنایم جنگی ]كه گم شده بود[ را برای آیا در جنگ بدر به ایشان نسبت ندادند كه قطیفه ]پارچه

را نازل كرد  خودش برداشته است تا اینكه خداوند ]محل[ آن قطیفه را آشكار كرد و پیامبرش را از خیانت مبرا نمود و این آیه

« هیچ پیامبری را نرسد كه خیانت كند و هركس خیانت كند آنچه در آن خیانت كرده را روز قیامت نزدش آورند»كه 

 (؟161عمران/)آل

آنان را  گوید تا اینكه خداوندآیا به ایشان نسبت ندادند كه در مورد پسرعمویش علی ع از روی هوای نفس سخن می

 (؟!4-3)نجم/« ای كه به او وحی شده استگوید؛ آن نیست مگر وحیز روی هوای نفس سخن نمیاو ا»تكذیب كرد و فرمود 

و قطعا »آیا در مورد دعوی رسالت از جانب خدا او را به دروغگویی نسبت ندادند تا خداوند عز و جل نازل فرمود 

 (؟!34)انعام/« اینكه نصرت ما بدانها رسید صبر كردند و آزار دیدند تا پیامبرانی قبل از تو تكذیب شدند پس بر آن تكذیب

 آیا وقتی كه گفت دیشب من به آسمانها عروج كردم نگفتند كه در كل شب از رختخوابش برنخواسته است؟!

 و آنچه در مورد اوصیاء ]= جانشینان[ گفتند از این هم بیشتر بود. 

دهد و خون و سلطنت است و فتنه را بر آرامش ترجیح می آیا به سید اوصیاء ]امیرالمومنین ع[ نسبت ندادند كه دنبال دنیا

 داد؟!مسلمانان را بناحق می ریزد؛ و اگر خیری در او بود خالد بن ولید دستور گردن زدن او را نمی

خواهد بر سر حضرت فاطمه س با دختر ابوجهل ازدواج كند و رسول اهلل ص بر منبرش به آیا به او نسبت ندادند كه می

خواهد بر سر دختر رسول خدا، با دختر دشمن خدا ازدواج كند درحالی انان از او شكایت كرده و گفته كه علی ع مینزد مسلم

كه فاطمه پاره تن من است كسی كه او را اذیت كند مرا اذیت كرده و كسی كه او را خوشحال كند مرا خوشحال كرده و كسی 

نی شان نزول این جمالت پیامبر را به چنان حادثه دروغینی نسبت دادند كه كه او را به خشم آرد مرا به خشم آورده است؟ ]یع

 افراد گمان كنند پیامبر ص نعوذ باهلل این جمالت را در مذمت حضرت علی ع فرموده![

گوید سپس امام صادق ع فرمود: علقمه! سخنان مردم درباره علی ع چقدر عجیب است: چقدر فاصله است بین كسی كه می

ای گناهكار در برابر معبود بوده است؛ و سخن كسی كه او را گوید او بندهگار و شایسته عبادت است، تا كسی كه میاو پرورد

 دهد.تر است از سخن كسی كه او را به ربوبیت نسبت میدهد آسانبه عصیان نسبت می

؟! ]= سخن مسیحیان كه خدا و عیسی (73است )مائده/« تاسومیِ سه»علقمه! آیا در مورد خداوند عز و جل نگفتند كه او 

 كنند[ آیا خدا را شبیه مخلوقاتش ندانستند؟ آیا او را همان دهر و روزگارالقدس سه موجود در عرض هم مطرح میو روح

خداوند متعالی است از این سخنان، »ندانستند؟ آیا او را فَلَك ندانستند؟ آیا نگفتند او جسم است؟ آیا نگفتند او صورت است؟ 

 (43)اسراء/« بسیار متعالی

علقمه! همانا زبانها درباره ذات خداوند متعال هم چیزهایی گفتند كه سزاوار ذات او نبوده است؛ چگونه انتظار داری كه 

 از گفتن آنچه ناخوشایندتان است بازداشته شوند؟! 

ن را به هركس از بندگانش كه از خدا استعانت جویید و صبر پیشه كنید كه همانا زمین برای خداوند است و آ»پس 

ما، هم قبل »اسرائیل هم به موسی گفتند (؛ بدان كه بنی128)اعراف/« دهد و عاقبت از آنِ تقواپیشگان استبخواهد به ارث می
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 امید»( پس خداوند عز و جل فرمود كه موسی بدانها بگو 129)اعراف/« ایشدیم و هم بعد از اینكه آمدهاز اینكه بیایی اذیت می

 (129)اعراف/« كنیداست كه خداوند دشمنتان را به هالكت رساند و شما را در زمین جانشین او سازد تا ببیند شما چه می

 104-103ص ،(للصدوق) األمالی

 إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  شُعَیْبٍ بْنِ نُوحِ  عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ  قُتَیْبَةَ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 صُدُورُنَا بِذَلِكَ  ضَاقَتْ قَدْ وَ الْأُمُورِ عَظَائِمِ إِلَى یَنْسُبُونَنَا النَّاسَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ع لِلصَّادِقِ َفقُلْتُ 1قَالَ ... عَلْقَمَةَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ

 ع اللَّهِ حُجَجُ وَ رُسُلُهُ وَ اللَّهِ  أَنْبِیَاءُ مِنْهُ یَسْلَمْ لَمْ مِمَّا تَسْلَمُونَ  كَیْفَ وَ تُضْبَطُ لَا أَلْسِنَتَهُمْ وَ یُمْلَكُ لَا النَّاسِ رِضَا إِنَّ عَلْقَمَةُ یَا ع الَفَقَ

 إِلَى نَظَرَ حَتَّى الطَّیْرَ تَبِعَ أَنَّهُ إِلَى دَاوُدَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ بِذُنُوبِهِ ابْتُلِیَ أَنَّهُ إِلَى ع أَیُّوبَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ بِالزِّنَا هَمَّ أَنَّهُ إِلَى ع یُوسُفَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ

 اللَّهُ بَرَّأَهُ» حَتَّى آذَوْهُ وَ عِنِّینٌ أَنَّهُ إِلَى مُوسَى یَنْسُبُوا لَمْ أَ بِهَا تَزَوَّجَ ثُمَّ قُتِلَ حَتَّى التَّابُوتِ أَمَامَ زَوْجَهَا قَدَّمَ  أَنَّهُ وَ فَهَوِیَهَا أُورِیَاءَ امْرَأَةِ

 أَنَّهَا إِلَى ع عِمْرَانَ بِنْتَ مَرْیَمَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ الدُّنْیَا طَلَبَةُ سَحَرَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْبِیَاءِ جَمِیعَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ «وَجِیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا

 هَوِیَ  أَنَّهُ إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ مَجْنُونٌ شَاعِرٌ أَنَّهُ إِلَى ص[ مُحَمَّداً] محمد نَبِیَّنَا یَنْسُبُوا لَمْ أَ یُوسُفُ اسْمُهُ نَجَّارٍ  رَجُلٍ مِنْ بِعِیسَى حَمَلَتْ

 حَتَّى حَمْرَاءَ قَطِیفَةً الْمَغْنَمِ مِنَ لِنَفْسِهِ أَخَذَ أَنَّهُ إِلَى بَدْرٍ یَوْمَ یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ لِنَفْسِهِ اسْتَخْلَصَهَا حَتَّى بِهَا یَزَلْ فَلَمْ حَارِثَةَ بْنِ زَیْدِ امْرَأَةَ

 بِما یَأْتِ یَغْلُلْ مَنْ  وَ یَغُلَّ أَنْ  لِنَبِیٍّ كانَ ما وَ» كِتَابِهِ فِی بِذَلِكَ أَنْزَلَ وَ الْخِیَانَةِ مِنَ ص نَبِیَّهُ بَرَّأَ وَ الَْقطِیفَةِ عَلَى جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَظْهَرَهُ

 یَنْطِقُ ما وَ» سُبْحَانَهُ  فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  كَذَّبَهُمُ حَتَّى ع عَلِیٍّ عَمِّهِ ابْنِ فِی الْهَوَى عَنِ یَنْطِقُ ص أَنَّهُ إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ  «الْقِیامَةِ یَوْمَ غَلَّ

 وَ  -عَلَیْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ حَتَّى عَلَیْهِمْ اللَّهِ مِنَ رَسُولٌ إِنَّهُ قَوْلِهِ فِی الْكَذِبِ إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ «ُیوحى وَْحیٌ إِلَّا هُوَ إِنْ. الْهَوى عَنِ

 وَ فَقِیلَ السَّمَاءِ إِلَى الْبَارِحَةَ بِیَ عُرِجَ َیوْماً قَالَ لَقَدْ وَ نَصْرُنا أَتاهُمْ حَتَّى أُوذُوا وَ كُذِّبُوا ما عَلى َفصَبَرُوا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ لَقَدْ

 الْمُلْكَ وَ الدُّنْیَا یَطْلُبُ كَانَ أَنَّهُ إِلَى ع الْأَوْصِیَاءِ سَیِّدَ سُبُوایَنْ لَمْ أَ  ذَلِكَ ِمنْ أَكْثَرُ الْأَوْصِیَاءِ ِفی قَالُوا مَا وَ لَیْلَتِهِ طُولَ فِرَاشَهُ فَارَقَ مَا اللَّهِ

 بِضَرْبِ الْوَلِیدِ بْنُ خَالِدُ أُمِرَ مَا خَیْرٌ فِیهِ كَانَ لَوْ أَنَّهُ وَ حِلِّهَا بِغَیْرِ الْمُسْلِمِینَ دِمَاءَ یَسْفِكُ أَنَّهُ وَ السُّكُونِ عَلَى الْفِتْنَةَ یُؤْثِرُ كَانَ أَنَّهُ وَ

 إِنَّ  فَقَالَ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْمِنْبَرِ عَلَى شَكَاهُ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ  وَ ع فَاطِمَةَ عَلَى جَهْلٍ أَبِی ابْنَةَ یَتَزَوَّجَ أَنْ أََرادَ ع أَنَّهُ إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ عُنُقِهِ

 مَنْ  وَ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّهَا مَنْ وَ آذَانِی فَقَدْ آذَاهَا فَمَنْ مِنِّی بَضْعَةٌ فَاطِمَةَ إِنَّ  أَلَا اللَّهِ نَبِیِّ ابْنَةِ عَلَى اللَّهِ عَدُوِّ ابْنَةَ یَتَزَوَّجَ أَنْ یُرِیدُ ع عَلِیّاً

 یَقُولُ  مَنْ بَیْنَ وَ مَعْبُودٌ رَبٌّ إِنَّهُ یَقُولُ مَنْ بَیْنَ كَمْ ع عَلِیٍّ فِی النَّاسِ أَقَاوِیلَ أَعْجَبَ مَا عَلْقَمَةُ یَا ع الصَّادِقُ قَالَ ثُمَّ غَاظَنِی فَقَدْ غَاظَهَا

 اللَّهُ  یَقُولُوا لَمْ أَ عَلْقَمَةُ یَا الرُّبُوبِیَّةِ إِلَى یَنْسُبُهُ مَنْ قَوْلِ مِنْ عَلَیْهِ أَهْوَنَ الْعِصْیَانِ إِلَى یَنْسُبُهُ مَنْ قَوْلُ كَانَ لَقَدْ وَ لِلْمَعْبُودِ عَاصٍ عَبْدٌ إِنَّهُ

 إِنَّهُ  یَقُولُوا لَمْ  أَ جِسْمٌ إِنَّهُ یَقُولُوا لَمْ أَ الْفَلَكُ إِنَّهُ یَقُولُوا لَمْ أَ الدَّهْرُ إِنَّهُ یَقُولُوا لَمْ أَ بِخَلْقِهِ  یُشَبِّهُوهُ لَمْ أَ ثَالثَةٍ  ثالِثُ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ[ لِلَّهِ ]

 عَنْ  ُتحْبَسُ كَیْفَ بِذَاتِهِ یَلِیقُ لَا بِمَا ِذكْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ ذَاتَ تَتَنَاوَلُ الَّتِی الْأَلْسِنَةَ عَلْقَمَةُ إِنَّ یَا كَبِیراً عُلُوّاً ذَلِكَ  عَنْ اللَّهُ تَعَالَى صُورَةٌ

                                                      
 فِطْرَةِ  عَلَى كَانَ مَنْ كُلُّ عَلْقَمَةُ یَا فَقَالَ تُقْبَلُ لَا مَنْ وَ شَهَادَتُهُ تُقْبَلُ عَمَّنْ أَخْبِرْنِی اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ قُْلتُ قَدْ وَ ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ قَالَ: .  1

 الْأَوْصِیَاءِ  وَ الْأَنْبِیَاءِ شَهَادَاتُ إِلَّا قُبِلَتْ لَمَا لِلذُّنُوبِ الْمُقْتَرِفِینَ  شَهَادَةُ تُقْبَلْ لَمْ لَوْ عَلْقَمَةُ یَا فَقَالَ  لِلذُّنُوبِ مُقْتَرِفٍ شَهَادَةُ تُقْبَلُ لَهُ فَقُلْتُ قَالَ شَهَادَتُهُ جَازَتْ الْإِسْلَامِ

 إِنْ وَ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُ وَ السَّتْرِ وَ الْعَدَالَةِ أَهْلِ مِنْ َفهُوَ  شَاهِدَانِ بِذَلِكَ عَلَیْهِ یَشْهَدْ لَمْ أَوْ ذَنْباً یَرْتَكِبُ بِعَیْنِكَ تَرَهُ لَمْ فَمَنْ الْخَلْقِ سَائِرِ دُونَ الْمَعْصُومُونَ هُمُ لِأَنَّهُمْ

 اللَّهِ  رَسُولَ أَنَّ ع آبَائِهِ عَنْ یهِأَبِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی لَقَدْ  وَ الشَّیْطَانِ وَلَایَةِ فِی دَاخِلٌ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ وَلَایَةِ عَنْ خَارِجٌ فَهُوَ فِیهِ بِمَا اغْتَابَهُ مَنِ وَ مُذْنِباً نَفْسِهِ فِی كَانَ

 فِیها خالِداً النَّارِ فِی الْمُغْتَابُ كَانَ وَ بَیْنَهُمَا الْعِصْمَةُ انْقَطَعَتِ فِیهِ لَیْسَ بِمَا مُؤْمِناً اغْتَابَ مَنِ  وَ أَبَداً الْجَنَّةِ فِی بَیْنَهُمَا اللَّهُ یَجْمَعِ لَمْ فِیهِ بِمَا مُؤْمِناً اغْتَابَ مَنِ قَالَ ص

 عَلْقَمَةُ قَالَ  الْمَصِیرُ بِئْسَ وَ
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 قَالُوا إِسْرَائِیلَ بَنِی فَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ  الْعاقِبَةُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ بِاللَّهِ اسْتَعِینُوا فَ تَكْرَهُونَهُ بِمَا تَنَاوُلِكُمْ

 وَ  عَدُوَّكُمْ یُهْلِكَ  أَنْ  رَبُّكُمْ عَسى مُوسَى یَا لَهُمْ قُلْ  جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ جِئْتَنا ما بَعْدِ مِنْ وَ تَأْتِیَنا أَنْ قَبْلِ مِنْ أُوذِینا ع لِمُوسَى

 .تَعْمَلُونَ كَیْفَ فَیَنْظُرَ الْأَرْضِ فِی یَسْتَخْلِفَكُمْ

 

مرا دائم  آدم را در مورد من ببند، چرا كه( روایت شده است كه حضرت موسی ع به خدا گفت: پروردگارا! زبان بنی3

رت موسی ع چنانكه خداوند تبارك و تعالی فرموده است : همانند كسانی نباشید كه حض –كنند و آزارم می دهند مذمت می

دم؛ آیا انتظار پس خداوند جل جالله به او وحی كرد: موسی! این چیزی است كه من در مورد خودم انجام ندا -را آزار دادند

 داری برای تو انجام دهم؟

 ار دهم.موسی گفت: راضیم كه تو را اسوه و الگوی خود قر

 309ص األرباب )سید بن طاووس(، رب بین و األلباب ذوی بین األبواب فتح

 قَالَ كَمَا وْنِیآذَ قَدْ وَ یَذُمُّونِی فَإِنَّهُمْ آدَمَ بَنِی أَلْسِنَةَ نِّیعَ احْبِسْ رَبِّ  یَا قَالَ ع مُوسَى أَنَّ رَوَیْنَاهُ وَ رَأَیْنَاهُ مَا الْحِكَایَاتِ مِنَ وَ

 نَفْسِی مَعَ هُ فَعَلْتُ مَا ءٌشَیْ هَذَا مُوسَى یَا إِلَیْهِ جَلَالُهُ جَلَّ هُاللَّ فَأَوْحَى قِیلَ مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ تَكُونُوا ال عَنْهُمْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ

 بِك وَةٌأُسْ لِی یَكُونَ أَنْ رَضِیتُ قَدْ فَقَالَ مَعَكَ أَعْمَلَهُ أَنْ أَفَتُرِیدُ

 

اسرائیل رفت، بنی ( از امیرالمومنین ع روایت شده است: هنگامی كه موسی و هارون از كوهی باال رفتند و هارون از دنیا4

او شهادت دهند تا بدانند  اسرائیل به مرگای! و خداوند دستور داد فرشتگانی جنازه او را بیاورند و نزد بنیگفتند: تو او را كُشته

 مرده است و خداوند موسی را از این تهمت تبرئه كرد.كه او خود 
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 2462ص ،1ج مختلفه، و القرآن ؛ متشابه871ص( 436م الهدیعلم) ع، األنبیاء ؛ تنزیه583، ص8مجمع البیان، ج

 ئكة فحملته حتىأن موسى و هارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائیل أنت قتلته فأمر اهلل المال: عن علی )ع(

 .أه اهلل من ذلكمروا به على بنی إسرائیل و تكلمت المالئكة بموته حتى عرفوا أنه قد مات و برّ

 

اید رسول آورده فرماید: ای كسانی كه ایمان( از ائمه اطهار روایت شده است كه در مورد این آیه فرمودند: خداوند می5

و خداوند از  نكنید همانند كسانی كه موسی را اذیت كردند اهلل ص را در مورد حضرت علی ع و ائمه ]بعد از ایشان[ اذیت

 گفتند وی را تبرئه كرد.آنچه می

 2114ص ،3ج طالب، أبی آل ؛ مناقب4143، ص1الكافی، ج؛ 197، ص2تفسیر القمی، ج

الَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ رِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ رَفَعَهُ إِلَیْهِمْ ع فَقَضْأَخْبَرَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّ

 فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا. آمَنُوا لَا تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ فِی عَلِیٍّ ع وَ الْأَئِمَّةِ ع كَمَا آذَوْا مُوسى

 تدبر

 «وَجیهاً اللَّهِ  عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرََّأهُ مُوسی آذَوْا الَّذینَ( »... 1

                                                      
گوید وي مشكلی داشت و خدا با برهنه نمایاندنش وي . ایشان دو نقل در این زمینه آورده است؛ و البته نظر ایشان این است كه روایاتی كه می 1

قعا نامناسب است و انسان حق دارد در آنها تردید كند؛ اما روایت تفسیر قمی كه نقل را تبرئه كرد، معتبر نیست. البته لحن روایاتی كه ایشان نقل كرده وا

 شد لحنش متفاوت است. در هر صورت عبارات ایشان چنین است:

 اآلثار فی روي قد لیس و أ وَجِیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ  قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ  تَكُونُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا تعالى قوله معنى فما قیل فإن

 بقی و فسارت تسیر بأن الصخرة الىتع اهلل فأمر لیغتسل صخرة على ثیابه ألقى ع أنه و أبرص بأنه و الخصیتین المنتفخ األدر أدر بأنه رموه إسرائیل بنی أن

 یفعل أن یجوز لیس و یحبصح لیس المعنى هذا فی روي ما قلنا الجواب به عاهة ال أنه علموا و رأوه حتى إسرائیل بنی محافل فی یدور مجردا ع موسى

 و أخرى فضیحة معه یلحقه ال وجه على به قذفوه مما ینزهه أن على قادر تعالى فإنه أخرى عاهة من لیبرئه العورة هتك من ذكروه ما ع بنبیه تعالى اهلل

 أقدارهم یعرف من تعالى اهلل أنبیاء بذلك یرمی لیس

 من تعالى اهلل فبرأه أمیل ع هارون إلى كانوا ألنهم قتله بأنه قذفوه ع هارون مات لما إسرائیل بنی أن هو و معروف الصحیح من ذلك فی روي الذي و

 أمیر عن یروى الوجه ذاه و قتله من ع لموسى مبرئة و بموته ناطقة إسرائیل بنی محافل على به فمرت میتا ع هارون تحمل بأن المالئكة أمر بأن ذلك

 .ع المؤمنین

 جائز غیر الجهال ذكره ذيال و جائز هذا كل و قبره إلى عاد ثم ال فقال قتلتك هل فسأله قبره من فخرج هارون أخاه نادى ع موسى أن أیضا روي و
 الهدي است:شهر آشوب هم همانند موضع سید علم. موضع ابن 2

 ألنهم قتله بأنه قرفوه هارون مات لما إسرائیل بنی أن یحالصح و به قرفوه ما فیها لیس مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ تَكُونُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا -تعالى قوله

 قتله من ع لموسى مبرئة و موتهب ناطقة إسرائیل بنی محافل على به مرت و میتا هارون حملت بأن المالئكة أمر و ذلك من اهلل فبرأه أمیل هارون إلى كانوا

 .عاد ثم ال فقال قتله هل فسأله قبره من فخرج هارون أخاه نادى موسى أن روي و
 رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ  كانَ ما وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ  فِی إِلَیْهِمْ رَفَعَهُ  مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ النَّضْرِ  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ.  3

 قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ -الْأَئِمَّةِ وَ عَلِیٍّ فِی اللَّهِ
 .قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ الْأَئِمَّةِ وَ عَلِیٍّ فِی اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا لَا ع إِلَیْهِمْ رَفَعَهُ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ.  4
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 درباره اینكه آزاری كه در حق حضرت موسی ع روا داشتند، این موارد مطرح شده است:

بدین  ای شایعه ساختند كه این كارشكرد. عدهالف. حضرت موسی ع چون بسیار باحیا بود همواره در خلوت غسل می

انند عیبی در او ای او را برهنه ببینند و بدبدنش دارد؛ خداوند یكبار موقعیتی ایجاد كرد كه عدهجهت است كه او عیبی در 

 (2و 1؛ و نیز حدیث 583، ص8مجمع البیان، جنیست. )

ردند كه كاسرائیل حضرت موسی ع را متهم ب. هارون و موسی به كوهی صعود كرده بودند و هارون از دنیا رفت و بنی

، حضرت موسی ع ای و خداوند یا با آشكار شدن فرشتگان بر مردم یا با زنده كردن و شهادت دادن خود هارونتو او را كُشته

 (4؛ و حدیث583، ص8مجمع البیان، جعباس و جبائی، به نقل را از این تهمت مبرا ساخت. )ابن

وت رابطه كند كه با وی در خل ج. قارون به زنی فاحشه پول داده بود كه بیاید در مأل عام حضرت موسی ع را متهم

مجمع العالیه، به نقل نامشروع داشته است؛ اما وقتی مردم جمع شدند و خواست این را بگوید نتوانست و حقیقت را گفت )ابو

 (583، ص8البیان، ج

جمع مقل د. وقتی معجزات حضرت موسی ع را دیدند به وی نسبت سحر و دیوانگی و دروغگویی دادند. )ابومسلم؛ به ن

 (583، ص8البیان، ج

 ه. ...

اسرائیل ه سابقه بنیباند برخی از این موارد را ترجیح دهند و بقیه را انكار كنند، اما با توجه بسیاری از مفسران خواسته

ده، بدون لباس هیچ بعید نیست كه همه اینها رخ داده باشد. همچنین در مورد قضیه الف، در روایتی كه از ابوهریره نقل ش

ه یك پیامبر اندن حضرت موسی ع به عنوان برهنگی كامل قلمداد شده و مطالبی آمده كه چنان كارهایی بیش از آنكه تبرئم

ای را انكار واقعه باشد، مستلزم بردن آبروی او در میان مردم است؛ و ظاهرا به همین جهت بوده كه برخی از بزرگان اصل چنین

 (.246ص ،1ج مختلفه، و القرآن متشابهشهرآشوب در و ابن ؛ 87ص األنبیاء، زیهتنالهدی در اند )مثال سید علمكرده

 

 «وَجیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسی آذَوْا كَالَّذینَ تَكُونُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »2

دارد، نشان می دهد ممكن است امتی به پیامبری ایمان آورده برحذر میاینكه خداوند مومنان را از اذیت كردن پیامبرشان 

 باشند، در عین حال بسادگی او را اذیت كنند!

 اما چگونه چنین چیزی ممكن است؟

هایی خارج از چارچوب دستورات دینی نفوذ كند، ممكن است كار به جایی ها و ارزشالف. وقتی در جامعه دینی، مالك

ای كه همه گذاری و معیار افراد برای باور به منزلت اجتماعی اشخاص( مردم، در جامعهشی )و نحوه ارزشبرسد كه نظام ارز

 (524ظاهرا مومن هستند، متفاوت با نظام ارزشی دینی باشد كه آن مردم بدان اعتقاد دارند. )ایستاده در باد، ص

ای را صرفا دهند؛ و هر شنیدهتقوای الزم را به خرج نمی هاب. به خاطر این است كه بسیاری از افراد در هنگام نقل شنیده

 كنند.به جهت جالب توجه بودن نقل می



59 

گیرند كه اند؛ و در نظر نمیتوجهج. بسیاری از اوقات افراد به نتایج و اثری كه سخن و اقدام آنان در جامعه می گذارد بی

تواند داشته باشد .)چنانكه خداوند درباره خطر نقل شایعات دی میاند چه عوارض بانگار بودهچیزی كه آنها نسبت به آن سهل

كنید در حالی كه نزد خداوند خیلی مهم است؛ : و آن را امری ساده قلمداد میعَظیم اللَّهِ عِنْدَ هُوَ وَ هَیِّناً تَحْسَبُونَهُفرماید: می

 (15نور/

 د. ...

 

 «وَجیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسی آذَوْا الَّذینَكَ تَكُونُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »3

رواج شایعات و سخنان بی اساس در یك جامعه دینی، چنان امر خطیری است كه حتی پیامبران هم از گزند آن در امان 

 (2اند. )حدیثنبوده

 شناختیتاملی جامعه

اساس درباره اولیای خدا بدین سادگی در یك جامعه دینی رواج یابد؟ واقعا دلیل شود شایعات بیچه چیزی موجب می

 ها چیست؟ جذابیت یاوه

 سنجی!الف. به هم خوردن نظام اولویت

رد؛ بخصلت كنجكاوی در انسان، یك خصلت فطری است كه انسان را در مسیر شناخت حقایق مورد نیاز زندگی پیش می

ارتباط با نیازهای شود كه واقعا بیسنجی انسانها دچار اختالل شود، همین كنجكاوی صرف اموری میاما وقتی نظام اولویت

یابند كه واقعا اهمیت ندارند و مسائل اند. در حقیقت، بسیاری از اوقات چیزهایی در جامعه اهمیت میاهمیتانسان، و بواقع بی

زا باشد كه حتی تواند چنان آسیبدهند، و وقتی كنجكاوی افراد در این راستا قرار بگیرد، میار میالشعاع خود قرمهم را تحت

 پیامبران خدا از گزند آن مصون نمانند.

 ب. احساس پیشتاز بودن، و دست كم، عقب نماندن از دیگران!

به محض شنیدن، برای  –گیرد القاعده كمتر در اختیار همگان قرار میهایی كه علیبویژه در زمینه –گاه افراد هر خبری را 

اند، و به منابعی دسترسی دارند كه كنند، تا نشان دهند كه اینها قبل از دیگران به اخبار دست اول دست یافتهاین و آن نقل می

 اند!بهرهدیگران از آن بی

 خوردگی!زرنگی، و فرار از احساس فریبج. عالمتی برای احساس 

آیند؛ در این میان، افرادی كه واقعا ای ظاهرالصالح، درصدد فریب دیگران برمیدر این جهان بسیاری از افراد با قیافه

 انگارند، برای اینكه نشان دهند كه انسانهای زرنگیخورده میهای عمیقی نیستند و در عین حال اغلب مردم را فریبانسان

ای درباره خوبان را بالفاصله منتشر كنند و هر شایعهخورند به همه خوبان عالم با تردید نگاه میهستند و براحتی فریب نمی

لوحی های سادهدانستید، به خاطر این است كه آدمسازند تا به دیگران اعالم كنند كه اینكه شما فالنی را جزء خوبان میمی

 !خوریدهستید كه زود فریب می

 د. ...
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 تاملی با خویش

اعتناییم یا با شنیدن و خواندن آنها، آن را برای این و آن نقل می ایم؟ آیا به آنها بیخود ما در برابر این شایعات چگونه

خواهیم به این و آن نشان دهیم كه كنیم؟ آیا نمیسنجی میدهیم؟ آیا هنگام بازنشر یك خبر، اولویتكنیم و آنها را بازنشر می

 دانیم؟ آیا ...ما همه خبرها را زودتر از شما می

 

 «وَجیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسی آذَوْا كَالَّذینَ تَكُونُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »4

 (409ص ،9ج نور، )تفسیر. است رهبرى در موفقیّت شرط وجاهت، داشتن و تهمت از تبرئه

و وظیفه مومنان در این زمینه بقدری مهم است كه اگر خودشان برای رفع این تهمت اقدام نكنند، گاه خداوند خودش 

 گذارد!برای این تبرئه پا پیش می

 

 «وَجیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ  مُوسی آذَوْا الَّذینَ»... (5

 ؟«و او نزد خدا وجیه ]آبرومند[ بود»فرمود چرا در پایان آیه 

 (347، ص16الف. تا نشان دهد كه چرا خدا او را تبرئه كرد. )المیزان، ج

خواهد نشان دهد كه ببینید چگونه ممكن است كسی كه نزد خدا وجاهت و آبرو دارد، و این اندازه برای نجات ب. می

 (525آبرو شود. )ایستاده در باد، صر همان امت بیقوم خود زحمت كشیده، این گونه با شایعات ناروا د

 (409ص ،9ج نور، )تفسیر. شود تجلیل آنان از باید نیست، كافى تهمت از خدا مردان ىج. تبرئه

 د. ...

 

 

 11/7/1396             داً یسَد قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا نَیالَّذ هَایأَ ای 70 هیآ (33احزاب )سوره ( 558

 ترجمه

 اید تقوای الهی پیشه كنید و استوار سخن بگویید؛ای كسانی كه ایمان آورده

 تسلیت شهادت امام سجاد ع

ترین امامی كه كار تربیت جامعه اسالمی را دوباره از نقطه صفر آغاز العابدین، مظلومشهادت مظلومانه امام سجاد، زین

 كرد، تسلیت باد.

 حدیث

كشید و مثال بر امام ع خرده ای كه گاه زهد توهمی خود را به رخ امام میامام صادق ع به عبّاد بن كثیر ]صوفی (1

 پوشید و ...[ فرمود:گرفت كه چرا لباس پشمین نمیمی
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ای »اید فرممی ای؟! همانا خداوند عز و جلای كه جلوی شكم و شهوتت را نگه داشتهوای بر تو ای عبّاد! آیا مغرور شده

( 70)احزاب/...« كند  اید تقوای الهی پیشه كنید و استوار سخن بگویید؛ ]تا[ برایتان اعمالتان را اصالحكسانی كه ایمان آورده

 كند مگر اینكه سخن عادالنه بگویی.بدان كه خداوند از تو چیزی را قبول نمی

 107ص ،8ج الكافی،

 وفِیِّ:الصُّ الْبَصْرِیِّ كَثِیرٍ بْنِ لِعَبَّادِ ع اللَّهِ عَبْدِ بُوأَ قَالَ: قَالَ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَوْلًا قُولُوا وَ هَاللَّ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» كِتَابِهِ فِی ولُیَقُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ إِنَّ فَرْجُكَ وَ  بَطْنُكَ عَفَّ  أَنْ  غَرَّكَ عَبَّادُ یَا وَیْحَكَ

 .عَدْلًا قَوْلًا تَقُولَ ىحَتَّ شَیْئاً مِنْكَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ لَا أَنَّهُ اعْلَمْ« أَعْمالَكُمْ لَكُمْ یُصْلِحْ سَدِیداً

 

 خود خاص ایوظیفه «ورزیایمان» قبال در آدمی جوارح و اعضا تمامروایت شده كه  طوالنی حدیثی ع صادق امام از( 2

http://yekaye.ir/az-گذشت  4حدیث 140. وظیفه گوش قبال در جلسه دهندمی شرح را وظایف این یكیك ایشان و دارند

18-039-zumar/ 

 :فرمایندمیدرباره وظیفه زبان 

تا ]با زبانش[  زدن ]یا: از روی تعقل سخن گفتن[ و بیان آنچه كه دل بدان معتقد شده استو بر زبان واجب فرمود مهار 

ازل كرد و آنچه بر ابراهیم نبگویید به خدا ایمان آوردیم و نیز بدانچه بر ما »فرماید: بدان اقرار كند كه خداوند تبارك و تعالی می

مبران از جانب نچه به موسی و عیسی داده شد و نیز بدانچه به پیاو اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل فرمود و بدا

به مردم سخن نیكو »د: ( و فرمو136)بقره/« گذاریم و ما تنها تسلیم اوییمپروردگارشان داده شد، بین هیچیك از آنها تفاوتی نمی

( و 29كهف/« )ز پروردگارت استبگو حق، ا»( و فرمود: 70)احزاب/« و استوار سخن بگویید»( و فرمود 83)بقره/« بگویید

 ن، عملِ آن است.مانند اینها كه خداوند به گفتن آن دستور فرمود؛ پس این است آنچه كه خداوند بر زبان واجب فرمود؛ و ای

 6-4ص ،1ج اإلسالم، دعائم

 قَالَ: ... ص مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رُوِّینَا قَدْ وَ

قَْد  وَ إِلَّا ةٌجَارِحَ جَوَارِحِهِ مِنْ فَلَیْسَ فِیهَا فَرَّقَهُ وَ عَلَیْهَا قَسَّمَهُ وَ آدَمَ ابْنِ جَوَارِحِ عَلَى الْإِیمَانَ فَرَضَ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هَاللَّ أَنَّ

 ... أُخْتُهَا بِهِ وُكِلَتْ مَا بِغَیْرِ الْإِیمَانِ مِنَ وُكِلَتْ

 ما وَ إِلَیْنا أُنْزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا قُولُوا»تَعَالَى  وَ تَبَارَكَ فَقَالَ بِهِ فَأَقَرَّ عَلَیْهِ  عَقَدَ مَا الْقَلْبِ عَنِ التَّعْبِیرَ وَ الْعَقْلَ اللِّسَانِ عَلَى فَرَضَ وَ

 بَیْنَ  نُفَرِّقُ ال رَبِّهِمْ مِنْ النَّبِیُّونَ أُوتِیَ  ما وَ عِیسى وَ مُوسى أُوتِیَ ما وَ الْأَسْباطِ وَ یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِبْراهِیمَ إِلى أُنْزِلَ

 ذَلِكَ  أَشْبَاهَ وَ« رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ» قَالَ وَ «سَدِیداً  قَوْلًا قُولُوا وَ» قَالَ وَ «حُسْناً  لِلنَّاسِ قُولُوا» قَالَ وَ «مُسْلِمُونَ  لَهُ نَحْنُ وَ مِنْهُمْ أَحَدٍ

 1عَمَلُه. هُوَ وَ اللِّسَانِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ مَا فَهَذَا بِهِ بِالْقَوْلِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا

 

 از امیرالمومنین ع روایت شده است: (3

                                                      
  /balad-http://yekaye.ir/al-90-9گذشت  338جلسه  5و  4هاي . این حدیث به همراه احادیث دیگري درباره زبان در پاورقی 1

http://yekaye.ir/az-zumar-039-18/
http://yekaye.ir/az-zumar-039-18/
http://yekaye.ir/az-zumar-039-18/
http://yekaye.ir/al-balad-90-9/
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و رو كردنش ]= ناسازگاری ظاهر و باطن[.  اخالقی كردن[ و وزیردارم از شكستن اخالق ]= بیسپس شما را برحذر می

 خدا، به. دارد سركشى قصد صاحبش به زبان، این كه دارد، نگاه را خود هركس باید زبان و. گردانید یكى دل[ ]با را و زبان

  .نگه دارد خویش زبان كه گاه آن مگر دهد، سود را وى باتقوا باشد و تقوایش كه را اىبنده ندیدم

 اوست؛  زبان پسِ از منافق، دل اوست؛ و دل پسِ در مومن، زبان همانا و

 آشكارش خوب بود، تدبر كند، پس اگر نیك در درون خویش درباره آن آرد، زبان بر سخنى خواهد چون چرا كه مومن

چه به زیان  و اوست سود به چه داندنمى در حالی كه آید، زبانش بر آنچه گویدمى منافق و دارد، پنهانش بود، بد اگر و كند؛

 نشود استوار او راست و دل و شود؛ استوار او دل مگر آنكه نگردد راست و استوار اىبنده ایمان: فرمود( ص) خدا رسول و او؛

 مسلمانان مال و خون به دست كند در حالی كه دیدار را خدا تواند كه شما از یك هر پس. گردد استوار او زبان مگر آنكه

 كند. چنین نگشوده، حتماً شانآبروى ریختن به زبان و نیالوده،

 176البالغه، خطبهنهج

 اللَّهِ  وَ بِصَاحِبِهِ جَمُوحٌ اللِّسَانَ هَذَا فَإِنَّ لِسَانَهُ الرَّجُلُ لْیَخْزُنِ وَ وَاحِداً اللِّسَانَ اجْعَلُوا وَ تَصْرِیفَهَا وَ الْأَخْلَاقِ تَهْزِیعَ وَ إِیَّاكُمْ ثُمَّ

 لِأَنَّ  لِسَانِهِ وَرَاءِ مِنْ الْمُنَافِقِ قَلْبَ إِنَّ  وَ قَلْبِهِ وَرَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِ لِسَانَ إِنَّ وَ  لِسَانَهُ  یَخْزُنَ [ یَخْتَزِنَ ] حَتَّى تَنْفَعُهُ  تَقْوَى یَتَّقِی عَبْداً  أَرَى مَا

 لَا لِسَانِهِ عََلى أَتَى بِمَا یَتَكَلَّمُ الْمُنَافِقَ إِنَّ وَ  وَارَاهُ شَرّاً كَانَ إِنْ وَ أَبْدَاهُ خَیْراً كَانَ فَإِنْ نَفْسِهِ فِی تَدَبَّرَهُ بِكَلَامٍ یَتَكَلَّمَ أَنْ أَرَادَ إِذَا الْمُؤْمِنَ

 لِسَانُهُ یَسْتَقِیمَ حَتَّى قَلْبُهُ یَسْتَقِیمُ لَا وَ قَلْبُهُ یَسْتَقِیمَ حَتَّى عَبْدٍ إِیمَانُ یَسْتَقِیمُ لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ لَقَدْ وَ عَلَیْهِ ذَا مَا وَ لَهُ ذَا مَا یَدْرِی

 .فَلْیَفْعَلْ أَعْرَاضِهِمْ مِنْ اللِّسَانِ سَلِیمُ أَمْوَالِهِمْ وَ الْمُسْلِمِینَ دِمَاءِ مِنْ الرَّاحَةِ نَقِیُّ هُوَ وَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ یَلْقَى أَنْ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ فَمَنِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

ای ]ناروایی[ از دهان یك از شما بیرون پرید كه از آن بر ]آبروی[ خویش توجهی كالم احمقانههنگامی كه از سر بی

به فراموش برانگیزاند و به خاطرها سپرده شود و آن ]كالم نخست[ ای[ در پی آن آوَرَد تا اعجاب ترسد، كالم ]حكیمانهمی

 گردد.

 465ص ،2ج الشرائع، علل

 عَنْ  الْقَاشَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَى رَفَعَهُ الْفَرَّاءِ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ عَلِیِّ عَنْ الثَّقَفِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

 .تِلْكَ تُنْسَى وَ تُحْفَظُ مِنْهَا تُعْجَبُ بِكَلِمَةٍ فَلْیُتْبِعْهَا نَفْسِهِ عَلَى مِنْهَا یَخَافُ [جَفَاءٍحَمْقَاءُ ] كَلِمَةٌ أَحَدِكُمْ مِنْ أَفْلَتَتْ إِذَا

 

 كه كسانی ای»( روایت شده است كه رسول اهلل ص هیچگاه بر منبر ننشست مگر اینكه این آیه را تالوت فرمود كه 5

 «بگویید. سخن استوار و كنید پیشه الهی تقوای ایدآورده ایمان
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 353ص ،16ج المیزان، ؛224ص ،5ج المنثور، الدر

 على سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول جلس ما قال عنه اهلل رضى الساعدی سعد ابن سهل عن مردویه ابن و المنذر ابن أخرج و

 «سَدِید قَوْلًا قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» اآلیة هذه تال اال قط المنبر هذا

 تدبر

 «سَدیداً  قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »1

خواهد تقواپیشه كنند و استوار سخن در آیه قبل مومنان را برحذر داشت كه پیامبر ص را اذیت كنند. اینجا از آنها می

اینكه خود را مومن  بینید كه گاهی كسانی باكند. یعنی اگر میرسد این مطلب ریشه آن اقدام را بیان میبگویند. به نظر می

اش در این است كه تقوا را جدی سازند ریشهدهند كه موجبات آزار و اذیت پیامبرشان را فراهم میدانند اما كاری انجام میمی

 های الزم را ندارند.نگرفته و هنگام سخن گفتن، مراقبت

 

 «دیداً سَ قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »2

اندیشد و جوانب امور را بررسی گوید و ابتدا میكسی ایمانش جدی باشد اهل تقوا خواهد بود، پس هر سخنی نمی

خواهد از اندیشد و چون نمیگوید بعد میگوید. آن منافق است كه ابتدا سخن میكند و آنگاه سخن محكم و استوار میمی

 (3گردد. )حدیثتوسل میگفته خود كوتاه بیاید به انواع توجیهات م

 

 «سَدیداً  قَوْالً قُولُوا( »3

 چیست؟« قول سدید»منظور از 

الف. سخن صواب، و بری از فساد، و خالی از هرگونه شائبه كذب و لغو، كه با ظاهر و باطن انسان هماهنگ باشد 

 (585، ص8البیان، ج)مجمع

گر هم فایده دارد، فایده نامشروع و فسادانگیز )ماننند تهمت و فایده نباشد، اب. سخنی كه مطابق با واقع باشد؛ لغو و بی

 (347، ص16...( نداشته باشد. )المیزان، ج

ج. ناظر به آیه قبل است، یعنی سخن صواب بگویید و چیزی كه شایسته پیامبر نیست به ایشان نسبت ندهید. )مقاتل، به 

 (585، ص8البیان، جنقل مجمع

 د. ...

 

 «سَدیداً  قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا ذینَالَّ أَیهَا یا( »4

دارد. « راست گفتن»بگویند. قول سدید، حتما عناصری بیش از « قول سدید»از مومنان خواسته شده كه هنگام سخن گفتن 

به تعبیر دیگر، در یك سخن به شرطی قابل گفتن است كه عالوه بر راست بودن، در راستای رشد و صالح انسانها هم باشد؛ و 

 هنگام سخن گفتن، عالوه بر توجه به راست بودن آن، باید به تاثیرات آن سخن در زندگی انسانها هم توجه كرد.
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 تاملی در جامعه خود

 واقعا شعار صحیحی است؟« دانستن حق مردم است»ها كه آیا این شعار برخی روزنامه

 

 «سَدیداً قَوْالً قُوُلوا ... آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »5

كنند )درباره آسیب پراكنی میو شایعه« بافنداراجیف می»همین سوره، در كنار منافقان، از كسانی سخن گفت كه  60در آیه 

 توضیحاتی گذشت(. 2، تدبر548كنند در جلسه شدیدی كه اینان در جامعه ایجاد می

ر راستی را هم گویند یعنی اوال جز راست نگویند و ثانیا هدهد كه سخن محكم و استوار بدر اینجا به مومنان دستور می

 نگویند و به آثار سخن توجه كنند.

 تاملی در نسبت حقیقت و مصلحت

دكتر شریعتی در آثار خود با بیاناتی ادیبانه بارها از دشمنی مصلحت و حقیقت، و ذبح ظالمانه حقیقت در پای مصلحت، 

 1«.گاه حقیقت را فدای مصلحت كردنباید هیچ»سخن گفته و اصرار دارد كه 

طلبی ه است، منفعتاند! آنچه دشمن حقیقت بوداند اما خود عاری از حقیقتآن سخنان اگرچه بسیار ادیبانه و زیبا بیان شده

اندیشی، بار خود را طلبان، زیر عنوان مصلحتجویی؛ و البته باید اذعان كرد كه بسیاری از اوقات منفعتبوده، نه مصلحت

 را نادیده بگیریم!« حقیقت»اند؛ اما سوء استفاده از یك واژه نباید دلیل شود كه ما بسته

( سخن ا نبودنِیبگوییم، یعنی فقط به راست و دروغ بودن )مطابق با حقیقت بودن « قول سدید»خواهد قرآن كریم از ما می

صلحت یك مخاطب را هم جدی بگیریم. مثال گاه مهای واقعی جامعه و تاثیر آن سخن در توجه نكنیم بلكه صالح و مصلحت

 مادری كه بیماری قلبی دارد این است كه خبر قتل وحشتناك تنها فرزندش را از او مخفی كرد.

سالم، از اسال به خاطر مصلحت  25اساساً مگر نه این است كه امیرالمومنین ع آن مهمترین منادی حقیقت و عدالت، 

 پیامبر ص بارها بر آن تاكید كرده بود، خودداری كرد؟ اصرار بر مهمترین حقیقتی كه 

 توان هر حقیقتی را در هر زمان و مكانی جار زد؟!های واقعی، میآیا واقعا بدون در نظر گرفتن مصلحت

 

 این مورد را در کانال نگذاشتم:

                                                      
 :گویدمی «بودن شیعه هايمسئولیت» در . مثال 1

 شرعی تیغ "مصلحت" همیشه.  كنند مدفون درونش در را حقیقت ،"حقیقت" دشمنان تا است، بوده زیبایی دروغین روپوش مصلحت، همیشه»

. "مصلحت تشیع" شعار است این: نیست مصلحت اما است، حقیقت است؛ مصلحت اما نیست، حقیقت آري،...  كنند ذبح قبله به رو را حقیقت تا است بوده

 شاهد عمر تمام كه من.. . شد، "مصلحت اسالم" قربانی ،"حقیقت اسالم" اسالم، تاریخ در كه همچنان است، "حقیقت تشیع" كننده نابود ،"مصلحت تشیع"

 چیز هیچ": كه امیافته اعتقاد و امكرده پیدا عقده "مصلحت" مورد در ام،بوده پرست مصلحت هايانسان وسیله به ها،حقیقت شدن پایمال و شدن قربانی

 «."نیست مصلحت حقیقت، خود از غیر
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 حکایت

 فَقَالَ حَوْلَهُ مَنْ رَنَظَ وَ ارْتَجَّ وَ قَعَدَ وَ  لَهَا فَقَامَ خِلَافَتِهِ زَمَانِ یفِ قَضِیَّةٌ زَلَتْنَ الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنُ الْحَكَمُ رَوَاهُ مِمَّا وَ

 بِیَدِكَ  الْأَمْرُ وَ عَالَىتَ اللَّهِ رَسُولِ خَلِیفَةُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَنْتَ الُوافَقَ الْأَمْرِ هَذَا فِی تَقُولُونَ ذَا مَا الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ النَّاسِ مَعَاشِرَ 

 بِهَا أَعْلَمُ ُهوَ نْمَ وَ صَاحِبُهَا مَنْ لَتَعْلَمُنَّ اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ دِیداًسَ قَوْلًا قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا قَالَ وَ  ذَلِكَ مِنْ فَغَضِبَ

 الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ  یَا بِهِ یكَنَأْتِ أَ قَالُوا بِمِثْلِهِ حُرَّةٌ لَقِحَتْ هَلْ وَ عَنْهُ عْدِلُنَ أَنَّى قَالَ طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ أَرَدْتَ كَأَنَّكَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالُوا

 أَ  یَقُولُ هُوَ وَ مَعَهُ مَنْ وَ عُمَرُ فَقَامَ  قَالَ إِلَیْهِ  بِنَا مُوافَقُو یَأْتِی لَا وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ مِنْ نَسَبٌ وَ هَاشِمٍ مِنْ  شِمْخٌ هُنَاكَ هَیْهَاتَ  قَالَ

 فَأَجْهَشَ  الَقَ خَدَّیْهِ عَلَى تَهْمِلُ دُمُوعُهُ وَ فَسَوَّى فَخَلَقَ قَةًعَلَ كانَ ثُمَّ یُمْنى مَنِیٍّ مِنْ نُطْفَةً یَكُ لَمْ  أَ سُدىً یُتْرَكَ أَنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ

 لَكِنْ  وَ لِلْحَقِّ اللَّهُ كَأَرَادَ لَقَدْ الْحَسَنِ أَبَا یَا اللَّهِ وَ أَمَا فَقَالَ ابَهَاجَوَ فَأَصْدَرَ مَسْأَلَتِهِ عَنْ عُمَرُ سَأَلَهُ وَ فَسَكَتُوا سَكَتَ ثُمَّ لِبُكَائِهِ الْقَوْمُ

 فَضَرَبَ  قَالَ اتاًمِیق كانَ الْفَصْلِ یَوْمَ إِنَّ ُهنَا مِنْ وَ  هُنَا مِنْ لَیْكَعَ حَفْصٍ  أَبَا یَا ع طَالِبٍ  أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِِنینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ قَوْمُكَ أَبَى

 .وَادٍسَ فِی یَنْظُرُ كَأَنَّمَا اللَّوْنِ مُسْوَدَّ خَرَجَ وَ الْأُخْرَى عَلَى یَدَیْهِ بِإِحْدَى عُمَرُ

 .األخالطیة وقف فی و األولى القائمة فی النبوة أعالم كتاب من الحدیث هذا و

 مذاهب معرفة فی ؛ الطرائف791ص ،12ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح ؛136ص ،(القمی شاذان البن) الفضائل

 إرشاد؛ 111ص ،فهد حلی()ابن  الداعی عدة؛ 15ص العترة، غبن فی العبرة عین؛ 4242ص ،2ج الطوائف )سید بن طاووس(،

 219ص ،2ج ،(للدیلمی) القلوب

 

 

 ماً یعَظ فَوْزاً فازَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  طِعِ ی مَنْ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ  غْفِرْی وَ  أَعْمالَكُمْ لَكُمْ صْلِحْی 71 هیآ (33احزاب )سوره ( 559

12/7/1396 

 ترجمه

رَد قطعا به بَگناهانتان را بر شما ببخشاید و هر كس خدا و رسولش را فرمان ]تا[ برای شما كارهایتان اصالح كند و 

 رستگاری عظیمی نائل آمده است.

 حدیث

 ( از امام صادق ع در مورد این آیه روایت شده است:1

                                                      
 ... كتاب ظهر على قرأت قال السینی محمد بن الحسین حدثنی و.  1
 ورقة فی بغداد من الغربی بالجانب االختالطیة بتربة المعروف بالرباط الكتب خزانة فی موجود هو ما الموصوف المعنى فی رووه ما طریف من و.  2

 نسخته ما مائتین و خمسین و إحدى سنة شوال المذكور الكتاب تاریخ و العباس بنی خلفاء من المأمون تألیف الرسول أعالم كتاب بآخره ملصقة رق من

 قال حبیب بن جبیر عن مروان بن الحكم عن
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 ائل آمدهنقطعا به رستگاری عظیمی »در والیت علی ع و امامان پس از وی « و هر كس خدا و رسولش را فرمان بَرَد»

 به خدا سوگند كه این گونه نازل شده است.« است

 4591ص الظاهرة، اآلیات تأویل؛ 106ص ،3ج طالب، أبی آل مناقب؛ 414ص ،1ج ؛ الكافی،198ص ،2ج القمی، تفسیر

 اللَّهِ  عَْبدِ بِیأَ عَنْ  بَصِیرٍ أَبِی عَنْ َحمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ اطٍ عَنْأَسْبَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا

 .اللَّهِ وَ نَزَلَتْ هَكَذَا «عَظِیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ» بَعْدِهِ مِنْ ع الْأَئِمَّةِ وَ عَلِیٍّ وَلَایَةِ فِی «رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ» قَوْلِهِ فِی ع

 

 :در فرازی از خطبه روز غدیر، پس از برشمردن برخی از فضائل امیرالمومنین ع  فرمودند( رسول اكرم ص 2

ن است كه در آطالب نزد خدا و آنچه كه در قرآن كریم در این مورد نازل شده است بیش از ای مردم! فضایل علی بن ابی

 به شما شناساند تصدیقش كنید.یك مقام بتوان همه را برشمرد؛ پس هركس شما را بدانها خبر داد و آنها را 

اری عظیمی نائل قطعا به رستگ»و علی ع و امامانی را برایتان بازگو كردم « هر كس فرمان بَرَد خدا و رسولش»ای مردم 

 (71)احزاب/« آمده

اند كه نآنا»یرند گای مردم! كسانی كه در بیعت با او و پذیرش سرپرستی و سالم دادن به او به عنوان امیرالمومنین سبقت 

 «اندرستگاران

 علی ناموال باختصاص الیقین؛ 99ص ،1ج (،508)فتال نیشابوری م الواعظین روضة؛ 66: ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 182ص(، 703الدین حلی م)رضی الیومیة المخاوف لدفع القویة العدد؛ 360ص )سید بن طاووس(، المؤمنین بإمرة ع

 عَلِیٍّ  أَبُو لشَّیْخُا أَخْبَرَنَا قَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ  الْمَرْعَشِیُّ یْنِیُّالْحُسَ حَْربٍ أَبِی بْنُ مَهْدِیُّ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَابِدُ الْعَالِمُ السَّیِّدُ حَدَّثَنِی

 قَدَّسَ   جَعْفَرٍ بُوأَ الْوَالِدُ السَّعِیدُ الشَّیْخُ أَخْبَرَنِی قَالَ عَنْهُ هُللَّا رَضِیَ الطُّوسِیِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی السَّعِیدِ الشَّیْخِ بْنُ الْحَسَنُ

 عَلِیٌّ أَخْبَرَنَا قَالَ  هَمَّامٍ  بْنُ مُحَمَّدُ عَلِیٍّ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ  بَرِیِ التَّلَّعُكْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ مُحَمَّدٍ أَبِی عَن جَمَاعَةٌ  أَخْبَرَنِی قَالَ رُوحَهُ اللَّهُ

 قَالَ  الْهَمْدَانِیُ  ىمُوسَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّالِحِینَ اللَّهِ بَادِعِ مِنْ كَانَ وَ الْأَفْطَسِ وُلْدِ مِنْ  الْعَلَوِیُ  مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ  السُّورِیُ 

 مُحَمَّدٍ  بْنِ عَلْقَمَةَ  عَنْ  سِمْعَانَ  بْنِ قَیْسِ عَنْ  جَمِیعاً  عُقْبَةَ بْنُ حُ صَالِ وَ  عَمِیرَةَ  بْنُ سَیْفُ حَدَّثَنَا قَالَ  الطَّیَالِسِیُ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَال أَنَّهُ ع عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  الْحَضْرَمِیِ 

 فَوْقَ  ص اللَّهِ ولُرَسُ قَامَ وَ ... َ ع جَبْرَئِیلُ أَتَاهُ أَمْیَالٍ ثَلَاثَةِبِ الْجُحْفَةِ قَبْلَ خُمٍّ غَدِیرَ بَلَغَ فَلَمَّا ... الْمَدِینَة مِنَ ص اللَّهِ  رَسُولُ حَجَّ

 ...  الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ ص قَالَ وَ الْأَحْجَارِ تِلْكَ

 وَاحِدٍ  مَقَامٍ فِی أُحْصِیَهَا أَنْ مِنْ أَكْثَرَ الْقُرْآنِ فِی أَنْزَلَهَا قَدْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ فَضَائِلَ إِنَّ النَّاسِ مَعَاشِرَ

 مَعَاشِرَ  «عَظِیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ» ذَكَرْتُهُمْ الَّذِینَ الْأَئِمَّةَ وَ عَلِیّاً وَ «سُولَهُرَ وَ اللَّهَ  یُطِعِ مَنْ» النَّاسِ مَعَاشِرَ فَصَدِّقُوهُ عَرَّفَهَا وَ بِهَا أَنْبَأَكُمْ فَمَنْ

 «الْفائِزُون هُمُ أُولئِكَ» الْمُؤْمِنِینَ إِمْرَةِبِ عَلَیْهِ التَّسْلِیمِ وَ مُوَاالتِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ إِلَى السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ النَّاسِ

 

                                                      
 عَِلیِّ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ السَّیَّارِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ. سند و متن روایتش اندكی متفاوت است:  1

 .عَظِیماً فَوْزاً فازَ  فَقَدْ بَعْدِهِ مِنْ  الْأَئِمَّةِ  وَ عَلِیٍّ وَلَایَةِ فِی ولَهُرَسُ وَ  اللَّهَ یُطِعِ مَنْ  وَ : قَالَ  أَنَّهُ ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ بَصِیرٍ  أَبِی عَنْ حَمْزَةَ  أَبِی عَنْ أَسْبَاطٍ  بْنِ[ علیِّ عن]
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وحیدی ایراد ای در مباحث تكند كه امیرالمومنین ع یكبار بعد از نماز عصر خطبه بسیار عالیمی( حارث اعور روایت 3

 كردند كه من آن را نوشتم. در پایان این خطبه آمده است:

گیخت و دهم كه خدایی جز اهلل نیست و حضرت محمد بنده و فرستاده اوست كه او را بحق به نبوت برانو شهادت می

هر كس خدا »هانید؛ پس رو وی را راهنمایی فرمود؛ پس به وسیله او راه را از بیراهه نشان داد و ما را از جهالت دلیل بر او شد 

ست؛ و هركس ( و ثواب فراوانی به دست آورده ا71)احزاب/« و رسولش را فرمان بَرَد قطعا به رستگاری عظیمی نائل آمده

 .( و مستوجب عذابی دردناك شده است119)نساء/« ال گردیدهبه خسران آشكاری مبت»خدا و رسولش را عصیان كند 

ه، راه بندی بدانچه از شنیدن و اطاعت كردن و خیرخواهی خالصانه و همكاری نیكو بر شما واجب گردیدپس با پای

مبادله نمایید  ین خودرستگاری را بپویید؛ و خویشتن را بر ماندن در راه مستقیم و دوری از امور ناپسند ملزم كنید؛ و حق را ب

گیرید و امر به ب]= همدیگر را به رعایت حق دعوت كنید[ و در انجام آن همكاری داشته باشید؛ و دستان فرد ظالم نادان را 

 معروف و نهی از منكر كنید؛ و فضیلت صاحبان فضیلت را به رسمیت بشناسید؛ 

ما به درگاه قدم گرداند و برای خودم و شوی ثابتخداوند ما و شما را در مسیر هدایت حفظ كند و ما و شما را بر تق

 كنم.الهی استغفار می

 34-33ص ،(للصدوق) التوحید؛ 142-141ص ،1ج الكافی،

 عَنْ ثَابِتٍ  بْنِ عَمْرِو عَنْ ذَكَرَهُ َعمَّنْ غَیْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 حُسْنِ مِنْ النَّاسُ  فَعَجِبَ الْعَصْرِ بَعْدَ ُخطْبَةً ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ خَطَبَ: قَالَ الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِیعِیِّ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ

 كِتَابِهِ  مِنْ عَلَیْنَا فَأَمْلَاهَا كَتَبْتُهَا قَدْ قَالَ حَفِظْتَهَا مَا وَ أَ لِلْحَارِثِ فَقُلْتُ إِسْحَاقَ  أَبُو قَالَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهِ تَعْظِیمِ مِنْ ذَكَرَهُ مَا وَ صِفَتِهِ

 1... الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ

                                                      
 وَ  هَالِكاً مَوْرُوثاً فَیَكُونَ یُولَدْ  لَمْ  وَ مُشَارَكاً الْعِزِّ  فِی فَیَكُونَ یَلِدْ لَمْ الَّذِي یَكُنِ لَمْ بَدِیعٍ إِحْدَاثِ مِنْ شَأْنٍ فِی یَوْمٍ كُلَّ لِأَنَّهُ  عَجَائِبُهُ  تَنْقَضِی لَا وَ یَمُوتُ لَا.  1

 یَسْبِقْهُ  لَمْ الَّذِي غَایَةٌ  لَا وَ حَدٌّ  آلِخِرِیَّتِهِ لَا وَ نِهَایَةٌ أَوَّلِیَّتِهِ فِی لَیْسَتْ الَّذِي حَائِلًا انْتِقَالِهَا بَعْدَ فَیَكُونَ الْأَبْصَارُ تُدْرِكْهُ لَمْ وَ مَاثِلًا شَبَحاً فَتُقَدِّرَهُ الْأَوْهَامُ عَلَیْهِ تَقَعْ لَمْ

 خَلْقِهِ  فِی یُرَى بِمَا الْعُقُولِ فِی ظَهَرَ وَ الْأُمُورِ خَفِیَّاتِ مِنْ بَطَنَ الَّذِي مَكَانٍ لَا وَ بِمَ لَا وَ بِأَیْنٍ یُوصَفُ لَا وَ نُقْصَانٌ لَا وَ زِیَادَةٌ یَتَعَاوَرُهُ  لَا وَ زَمَانٌ یَتَقَدَّمْهُ لَمْ وَ وَقْتٌ

 كَانَتِ مَنْ لِأَنَّ جَحْدَهُ الْمُتَفَكِّرِینَ عُقُولُ تَسْتَطِیعُ لَا بِآیَاتِهِ عَلَیْهِ دَلَّتْ وَ بِفِعَالِهِ  وَصَفَتْهُ بَلْ بِبَعْضٍ لَا وَ بِحَدٍّ تَصِفْهُ فَلَمْ عَنْهُ الْأَنْبِیَاءُ سُئِلَتِ الَّذِي التَّدْبِیرِ عَلَامَاتِ مِنْ

 أَقْدَرَهُمْ وَ لِعِبَادَتِهِ خَلْقَهُ خَلَقَ الَّذِي كَمِثْلِهِ ءَشَیْ فَلَا الْخَلْقِ مِنَ نَأَى الَّذِي لِقُدْرَتِهِ مَدْفَعَ فَلَا لَهُنَّ الصَّانِعُ هُوَ وَ بَیْنَهُنَّ مَا وَ فِیهِنَّ مَا وَ فِطْرَتَهُ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ

 الْحَمْدَ افْتَتَحَ الْحَمْدُ  لَهُ وَ  اللَّهَ إِنَّ ثُمَّ مُعِیداً وَ مُبْدِئاً الْفَضْلُ لِلَّهِ وَ نَجَا مَنْ نَجَا ِبمَنِّهِ وَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بَیِّنَةٍ فَعَنْ بِالْحُجَجِ ُعذْرَهُمْ قَطَعَ  وَ فِیهِمْ  جَعَلَ بِمَا هِطَاعَتِ عَلَى

 وَ  تَجْسِیدٍ بِلَا الْكِبْرِیَاءِ اللَّابِسِ لِلَّهِ الْحَمْدُ الْعالَمِینَ  رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قِیلَ وَ بِالْحَقِّ بَیْنَهُمْ قَضَى وَ فَقَالَ لِنَفْسِهِ بِالْحَمْدِ« 3» الْآخِرَةِ مَحَلَّ وَ الدُّنْیَا أَمْرَ خَتَمَ وَ لِنَفْسِهِ

 لَهُ  لَا وَ حَدِّهِ إِلَى یُنْتَهَى حَدٌّ لَهُ لَیْسَ لَهُمْ مِنْهُ مُلَامَسَةٍ لَا وَ مِنْهُمْ تَبَاعُدٍ ِبلَا الْخَلْقِ عَلَى الْمُتَعَالِی وَ زَوَالٍ بِغَیْرِ الْعَرْشِ عَلَى الْمُسْتَوِي وَ تَمْثِیلٍ بِلَا بِالْجَلَالِ الْمُرْتَدِي

 قَصُرَتْ وَ الْعُیُونِ طُرُوفُ إِدْرَاكِهِ عَنْ كَلَّتْ وَ  عِزَّتِهِ وَ لِسُلْطَانِهِ انْقَادَتْ  وَ لِعَظَمَتِهِ  الْأَشْیَاءُ تَوَاضَعَتِ وَ دُونَهُ تَكَبَّرَ  مَنْ رَصَغُ  وَ غَیْرَهُ  تَجَبَّرَ مَنْ ذَلَّ بِمِثْلِهِ فَیُعْرَفَ مِثْلٌ

 بِلَا الْأَمَاكِنِ لِجَمِیعِ الْمُشَاهِدِ وَ لَهُ بِالْقَهْرِ ءٍشَیْ كُلِّ عَلَى الظَّاهِرِ لَهُ بَعْدَ لَا وَ ءٍشَیْ كُلِّ بَعْدَ الْآخِرِ  وَ لَهُ قَبْلَ لَا وَ ءٍشَیْ كُلِّ قَبْلَ الْأَوَّلِ الْخَلَائِقِ أَوْهَامُ صِفَتِهِ بُلُوغِ دُونَ

 بِمِثَالٍ  لَا كُلِّهَا الْأَشْبَاحِ مِنَ خَلْقِهِ مِنْ أَرَادَ مَا أَتْقَنَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ هُوَ وَ إِلهٌ الْأَرْضِ فِی وَ إِلهٌ السَّماءِ فِی الَّذِي هُوَ  حَاسَّةٌ تُحِسُّهُ لَا وَ لَامِسَةٌ تَلْمِسُهُ لَا إِلَیْهَا انْتِقَالٍ

 رُبُوبِیَّتَهُ بِذَلِكَ لِیَعْرِفُوا الْإِنْسِ وَ  الْجِنِّ الثَّقَلَیْنِ مِنَ  أَرَادَ مَا عَلَى إِنْشَاءَهُ أَرَادَ مَا أَنْشَأَ وَ ابْتِدَاءَهُ أَرَادَ مَا ابْتَدَأَ لَدَیْهِ خَلَقَ مَا خَلْقِ فِی عَلَیْهِ  دَخَلَ لُغُوبٍ لَا وَ  إِلَیْهِ سَبَقَ
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 بِهِ  اسْتَنْقَذَنَا وَ الضَّلَالَةِ مِنَ بِهِ فَهَدَى إِلَیْهِ هَادِیاً وَ عَلَیْهِ دَالًّا نَبِیّاً الْحَقِّبِ  بَعَثَهُ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ نَشْهَدُ وَ

 وَ  مُبِیناً خُسْراناً خَسِرَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ جَزِیلًا ثَوَاباً نَالَ وَ عَظِیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ  الْجَهَالَةِ مِنَ

 بِلُزُومِ  أَنْفُسِكُمْ عَلَى أَعِینُوا وَ الْمُؤَازَرَةِ حُسْنِ وَ النَّصِیحَةِ إِخْلَاصِ وَ الطَّاعَةِ وَ السَّمْعِ مِنَ عَلَیْكُمْ یَحِقُّ بِمَا فَأَنْجِعُوا أَلِیماً عَذَاباً اسْتَحَقَّ

 بِالْمَعْرُوفِ مُرُوا السَّفِیهِ الظَّالِمِ یَدَیِ عَلَى خُذُوا وَ عَلَیْهِ تَعَاوَنُوا وَ بَیْنَكُمْ الْحَقَّ تعاطوا وَ الْمَكْرُوهَةِ الْأُمُورِ هَجْرِ وَ الْمُسْتَقِیمَةِ الطَّرِیقَةِ

 وَ  لِی اللَّهَ سْتَغْفِرُأَ  وَ التَّقْوَى عَلَى إِیَّاكُمْ وَ ثَبَّتَنَا وَ بِالْهُدَى اكُمْإِیَّ  وَ للَّهُا عَصَمَنَا فَضْلَهُمْ الْفَضْلِ لِذَوِی اعْرِفُوا وَ الْمُنْكَرِ عَنِ انْهَوْا وَ

 .لَكُمْ

 

 تدبر

 «ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یغْفِرْ وَ مالَكُمْأَعْ لَكُمْ ؛ یصْلِحْ سَدیداً قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »1

نماید، كارهایش  كسی كه با در پیش گرفتن مسیر تقوا، مدار سخن گفتن خود را استوار سازد و از كذب و لغو و آزار دوری

 شود.اصالح و گناهانش بخشیده می

 اما چرا و چگونه؟

تدریج رد بكرعایت قول سدید )یعنی پرهیز از كذب و لغو و فسادانگیزی در مقام سخن( عادت  به آدمى نفس الف. وقتى

وبی مداومت خكم وقتی نفس بر شود؛ و كمگردد و اعمال انسان صالح میطبیعت او از هرگونه زشتی و لغو و فسادی منقطع می

ر پی دارد. دگردد كه این پشیمانی توبه است و مغفرت گناهان را كرد از عمری كه قبال در گناهان صرف نموده پشیمان می

 (347، ص16)المیزان، ج

دید اوال به سن گناهان را در یك تقسیم كلی به دو دسته گناهان زبانی و غیر زبانی تقسیم كرد. رعایت قول تواب. می

ن زندگی هركس معنای اجتناب از همه گناهان زبانی )از جمله دروغ گفتن( است؛ و ثانیا چون ارتباطات انسانی مهمترین رك

 .ای هم خودداری كندشود از هر گناه غیر زبانیاچار میدهد و قرار است كه انسان دروغ نگوید، نرا تشكیل می

 گرداند.عمال همه كارهای انسان را اصالح و گناهان وی را مشمول مغفرت می« قول سدید»بدین سان، رعایت 

شود. )توضیح مندی از زبان است و اگر كسی زبانش را حفظ كند همه چیزش درست میج. انسانیت انسان در گروی بهره

 (3تدبردر 

 د. ...

 

 «عَظیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یطِعِ مَنْ( »2

                                                      
 سَبَقَتْ الَّتِی لِلذُّنُوبِ  نَسْتَغْفِرُهُ وَ أَعْمَالِنَا سَیِّئَاتِ مِنْ بِهِ  نَعُوذُ وَ أُمُورِنَا مَرَاشِدِلِ نَسْتَهْدِیهِ وَ كُلِّهَا نَعْمَائِهِ جَمِیعِ عَلَى كُلِّهَا مَحَامِدِهِ بِجَمِیعِ نَحْمَدُهُ طَاعَتُهُ فِیهِمْ تَمَكَّنَ وَ

 مِنَّا
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م واقعا اگر كسی خدا را به خدایی قبول داشته باشد )خدا كسی است كه عالم مطلق و خیر محض است( و رسولش را ه

برای انسان به  رستگاری و سعادت ممكن راكند كه اطاعت از خدا و رسول است كه واقعا نهایت فرستاده او بداند، تردید نمی

 ارمغان خواهد آورد.

 

 «عَظیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ للَّهَا یطِعِ مَنْ وَ ... سَدیداً قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »3

توان نتیجه می..« .كسی كه خدا و رسولش را اطاعت كند »رمود از اینكه تنها دستور به تقوا و قول سدید داد و بالفاصله ف

 گرفت: مهمترین محور اطاعت از خدا و رسول، همین تقوا و رعایت قول سدید است.

 شناسینکته تخصصی انسان

ه اگر برخورداری از فرهنگ و تمدن را مهمترین عامل تمایز انسان از حیوان بدانیم، تردیدی نیست كه مهمترین چیزی ك

مندی انسان از زبان )سخن و كالم( های گوناگون و بلكه امكان رشد فرهنگها را ایجاد كرده بهرهمندی از فرهنگامكان بهره

خواهد لیاقت انسان است؛ و همین ویژگی انسان، عامل تمایز اصلی او از سایر موجودات است؛ چنانكه خداوند هنگامی كه می

 3، تدبر221كشد )توضیح در جلسهسازد، مساله تعلیم اسماء را پیش میالللهی را مطرح برای مقام خلیفة

31-2-http://yekaye.ir/baqare/ ویا در جای دیگر، پس از اشاره به خلقت انسان، مهمترین ویژگی او را آموختن بیان )

شمرد ( و تمام علمی كه به بشر گرفته را مدیون توان استفاده وی از قلم می4-3؛ الرحمن/الْبَیان عَلَّمَهُ الْإِنْسان خَلَقَشمرد )می

http://yekaye.ir/al- 4و 1، تدبرهای43( )به مطالب بیان شده در جلسه5-4؛ علق/یَعْلَم لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ؛ بِالْقَلَم عَلَّمَ الَّذی)

4-96-alaq/1  96-5 5، تدبر45و جلسه-alaq-http://yekaye.ir/al/ 2توجه شود) 

                                                      
 نیست، غریزه در منحصر ادراكاتش انسان كه است این در موجودات سایر با انسان تفاوت: است قلم اساس بر انسانی، علم چنین بود: بنیاد 1. تدبر 1

 این و كنند منتقل فیزیكی حضور بدون را خود دانش بتوانند انسانها كه شودمی ممكن صورتی در داشتن تمدن و فرهنگ و دارد؛ تمدن و فرهنگ بنابراین

 . دهدمی انجام «قلم» كه است عظیمی كار

 شناسان،انسان) هاآنتروپولوژیست نظر برخالف كه شودمی معلوم شود، توجه موجودات سایر به انسان تفاوت این به اگر چنین بود: 4تدبر 

 حتی و( قبل الس میلیون 1 حدود) «جاوه انسان» یا( قبل سال میلیون 2 حدود) «شكارچی انسان» و «ماهر انسان» انسان، اولین ،(شناسانمردم

 قبل ما» به مربوط نچهآ نبودند؛ «آدم» اما داشتند انسان همچون ظاهري اگرچه موجودات، آن نبوده؛( قبل سال هزار 35 تا 150 حدود) «نئوآندرتال»

 لذا كند؛ ایجاد تمدن و ندك منتقل را خود فرهنگ توانست او و داد آموزش او به «قلم» با خدا كه شد انسان زمانی از انسان نیست؛ انسان است، «تاریخ

 شد اشاره در جلسه قبل) باشند داشته انسان شبیه كامال بدنی اگرچه اند؛آدم از قبل موجوداتی اینها همه ؛… نه شكارچی، نه بود، غارنشین نه آدم، حضرت

 (.كندمی حكم بدن اساس بر فقط و گیردمی نادیده را روح كه است این انسان از داروینی تلقی اشكال كه
 هستیم این دنبال. است كردن عمل جنس از راهش كه كنیممی جستجو شهودي و كشف در را حقیقی علم ما از . تدبر مذكور چنین بود: بسیاري 2

 علل از یكی شاید. آوردمی را قلم نام ابتدا بگوید، سخن انسان به الهی تعلیم از خواهدمی وقتی قرآن اما «بكن چنان و چنین» بگوید ما به دائما كسی كه

 الهی قلم قلم، آن ولو دانیم،می «قلم از حاصل معرفت» از ترمهم را «عمل از حاصل معرفت» نقش: كه است این ،«قرآن جدي مطالعه» به ما اعتناییكم

 مرشد به اهتمام جاي به آیا اما رود؛ باال هم قرآن از مانگیريبهره توان تا( 1 حدیث) كنیم فهم طلب خدا از و كنیم عمل دانیممی بدانچه باید البته !باشد

 !برویم؟( كریم قرآن) نوشته و قلم سراغ ترجدي نباید حكیم، و

http://yekaye.ir/baqare-2-31/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-5/
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پس اگر كسی بتواند این عامل ممیزه انسانی را درست و آن گونه كه شاید و باید استفاده كند، همه كارهایش رو به راه 

دهد كه اندك گناهان دیگری كه ممكن است از وی سر بزند را هم الشعاع قرار میاین چنان زندگی وی را تحتگردد و می

 گرداند.مشمول مغفرت می

 

 «ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یغْفِرْ وَ أَعْمالَكُمْ لَكُمْ یصْلِحْ ؛سَدیداً قَوْالً قُولُوا( »4

تاده در سالمت و صحت شیوه بیان در آن اجتماع، تخمین زد. )ایستوان از روی مسیر رشد و صالح یك اجتماع را می

 (531باد، ص

خواند. یمرفت این آیات را بر مردم شاید بدین جهت بوده است كه مطابق برخی روایات، پیامبر در هر منبری كه می

 (5)جلسه قبل، حدیث

 جایگاه اساسی قول سدید در حفظ جامعه دینی از نفاق

سول(؛ و رره هشداری بود به پرهیز از اطاعت كافر و منافق، و ضرورت پیروی از وحی )= خدا و محور مباحث این سو

ست كه بر هوا و ادر موارد مختلف نشان دادیم كه حقیقتِ این پیروی، پیروی از منطق آنهاست؛ و منطق كافر و منافق، منطقی 

 «.یدقول سد»های شخصی و گروهی و ... مبتنی است نه بر هوس و دلخواه

قرار دهد، كسی است كه دیگر از منطق كافر و منافق پیروی نخواهد كرد، « قول سدید»پس كسی كه مبنای زندگی خود را 

بندی كل سوره دانست كه توان این دو آیه را جمعكند؛ و بدین ترتیب میبلكه تنها و تنها منطق خدا و رسولش را پیروی می

مان بر اساس اطاعت خدا و رسولش سامان یابد منطق كافر و منافق مبتال نشویم و زندگیدهد برای اینكه به پیروی از یاد می

 چه باید كرد:

باید دائما از خود مراقبت كنیم )تقوا یعنی خودنگهداری( و در مسیر زندگی كامال در سخن گفتن )تحلیل كردن و بر 

 حركت كنیم.« قول سدید»ها عمل نمودن( بر اساس اساس آن تحلیل

 

 «عَظیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یطِعِ مَنْ سَدیداً ... وَ قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »5

بخش حقیقی این درواقع خاتمه« است آمده نائل عظیمی رستگاری به قطعا بَرَد فرمان را رسولش و خدا كس هر»عبارتِ 

)و دو آیه بعدی هم صرفا متمم همین نكته است( چرا كه اطاعت از خدا و رسول مشتمل بر تمامی احكامی است سوره است 

 (348، ص16كه در این سوره بیان شد. )المیزان، ج
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 حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ حْمِلْنَهای أَنْ نَیفَأَبَ  الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ یعَلَ الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا 72 هیآ (33احزاب )سوره ( 560

 13/7/1396  جَهُوالً ظَلُوماً  كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ

 ترجمه

ها عرضه كردیم، پس ابا كردند از اینكه آن را بردارند ]= برعهده گیرند[ و از آن ما آن امانت را بر آسمانها و زمین و كوه

 ت؛ حقّاً كه او ستمكار و نادان بود.نگران شدند و انسان آن را برداش

 نکات ترجمه

 «أبین»+  فـ=  «فَأَبَینَ»

 «بیا» باشد )وزن فَعَلنَ(؛ و قبال توضیح داده شد كه مادهدر صیغه جمع مونث غایب می «أبی»فعل ماضی از ماده « أبین»

 )ابا كردن(. است كاری انجام از زدن باز سر وشدید  امتناع معنای به

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205جلسه 

 «أَشْفَقْنَ»

 «شفق» قبال توضیح داده شد كه ماده و است؛ «شفق» ماده إفعال در صیغه جمع مونث غایب از باب فعل ماضی« أَشْفَقْنَ »

 متعدی «من» حرف با وقتی اند كهدانسته كردن حذر و ورزیدن رقت را «إشفاق»و  ،«ترس با آمیخته كردن عنایت»را به معنای 

 دارد. غلبه آن در «ترس» معنای شودمی

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-27 298جلسه

 «الْإِنْسان»

كه همراه با آرامش باشد و است در اصل به معنای ظهور و آشكار شدنی  اند كهدانسته« أنس»ماده را برخی از « انسان»

شود با آنها مأنوس شد و احساس آرامش اند و نمیگویند، چون آنها مخفیمی« إنس« »إنسان»، به «جنیان»اند در مقابل گفته

 توان با او أنس گرفت. كرد؛ اما انسان آشكار است و می

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-53 542جلسه

 كه به معنای فراموشی است. انددانسته« نسی»را از ماده « انسان» هم برخی و

  ha-http://yekaye.ir/ta-020-115/ 94جلسه

 «ظَلُوماً»

 و ظلمت یكی: كندمی داللت معنا دو بر ماده این اصل قبال توضیح داده شد كه و است «ظلم» ماده از مبالغه صیغه« ظلوم»

 .است دوم معنای این از ستم و ظلم كه خود، اصلی جایگاه غیر در چیزی دادن قرار دیگری و روشنایی؛ و نور مقابل در تاریكی

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-10 315جلسه

 «جَهُوالً»

http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-27/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-53/
http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
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 معنای به و «معل» مقابل مقطه را ماده این قبال توضیح داده شد كه عموما كه است «جهل» صیغه مبالغه از ماده« جهول»

یت، و انجام كاری فقدان علم، اعتقاد برخالف واقع :رودمی كار به مورد سه در «جهل» اندگفته ولی برخی انددانسته «نادانی»

 نقطه معنای ینهم یكی. است رفتهمی كار به معنا دو در اصل در ماده این كه هم معتقدند برخالف آنچه سزاوار است؛ و برخی

 .«اضطراب» و( خفت) «سبكی» معنای به دیگری و است علم مقابل

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-33 523جلسه

 حدیث

از جمله اینكه  1كند.رسد و سواالت و اشكاالتی را در مورد قرآن كریم مطرح می( زندیقی خدمت امیرالمومنین ع می1

 را آن اینكه از كردند ابا پس كردیم، عرضه هاكوه و زمین و آسمانها بر را امانت آن ما»فرماید گوید: و چنین یافتم كه میمی

این امانت چیست و « بود نادان و ستمكار او كه حقّاً برداشت؛ را آن انسان و شدند نگران آن از و[ گیرند برعهده]=  بردارند

 گرداند؟! این انسان كیست؟ در حالی كه از صفات خداوند عزیز علیم این نیست كه امر را بر بندگانش مشتبه

امیرالمومنین ع فرمودند: ... و اما امانتی كه از آن یاد كردی؛ پس آن امانتی است كه واجب و جایز نیست كه جز در پیامبران 

های روز زمینش گرداند؛ پس های خود امانتدار قرار دارد و حجتو جانشینان ایشان باشد، چرا كه خداوند آنان را بر آفریده

پرستی یاری كرد، این ر او جمع شد و هر كافری كه در غیاب حضرت موسی ع وی را در گوسالهسامری و هركس كه دو

فطرتان، هیچگاه نتوانستند از عهده انتساب جایگاه حضرت موسی به خود و برداشتن آن امانتی را كه تنها سزاوار كسانی پست

را برداشتند و نیز بار گناه هر كس از ظالمان و یارانشان كه اند، برآیند؛ و تنها بار گناهش ای پاكبود كه از هر رجس و پلیدی

آن راه را پیمود؛ و به همین جهت است كه پیامبر ص فرمود: هركه سنت و شیوه حقی را رایج سازد برایش اجر آن و نیز اجر 

ای این سخن پیامبر ص ریزی كند ...[ و برهركس كه تا روز قیامت بدان عمل كند خواهد بود ]و نیز اگر سنت بدی را پایه

شاهدی در كتاب خدا وجود دارد و آن این سخن خداوند عز و جل است كه بعد از ذكر داستان كشته شدن هابیل توسط قابیل 

 -زمین در فسادى[ كیفر به] یا قصاص، به جز - را كسى كس هر كه داشتیم مقرر اسرائیلبنی بر روى این از و»فرماید می

 زنده را مردم تمام گویى كه است چنان بدارد، زنده را كسى كس هر و. باشد كشته را مردم همه گویى كه است چنان بكشد،

                                                      
 ر جلسات زیر گذشت:فرازهایی از این روایت د.  1

 ؛araf-http://yekaye.ir/al-007-008/  3، حدیث86جلسه

 ؛http://yekaye.ir/yunus-010-007/ 5، حدیث132جلسه

 ؛http://yekaye.ir/fussilat-041-21/  2، حدیث193جلسه

 ؛aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14/  2، تدبر234جلسه

 ؛ وqiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23/ 2، حدیث381جلسه

 ؛ anbiaa-http://yekaye.ir/al-21-107/  4، حدیث414جلسه

  /ahzab-ttp://yekaye.ir/alh-33-11 2، حدیث430جلسه

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-10 3، حدیث455جلسه

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-33/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/%D8%9B
http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/
http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-107/
http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-107/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-11/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-10/
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در اینجا تاویلی در باطن دارد غیر از معنای ظاهریش؛ و آن همان هدایت كردن است « زنده كردن»( و 32)مائده/« است داشته

میرد؛ بلكه تنها از سرای رنج و سختی به سرای راحتی گز نمیزیرا هدایت حیات ابدی است و كسی را كه خدا زنده بخواند هر

 شود.و لطف الهی جابجا می

 251و  245و  241ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

  ینِكُمْدِ فِی لَدَخَلْتُ التَّنَاقُضِ وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْقُرْآنِ یفِ مَا لَا لَوْ لَهُ قَالَ وَ ع عَلِیٍّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى الزَّنَادِقَةِ بَعْضُ جَاءَ

 هُوَ؟ مَا وَ ع لَهُ فَقَالَ

 الْإِنْسانُ  لَهَاحَمَ وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ جِبالِالْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا یَقُولُ أَجِدُهُ  قال ... وَ 

 عِبَادِهِ ... عَلَى التَّلْبِیسُ الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ صِفَتِهِ نْمِ لَیْسَ وَ الْإِنْسَانُ هَذَا مَنْ وَ الْأَمَانَةُ هَذِهِ فَمَا« جَهُولًا ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ

هِیَ الْأَمَانَةُ الَّتِی لَا تَجِبُ َو لَا تَجُوزُ أَْن تَُكونَ إِلَّا فِی الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْصِیَائِهِمْ لِأَنَّ أَمَّا الْأَمَانَةُ الَّتِی ذَكَرْتَهَا فَ...  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

[ مَعَهُ وَ أَعَانَهُ مِنَ اجْتَمَعَ[ وَ مَنِ أجمع ]اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ائْتَمَنَهُمْ عَلَى خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُمُ حُجَجاً فِی أَرْضِهِ و السامری ]فَبِالسَّامِرِیِ 

الُ لِتِلْكَ الْأَمَانَةِ الَّتِی لَا یَنْبَغِی إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى عِبَادَةِ الْعِجْلِ عِنْدَ غَیْبَةِ مُوسَى مَا تَمَّ انْتِحَالُ مَحَلِّ مُوسَى مِنَ الطَّغَامِ وَ الِاحْتِمَ

سُنَّةَ حَقٍّ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا زَْرهَا وَ وِزْرَ مَنْ سَلَكَ سَبِیلَهُ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ أَعْوَانِهِمْ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِیُّ ص وَ مَنِ اسْتَنَّ الرِّجْسِ فَاحْتَمَلَ وِ

ابِیلَ قَاِتِل هِدٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ ُهوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ َو جَلَّ فِی قِصَّةِ قَوَ أَجْرُ مَنْ عَمَِل بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ النَّبِیِّ ص شَا

عاً وَ مَنْ أَحْیاها بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِی مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى» أَخِیهِ

هِیَ حَیَاةُ الْأَبَدِ  وَ لِلْإِحْیَاءِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ تَأْوِیلٌ فِی الْبَاطِنِ لَیْسَ كَظَاهِرِهِ وَ هُوَ مَنْ هَدَاهَا لِأَنَّ الْهِدَایَةَ «فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً

 ...داً إِنَّمَا یَنْقُلُهُ مِنْ دَارِ مِحْنَةٍ إِلَى دَارِ رَاحَةٍ وَ مِنْحَةوَ مَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ حَیّاً لَمْ یَمُتْ أَبَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است 2

 بردارند را آن اینكه از كردند ابا پس كردیم، عرضه هاكوه و زمین و آسمانها بر را امانت آن ما»فرماید: اینكه خداوند می -

منظور همان والیت علی بن « بود نادان و ستمكار او كه حقّاً برداشت؛ را آن انسان و شدند نگران آن از و[ گیرند برعهده]= 

 طالب است.ابی

 413ص ،1ج الكافی، ؛76ص ،1ج الدرجات، بصائر

 یَقُولُ  اللَّهَ  إِنَّ: قَالَ ع مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ  عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مِسْكِینٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ  الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَالَ « جَهُولًا ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ  مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا»

 .ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ وَلَایَةُ هِیَ

 را آن اینكه از كردند ابا پس كردیم، عرضه هاكوه و زمین و آسمانها بر را امانت آن ما»از امام رضا ع در مورد آیه  -

دعا كند سوال شد فرمودند: امانت همان والیت ]= مقام امامت[ است، پس هر كس بناحق آن را ا« ...[گیرند برعهده]=  بردارند

 قطعا كفر ورزیده است.

 110ص األخبار، ؛ معانی306ص ،1ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون
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 عَنِ مَعْبَدٍ بْنِ لِیِّعَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ ثَنَاحَدَّ قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْهَمَدَانِیُّ جَعَْفرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 وَ ماواتِالسَّ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِقَوْ عَنْ ع الرِّضَا مُوسَى بْنَ عَلِیَّ الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ خَالِدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ

 .كَفَرَ فَقَدْ حَقٍّ بِغَیْرِ اهَاادَّعَ مَنِ الْوَلَایَةُ الْأَمَانَةُ فَقَالَ« یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ

« انسان»ست و فرمایند: امامت همان والیت اكند. ایشان میو ابوبصیر هم درباره همین آیه از امام صادق ع سوال می -

 ها[ منافق است.همان ابوالشرور ]پدر بدی
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 عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنَا

 عَرَضْنَا إِنَّا -جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 الْوَلَایَةُ  الْأَمَانَةُ قَالَ جَهُولًا ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ

 1.الْمُنَافِقُ الشُّرُورِ أَبُو الْإِنْسَانُ وَ

  

 

 گوید از امام صادق ع پرسیدم: خارج شدن حضرت آدم ع از بهشت چگونه بود؟( ابوبصیر می3

به یاد ت را فرمودند: هنگامی كه حضرت آدم ع با حوا ازدواج كرد خداوند متعال به او وحی كرد: آدم! نعمتم بر خود

مان دادم و از سابقه پدید آوردم و به مشیت خود تو را به صورت بشری سر و ساداشته باش كه همانا من تو را این گونه بی

اختم و زبانت را روحم در تو دمیدم و فرشتگانم را به سجده بر تو واداشتم و تو را بر دوش آنان سوار كردم و خطیب آنان س

از درگاهم راندم و لعنتش  همه اینها را مایه شرافت و افتخار تو قرار دادم؛ و این ابلیس لعین است كهبه همه زبانها گویا كردم و 

را برای تو نعمتی  كردم هنگامی كه از سجده بر تو خدداری كرد و تو را برای كنیزم ]= حواء[ مایه كرامت قرار دادم و كنیزم

یش از اینكه شوی؛ و هزار سال پنگری شاد مینیست، كه وقتی به او میتر از همسر شایسته قرار دادم كه هیچ نعمتی گرامی

 شما را بیافرینم سرای حیات ]ادبی[ را برایتان آفریدم، تا به عهد و امانت من در آن وارد شوید.

همراهی یكوكاری نو خداوند متعال این امانت را بر آسمانها و زمین و همه فرشتگان عرضه كرده بود و آن این بود كه در 

ز جرات آدم بر او از بدی دوری كنند. آنان از قبول آن خودداری كردند و آن را بر آدم عرضه كرد و او پذیرفت و فرشتگان 

 از كردند ابا پس ،كردیم عرضه هاكوه و زمین و آسمانها بر را امانت آن ما»قبول این امانت تعجب كردند و خداوند می فرماید 

و فاصله « بود نادان و ستمكار او كه حقّاً برداشت؛ را آن انسان و شدند نگران آن از و[ گیرند برعهده]=  بردارند را آن اینكه

 پذیرش امانت توسط آدم و عصیان كردن پروردگارش به اندازه فاصله بین ظهر و عصر بود...

 (.«مخطوط» 67اإلخوان، ص )تحفة 348ص ،3ج القرآن، تفسیر فی البرهان

                                                      
 عَلَى الْأَمانَةَ  عَرَضْنَا إِنَّا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ  اللَّهِ قَوْلِ  فِی ع جَعْفَرٍ  أَبِی عَنْ  جَابِرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ  مُفَضَّلِ عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنُ أَحْمَدُ . حَدَّثَنَا 1

 .فُلَانٍ أَبُو حَمْلَهَا الَّذِي الْإِنْسَانُ  وَ  الْإِنْسانُ هَاحَمَلَ وَ عِنَاداً  وَ بِهَا كُفْراً  یَحْمِلْنَهَا أَنْ أَبَیْنَ الْوَلَایَةُ  قَالَ أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ  الْجِبالِ  وَ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 (76ص ،1ج الدرجات، )بصائر
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 الجنة؟ من( السالم علیه) آدم خروج كان كیف أخبرنی: بصیر بوأ قال: عنه و

 فإنی علیك، نعمتی ذكرا أن آدم، یا: إلیه تعالى اهلل أوحى بحواء( السالم علیه) آدم تزوج لما»(: السالم علیه) الصادق فقال

 تافهم،أك على حملتك و مالئكتی، لك أسجدت و روحی، من فیك نفخت و مشیئتی، على بشرا سویتك و فطرتی، بدیع جعلتك

 و بلستهأ قد اللعین إبلیس هذا و فخرا، و لك شرفا كله ذلك جعلت و اللغات، بجمیع لسانك أطلقت و خطیبهم، جعلتك و

 إذا تسرك ة،صالح زوجة من أكرم نعمة ما و لك، نعمة أمتی خلقت و ألمتی، كرامة خلقتك قد و لك یسجد أن أبى حین لعنته

 .أمانتی و بعهدی تدخالها أن على عام، بألف أخلقكما أن قبل من الحیوان دار لكما بنیت قد و إلیها، نظرت

 و اإلحسان، على تكافئوا أن هی و جمیعا، المالئكة على و األرضین، و السماوات على األمانة هذه عرض تعالى اهلل كان و

 فی( السالم علیه) آدم جرأة من المالئكة فتعجبت فتقبلها، ،(السالم علیه) آدم على فعرضها قبولها، عن فأبوا. اإلساءة عن تعدلوا

 حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا: تعالى اهلل یقول األمانة، قبول

 1العصر،... و الظهر بین كما إال ربه عصى أن بین و آدم األمانة قبل أن بین كان ما و جَهُولًا ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ

                                                      
 . این دو روایت نیز درباره عرضه عمومی امانت قابل توجه است: 1

 جَعْفَرِ  عَنْ  صُهَیْبٍ بْنِ  ادِعَبَّ  عَنْ] مُعَنْعَناً أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ  حَدَّثَنَا قَالَ  فُرَاتٌ و ع؛ [مُحَمَّدٍ  بِنْتِ] الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ  عَنْ  مُعَنْعَناً عَتَّابٍ بْنُ عَلِیُّ[ حَدَّثَنِی قَالَ] فُرَاتٌ

 قابَ  فَكانَ مُنْتَهَىالْ سِدْرَةِ إِلَى فَصِرْتُ السَّمَاءِ إِلَى بِی عُرِجَ  لَمَّا ص اللَّهِ سُولُرَ قَالَ قَالَتْ[ ع مُحَمَّدٍ  بِنْتِ] فَاطِمَةَ  عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ[ أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ

 وَ أَرْضِی وَ سَمَاوَاتِی كَّانَسُ  وَ لَائِكَتِیمَ یَا یُنَادِي مُنَادِیاً سَمِعْتُ وَ وَتْراً وَتْراً لْإِقَامَةَا وَ  مَثْنَى مَثْنَى الْأَذَانَ سَمِعْتُ بِعَیْنِی أَرَهُ لَمْ وَ بِقَلْبِی فَرَأَیْتُهُ أَدْنى أَوْ قَوْسَیْنِ

 حَمَلَةَ  وَ أَرْضِی وَ مَاوَاتِیسَ سُكَّانَ وَ مَلَائِكَتِی یَا[ لِی] اشْهَدُوا قَالَ  أَقْرَرْنَا وَ هِدْنَاشَ قَالُوا لِی شَرِیكَ لَا وَحْدِي أَنَا إِلَّا إِلَهَ  لَا اللَّهُ أَنَا أَنِّی[ لِی] اشْهَدُوا عَرْشِی حَمَلَةَ

 رَسُولِی وَلِیُّ وَ  لِیِّیوَ عَلِیّاً بِأَنَّ عَرْشِی حَمَلَةَ وَ أَرْضِی وَ سَمَاوَاتِی سُكَّانَ وَ تِیمَلَائِكَ یَا اشْهَدُوا وَ قَالَ أَقْرَرْنَا وَ  شَهِدْنَا قَالُوا رَسُولِی وَ عَبْدِي مُحَمَّداً بِأَنَّ عَرْشِی

 هَذَا ذَكَرَ إِذَا عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنُ كَانَ وَ[ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ] جَعْفَرُ قَالَ صُهَیْبٍ بْنُ عَبَّادُ قَالَ أَقْرَرْنَا وَ شَهِدْنَا قَالُوا[ رَسُولِی بَعْدَ] الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُّ وَ

 كانَ  إِنَّهُ الْإِْنسانُ مَلَهَاحَ وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا تَعَالَى اللَّهِ كِتَابِ فِی لَنَجِدُهُ إِنَّا قَالَ الْحَدِیثَ

 الْأَرْضِ  وَ السَّمَاوَاتِ إِلَى[ لَىتَعَا اللَّهُ] أَوْحَى لَكِنَّهُ وَ  الْأَرْضِ كُنُوزِ مِنْ كَنْزاً لَا وَ ماًدِرْهَ لَا وَ دِینَاراً اسْتَوْدَعَهُمْ امَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنُ فَقَالَ قَالَ جَهُولًا ظَلُوماً

 الْجِبَالِ  إِلَى أَوَْحى وَ  یهِمْفَآوِ آوَْوكِ إِذَا وَ َفأَجِیبِیهِمْ دَعَوْكِ  إِذَا ِبهِمْ فَاعِلَةٌ أَْنتِ افَمَ ص مُحَمَّدٍ ذُرِّیَّةَ الذُّرِّیَّةَ فِیكِ مُخَلِّفٌ أَنِّی ع آدَمَ یَخْلُقَ أَنْ قَبْلِ مِنْ الْجِبَالِ وَ

 طَاقَةَ  أَلَّا اللَّهَ[ فَسَأَلَا] فَسَأَلَ ذَلِكَ مِنْ فَأَشْفَقْنَ حَمَّلَهَا مِمَّا وَ لَهُمْ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهُ سَأَلَهَا مِمَّا الْجِبَالُ وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فَأَشْفَقَتِ أَطِیعِی وَ فَأَجِیبِیهِمْ دَعَوْكِ أَنْ

 لكوفی،ا فرات تفسیر) [.طَاعَتِهِمْ مِنْ[ حمّلهم] حَمَلُوا بِمَا وَفَوْا مَا اللَّهِ  وَ جَعْفَرٌ  الَ قَ عَبَّادٌ قَالَ] فَحَمَلَهَا آدَمَ بَنِی فَحَمَّلَهَا الطَّاعَةِ عَنِ یَغْفُلُوا أَنْ مَخَافَةَ  بِذَلِكَ لَهُمْ
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 عَرَضَ  الْأَمانَةَ  عَرَضْنَا إِنَّا لَىتَعَا قَوْلِهِ فِی الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ الْحَنَفِیَّةِ بْنِ حَمَّدِمُ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ بِالْإِسْنَادِ ع عَِلیٍّ شَأْنِ فِی الْقُرْآنِ نُزُولِ فِی الشِّیرَازِيُّ بَكْرٍ أَبُو

 وَلَایَتِی وَ أَمَانَتِی عَرَضَ اللَّهَ نَّإِ وَ  عِقَابٍ لَا وَ ثَوَابٍ بِلَا نَحْمِلُهَا لَكِنَّا الْعِقَابِ وَ بِالثَّوَابِ تُحَمِّلْنَا لَا رَبَّنَا فَقُلْنَ  الْعِقَابِ وَ بِالثَّوَابِ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَمَانَتِی اللَّهُ

 بِالنَّهَارِ  تَظْهَرَ أَنْ تَقْدِرُ فَلَا الْبُومُ افَأَمَّ الطُّیُورِ بَیْنِ مِنْ  تَعَالَى اللَّهُ فَلَعَنَهُمَا الْعَنْقَاءُ وَ ومُالْبُ جَحَدَهَا مَنْ  أَوَّلُ وَ الْقَنَابِرُ وَ الْبِیضُ الْبُزَاةُ بِهَا آمَنَ مَنْ فَأَوَّلُ الطُّیُورِ عَلَى

 هَاثَمَرَ وَ نَبَاتَهَا جَعَلَ وَ زَكِیَّةً ةًطَیِّبَ جَعَلَهَا بِوَلَایَتِی آمَنَتْ بُقْعَةٍ فَكُلُّ الْأَرَضِینَ عَلَى انَتِیأَمَ  عَرَضَ  اللَّهَ إِنَّ وَ تُرَى لَا الْبِحَارِ فِی فَغَابَتْ الْعَنْقَاءُ أَمَّا وَ لَهَا الطَّیْرِ لِبُغْضِ

 جَعَلَ  وَ الْحَنْظَلَ وَ سَجَالْعَوْ ثَمَرَهَا جَعَلَ وَ عَلْقَماً مُرّاً نَبَاتَهَا جَعَلَ وَ سَبِخاً لَهَاجَعَ وَلَایَتِی أَنْكَرَتْ وَ إِمَامَتِی جَحَدَتْ بُقْعَةٍ كُلُّ  وَ زُلَالًا مَاءَهَا جَعَلَ وَ عَذْباً حُلْواً

 لِأَمْرِ  جَهُولًا لِنَفْسِهِ ظَلُوماً كانَ هُإِنَّ الْعِقَابِ  وَ الثَّوَابِ مِنَ فِیهَا بِمَا إِمَامَتَهُ  وَ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ وَلَایَةَ  مُحَمَّدُ یَا أُمَّتَكَ یَعْنِی الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ قَالَ ثُمَّ أُجَاجاً  مِلْحاً مَاءَهَا

 (314ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل مناقب) .غَشُومٌ ظَلُومٌ فَهُوَ بِحَقِّهَا یُؤَدِّهَا لَمْ مَنْ رَبِّهِ
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كه  از امام صادق ع در شرح این آیه حدیثی طوالنی روایت كرده است 109-110ص األخبار، معانیشیخ صدوق در 

بتدای خلقت اچگونه این امانت، والیت اهل بیت ع بوده است و چگونه این از ابتدای خلقت بر عالمیان عرضه شده و همان 

یق لینكهای ذشت و از طرآدم و حوا نیز بر آن دو عرضه شده است كه متن كامل این روایت قبال در دو قسمت در دو جلسه گ

 زیر می توانید بدانجا مراجعه كنید و مجددا تكرار نمی شود:

 aaraf-http://yekaye.ir/al/ 1-7-19 2، حدیث239جلسه

                                                      
 محمد:[ معصومین حضرات] ارواح را آنها ترینشریف و برترین و آفرید، هاجسم از قبل سال هزار دو را هاروح تعالی و تبارك خداوند . همانا 1

 را آن نورشان و كرد، عرضه كوهها و زمین و آسمانها بر را آنها پس داد، قرار ایشان، از پس ي ائمه و ع حسین و ع حسن و س فاطمه و ع علی و ص

 هستند، آفریدگانم امامانِ و مخلوقاتم بر من هايحجت و اولیاء و دوستان اینها: فرمود كوهها و زمین و آسمانها به تعالی و تبارك خداوند پس فراگرفت،

 كه آفریدم كسی براي را آتشم و باشد داشته را آنها توالي كه آفریدم كسی براي را بهشتم باشد؛ آنها از ترداشتنیدوست من نزد كه امنیافریده مخلوقی

 قرار آنها براي خدا كه دارد جایگاهی وي كند ادعا یعنی] كند ادعا مرا عظمت از موقعیتشان و من به نسبت آنها جایگاه هركه باشد؛ آنها دشمن و مخالف

 موقعیت ترینپست در مشركان با همراه را كسی چنین و ؛(115/مائده) «نكنم عذاب گونه آن را جهانیان از یك هیچ كه كنم عذاب چنان را او»[ است داده

 همراه را او باشد، نداشته ادعایی من عظمت از موقیعتشان و من به نسبت آنها جایگاه قبال در و كند اعتراف آنها والیت به كه كسی و دهم؛می قرار جهنمم

 را خود همسایگی و سازم جاري آنها بر را كرامتم و( 35/ق) «كنند اراده هرآنچه آنهاست براي» من نزد و و دهممی جاي هایمبهشت باغهاي در ایشان

 كه است حاضر شما از كدام پس است؛ خالئقم نزد امانتی آنها والیت پس بپذیرم؛ بندگانم از گناهكاران مورد در را آنها شفاعت و گردانم حالل آنها بر

 را آن اینكه از كشیدند عقب كوهها و زمین و آسمانها پس كند؟ ادعا امكرده اختیار من آنچه قبال در را آن و كشد دوش به اشسنگینی همه با را بار این

 (72/احزاب. )ترسیدند خداوند، عظمت قبال در موقعیتشان و آنان جایگاه ادعاي از و كشند دوش بر

 یعنی «گیاه این به و دبخوری خواستید كه هرجایی از راحت خیال با»: فرمود بدانها كرد، ساكن بهشت در را همسرش و آدم خداوند كه هنگامی پس

 (35/بقره)« .بود خواهید ظالمان از كه نشوید نزدیك» گندم گیاه

 ترینشریف در ار آنها و كردند نگاه ایشان، از پس امامان و ع حسین و ع حسن و س فاطمه و ع علی و ص محمد[ حضرت] منزلت به دو آن پس

 است؟ كسانی چه آن از جایگاه این!  پروردگارا: گفتند و دیدند بهشتیان جایگاههاي

 حسن و س اطمهف و ع علی و ص محمد اسامی و كردند بلند سر پس. كنید بلند من عرش ساق جانب به را سرهایتان: فرمود جالله جل خداوند

 اهل!  پروردگارا: فتندگ پس. دیدند بود، شده نوشته عرش ساق در جالله جل جبار خداوند نور از نوري با كه را، ایشان از پس امامان و ع حسین و ع

 !اند؟یافته تو جوار در شرافتی چه و داري دوستشان اندازه چه و دارند تو نزد كرامتی چه جایگاه این

 بنگرید آنها در حسادت چشم به مبادا. هستند من اسرار امین و من علم مخزن آنها. آفریدمنمی را دوتا شما نبودند آنها اگر: فرمود جالله جل خداوند

 .بود واهیدخ ظالمان از شده، وارد من عصیان و نهی در صورت این در كه كنید آرزو مرا كرامت از آنها موقعیت و من نزد آنها جایگاه و

  اند؟كسانی چه ظالمان! پروردگارا: گفتند

 .بنمایند را ایشان منزلت ادعاي بناحق كه كسانی: فرمود

 .نمایاندي ام به را بهشتت در آنها جایگاه كه گونه همان بنمایان، ما به را آتشت در آنها به ظالمان جایگاه! پروردگارا: گفتند

: فرمود جل و عز دخداون و داد نشان بدانها داشت خود در عذاب و سختی از آنچه تمام آتش و داد دستور آتش به تعالی و تبارك خداوند پس

« شوند می برگردانده انبد شوند خارج آن از بخواهند هرگاه» است آن جاي ترینپست در شوند ایشان جایگاه مدعی و كنند ظلم آنها به كه كسانی مكان

 (56/نساء). «بچشند را عذاب تا» بگیرد را جایش دیگري هايپوست «بسوزد هایشانپوست كه هربار» و
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 جانب از خواري و ادد خواهد هبوط من جوار از را شما كار، این كه بنگرید حسادت چشم با من هايحجت و نورها این به مبادا! حوا و آدم اي

 …كندمی نصیبتان مرا

 اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ بَكْرُ  مُحَمَّدٍ أَبُو احَدَّثَنَ  قَالَ الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَى بْنُ  أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ وأَبُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ الْعِجْلِیُّ الْهَیْثَمِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ نِعَ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُهْلُولٍ بْنُ  تَمِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ حَبِیبٍ بْنِ

 بَعْدَهُمْ  الْأَئِمَّةِ  وَ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ أَرْوَاحَ أَشْرَفَهَا وَ اهَاأَعْلَ فَجَعَلَ عَامٍ بِأَلْفَیْ الْأَجْسَادِ قَبْلَ الْأَرْوَاحَ خَلَقَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 حُجَجِی وَ أَوْلِیَائِی وَ أَحِبَّائِی هَؤُلَاءِ الْجِبَالِ وَ الْأَرْضِ وَ لِلسَّمَاوَاتِ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَقَالَ نُورُهُمْ فَغَشِیَهَا الْجِبَالِ وَ الْأَرْضِ وَ  السَّمَاوَاتِ عَلَى فَعَرَضَهَا ص

 وَ  مِنِّی مَنْزِلَتَهُمْ عَىادَّ فَمَنِ نَارِي خَلَقْتُ عَادَاهُمْ وَ خَالَفَهُمْ لِمَنْ وَ جَنَّتِی خَلَقْتُ تَوَلَّاهُمْ لِمَنْ وَ مِنْهُمْ إِلَیَّ أَحَبُّ هُوَ خَلْقاً خَلَقْتُ  مَا بَرِیَّتِی أَئِمَّةُ وَ خَلْقِی عَلَى

 مَكَانَهُمْ  وَ مِنِّی مَنْزِلَتَهُمْ یَدَّعِ مْلَ وَ بِوَلَایَتِهِمْ أَقَرَّ مَنْ وَ نَارِي مِنْ دَرْكٍ أَسْفَلِ فِی شْرِكِینَالْمُ مَعَ جَعَلْتُهُ وَ الْعالَمِینَ مِنَ أَحَداً أُعَذِّبُهُ ال عَذاباً عَذَّبْتُهُ  عَظَمَتِی مِنْ مَحَلَّهُمْ

 إِمَائِی وَ عِبَادِي مِنْ  نِبِینَالْمُذْ فِی شَفَّعْتُهُمْ وَ جِوَارِي أَحْلَلْتُهُمْ وَ  كَرَامَتِی حْتُهُمْأَبَ وَ عِنْدِي یَشَاءُونَ مَا فِیهَا لَهُمْ كَانَ وَ یجَنَّاتِ رَوْضَاتِ  فِی مَعَهُمْ جَعَلْتُهُ  عَظَمَتِی مِنْ

 وَ  مَنْزِلَتِهَا ادِّعَاءِ مِنِ شْفَقْنَ أَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ الْجِبَالُ  وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فَأَبَتِ خِیَرَتِی دُونَ لِنَفْسِهِ  یَدَّعِیهَا وَ بِأَثْقَالِهَا یَحْمِلُهَا فَأَیُّكُمْ  خَلْقِی عِنْدَ  أَمَانَةٌ فَوَلَایَتُهُمْ

 الْحِنْطَةِ شَجَرَةَ یَعْنِی «جَرَةَالشَّ هذِهِ تَقْرَبا ال وَ شِئْتُما حَیْثُ رَغَداً مِنْها كُال» لَهُمَا قَالَ ةَالْجَنَّ زَوْجَتَهُ وَ آدَمَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ أَسْكَنَ فَلَمَّا رَبِّهَا عَظَمَةِ  مِنْ مَحَلِّهَا تَمَنِّی

 لِمَنْ  رَبَّنَا یَا فَقَاال لْجَنَّةِا أَهْلِ مَنَازِلِ أَشْرَفَ فَوَجَدَاهَا ص بَعْدَهُمْ مَّةِالْأَئِ وَ حُسَیْنِالْ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ مَنْزِلَةِ إِلَى فَنَظَرَا «الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَكُونا»

 ص بَعْدَهُمْ الْأَئِمَّةِ وَ سَیْنِالْحُ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ وَ عَِلیٍّ وَ مُحَمَّدٍ اسْمَ فَوَجَدَا هُمَارُءُوسَ فَرَفَعَا عَرْشِی سَاقِ إِلَى رُءُوسَكُمَا ارْفَعَا جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ فَقَالَ الْمَنْزِلَةُ هَذِهِ

 جَلَّ  اللَّهُ فَقَالَ لَدَیْكَ رَفَهُمْأَشْ مَا وَ إِلَیْكَ أَحَبَّهُمْ مَا وَ عَلَیْكَ الْمَنْزِلَةِ هَذِهِ أَهْلَ مَأَكْرَ مَا رَبَّنَا یَا فَقَاال جَلَالُهُ جَلَّ الْجَبَّارِ نُورِ مِنْ بِنُورٍ  الْعَرْشِ سَاقِ عَلَى مَكْتُوبَةً

 فَتَدْخُلَا كَرَامَتِی مِنْ مَحَلَّهُمْ وَ يعِنْدِ مَنْزِلَتَهُمْ تَتَمَنَّیَا وَ الْحَسَدِ  بِعَیْنِ إِلَیْهِمْ تَنْظُرَا أَنْ إِیَّاكُمَا سِرِّي عَلَى أُمَنَائِی وَ عِلْمِی خَزَنَةُ هَؤُلَاءِ خَلَقْتُكُمَا مَا هُمْ لَا لَوْ  جَلَالُهُ

 نَرَاهَا حَتَّى نَارِكَ فِی الِمِیهِمْظَ مَنَازِلَ فَأَرِنَا رَبَّنَا قَاال حَقٍّ بِغَیْرِ لِمَنْزِلَتِهِمْ دَّعُونَالْمُ قَالَ  الظَّالِمُونَ مَنِ  وَ رَبَّنَا قَاال الظَّالِمِینَ  مِنَ فَتَكُونا عِصْیَانِی وَ نَهْیِی فِی بِذَلِكَ

 الْمُدَّعِینَ  لَهُمْ الظَّالِمِینَ  انُمَكَ  جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ الْعَذَابِ وَ النَّكَالِ أَلْوَانِ مِنْ فِیهَا مَا عَجَمِی فَأَبْرَزَتْ النَّارَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَأَمَرَ جَنَّتِكَ فِی مَنْزِلَتَهُمْ رَأَیْنَا كَمَا

 تَنْظُرَا لَا حَوَّاءُ یَا وَ مُآدَ یَا «الْعَذابَ لِیَذُوقُوا» سِوَاهَا بُدِّلُوا «جُلُودُهُمْ نَضِجَتْ كُلَّما» وَ «فِیهَا أُعِیدُوا مِنْهَا یَخْرُجُوا أَنْ أَرَادُوا كُلَّمَا» مِنْهَا دَرْكٍ أَسْفَلِ فِی لِمَنْزِلَتِهِمْ

 هَوَانِی بِكُمَا أُحِلُّ وَ جِوَارِي عَنْ بِطُكُمَافَأُهْ الْحَسَدِ  بِعَیْنِ حُجَجِی وَ أَنْوَارِي إِلَى
 دوتا شما پروردگارتان گفت و سازد نمایان برایشان بود مانده پوشیده آنها از كه را عورتهایشان از آنچه تا كرد وسوسه را دو آن شیطان پس».  1

. خیرخواهانم از شما براي واقعا من كه خورد قسم دو آن براي و. باشید جاودانان از یا و شوید فرشته دو[ مبادا] اینكه مگر نكرد منع درخت این از را

 واداشت؛[ بیت اهل]=  آنها منزلت كردن آرزو به را دو آن و( 22-20/اعراف)« .افكند پستی به نیرنگ با را دو آن پس

 اصل پس – رویید جو بودند، خورده كه گندمی آن مكان در و خوردند گندم گیاه از اینكه تا شدند خوار و كردند نگاه بدیشان حسد چشم با پس

 و زیور پس – تبرگش بودند، خورده آنچه مكان در كه است چیزي آن از اشهمه جو اصل و بودند نخورده آنها كه است چیزي آن از اشهمه گندمش

 بانگ آنها بر ارشانپروردگ و خویش؛[ گرد] بر بهشت[ درختان] هايبرگ كردن وصله به كردند شروع و» ماندند برهنه و فروریخت بندشان از هازینت

 «است؟ آشكار دشمنی برایتان شیطان كه نگفتم شما به و نكردم منع درخت آن از را شما آیا كه زد

 «.بود اهیمخو زیانكاران از تردیدبی نكنی، رحم ما بر و نیامرزي را ما اگر و كردیم؛ ستم خویشتن بر ما!  پروردگارا گفتند» پس

 آوردن دست به ايبر كه حالی در كردند هبوط پس ماند؛نمی من جوار در بهشت در كند معصیت مرا كه كسی كه كنید هبوط من جوار از: فرمود

 .بودند شده واگذار خود به معاش،

 برتري شما بر كه كسی اهجایگ كردن آرزو با شما قطعا»: گفت بدانها و آمد نزدشان به حبرئیل دهد، توبه را دو آن خواست خداوند كه هنگامی پس

 پروردگارتان از پس د؛گرفتی قرار عقوبت مورد زمینش به جل و عز خداوند جواز از هبوط با كه است همین شما جزاي پس كردید، ستم خودتان به دارد

 .بپذیرد را شما توبه تا كنید درخواست دیدید عرش ساق در كه اسمائی حق به
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 كرد، این بود:های امیرالمومنین ع به اصحابش، بعد از اینكه بر رعایت نماز و زكات تاكید می( از نصیحت4

های گسترده مینزسپس ادای امانت، كه محروم و ناامید گردد كسی كه اهل آن نباشد؛ همانا آن بر آسمانهای برافراشته و 

 یا و نیرو یا پهنا ای بلندى خاطر به چیزى اگر. نیست آنها از بزرگتر و ترگسترده و بلندتر چیزىو كوه های بلندباال عرضه شد 

تر بود نان ناتوانكه كسی كه از آ دانستند را چیزى و ترسیدند عقوبت از لیكن؛ بودند سه آن پذیرفت،نمى را امانت ارجمندى،

 ندانست چرا كه او بسیار ستمگر و نادان بود. –یعنی همان انسان  –

 371ص ،5ج الكافی،؛ 199البالغة، خطبه نهج

 أصحابه به یوصی كان ع له كالم من و

 قُرْبَانا ... لصَّلَاةِا مَعَ جُعِلَتْ الزَّكَاةَ إِنَّ ... ثُمَّ عَلَیْهَا حَافِظُوا وَ الصَّلَاةِ أَمْرَ تَعَاهَدُوا

                                                      
 و ع حسین و ع سنح و س فاطمه و ع علی و ص محمد[ حضرات یعنی] دارند، كرامت تو نزد كه كسانی حق به ما همانا خدایا: گفتند دو آن پس

 .است رحیم و پذیروبهت بسیار او كه پذیرفت را آنها توبه خداوند پس كنی؛ رحم ما بر و بپذیري را ما توبه كه خواهیم می تو از ع ائمه[ بقیه]

 خودداري آن حمل از همگی و دادند خبر را این امتشان از شدگانخالص و خود جانشینان به و كردند حفظ را امانت این آن از بعد همواره انبیاء پس

 خداوند سخن همان این و اوست؛ از قیامت، روز تا ظلمی هر اصل كه كشید، دوش بر را آن شده شناخته كه انسانی آن و ترسیدند آن ادعاي از و كردند

 آن و ترسیدند آن زا و كردند خودداري كشیدنش دوش بر از پس كردیم؛ عرضه و كوهها و زمین و آسمانها بر را امانت ما همانا»: كه است جل و عز

 .بود جاهل بسیار و ظالم بسیار او كه كشید دوش بر را آن انسان

. الْخالِدِینَ مِنَ وناتَكُ أَوْ مَلَكَیْنِ تَكُونا أَنْ إِلَّا الشَّجَرَةِ هذِهِ عَنْ بُّكُمارَ نَهاكُما ما قالَ وَ  سَوْآتِهِما مِنْ عَنْهُما وُورِيَ ما لَهُما لِیُبْدِيَ الشَّیْطانُ لَهُمَا فَوَسْوَسَ»

 مَا مَكَانَ فَعَادَ الْحِنْطَةِ شَجَرَةِ مِنْ أَكَلَا حَتَّى فَخُذِلَا الْحَسَدِ بِعَیْنِ إِلَیْهِمْ فَنَظَرَا تِهِمْمَنْزِلَ تَمَنِّی عَلَى حَمَلَهُمَا وَ «بِغُرُورٍ فَدَلَّاهُما. النَّاصِحِینَ لَمِنَ لَكُما إِنِّی قاسَمَهُما وَ

 عُرْیَانَیْنِ  بَقِیَا وَ أَجْسَادِهِمَا عَنْ لَلُالْحُ وَ الْحُلِیُّ طَارَ الشَّجَرَةِ  مِنَ  أَكَلَا فَلَمَّا أَكَلَاهُ مَا مَكَانَ عَادَ مِمَّا كُلِّهِ الشَّعِیرِ  أَصْلُ وَ یَأْكُلَاهُ لَمْ  مِمَّا كُلِّهَا الْحِنْطَةِ  فَأَصْلُ شَعِیراً أَكَلَا

 أَنْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا القا»فـ «مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُما نَالشَّْیطا إِنَّ لَكُما أَقُلْ وَ الشَّجَرَةِ تِلْكُمَا عَنْ أَنْهَكُما لَمْ أَ رَبُّهُما ناداهُما وَ الْجَنَّةِ وَرَقِ مِنْ عَلَیْهِما یَخْصِفانِ طَفِقا وَ»

 الْمَعَاشِ طَلَبِ فِی هِمَاأَنْفُسِ إِلَى مَوْكُولَیْنِ فَهَبَطَا یَعْصِینِی مَنْ جَنَّتِی فِی اوِرُنِییُجَ فَلَا جِوَارِي مِنْ اهْبِطَا قَالَ «الْخاسِرِینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ تَرْحَمْنا وَ لَنا تَغْفِرْ لَمْ إِنْ  وَ

 مِنَ  بِهِ  عُوقِبْتُمَا قَدْ مَا فَجَزَاؤُكُمَا مَاعَلَیْكُ فُضِّلَ مَنْ مَنْزِلَةِ بِتَمَنِّی أَنْفُسَكُمَا ظَلَمْتُمَا إِنَّمَا مَاإِنَّكُ لَهُمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ جَاءَهُمَا عَلَیْهِمَا یَتُوبَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا

 الْأَكْرَمِینَ  بِحَقِّ نَسْأَلُكَ إِنَّا اللَّهُمَّ فَقَاال عَلَیْكُمَا یَتُوبَ حَتَّى الْعَرْشِ سَاقِ عَلَى أَیْتُمُوهَارَ الَّتِی الْأَسْمَاءِ بِحَقِّ رَبَّكُمَا فَسَلَا أَرْضِهِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ جِوَارِ مِنْ الْهُبُوطِ

 ذَلِكَ  بَعْدَ اللَّهِ أَنْبِیَاءُ یَزَلْ فَلَمْ  الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ  إِنَّهُ عَلَیْهِمَا اللَّهُ  فَتَابَ رَحِمْتَنَا وَ اعَلَیْنَ تُبْتَ إِلَّا ع الْأَئِمَّةِ  وَ الْحُسَیْنِ  وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ  وَ عَلِیٍّ وَ حَمَّدٍمُ عَلَیْكَ

 ظُلْمٍ كُلِّ فَأَصْلُ عُرِفَ قَدْ يالَّذِ الْإِنْسَانُ حَمَلَهَا وَ ادِّعَائِهَا مِنِ یُشْفِقُونَ وَ حَمْلَهَا وْنَفَیَأْبَ أُمَمِهِمْ مِنْ الْمُخْلَصِینَ وَ أَوْصِیَاءَهُمْ بِهَا یُخْبِرُونَ وَ الْأَمَانَةَ هَذِهِ یَحْفَظُونَ

 إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ نْهامِ أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلَْنها أَنْ فَأَبَیْنَ  الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ سَّماواتِال عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى مِنْهُ

 .«جَهُوالً ظَلُوماً كانَ
 . سند و متن كافی چنین است: 1

 بِكَلِمَاتٍ سْلِمِینَلِلْمُ یُوصِی الْحَرْبَ حَضَرَ إِذَا كَانَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ  اْلخُزَاعِیِّ عَقِیلٍ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ أَصْحَابِهِ بَْعضِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 غَیْرَ  یَتَّبِعْ مَنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ هُ اللَّ یَقُولُ اللَّهِ  عِبَادِ صَالِحُو عَلَیْهِ  عَمَّا الرَّغْبَةِ وَ...  بَاناًقُرْ الصَّلَاةِ مَعَ جُعِلَتْ الزَّكَاةَ إِنَّ ثُمَّ...  عَلَیْهَا حَافِظُوا وَ الصَّلَاةَ تَعَاهَدُوا فَیَقُولُ

 فَلَا الْمَنْصُوبَةِ الْجِبَالِ  وَ الْمِهَادِ الْأَرْضِ وَ الْمَبْنِیَّةِ  السَّمَاوَاتِ عَلَى عُرِضَتْ عَمَلُهُ ضَلَّ وَ أَهْلِهَا مِنْ لَیْسَ مَنْ  خَسِرَ  فَقَدْ  الْأَمَانَةِ مِنَ  «تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِینَ  سَبِیلِ

 الْعُقُوبَة مِنَ أَشْفَقْنَ لَكِنْ وَ امْتَنَعْنَ عِزَّةٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ مِنْ امْتَنَعْنَ لَوِ أَعْظَمَ لَا وَ أَعْلَى لَا وَ أَعْرَضَ لَا وَ أَطْوَلَ
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 الطُّولِ  ذَاتِ الْجِبَالِ الْمَدْحُوَّةِ وَ الْأَرَضِینَ وَ الْمَبْنِیَّةِ السَّمَاوَاتِ عَلَى عُرِضَتْ إِنَّهَا أَهْلِهَا مِنْ لَیْسَ مَنْ خَابَ فَقَدْ الْأَمَانَةِ أَدَاءَ ثُمَّ

 أَشْفَقْنَ  َلكِنْ وَ لَامْتَنَعْنَ عِزٍّ أَوْ  قُوَّةٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ بِطُولٍ ءٌشَیْ امْتَنَعَ لَوِ وَ مِنْهَا أَعْظَمَ لَا وَ أَعْلَى لَا وَ أَعْرَضَ لَا وَ أَطْوَلَ فَلَا الْمَنْصُوبَةِ

 1جَهُوال. ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ -الْإِنْسَانُ هُوَ وَ مِنْهُنَّ أَضْعَفُ هُوَ مَنْ جَهِلَ مَا عَقَلْنَ وَ الْعُقُوبَةِ مِنَ

 

شد. شد و رنگ به رنگ میلرزید و متزلزل میشد حضرت علی ع می( روایت شده است كه هنگامی كه وقت نماز می5

انها و زمین عرضه امانتی كه بر آسمفرمود: وقت نماز شد؛ وقت ادای شد: یا امیرالمومنین! چه شده است؟ میاز ایشان سوال می

 شد و ابا كردند كه آن را برعهده گیرند و از آن بیمناك بودند.

 1242ص ،2ج طالب، أبی آل ؛ مناقب324ص ،1ج اللئالی، عوالی

 وَقْتُ  جَاءَ فَیَقُولُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا لَكَ مَا لَهُ فَقِیلَ یَتَلَوَّنُ وَ یَتَزَلْزَلُ وَ یَتَمَلْمَلُ الصَّلَاةِ وَقْتُ حَضَرَ إِذَا ع عَلِیّاً أَنَّ الْحَدِیثِ فِی وَ

 .مِنْها أَشْفَقْنَ وَ حْمِلْنَهایَ أَنْ فَأَبَیْنَ -الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ عَلَى اللَّهُ  عَرَضَهَا أَمَانَةٍ وَقْتُ الصَّلَاةِ

 تدبر

 «... الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »1

 آن امانت كه آسمانها و زمین و كوهها بر دوش نكشیدند و انسان برداشت، چه بود؟

گر، همان اذعان ( به تعبیر دی206ص ،4ج الصافی، باشد.[ )تفسیراست ]كه ناشی از اختیار داشتن انسان می« تكلیف»الف. 

زمین و ... فاقد  وشود؛ و آسمانها سان حاصل میبه والیت الهی و تن دادن به استكمالی است كه با ایمان و عمل صالح برای ان

 (350، ص16اند. )المیزان، جاین استعداد و توانایی

ب. مقام والیت، حكومت و امامت است كه از آنِ اولیای خاص الهی است و كسی نباید بناحق آن را بردارد و از آنِ خود 

و كامال ناظر  «أَهْلِها إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ  یَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ»فرماید ( و دلیلش هم این آیه است كه می3و  2و  1بشمرد )احادیث

 3(198ص ،2ج القمی، )تفسیر و مقصود از حمل، برداشتن، غصب و تصرف نابجا در آن است. باشدامت میبه ام

                                                      
 :است گرفته امانتداري مطلق معناي به را امانت هم حدیث دو . این 1

 الرَّجُلِ إِلَى بْعَثُیَ الرَّجُلِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ إِسْحَاقَ عَنْ دْرِكٍمُ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْمِعْزَى أَبِی وَ النُّعْمَانِ ْبنِ عَلِیِّ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنْهُ

 یَقُولُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ فْسَهُنَ یُدَنِّسْ لَا وَ ذَاهَ یَقْرَبَنَّ لَا قَالَ عِنْدِهِ  مِنْ فَیُعْطِیهِ وقِالسُّ فِی لَهُ یَجِدُ مَا مِثْلُ عِنْدَهُ  فَیَكُونُ السُّوقِ فِی لَهُ  فَیَطْلُبُ ثَوْباً لِی ابْتَعْ لَهُ  یَقُولُ

 یَجِدُ  مِمَّا خَیْراً عِنْدَهُ كَانَ إِنْ وَ «جَهُولًا ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها قْنَأَشْفَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ  وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا»

 (44ص ،2ج القرآن، فقه ؛352ص ،6ج األحكام، تهذیب. )عِنْدِهِ مِنْ یُعْطِیهِ فَلَا السُّوقِ فِی لَهُ

 عَرَضَ فَقَالَ قَالَ وَهُ كَانَ مَا وَ الْإِنْسَانُ حَمَلَ الَّذِي مَا وَ عَلَیْهِنَّ عَرَضَ الَّذِي امَ  الْآیَةَ الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا -جَلَّ وَ َعزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ وَ

 (52ص األخبار، غرر فی األنوار مشكاة. )الْخَلْقَ خَلَقَ حِینَ ذَلِكَ وَ النَّاسِ بَیْنَ الْأَمَانَةَ عَلَیْهِنَّ
 فَیَقُولُ  لَكَ مَا لَهُ  فَقِیلَ  تَزَلْزَلَ  وَ تَلَوَّنَ الصَّلَاةِ وَقْتُ حَضَرَهُ إِذَا كَانَ ع[ طَالِبٍ أَبِی بْن عَلِیّ]=  أَنَّهُ الْقُشَیْرِيِّ  تَفْسِیرِ فِی وَ . در مناقب چنین آمده است:  2

 .لَا أَمْ حُمِّلْتُ مَا إِذَا أُحْسِنُ  أَدْرِي فَلَا ضَعْفِی فِی الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ..  یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى تَعَالَى اللَّهُ عَرَضَهَا أَمَانَةٍ وَقْتُ جَاءَ

اي به یكی از استاندارهایش . و این مضمون در احادیث زیاد است كه به معناي خاص حكومت كردن است؛ چنانكه حضرت امیر ع در نامه 3

 41نامه البالغه،نهج« أَمَانَتِی فِی أَشْرَكْتُكَ كُنْتُ فَإِنِّی بَعْدُ أَمَّا »نویسد می
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بویژه اگر توجه كنیم كه مهمترین محور مباحث این سوره مساله نفاق بوده و مرز نفاق و ایمان هم در روایات، والیت 

 معرف گردیده است.

كه حضرت  ها كه اولینش همان بودعایت امانات مردم و وفای به عهد( یعنی ر4ج. همان خصلت امانتداری است. )حدیث

البیان، از مجمع آدم قابیل را بر فرزندان و اهلش امین دانست ولی قابیل خیانت كرد و هابیل را كشت. )سدی، ضحاك، به نقل

 (584، ص8ج

و به تعبیر دیگر،  (584، ص8البیان، جمجمعد. آنچه خداوند بدان دستور داده یا از آن نهی كرده )ابوالعالیه، به نقل از 

( مانند نماز 584، ص8البیان، جعباس، مجاهد، به نقل از مجمعاحكام و واجباتی كه خداوند بر بندگان واجب فرموده است )ابن

 (5)حدیث

 (117ص ،4ج كافى، اصول از پرتوى ه. روحی است كه خداوند در بشر به ودیعت نهاده است. )درخشان

 روزی رخش ببینم و تسلیم وی كنم  ن عاریت كه به حافظ سپرد دوست این جا

 و. ...

 نکته تفسیری

اند ای به برخی از این احادیث كه امانت را به والیت، امانتداری، نماز و ... تفسیر كردهمرحوم فیض كاشانی، بعد از اشاره

از آن طریقی است كه خود او تعیین كرده و تمامی  دهد كه اصل این امانت همان تكلیف به عبودیت خاص خداوندتوضیح می

 (209-207ص ،4ج الصافی، باشد. )تفسیراین موارد بیان مصادیقی از آن اصل كلی می

 

 «...الْجِبالِ  وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا»( 2

 خودداری كردن آنها چیست؟معنای عرضه آن امانت بر آسمان و زمین و كوهها و 

 الْقَرْیَةَ  سْئَل اهل وَ( كه به معنای 82)یوسف/ فیها كُنَّا الَّتی الْقَرْیَةَ سْئَلِ وَآن است )شبیه آیه « اهلِ»الف. منظور عرضه به 

ن است كه به آنها باشد(. یعنی عرضه شد به آسمانیان )فرشتگان( و زمینیان و ساكنان كوهها؛ و این عرضه به معنای آمی الَّتی

شناسانده شد كه ضایع كردن این امانت چه گناه عظیمی دارد؛ و همگی خودداری كردند از اینكه بخواهند مرتكب تجری بر 

آن و برداشتن نابحق آن شوند؛ اما انسان بدون اعتنا به عقوبتی كه در خیانت به آن خواهد دید جاهالنه و ستمگرانه آن را 

 (460-459ص الظاهرة، اآلیات أویل؛ ت585، ص8البیان، ججبائی، به نقل از مجمع) انت كرد.برداشت و در حق آن خی

تر است؛ یعنی اگر این امانت در قبال آسمانها و ... قرار گیرد از آنها سنگین« در قبال چیزی قرار دادن»ب. عرضه به معنای 

 (585، ص8البیان، جمجمعبه نقل از  است كه آنها توان تحمل آن را ندارند )ابومسلم،

ج. عرضه به معنای فرضی است؛ یعنی وضعیت به طوری است كه به فرض اگر آسمانها و ... عاقل و دارای اختیار بودند 

شد با همه بزرگی و شدت و قوتشان بر آنها سنگین بر آنها عرضه می و این امانت )اصول و فروع دین و وعده و وعید و ...(

العكبریة  ترسیدند. )المسائلرفتند و از پذیرش آن میینكه نتوانند حق آن را ادا كنند زیر بار قبول آن نمیآمد و از ترس امی

 (586، ص8البیان، ج؛ مجمع30ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) القرآن متشابه؛ 90ص )للمفید(،
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ی است برای نشان دادن اهمیت و ای چه به معنای واقعی یا فرضی در كار نیست؛ بلكه این یك تعبیر ادبد. اصال عرضه

و در واقع مقصود « فالنی دروغی گفته كه كوهها هم تحمل شیندنش را ندارند»گویند عظمت شأن امانت؛ شبیه آن كه مثال می

 كنند اما انساناز این تعبیرهمان دالیل توحید و ربوبیت الهی است كه در آسمانها و ... قرار داده شده و آنها آن را آشكار می

 (586، ص8البیان، ج؛ مجمع309ص ،2ج المرتضى، أمالی؛ 89ص ،(للمفید) العكبریة المسائلكند. )كافر آن را مخفی می

ه. این امانت، تكلیف الهی است و منظور از عرضه به آسمانها و ... و خودداری كردن آنها، نگاه كردن به استعداد و ظرفیت 

 (206ص ،4ج الصافی، آنها برای چنین مقصودی است. )تفسیر آنها برای قبول این امر، و عدم توانایی

 و. ...

 

 ظَلُوماً  كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَینَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَی الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »3

 «جَهُوالً

 كه سایر موجودات از آن خودداری كردند و انسان برداشت چیست؟« حمل امانت»مقصود از 

 (585، ص8البیان، جالف. توان تحمل و قبول آن امانت، و حق آن را درست ادا كردن. )مجمع

ب. منظور تضییع آن ]= تصرف نابجا و ناحق در آن[ است؛ بویژه از این جهت كه حمل امانت در مورد فرشتگان )اهل 

كند در حالی كه در آیه گفته آسمانها هم حمل نكردند )ابوعلی جبائی؛ زجاج، حسن بصری، در معنای مثبتش صدق می ان(آسم

 (460-459ص الظاهرة، اآلیات أویل؛ ت585، ص8البیان، جبه نقل از مجمع

 ج. ...

 

 ظَلُوماً  كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَینَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَی الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »4

 «جَهُوالً

انسان چه ظرفیت عظیمی دارد: حقیقتی بر او عرضه شده است كه آسمانها و زمین و كوهها از برداشتن آن ترسیدند، اما 

 انسان آن را برداشته است. واقعا عجیب است كه:

 كشید نتوانست امانت بار آسمان

 زدند دیوانه من نام به كار قرعه

184https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 شناسینکته تخصصی انسان

این رو مسجود فرشتگان قرار گرفته انسان از نفخه الهی برخوردار گردیده و به مقام تعلیم اسمائی مفتخر گردیده و از 

 فرماید:است. اما همین انسان وقتی خود را در افق تنگ دنیا و ماده ببیند خداوند در موردش می

 (27نازعات/) ایم؟: آیا خلقت شما شدیدتر است یا آسنها كه بنا كردهبَناها السَّماءُ أَمِ خَلْقاً أَشَدُّ أَنْتُمْ أَ

 (57: قطعا آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش مردم برگتر است. )غافر/النَّاس خَلْقِ مِنْ أَكْبَرُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ لَخَلْقُ

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh184/
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شود او در بدی كند لذا اگر در میان حیوانات ظالم و جاهل پیدا میو چنین انسانی حق آن امانت عظیم الهی را اذعان نمی

(، بلكه دلش از سنگ 44؛ فرقان/179؛ اعراف/أَضَل هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِتر )حیوانات گمراه تنها ازنیز گوی سبقت را از هم ربوده و نه

و به ظلوم و جهول بودن متصف  (74؛ بقره/قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ َكالْحِجارَةِ فَهِیَ ذلِكَ بَعْدِ مِنْ قُلُوبُكُمْ قَسَتْ  ثُمَّتر شده )هم سخت

 گردد.می

این است كه توجه كند اگر چنین ظرفیتی در انسان هست همان طور كه در خوبی تا قرب الهی شناسی جامع یك انسان

گیرد كه گردد در شقاوت و فسادانگیزی و خونریزی هم به حدی از حیوانات پیشی میرود و از فرشتگان برتر میپیش می

 انگیزد. تعجب فرشتگان را هم برمی

 

 ظَلُوماً  كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَینَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ لَیعَ  الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »5

 «جَهُوالً

های منافقان در جامعه دینی بود. اینكه در محور مباحث این سوره، مساله هشدار و به مومنان در خصوص رخنه اندیشه

دوباره بحث عذاب منافقان و  –كه آیه آخر است  –پایان این سوره بحث عرضه امانت مطرح شده و بالفاصله در آیه بعدی 

ه گرفت كه تمام هشدارهای درباره خطر نفاق آن است كه این امانت را از انسان سازد؛ شاید بتوان نتیجتوبه مومنان را مطرح می

 شاءاهلل در بحث از آیه بعد بیشتر به این مساله پرداخته خواهد شد.گیرد. انمی

 

 «الْإِنْسانُ  حَمَلَهَا وَ...  یحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَینَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَی الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »6

ای به چرا در مورد آسمانها و زمین و كوهها، از عرضه و سپس عدم حمل امانت سخن گفت اما در مورد انسان اشاره

 عرضه نكرد و فقط از حمل امانت سخن گفت؟

ارد و از او خواهد اشاره كند كه این امانت عین حقیقت وجودی انسان است نوعی اتحاد و یگانگی با وی دالف. می

 (549شود. )ایستاده در باد، صجدایی ندارد و در واقع، همان است كه وجه تمایز انسان و سایر موجودات شمرده می

از تعابیری است كه در بسیاری از موارد به معنای مطلق موجودات ماسوی اهلل به كار رفته « آسمانها و زمین»ب. تعبیر 

عرضه شد؛ و اما تنها انسان آن را  –از جمله انسان  –داده كه آن امانت به همه مخلوقات است؛ و با این تعبیر در واقع نشان 

 برداشت.

 ج. ...

 

 «جَهُوالً ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ ... الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »7

خواند، در این آیه چند نظر مطرح است « ظلوم و جهول»و اینكه چرا انسان را به خاطر حمل این امانت « االنسان»درباره 

 كه با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا بعید نیست كه همگی مد نظر بوده باشد:
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آن، الف و الم جنس است )ذات انسان(؛ و آیه درباره نوع انسان است یعنی هر انسانی از این جهت كه استعداد « الـ»الف. 

 آن امانت الهی را داشته است؛ پذیرش

آنگاه این امانت استعداد عظیمی است كه اگر این استعداد در مسیر صحیح )ایمان و عمل صالح( هدایت شود انسان را از 

كند كه اگر این ظرفیت در مسیر صحیح به كار كند؛ اما همین استعداد چنان ظرفیتی در انسان ایجاد میهمه موجودات برتر می

سازد. در واقع، ظلوم و جهول بودن تنها در موجودی فرض دارد كه شأنیت تر میشود انسان را از هر موجودی پستگرفته ن

 (350، ص16اتصاف به عدالت و علم را داشته باشد. )المیزان، ج

اده است؛ یعنی آن، الف و الم استغراق است )همه انسانها(؛ اما در واقع به خاطر اكثریت، حكم را به همه تسری د« الـ»ب. 

 إِنَّ( »1)عصر/« خُسْرٍ  لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ»؛ شبیه تعابیری مانند «اندانسانها چنین»از آنجا كه اكثریت در این امانت خیانت كرده، گفته 

باشند. از آن خارج می ه منظور وضعیت غالب در انسانهایند و البته انبیاء و اولیاءك( و ... 6)عادیات/« لَكَنُودٌ  لِرَبِّهِ الْإِنْسانَ

 (587، ص8البیان، ج)مجمع

آن، الف و الم عهد است )آن انسان(؛ منظور انسان خاصی است كه در روایات همان اولین كسی است كه خالفت « الـ»ج. 

امیرالمومنین ع را غصب كرد و حمل هم به معنای غصب و برداشتن بناحق است و واضح است كه چنین كسی ظلوم و جهول 

 (2؛ همچنین حدیث198، ص2ت. )تفسیر قمی، جاس

 د. ...

 

 حکایت زیر را در کانال نگذاشتم

 حکایت

 غدوا قوما إنّ»: قال ثم ،[72: األحزاب] الْجِبالِ؛ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا: یوما تال الحسن أن روى و

 إذا حتى عافیة؛ فى منه هم و للبالء یتعرّضون األمانات، یضیّعون و اإلمارات، یطلبون الرّقاق، العمائم و العتاق، المطارف فى

 ضیّقوا و دورهم، وسّعوا و براذینهم، أسمنوا و دینهم، أهزلوا الذمّة أهل من تحتهم من ظلموا و العفّة، أهل من فوقهم من أخافوا

 خدمه و غصب، طعامه ماله؛ غیر من فیأكل شماله، على أحدهم یتّكئ الدین، أخلقوا الثیاب، و /جدّدوا قد ترهم لم أ قبورهم؛

 جاریة، یا: قال ثم البشم، من تجشّأ الكظّة، أخذته إذا حتى یابس؛ بعد رطب و بارد، بعد بحارّ و حامض، بعد بحلو یدعو سخرة؛

 أین! مسكینك أین! یتیمك أین! جارك أین دینك، إال تهضم لن اللّه و ال! أحیمق یا الطّعام؛ یهضم( هاضوما یعنى) حاطوما هاتى

 «.!به جلّ و عزّ اللّه أوصاك ما

 155-154ص ،1ج المرتضى، أمالی
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 وَ  نَیالْمُؤْمِن یعَلَ اللَّهُ تُوبَی وَ  الْمُشْرِكاتِ وَ نَیالْمُشْرِك وَ الْمُنافِقاتِ وَ نَیالْمُنافِق اللَّهُ عَذِّبَیلِ 73 هیآ (33احزاب )سوره ( 561

 14/7/1396    ماًیرَح غَفُوراً  اللَّهُ كانَ وَ الْمُؤْمِناتِ

 ترجمه

 توبه كرده، وجهت عطفتا اینكه خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند و به مردان و زنان مومن 

 د؛ و خداوند همواره بسیار آمرزنده و رحیم بوده است.بپذیر را آنان

 1اختالف قرائت

 2ای و نحوینکات ترجمه

 حدیث

 گوید:( سعد می1

« ]= أزهرِ»سته؛ و دل اند: دلی كه در آن نفاق و ایمان هست؛ و دلِ وارونه؛ و دل دربامام باقر ع فرمود: دلها بر چهار قسم

 نورانیِ[ خالی از هر عیب.

 چیست؟« أزهر»گفتم: 

گر به او عطا كنند ، دل مومن است؛ كه ا«نورانی»است؛ و اما  ، دل منافق«دربسته»فرمود: درون آن همانند چراغ است؛ اما 

 آن آیا پس» د:، دل مشرك است. سپس این آیه را تالوت فرمو«وارونه»شكر گوید؛ و اگر مبتالیش سازند صبوری ورزد؛ و اما 

( اما 22ملك/) رود؟مى راست راه بر ایستاده كه كس آن یا است تریافته هدایت پیمایدمى راهروی صورتش  نگونسار كه كس

ال نفاقش سر رسد اند كه در طائف بودند؛ هریك از آنها اگر اجلش در حدلی كه در آن ایمان و نفاق است آنان ]همانند[ قومی

 هالك شده؛ و اگر در حال ایمانش سر رسد نجات یافته است.

 395ص األخبار، ؛ معانی422ص ،2ج الكافی،

 عَلَیْهِ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 : قَالَ السَّلَامُ،

                                                      
 یتُوبُ : جمهور/اعمش/حسن وَیتُوبُ / / فَ یتُوبَ وَ.  1

 اللّه لیعذب: العامة قراءة عنىم و. یتوب و ءیبتدى و الحامل، فعل على قاصرة العلة بجعل بالرفع، یعنی فیتوب،: األعمش قرأ وي: ... الزمخشر قال و

 أن للوامحا صاحب ذهب و .انتهى. القتال عذاب من نوعان ذلك كان و فی الواو أن على ثبت إذا ألنه یحملها، لم ممن غیره على یتوب و األمانة حامل

 (511ص ،8ج التفسیر، فی المحیط )البحر .بالرفع یتوب و قرأ الحسن
 عاقبت بیان صورت هر در كه انددانسته( 351ص ،16ج المیزان،) غایت الم یا( 565ص ،3ج الكشاف،) تعلیل الم را آیه این ابتداي در . الم 2

 .است شده گفته قبل آیه در كه است مطلبی

كل  نتیجه را آن توانمی ناییمع لحاظ به اما بود؛ این امانت حمل عاقبت و نتیجه یعنی اندبرگردانده «امانت حمل»عبارت آخر یعنی  به را این اغلب

 .دانست نیز «انسان توسط آن حمل و امانت عرض»آیه یعنی 
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 .أَجْرَدُ أَزْهَرُ قَلْبٌ وَ طْبُوعٌ،مَ قَلْبٌ وَ مَنْكُوسٌ، قَلْبٌ وَ إِیمَانٌ، وَ نِفَاقٌ فِیهِ قَلْبٌ: أَرْبَعَةٌ الْقُلُوبَ إِنَّ

  الْأَزْهَرُ؟ مَا: فَقُلْتُ

 أَمَّا وَ صَبَرَ؛ لَاهُابْتَ إِنِ وَ شَكَرَ، أَعْطَاهُ إِنْ الْمُؤْمِنِ؛ فَقَلْبُ أَزْهَرُ،الْ أَمَّا وَ الْمُنَافِقِ، فَقَلْبُ الْمَطْبُوعُ، فَأَمَّا السِّرَاجِ كَهَیْئَةِ فِیهِ: قَالَ

 أَمَّا «مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى سَوِیًّا یَمْشِی أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشِی فَمَنْ أَ» الْآیَةَ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ .الْمُشْرِكِ فَقَلْبُ الْمَنْكُوسُ،

 نَجَا. یمَانِهِ إِ عَلَى أَدْرَكَهُ إِنْ وَ هَلَكَ نِفَاقِهِ  عَلَى أَجَلُهُ حَدَهُمْأَ أَدْرَكَ إِنْ وَ بِالطَّائِفِ كَانُوا قَوْمٌ فَهُمْ نِفَاقٌ  وَ إِیمَانٌ فِیهِ الَّذِی الْقَلْبُ

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:2

 طالب مخالف باشد، كافر است؛ كسی كه بعد از من با علی بن ابی

 كسی كه او را ]در مرتبه و جایگاه[ در عرض دیگران قرار دهد، مشرك است؛ 

 كسی كه او را دوست داشته باشد مومن است؛ 

 كسی كه بغض و كینه او را داشته باشد، منافق است؛ 

 كسی كه پا جای پای او گذارد ]به بهشت/ به من[ ملحق شود؛ 

 كسی كه با او بستیزد از دین خارج شده؛ 

 او را رد كند نابودشدنی است؛ كسی كه 

 علی ع نور خداوند در سرزمینهایش است و حجت او بر بندگانش؛ 

 علی ع شمشیر خدا علیه دشمنانش و وارث علم پیامبران است؛ 

 ترین است؛علی ع كلمةُ اهللِ العلیاست ]= كلمه اهلل است كه برترین است[ و كلمه دشمنان اوست كه پست

 ور جانشینان[ و وصیِ سید پیامبران است؛ علی سید اوصیاء ]= سر

 علی ع امیر مومنان و پیشوای روسفیدان و امام مسلمین است؛ 

 پذیرد.خداوند ]از كسی[ ایمان را جز با والیت و اطاعت وی نمی

 11ص ،(للصدوق) األمالی

 زِیَادِ  عَنْ  انٍسِنَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْكُوفِیِّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ بِیأَ بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ جُبَیْرٍ  بْنِ سَعِیدِ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ

 اْلمُقْتَفِی وَ مُنَافِقٌ  لَهُ الْمُبْغِضُ وَ ُمؤْمِنٌ لَهُ الْمُحِبُّ وَ مُشْرِكٌ بِهِ الْمُشِْركُ وَ  كَافِرٌ بَعْدِی ع َطالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَلَى الْمُخَالِفُ

 وَارِثُ وَ أَعْدَائِهِ عَلَى اللَّهِ سَیْفُ عَلِیٌّ عِبَادِهِ عَلَى حُجَّتُهُ وَ بِلَادِهِ فِی اللَّهِ نُورُ عَلِیٌّ زَاهِقٌ عَلَیْهِ الرَّادُّ وَ مَارِقٌ لَهُ الْمُحَارِبُ وَ لَاحِقٌ لِأَثَرِهِ

 الْغُرِّ قَائِدُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ عَلِیٌّ الْأَنْبِیَاءِ سَیِّدِ وَصِیُّ وَ الْأَوْصِیَاءِ سَیِّدُ عَلِیٌّ السُّفْلَى أَعْدَائِهِ كَلِمَةُ وَ الْعُلْیَا اللَّهِ كَلِمَةُ عَلِیٌّ أَنْبِیَائِهِ عِلْمِ

 1طَاعَتِهِ. وَ  بِوَلَایَتِهِ إِلَّا الْإِیمَانَ اللَّهُ یَقْبَلُ لَا الْمُسْلِمِینَ إِمَامُ وَ حَجَّلِینَالْمُ

                                                      
 . این روایت هم درباره سه گروه مومن و منافق و مشرك قابل توجه است: 1
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 تدبر

 غَفُوراً  هُاللَّ كانَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ وبَیتُ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »1

 «رَحیماً

 1خداوند امانتی را عرضه كرد كه جز انسان هیچكس آن را برنداشت؛ و هدف از این كار )یا ثمره نهایی مترتب بر این كار(

این بود كه انسانها در دنیا سه دسته شوند )منافق و مشرك و مومن( كه این سه دسته، مجموعه دو گونه عاقبت خواهند داشت 

 )مشمول عذاب یا مغفرت خدا شدن( 

این دو  توان نتیجه گرفتعرضه امانت، هرچه باشد یك ویژگی اساسی در تمایز انسان با سایر مخلوقات است؛ پس می

 شناسی است.بندی در زمینه انسانمهمترین دستهدسته بندی، 

 شناسینکته تخصصی انسان

ن دقیقا گردانند كه معتقد بود روش پژوهش در شناخت انسامبدا علوم انسانی جدید در غرب را به آگوست كنت برمی

 ا نشان داده بود.روفقیت خود باید همان روش پوزیتیویستی )= اثبات با مشاهده و تجربه( باشد كه از نظر او در علوم طبیعی م

د كه رفتارهای دانست، بشدت در مقابل پوزیتیویسم ایستاد و بخوبی توضیح دادیلتای، كه خود را كانتِ علوم انسانی می

باشد؛ و پوزیتیویستم در ساحت برخوردار است كه از این انسان تا آن انسان بسیار متفاوت می« معنی»انسان از واقعیتی به اسم 

اجتماعی را  ودهی شد و آنها موضوع علوم انسانی ت انسان بسیار ناتوان است؛ و این سخن در آثار وبر و زیمل سامانشناخ

دار( دانستند؛ ار معنیرفت« )= كنش»یابی بود(، بلكه )كه از نظر دوركیم با بررسی تجربی محض قابل دست« ساختار»یا « رفتار»نه 

 فهمی در شناخت مسائل انسانی را مطرح كردند.های تو ضرورتِ در پیش گرفتن روش

رفتارش بوده است، جزء « ظاهر و فیزیكِ»رفتارش بسیار مهمتر از « معنای»در ادبیات دینی، اینكه در شناخت انسان، 

شمرد(. اما نكته جالب توجه این است كه در ادبیات واضحات است )چنانكه عمل ریاكارانه را هیچكس عمل واقعا دینی نمی

مورد  –های ماتریالیستی و اومانیستی به خاطر غلبه نگاه –وجود دارد كه در ادبیات غربی « كنش»ینی ساحت باالتری از د

                                                      
 قَالَ  الثَّقَفِیُّ مُحَمَّدٍ  بْنُ إِبْرَاهِیمُ إِسْحَاقَ أَبُو أَخْبَرَنِی قَالَ الزَّعْفَرَانِیُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِی قَالَ الْكَاتِبُ حُبَیْشٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ  أَبُو أَخْبَرَنِی

 عَلِیُّ  الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ وَلَّى الَمَّ قَالَ  الْهَمْدَانِیِّ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ الْجَعْدِ  بْنِ فُضَیْلِ  عَنْ یدٍسَعِ أَبِی بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ عُثْمَانَ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا

 الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ لْكِتَابُا فَكَانَ فِیهِ بِهِ وَصَّاهُ ِبمَا لِیَعْمَلَ وَ مِصْرَ أَهْلِ َعلَى قْرَأَهُیَ أَنْ أَمَرَهُ وَ كِتَاباً لَهُ كَتَبَ أَعْمَالَهَا وَ مِصْرَ بَكْرٍ أَِبی بْنَ مُحَمَّدَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ

 لَكِنِّی وَ بِشِرْكِهِ اللَّهُ فَیَقْمَعُهُ  الْمُشْرِكُ أَمَّا وَ بِإِیمَانِهِ اللَّهُ  فَیَمْنَعُهُ الْمُؤْمِنُ  أَمَّا مُشْرِكاً  لَا وَ مُؤْمِناً أُمَّتِی عَلَى أَخَافُ لَا إِنِّی ص اللَّهِ  رَسُولُ  لِی قَالَ  لَقَدْ  وَ...  الرَّحِیم

 . رُونتُنْكِ مَا یَفْعَلُ وَ تَعْرِفُونَ مَا یَقُولُ اللِّسَانِ عَالِمِ  الْجَنَانِ مُنَافِقِ كُلَّ عَلَیْكُمْ أَخَافُ

 179ص العقول، تحف ؛30ص ،(للطوسی) األمالی ؛27نامه البالغة، نهج ؛268ص ،(للمفید) األمالی
 عاقبت بیان صورت هر در كه انددانسته( 351ص ،16ج المیزان،) غایت الم یا( 565ص ،3ج الكشاف،) تعلیل الم را آیه این ابتداي در الم.  1

 .است شده گفته قبل آیه در كه است مطلبی
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كوشیدند كنش را در حد رفتار غفلت قرار گرفته؛ و آن، ساحتِ ایمان و نفاق و شرك است )كه همان طور كه پوزیتیویستها می

 د این ساحت را در حد كنش فروبكاهند(. كوشنو ساختار فروبكاهند، اینان هم می

شوند؛ ار( تقسیم میانسانها از حیث ساحت كنش، در ادبیات دینی به صالِح )یا: مُحُسِن: نیكوكار( و فاسق )یا مُسیء: بدك

و، با . از این رگیری كالن وجودی آنها مد نظر است، نه اعمال آنهااما ساحت باالتری برای انسان وجود دارد كه در آن جهت

ر است؛ اما در اینكه وقتی در دو سر طیف نگاه كنیم، مومنِ كامل حتما صالح و نیكوكار؛ و كافرِ محض، حتما فاسق و بدكا

هایی اشد و در زمینههایی فاسق و بدكار باشد؛ یا كافر بمراتب بین این دو، بسیار ممكن است كه كسی مومن باشد، اما در زمینه

 سد.صالح و نیكوكار به نظر ر

مساله بسیار اساسی این است كه سرنوشت نهایی هركس در گروی ایمان و كفر اوست؛ و اعمال صالح و ناصالح، همگی 

های برزخ در مسیر اینكه او چه اندازه در ایمان یا كفر پیش رود موثرند؛ وگرنه اگر كسی باالخره با ایمان از دنیا رود، با عذاب

؛ و در مقابل، اگر كسی حقیقت ایمان را در خود نابود كرده باشد اعمال خوب وی حقیقتا شودو مواقف قیامت نهایتا پاك می

 بِقیعَةٍ  كَسَرابٍ أَعْمالُهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ وَپندارد )ی درمانده، آن را آب میخاصیت بوده و همگی سرابی است كه تنها تشنهبی

 ( خواهد شد.23)غباری پراكنده؛ فرقان/« مَنْثُوراً هَباءً»در قیامت و از این رو ( 39ا؛ نور/ماءً الظَّمْآنُ یَحْسَبُهُ

بندی اصلی انسانها را در این كه انسان را از غیر انسان متمایز كرده، دسته این آیه می كوشد، با توجه به امانت خاص الهی

 ؛«كنش»ساحت انجام دهد نه در ساحت 

 شوند:یبندی، انسانها در دنیا سه دسته مدر این دسته

 انسانها 

 دانند )مشرك(؛ كاره عالَم نمیدهند كه خدا را همهآلود ادامه حیات مییا در فضای شرك

 شوند؛ كه اینان،یا به دعوت پیامبران لبیك گفته، به ساحت دین الهی وارد می

 دهند )= مومن(؛یا دین را ساحت اصلی زندگی خود قرار می

 الَّذینَ پذیرند )منافق( و در حقیقت به كفر نزدیكترند تا به ایمان )اب میلشان باشد مییا عمال دین را فقط تا آنجا كه ب

 (167؛ آل عمران/لِلْإیمان مِنْهُمْ أَقْرَبُ یَوْمَئِذٍ لِلْكُفْرِ هُمْ ... نافَقُوا

 ولی در آخرت دو دسته بیشتر در كار نخواهد بود:

 شوند )منافق و مشرك(؛ه جهنم و عذاب مییا این امانت را ضایع كرده و هدر داده و شایست

دهد و مشمول اند خداوند آنان را توبه میویا اینكه اگر قصور و تقصیری هم داشته باشند، چون اصل امانت را حفظ كرده

 گیرند )مومن(.غفران و رحمت خدا قرار می

 

 «الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »2

(، چرا از منافق و مشرك سخن 1ترین الیه وجودی آدمی است )تدبردر این سرنوشت نهایی انسان، اگر بحث درباره عمقی

 گفت و از كافر سخنی به میان نیاورد؟
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قیقت معنا كافر نیست؛ الف. آیه در مقام توصیف وجودشناسانه و تكوینی انسان است؛ و از این منظر هیچ انسانی به ح

اند؛ رسند كه همان مومنانای بر اساس این فطرت به خودشناسی و خداشناسی میزیرا فطرت خداجو در همگان وجود دارد: عده

اند كه اند. دسته سوم كسانی« مشرك»اند و رغم آن فطرت، موجودات دیگری را در زندگی شریك خدا ساختهای علیو عده

 إِلى ال وَ هؤُالءِ إِلى ال ذلِكَ بَیْنَ مُذَبْذَبینَ»اند و نه به طور كامل مشرك، بلكه در این میانه سرگردانند: مننه به طور كامل مو

شوند. )ایستاده نامیده می« منافق»رسند و ( و چون ایمان عمیقا وارد وجودشان نشده، به سعادتی كه باید نمی143)نساء/« هؤُالءِ

 (556در باد، ص

ها كنار رفته در آنجا كافری )كسی كه ر مقام بیان سرنوشت نهایی اینها در آخرت است. در آخرت چون پردهب. آیه د

شود و فقط آنچه در وجود خود رقم زده )شرك ماند؛ بلكه حقیقت بر همه آشكار میپوشاند( به كفرش باقی نمیحقیقت را می

 شود.ورزیده یا نفاق( ظاهر میمی

ر حقیقت است، حقیقتا یا مشرك بوده )دین الهی را یكسره كنار گذاشته و ظاهر و باطنش در دنیا ج. هركه كافر و منك

كافر بوده( و یا منافق بوده است )ظاهرا در دنیا دین الهی را قبول كرده اما باطنش كافر است(؛ از این رو، مشرك و منافق اشاره 

 اند.ای است كه در حقیقت كافر بودهبه دو دسته

 .د. ..

 

 «الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »3

رفتارها و بندی بر اساس بندی انسانها، نه دستهترین دستهترین ساحَتِ انسان، و به تَبَعِ آن، عمیقعمیق 1اگر طبق تدبر

بندی بر اساس ایمان و شرك و نفاق باشد؛ آنگاه كسی كه انسان را در این ساحت تحلیل ها، بلكه دستهساختارها ویا كنش

 كند.كند تحلیلی عمیقتر در اختیار دارد تا كسی كه انسان را تنها در ساحت رفتار و ساختار، یا كنش، تحلیل میمی

 شناسینکته تخصصی جامعه

شناسی كنند، جامعهشود برخالف آنچه برخی از مدعیان روشنفكری مطرح میكته فوق خوب دقت شود معلوم میاگر در ن

شناسی جوامع تواند جوامع كفر را هم تحلیل كند؛ اما جامعهگیرد( میهای اسالمی در فهم جامعه كمك میاسالمی )كه از آموزه

 بییند( توان تحلیل كامل جامعه دینی را ندارند.ای میامال فرعی و حاشیهای كه ساحت ایمان را ككفر )پوزیتیویستی و تفهمی

رغم اینكه قویترین اندیشمندان علوم انسانی در خدمت اتاق فكرهای آمریكا و نظام سلطه شاید بدین جهت است كه علی

كند و مسلط شود( هنوز از شناخت بینی شناسد تا پیشهستند )علم مدرن اساساً رویكرد تكنولوژیك دارد و علم سلطه است: می

 اند.ناتوان مانده –كه البته در این جامعه هم مومن هست و هم منافق  –و سلطه یافتن بر )= زمین زدنِ( جامعه دینی ما 

 

 «الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »4

 ذكر كرد؟ چرا منافق را مقدم بر مشرك
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نمایاند؛ و كند، كسی است كه غالبا خود را ظاهرالصالح میالف. محور بحث امانت بود؛ و كسی كه خیانت در امانت می

كند مقدم ذكر نمایاند و خیانت میآید كه خائن به خیانت خود تظاهر كند؛ لذا منافق كه خود را ظاهرالصالح میكم پیش می

 (351، ص16كرد. )المیزان، ج

بندی محور مباحث این سوره، هشدار به خطر منافقان و نفوذ نفاق در جامعه دینی بود، پس طبیعی است كه در جمع ب.

رتبه بودن منافق با مشرك را هم این گروهند كه بیشتر مد نظر هستند و اگر از مشرك یاد كرد صرفاً از این جهت بود كه هم

 نشان دهد.

گیرد و از این رو سقوطی های بیشتری را در اختیار میكند، ظرفیتل دین استفاده میج. منافق به خاطر اینكه از پتانسی

: النَّار مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِی الْمُنافِقینَ ِإنَّ»شدیدتر در جهنم دارد و مرتبه عمیقتری از جهنم خواهد بود چنانكه فرموده است: 

 ( پس در مقام عذاب شدن او اولویت دارد.145)نساء/« درجه[ از آتش هستند ترینتری ]یا: در بدهمانا منافقان در درجه بد

 د. ...

 

 غَفُوراً  اللَّهُ كانَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »5

 «رَحیماً

 در قبال عذاب منافق و مشرك، به جای اینكه از ثواب مومن سخن بگوید از توبه خدا بر مومن سخن گفت؟ چرا

الف. خداوند امانتی به انسانها سپرده، و هیچكس طلبی از خدا ندارد تا اجرت بخواهد؛ بلكه در قبال امانت الهی باالخره 

شان اگرچه در مقایسه با ما معصومند، اما چنانكه در ادعیه –ن هر انسانی در حد خود قصور و تقصیری دارد؛ و حتی معصومی

بینند؛ پس هركس نیازمند آن است كه خداوند توبه او را بپذیرد تا بهشتی خود را در پیشگاه خداوند مقصر می -واضح است 

اینكه مومنان از خدا طلبكار شوند؛ نه شود كه آنها بهشتی میشود؛ یعنی خدا با صفت غفور و رحیم با همین مومنان مواجه می

 باشند.

آمیز خداوند بر بنده ب. اینجا سخن از توبه خدا بر بنده است نه توبه بنده؛ توبه خدا بر بنده همان عطف توجه رحمت

بر آن داللت « غفور و رحیم»كند؛ یعنی همان مواجهه با غفران و رحمت كه تعبیر است كه به صورت ثوابهای اخروی تجلی می

 دارد.

 ج. ...

 

 «رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ كانَ ... وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ( »6

اند كه، با اینكه خداوند هم بسیار آمرزنده )غفور( و هم دارای منافقان و مشركان چنان رذالتی در وجود خود رقم زده

 )رحیم( است، اما آنان را عذاب خواهد كرد.رحمتی همیشگی 

ای مشمول رغم چنان غفران و رحمتی، عدهبه تعبیر دیگر، عذاب خدا منافاتی با غفور و رحیم بودن او ندارد؛ بلكه علی

 شوند.عذاب می
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 عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ قینَالْمُنافِ اللَّهُ ... لِیعَذِّبَ الْإِنْسانُ حََملَهَا وَ... الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »7

 «الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ

. بیندمى كیفر كند، خیانت شرك، و كفر با آنكه و رحمت؛ مشمول كند، حفظ را امانت آنكه. است آورمسئولیّت الهى امانت

 (414ص ،9ج نور، )تفسیر

 

 «الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ لِیعَذِّبَ»( 8

 شناسی: برابری نهایی زن و مردنکته تخصصی انسان

بردن دو تعبیر مذكر و مونث برای هر یك از با توجه به اینكه این آیه در مقام بیان سرنوشت نهایی انسانهاست، به كار 

ترین دهد كه در عذاب و ثواب؛ و نقص و كمال وجودی؛ ]و در یك كالم در نهاییهای نفاق و شرك و ایمان نشان میویژگی

 (557توانند بدان دست یابند[ تفاوتی بین زن و مرد نیست. )ایستاده در باد، صای كه انسانهای خوب یا بد میمرتبه

 

 «الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ جَهُوالً؛ لِیعَذِّبَ ظَلُوماً كانَ إِنَّهُ( »9

در آیه قبل از ظلوم و جهول بودن انسان سخن گفت و در این آیه از عذاب منافق و مشرك؛ اگر چه ظلم و جهل را هم 

؛ اما شاید از این ترتیب بتوان نتیجه گرفت مهمترین مشكل منافق در ظلمی است كه در توان دیددر منافق و هم در مشرك می

 دارد و مهمترین مشكل مشرك جهالت اوست.حق خود و دیگران روا می

 

 ظَلُوماً  كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَینَ الْجِبالِ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَی الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا( »10

 غَفُوراً  اللَّهُ كانَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ جَهُوالً؛ لِیعَذِّبَ

 «رَحیماً

اشاره به بحث امانت[ هم نحوه وجود انسان را توصیف كرده و وجود او را با موجودات دیگر مقایسه این دو آیه ]با 

 كند؛كند و به مراحل اولیه هستی او اشاره مینموده، جایگاه او را در كنار باقی موجودات بیان می

 نشان داده؛ هم ]با تعبیر ظلوم و جهول، كه نقطه مقابل علم و عدل است[ راه كمال و رشد او را

 كندو هم ]با بیان عذاب و مغفرت الهی در آیه اخیر[ سیر انتهایی تحوالت او را مشخص می

 كند كه:شناسی كاملی را بیان میخالصه، یك انسان

 تواند بار امانت الهی را بردارد؛ انسان، با تمام پستی و حقارتی كه دارد، تنها موجودی است كه می

 حله هم، خروج از ظلم و جهل وجودی است. راه رسیدن او به این مر

ای مومن خواهند بود و البته چنین نیست كه همه انسانها به كماالت مقتضی فطرت خود برسند، بلكه در این میان، عده

 (556و  554ای مشرك.)ایستاده در باد، صای منافق و عدهعده
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 به علت کثرت مطالب، مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 غَفُوراً  اللَّهُ كانَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ یتُوبَ وَ الْمُْشرِكاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ اللَّهُ عَذِّبَلِی( »11

 «رَحیماً

شخص نشست و از تعبیر خدا سخن گفت در اینجا در موضع سوم چرا با اینكه در آیه قبل با ضمیر متكلم )انا عرضنا ...( 

 لیعذب اهلل ...( استفاده كرد؟»كند چنین می

گردد و عذاب كردن منافق و مشرك و توبه دادنِ مومن، به خواهد توجه دهد كه عاقب همه امور به خدا برمیالف. می

 (351، ص16اقتضای اهلل بودنِ اوست. )المیزان، ج

 ب. ...

 

 15/7/1396                                                   بندي سوره احزاب              جمع

 الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 .دهیم اختصاص آن بندیجمع برای را روز یك است مناسب رسید نظر به احزاب، سوره بودن طوالنی به توجه با

 .شد نخواهد مطرح مستقلی آیه امروز رو، این از

 حدیث

 شده است:( از رسول اهلل ص روایت 1

 شود.هركس سوره احزاب را بخواند و به خانواده و زیردستانش آن را تعلیم دهد، امان از عذاب قبر به او داده می

 524ص ،8ج البیان، مجمع

 قال: ص النبی عن كعب بن أبی 

 القبر. عذاب من األمان أعطی یمینه ملكت ما و أهله علمها و األحزاب سورة قرأ من

 

 ع روایت شده است: ( از امام صادق2

 كسی كه زیاد سوره احزاب را بخواند در روز قیامت در همسایگی حضرت محمد ص و همسران ایشان خواهد بود.

 524ص ،8ج البیان، مجمع

 در ادامه این روایت آمده است: « ثواب االعمال»در 

دیگران در آن آمده؛ و بویژه زنان قریش ای است كه افتضاحات مردان و زنان قریش و سپس فرمودند: سوره احزاب سوره

 را در میان عرب رسوا كرده است...

 110ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب
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 عَنْ  انَحَسَّ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی الَقَ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عَلِی بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِی قَالَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

 ضَائِحُ فَ  فِیهَا الْأَحْزَابِ سُورَةُ قَالَ ثُمَّ أَزْوَاجِهِ وَ ص حَمَّدٍمُ جِوَارِ فِی الْقِیَامَةِ یَوْمَ  كَانَ  الْأَحْزَابِ لِسُورَةِ الْقِرَاءَةِ كَثِیرَ  كَانَ مَنْ

 ... الْعَرَبِ مِنَ قُرَیْشٍ نِسَاءَ فَضَحَتْ الْأَحْزَابِ سُورَةَ إِنَّ سِنَانٍ ابْنَ یَا غَیْرِهِمْ وَ قُرَیْشٍ مِنْ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ

 است؟!نکته علوم قرآنی: آیا قرآن کریم کم و زیاد شده 

آمده است كه سوره احزاب بیشتر از این بوده است كه در  1شیخ صدوق «االعمال ثواب»در ادامه روایت فوق در كتاب 

نیز  2 (180-179ص ،5ج ،المنثور الدردست شماست! و این مضمونی است كه در روایات فراوانی در كتب اهل سنت )مثال 

 وارد شده است.

                                                      
 .حَرَّفُوهَا وَ نَقَصُوهَا لَكِنْ وَ الْبَقَرَةِ سُورَةِ مِنْ أَطْوَلَ كَانَتْ وَ :است آمده «االعمال ثواب» در فوق حدیث ادامه . در 1

 هم( عایشه و حذیفه و خطاب بن عمر و كعب بن ابی از) سنت اهل كتب از فراوانی روایات در بوده، این از بیشتر سوره این آیات كه مطلب . این 2

 :شودمی اشاره كرده، نقل( 180-179ص ،5ج) المأثور تفسیر فى المنثور الدر در سیوطی كه را آنها از برخی كه است آمده

 ابن و المنذر ابن و لنسائیا و منیع ابن و المسند زوائد فی أحمد بن اهلل عبد و منصور ابن سعید و الطیالسی و المصنف فی الرزاق عبد أخرج و -

 سورة تقرأ كیف كعب بن بىأ لی قال قال زر عن المختارة فی الضیاء و مردویه ابن و صححه و الحاكم و االفراد فی الدارقطنی و المصاحف فی األنباري

 زنیا إذا الشیخة و الشیخ فیها قرأنا لقد و البقرة سورة من أكثر او البقرة سورة لتعادل انها و رأیتها قد أبى فقال آیة سبعین و ثالثا قلت تعدها كم أو األحزاب

 رفع ما منها فرفع حكیم عزیز اهلل و اهلل من نكاال البتة فارجموهما

 حروف فذهبت مسیلمة یوم اأصیبو القرآن یقرؤن كانوا سلم و علیه اهلل صلى النبی أصحاب من ناسا ان بلغنا قال الثوري عن الرزاق عبد أخرج و -

 القرآن من

 سورة لتقارب كانت نا قال سبعین و ثالثا أو ثنتین قلت األحزاب سورة تعدون كم الخطاب بن عمر لی قال قال حذیفة عن مردویه ابن أخرج و -

 الرجم آلیة فیها كان ان و البقرة

 وجدتها ما ةآی سبعین منها فنسیت سلم و علیه اهلل صلى النبی على األحزاب سورة قرأت قال حذیفة عن تاریخه فی البخاري أخرج و -

 مائتی سلم و علیه اهلل صلى النبی زمان فی تقرأ األحزاب سورة كانت قالت عائشة عن مردویه ابن و األنباري ابن و الفضائل فی عبید أبو أخرج و -

 أآلن هو ما على اال منها یقدر لم المصاحف عثمان كتب فلما آیة

 در و دارد وجود آیه این كه آوردمی متعددي روایات سیوطی همینجا در آمده، احزاب سوره در كه بود آن مدعی عمر كه رجم آیه خصوص در و

 :است نیامده مصحف

 ثم علیه اثنى و اهلل فحمد المنبر صعد ثم جامعة الصالة ان فنادى منادیا الخطاب ابن عمر أمر قال عباس ابن عن المصنف فی الرزاق عبد أخرج و -

 صلى النبی ان ذلك آیة و حمدم مع ذهب كثیر قرآن فی ذهبت لكنها و قرأناها و اهلل كتاب فی نزلت آیة فإنها الرجم آیة من تجزعن ال الناس أیها یا قال

 بالرجم یكذبون االمة هذه من قوم ءسیجی انه و بعدهما رجمت و رجم قد بكر أبا ان و رجم قد سلم و علیه اهلل

 محمدا بعث اهلل ان الناس اأیه بعد اما قال ثم علیه اثنى و اهلل فحمد قام عمر ان عباس ابن عن الضریس ابن و مسلم و البخاري و مالك أخرج و -

 و علیه اهلل صلى اهلل رسول رجم و تةالب فارجموهما زنیا إذا الشیخة و الشیخ وعیناها و فقرأناها الرجم آیة علیه أنزل فیما فكان الكتاب علیه أنزل و بالحق

 اهلل أنزلها فریضة بترك فیضلوا اهلل كتاب فی الرجم آیة نجد ال قائل فیقول زمان بالناس یطول ان فأخشى بعده رجمنا و سلم
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  .است بوده مسلمان شناسانقرآن آرای معركه تاریخ طول در روایات گونه این

در اسالم به كنیم، قرائات متعددی از همان صبویژه اگر توجه كنیم كه در همین آیات موجود هم كه هر روزه تالوت می

 شود.تر میصورت كامال متواتر تا به امروز رسیده است، مساله پیچیده

 چه توجیهی از این پدیده باید كرد؟

 دانستن اینها( جعلی 1

صرفاً وقتی نتوانیم چیزی  اعتنا عبور كنیم. اما آیابیترین راه این است كه اینها را دروغ و جعلی بشمریم و از كنار آنها ساده

 را توجیه كنیم و با نظام معرفتی خود هماهنگ سازیم باید آن را جعلی بدانیم؟!

 ( تحریف قرآن!2

قلمداد  ص پیامبر از بعد قرآن تحریف بر دال را اینها اند كهت، معدود افرادی بودههم در میان شیعه و هم در میان اهل سن

 ،لَحافِظُون لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ  نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا :مثال) آیاتی كه همان افراد هم در قرآن بودنشان تردید ندارند مجموع فضای اما اند؛كرده

 عَنْكُمُ  فَنَضْرِبُ أَ ؛42-41/فصلت حَمید، حَكیمٍ مِنْ تَنْزیلٌ خَلْفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ یَأْتیهِ ال عَزیزٌ لَكِتابٌ إِنَّهُ وَ ؛9/حجر

ایاتی كه رو مانند)رسیده  ع بیت فراوانی كه از پیامبر ص و اهل نیز روایات و( 5/زخرف ،مُسْرِفین قَوْماً كُنْتُمْ أَنْ صَفْحاً الذِّكْرَ

از جمله همین سوره -ها ثواب ختم یك سوره یا ثواب ختم قرآن را برشمرده، و یا روایاتی كه در مورد خواندن تك تك سوره

بخوانید،  است مردم دست در كه صورت همین به را قرآن كه دارد تاكید كه روایاتی در نمازهای مختلف وارد شده، و -احزاب

                                                      
 كتاب فی و الرجم بال ما یقولون ناسا ان و اال یقول فسمعته الناس خطب الخطاب بن عمر ان عوف بن الرحمن عبد عن النسائی و أحمد أخرج و -

 كما ألثبتها منه لیس ما اهلل كتاب فی زاد عمر ان متكلمون یتكلم و قائلون یقول ان ال لو و بعده رجمنا و سلم و علیه اهلل صلى النبی رجم قد و الجلد اهلل

 نزلت

 فارجموهما زنیا إذا لشیخةا و الشیخ تقرأ ما زید فقال ثابت بن زید فینا و مروان عند كنا قال الصلت بن كثیر عن یعلى أبو و النسائی أخرج و -

 و علیه اهلل صلى النبی إلى لرج جاء قال فكیف قلنا ذلك من اشفیكم فقال الخطاب بن عمر فینا و ذلك ذكرنا قال المصحف فی كتبتها اال مروان قال البتة

 أالن أستطیع ال قال الرجم آیة أنبئنی اهلل رسول یا فقال سلم

 رسول رجم فقد اهلل ابكت فی حدین نجد ال قائل یقول ان و الرجم آیة عن تهلكوا أن إیاكم قال عمر ان المسیب بن سعید عن سعد ابن أخرج و -

 فارجموهما زنیا إذا الشیخة و لشیخا قرأناها لقد المصحف فی لكتبتها اهلل كتاب فی عمر أحدث الناس یقول ان فلوال بعده رجمنا و سلم و علیه اهلل صلى اهلل

 طعن حتى الحجة ذو انسلخ فما سعید قال البتة

 و الشیخ الرجم آیة لمس و علیه اهلل صلى اهلل رسول أقرأنا لقد قالت أخبرته خالته ان حنیف بن سهل بن امامة أبى عن الضریس ابن أخرج و -

 اللذة من قضیا بما البتة فارجموهما زنیا إذا الشیخة

 ذلك أستطیع ال لقا اهلل رسول یا اكتمها الرجم آیة نزلت لما سلم و علیه اهلل صلى اهلل لرسول قلت قال عمر عن الضریس ابن أخرج و -

 و علیه اهلل صلى اهلل رسول رجم قد حق فانه الرجم فی تشكوا ال فقال الناس خطب الخطاب بن عمر ان أسلم بن زید عن الضریس ابن أخرج و -

 صلى اهلل رسول ستقرئهاأ انا و أتیتنی الست أبى فقال الرجم آیة عن كعب بن أبى فسال المصحف فی أكتب ان هممت لقد و رجمت و بكر أبو رجم و سلم

 .الحمر تسافد یتسافدون وهم الرجم آیة تستقرئه أ قلت و صدري فی فدفعت سلم و علیه اهلل
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دهد كه تحریفی )به بوضوح نشان می و ... ( -اندچرا كه هر گونه كالم اضافی را موجب بطالن نماز دانسته –بویژه در نماز 

 معنای دستكاری در الفاظ قرآن كریم، كه در متن خود قرآن كریم چیزی كم و زیاد شود( در كار نبوده است. 

 تالوت ( نسخ3

 ،بیضاوی() التنزیل أنوار ؛74ص ،1ج ،)جصاص( القرآن احكام: توجیهی كه در تفاسیر اهل سنت بسیار رایج است )مثال

اند پذیرفته (، و برخی از بزرگان شیعه )مانند شیخ طوسی( هم آن را592و  154ص ،1ج ،)بغوی( التنزیل معالم؛ 100ص ،1ج

، نسخ التالوة دون نسخ التالوة و الحكم»بوده كه دو قسم دارد: « التالوةنسخ»( مساله 394ص ،1ج القرآن، تفسیر فى التبیان)

 «. الحكم

(. معنای اولی این كلمه كه 106یك واقعیت مسلمی است كه قرآن كریم هم بر آن تاكید فرموده است )بقره/« نسخ»مساله 

حكمی در قرآن بیاید و بعداً حكمش نسخ شود در حالی است؛ یعنی  «نسخ الحكم دون التالوة»مورد اتفاق همه مفسران است 

( كه پس از چند روز، با نزول آیه بعد، حكمش نسخ 12شود، مانند آیه نجوی )مجادله/اش هنوز باقی است و تالوت میكه آیه

قی بماند )نسخ اند ممكن است گاه تالوت آیه هم نسخ شود، خواه حكمش باشد. مفسران مذكور، این معنا را بسط داده و گفته

 یا حكمش هم نسخ شود و چیزی از آن نماند )نسخ التالوة و الحكم(.  1التالوة دون الحكم(

 ( وحی بیانی4

وحی »اینها  توجیهی كه در برخی از قدمای شیعه )مانند شیخ صدوق، كه همین روایت فوق را ذكر كرده( رایج بوده كه:

كریم است؛ و  ، كه متن قرآن«وحی قرآنی»اند: یكی دانستهرا بر دو قسم می ؛ یعنی وحی«وحی قرآنی»بوده است، نه « بیانی

زء متن قرآن كه شرح و تفسیر آیات است كه آن هم از جانب خداوند و توسط فرشته وحی فروآمده اما ج« وحی بیانی»دیگری 

 (86-84ص ،(للصدوق) اإلمامیة نیست )شبیه احادیث قدسی(. )مثال إعتقادات

 رائات( اختالف ق5

های است؛ یعنی طبق توضیحی كه قبال داده شد، قرائت« اختالف قرائات»توجیه آخر این است كه اینها هم از همان مقوله 

شده است؛ و ثانیا توسط خود حضرت محمد ص مستقالً بر مردم قرائت می مختلف اوال همگی توسط جبرئیل امین نازل، و

این اختالفات صرفاً در حد اختالف در اعراب و نقطه نیست، بلكه در برخی قرائتها كلماتی هم بیشتر و كمتر بوده است. )در 

های متعددی كه خود پیامبر ص دهیم كه این قرائتاكنون صرفاً تذكر می (  و/adbal-http://yekaye.ir/al-90-13 342جلسه 

 داد ممكن است در حد چند آیه هم بوده باشد.مستقال هر بار انجام می

شده بر پیامبر ص را اذعان دارند، براین باورند كه آنچه در در واقع، اكثریت قریب به اتفاق مفسرانی كه تعدد قرائات نازل

آوری قرآن در زمان عثمان، بنا را بر این گذاشتند شود؛ و بویژه در جمعمصحف عثمانی جمع شده است، شامل تمام قرائات نمی

را حذف كنند تا مانع اختالف در امت شوند! و تصمیم گرفتند یك قرائت را اصل قرار دهند  كه بسیاری از این قرائات متعدد

گذاری و برخی از حروف است باقی بگذارند. در واقع خداوند با نزول و تنها قرائات متعددی را كه در حد اعراب و نقطه

                                                      
 و در پاورقی قبلی اشاره شد. گویندمی رجم آیه درباره آنچه مانند.  1

http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
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و حداكثر اینكه برخی قرائات را مهجور گذاشتند؛ قرائات متعدد، از طرفی كاری كرد كه كسی خودش در قرآن كریم دست نبرد؛ 

و از طرف دیگر برخی از این قرائات جسته و گریخته در روایات شیعه و سنی )به عنوان قرائات شاذه( باقی ماند و تمام آنها 

كرد و از  آورینزد اهل بیت ع محفوظ است و این همان قرآنی است كه امیرالمومنین ع بعد از شهادت پیامبر اكرم ص جمع

 دهد.او قبول نكردند، و وقتی هم كه امام زمان ع ظهور كند آنها را در اختیار همگان قرار می

 بندی مضمون کل سوره(ای )جمعتدبر سوره

كه خداوند متعال از ابتدا به پیامبرش ]چه رسد به عموم مسلمانان[ دستور داد از  1های مدنی استسوره احزاب، از سوره

اطاعت مكن و از وحی اطاعت كن و در این راه از چیزی نترس كه اگر بر خدا توكل كنی خدا تو را كفایت  كافر و منافق

 گیری ناسازگار را در دل خود جای دهد؛ كند؛ زیرا كه انسان دو دل در سینه ندارد كه دو جهتمی

ان مومنان و به طور مخفیانه در می رسد تمام این سوره نشان دادن خطر رواج منطق كافر و منافق است كهو به نظر می

انوادگی گرفته خهای مختلف حیات انسان را، از خانواده و مسائل كند؛ و بخوبی نفوذ این منطق در عرصهجامعه دینی نفوذ می

نها ل آن، انساشمرد كه در قبادهد؛ و نهایتا زندگی انسانی را عرصه امانتی میهای بشدت سیاسی، نشان میها و عرصهتا جنگ

 در سه دسته مومن و منافق و مشرك قرار خواهند گرفت.

رد و تذكر داد شروع كزن همچون مادر باشد،  نكهیا ایو  یمانند پدرخواندگ یاعتبار رسوم زیر سوال بردن . بحث را با1

پشتوانه؛ اما یكه مبتنی بر متن طبیعت است، نه آداب و رسوم ب و فرزندان است نیوالد یهمان روابط واقع یاصل اریمع كه

المؤمنین ان به عنوان امدارند، و به تبع آن، زنان ایش ص با امت امبریاست كه پ یرا مطرح كرد و آن نسبت یدیاعتبار جد بالفاصله

طه طبیعیِ والدین و تا نشان دهد كه تبعیت احكام دین از نظام تكوین، صرفا به ساحت غریزه )راب ؛كنند)مادر مومنان( پیدا می

یندیشد نشود بلكه ساحت فطرت و روح انسان هم اقتضائاتی دارد )پدری معنوی( كه اگر كسی درست ان( منحصر نمیفرزند

 اعتباری پسرخواندگی و در عین حال پیامبر را پدر همگان دانستن درنیابد.شاید تفاوت بی

و هدف این  گرفته یعهد انبیاء یهمگخداوند از كرد كه اشاره  پیامبران، یخیسلسله تاربه  ا اشاره مختصریب. سپس 2

ر سر همان امانتی بمل خود برسند؛ ظاهراً این عهد و میثاق ها، راستگویان و كافران به نتیجه عبوده كه در این فراز و نشیب

 اند.كانفقان و مشرگردد؛ و راستگویان در برابر كافران همان مومنان در برابر منااست كه در پایان سوره دوباره به آن برمی

ل دو منطق ای عینی است از وضعیت دشوار مسلمانان و تقابرود كه نمونه. در ادامه به سراغ داستان جنگ احزاب می3

 منافقان و مومنان:  

گیری دو آنگاه به تشریح موضع و كندیم ادی جانبه دشمنهجوم همه از ابتدا صورت است كه نیواقعه در سوره به ا ریس

شان دو پردازد: یكی جبهه منافقان و بیماردالن، كه وعده خدا و رسول را فریب شمردند و منطقمعه دینی میجبهه در درون جا

؛ و «های دینی این اندازه هزینه دهیمخودمان مشكالت مهمتری داریم و چه معنا دارد كه برای ارزش»و « توانیمنمی»كلمه بود: 

                                                      
 مردویه ابن أخرج و بالمدینة األحزاب سورة نزلت قال عباس ابن عن طرق من الدالئل فی البیهقی و مردویه ابن و النحاس و الضریس ابن أخرج.  1

 (179ص ،5ج ،المنثور الدر) مثله الزبیر ابن عن
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این  ینیدر درون جامعه داین جنگ  ر ایمان و تسلیم آنها افزود؛ و نهایتا ثمرهها بدیگری جبهه مومنان واقعی، كه همین سختی

 شانینفاق وجود ایمنافقان معلوم شود:  فیتكلاز طرف دیگر و  نند؛یصدق خود را بب جهینت شگانیپصداقت یاز طرف شد كه

با دشمنان  جامعه اسالمینسبت  اش در؛ و ثمرهكنند دایپ وبهت قیبخورند توف یتكان هایسخت نیدر ا نكهیا ایكند و یآنها را جهنم

بود،  یو غضبشان باق ظیكه همچنان غ یاحزاب مشرك، در حال رد:مومنان را دا یكه باالخره خداوند هوااین است  اشیرونیب

 د.یبه مسلمانان رس متیاموالشان به غنزمین و  شده،مغلوب  نیزكردند  یشكنمانیكه پ یانیهودیناكام برگشتند؛ 

و  یمومن واقع یاعدهدر گروی وجود  ،یجامعه اسالم بقایشاید بتوان گفت پیام اصلی این داستان این بود كه بفهماند 

 كه: است دلكی

از منطق كافران و منافقان، بلكه بر اساس  تیو تبع یامداریخود را، نه بر اساس دن یو منطق زندگ محاسباتی نظام اوالً

 وكنند؛ می میتنظ یاله یبه وح مانیا

 به حركت خود ادامه دهند؛ یاز هر دشمن هراسیب ،ص امبریپ ای همچوننگاه به اسوهو  یاله هایوعده به اتكاء ثانیاً با

 صورت،  نیكه در ا 

كنند، باز خداوند نصرتش را، به طرز  یجامعه باشند كه دائماَ ساز مخالف بزنند و كارشكن انیمنافق در م یااگر عده حتی

 !خواهد كرد ینیشامل حال جامعه د ،یایباورنكردن

المومنین خوانده بود، بشدت مورد عتاب قرار . سپس دوباره به سراغ زنان پیامبر رفت؛ این بار همان كسانی كه آنان را ام4

ص هم نفوذ كند! و از پیامبر ص خواست تكلیفش را با آنان  تواند در خانه پیامبرداد تا همه دریابند كه دنیادوستیِ منافق می

های زندگی زیستی و سختیایستند باید با سادهخواهند پیامبر ص را رها كنند؛ و اگر پای پیامبر ص مییكسره كند: اگر دنیا می

بلكه ابتدا با غلظت و شدت تاكید دینی كنار بیایند؛ و وقتی هم كه آن زنان گزینه ماندن را انتخاب كردند، آنان را مدح نكرد 

شود، و در مقابل اعجاب كسانی كه صرف نسبت با پیامبر ص را كرد كه اگر بمانید و گناه آشكاری كنید عذابتان دو برابر می

دانستند تاكید كرد كه چنین عذابی برای خدا كاری ندارد )شبیه تهدیدی كه در آیات قبل درباره برای بهشتی شدن كافی می

فقان جنگ احزاب كرد كه: اینكه خداوند همه كارهای خوب شما را حبط كند، برای او آسان است( و البته تذكر داد كه اگر منا

تقواپیشه كنید نیز ثوابتان دو برابر است؛ و سپس شروع كرد به بیان اولیاتی در احكام شرعی برای زنان پیامبر ص؛ و این را از 

گیرد چگونه اطرافیانش بی نشان داد كه وقتی كسی مسئولیتی در جامعه دینی به عهده میبحث حجاب آغاز كرد. در واقع بخو

های اطرافیان خود بایستد و چگونه باید منسوبان خود را خواهیكنند و چگونه آن مسئول باید قاطعانه در برابر زیادهطمع می

میانه گریزی زد به جایگاه ویژه اهل بیت ع، كه مبادا بیش و پیش از همه در زمینه رعایت احكام دین كنترل كند؛ و در این 

 اند كه مرتكب چنین اقداماتی شوند.تر از اینها را متوجه آنان بداند، كه آنان بسیار پاككسی این عتاب

. سپس یك تذكر جدی داد كه در مسیر دینداری، بین زن و مرد تفاوتی نیست، بلكه اسالم، ایمان، قنوت )= خضوع 5

گردد؛ این (، صداقت، صبر، صدقه دادن، روزه، پاكدامنی، و ذكر كثیر در میان مردان و زنان یكسان موجب ارتقا میاطاعت+

گیری نهایی انسانها )كه ایمان و شرك و نفاق است( و شود كه در جهتتذكری است كه در پایان سوره این گونه منعكس می

 مرد بودن هیچ تفاوتی ندارد. شان )بهشتی یا جهنمی بودن(، زن وسرنوشت نهایی
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است یعنی جدی گرفتن حضور  خدا « ذكر كثیر». شاید بتوان گفت در مقابل منطق منافق، ركن اصلی منطق دینی، همان 6

تاكید كرد سراغ « ذكر كثیر»ای كه بر های زندگی؛ و ظاهراً از این رو بوده كه در بین دو آیهو تعالیم وی در همه عرصه

ای رفت؛ و نشان داد كه مومن واقعی كسی است كه در هر عرصههای زندگی افراد )مثال انتخاب همسر(صهترین عرخصوصی

هم واقعا پیامبر ص را فرستاده از طرف خدا )و تمام سخن او را از جانب خدا( بشمرد؛ و هم او را آخرین پیامبر ص )یعنی 

ر( بداند؛ و او را شاهد و حاضر ببیند؛ انذار و هشدار وی )تصویری كه از تمام احكام او را تا ابد قابل اجرا و بدون نیاز به تغیی

دهد( جدی بگیرد؛ به دعوت و روشنگری وی اعتنا كند؛ و باز تاكید كرد كه از منافق وضع مطلوب و نامطلوب نهایی ارائه می

 های آنان بها ندهید و تنها بر خدا توكل كنید. و كافر اطاعت نكنید، به مزاحمت

بندی اولیه از وضعیت مومنان و ثمره كارشان ارائه داد: اینكه چگونه در دنیا مشمول رحمت و در این میان یك جمع .7

آمیز بسر خواهند شوند و در آخرت چگونه در سلم و سالمت و و روابط سراسر مسالمتویژه )صلوات( خدا و فرشتگان می

 است.برد و خداوند چه فضل كبیری برایشان مهیا فرموده 

های زندگی است، هنوز . اما ظاهرا باور به اینكه مومن واقعی بودن، نیازمند جدی گرفتن تعالیم خداوند در تمام عرصه8

اهمیتِ! اجتماعی برای مخاطب تثبیت نشده است؛ چرا كه دوباره به سراغ یك سلسله مسائل ریزخانوادگی و ارتباطات بظاهر كم

برای پیامبر و برخوردهایی كه با زنان پیامبر ص، و بلكه با عموم زنان دارند هشدار داد و از های افراد رفت و درباره مزاحمت

 سوی دیگر بر حجاب زنان پیامبر ص و نوع مواجهه آنان با مردان تاكید كرد.

ز به بندی نهایی كار منافقان پرداخت: آنان به خاطر رنجاندن خدا و رسول، مستحق لعن و عذاب، و نی. سپس به جمع9

اند؛ و پس از تذكری مجدد به زنان پیامبر ص و نیز سایر زنان درباره اینكه مرتكب گناهانی آشكار شده خاطر رنجاندن مومنان

شما هم با حفظ حجاب، شأن و حریم خود را در برابر این نااهالن حفظ كنید، یكدفعه با عتاب شدیدی، بیماردالن و 

آفرینی برای مومنان و جامعه دینی دست نشاند و هشدار داد كه اگر هریك از اینان از مشكل بافان را هم در كنار منافقاناراجیف

داند؛ و عاقبتِ اینان كه حقیقتا و در عمق وجودشان كافر هستند عذابی برندارند، همه را ملعون، و مستحق تبعید و یا اعدام می

 -شان گفتندنكردند و در مقابل، هرچه بزرگان و سركردگان خورند كه چرا از خدا و رسول پیرویاست كه در آنجا حسرت می

 پذیرفتند. -شاید یعنی، هرچیزی را صرفا به خاطر اینكه آداب و رسوم جامعه بود

خواهد كه مواظب باشند كاری نكنند كه موجبات رنجش پیامبر ص را فراهم آرند؛ و . در پایان خداوند از مومنان می10

رالعمل برای رهایی از نفاق مطرح شد: تقوا پیشه كردن و مواظبت جدی از زبان، كه جز سخن بدین منظور مهمترین دستو

 استوار )صحیح و بجا( نگوید.

 . نهایتا خداوند داستان انسان را در چند جمله خالصه كرد:11

بندی وجودی، رقم امانتی كه فوق ظرفیت آسمانها و زمین بود به انسان داده شد، و در قبال این امانت، مهمترین دسته

 خورد:

 اند: منافق، مشرك، و مومن:در دنیا بر سه قسم -

 دهند )مشرك(؛ آلود ادامه حیات میاعتنا، و در فضای شركیا به دین الهی كامال بی
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 شوند؛ كه اینان،یا به ساحت دین الهی وارد می

 دهند )مومن(؛یا دین را ساحت اصلی زندگی خود قرار می

 پذیرند )منافق( یا عمال دین را فقط تا آنجا كه باب میلشان باشد می

 ولی در آخرت دو دسته بیشتر در كار نخواهد بود: -

 شوند )منافق و مشرك(؛آنان كه امانت را ضایع كرده و هدر داده و شایسته جهنم و عذاب می

دهد و مشمول اند خداوند آنان را توبه میظ كردهو آنان كه اگر قصور و تقصیری هم داشته باشند، چون اصل امانت را حف

 گیرند )مومن(.غفران و رحمت خدا قرار می

 خالصه کالم

خواهد مومنان را متوجه خطر و دشواری ورود منطق منافق در می توان گفت سوره احزاب، بیش و پیش از هر چیزی می

دهد؛ بلكه در مسائل ساده خانوادگی نها در عرصه سیاسی رخ میدهد كه فكر نكنید نفاق تهایشان كند؛ و بارها هشدار میزندگی

توان ردپای ورود منطق نفاق، حتی در خانه پیامبر ص را هم دید؛ از طرفی این انتظار غلط را و ارتباطات اجتماعی نیز می

های حضور و كارشكنی رغمدهد كه علیفتنه پیش برود؛ و از طرف دیگر، نشان میمشكل و بیزداید كه جامعه دینی بیمی

 قامتی باشند كه به هر قیمتی پای دین خود بایستند جامعه دینی همچنان به پیش خواهد رفت؛منافقان، اگر مومنان راست

هایی است كه در دنیا دامنگیرش های عالم قبر برای پاك شدن انسان مومن از آلودگیو اگر به یاد داشته باشیم كه سختی

القاعده با جدی گرفتن مضامین آن همراه كه به همین دلیل است كه  كسی بر خواندن این سوره )كه علی شده، شاید بتوان گفت

 (1ماند. )حدیثمداومت داشته باشد، و آن را به خانواده خود تعلیم دهد، از عذاب قبر ایمن می است(

 

 

 

 

***
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

نها متن و تو  كرد خواهیم شروع دوم آیه از گرفت، قرار تدبر و تامل مورد 267جلسه در قبال لیل سوره اول آیه چون

 آوریم:ترجمه آیه اول را می

 30/9/1395 ییَغْش إِذا اللَّیْلِ وَ الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ 1 آیه( 92) لیل سوره( 267

 ترجمه

 .بپوشاند كه هنگامی شب، به سوگند است؛ همیشگی و فراگیر رحمتش كه خداوندی نام به

http://yekaye.ir/al-lail-92-1/  

 

 16/7/1396   یتَجَلَّ إِذا النَّهارِ وَ  2( آیه 92(  سوره لیل )562

 ترجمه

 هنگامی كه جلوه تجلی كند؛و سوگند به روز، 

 1اختالف قرائت

 شأن نزول

بود و  سایه انداختهخانه مرد فقیر عیالواری  بر سرهای آن روایت شده است كه مردی درخت خرمایی داشت كه شاخه

های من از این ریخت. وی نزد صاحب درخت رفت و گفت كه اجازه بده بچهگاه خرماهای وی در خانه آن شخص می

وی را خواست و  افتد بخورند. وی امتناع كرد. او به نزد رسول اهلل گالیه كرد. پیامبر صام میكه خودش در خانهخرماهایی 

ه من بدهی. این درخواست را مطرح كرد او قبول نكرد. به او فرمود: آیا حاضری این درخت را به ازای درختی در بهشت ب

ان آنجا . یكی از مسلمانت دارم و نیازی به درخت در بهشت ندارمو گفت من خرمای این درخت را خیلی دوس قبول نكرد

ها خی نقلبود سراغ آن مرد رفت و گفت آیا حاضری درختت را به من بفروشی؟ و باالخره به قیمت چهل درخت )یا طبق بر

بخشید و  ن خانهبه ازای یك نخلستان( آن درخت را خرید و به پیامبر هدیه كرد و پیامبر ص هم آن درخت را به صاحب آ

كسی كه » واین شخصی است كه آن درخت را خرید « اعطاء كندكسی كه تقوا پیشه كند و »این سوره نازل شد كه مقصود از 

 صاحب آن درخت بود.« نیازی كندبخل ورزد و احساس بی

 چه كسی بوده روایات مختلف است: درباره اینكه این شخص كه آن درخت را خرید،

                                                      
 و التاء بضم تجلى: ءقرى و. الشمس یعنی بتاءین، تتجلى: عمیر بن عبید بن اللّه عبد قرأ و. النهار ضمیر فاعله ماضیا، فعال تَجَلَّى: الجمهور قرأ . و 1

 (492ص ،10ج المحیط، )البحر .الشمس أي الجیم، سكون

http://yekaye.ir/al-lail-92-1/
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اند كه وی نامی از عباس نقل كردهابتدا روایت فوق را از ابن 1(479-477ص القرآن، نزول اسبابدی )رخی همانند واحب

داند كه بالل را از را درباره ابوبكر می آیه كه این از عبداهلل بن عمر نقل كرده، یاست؛ سپس روایت دیگراین شخص نیاورده 

 امیه خرید و آزاد كرد.

اید در همان رسد این دو آیه را بدهد كه به نظر میو تذكر می كندواحدی نقل میرا از روایت همین دو مرحوم طبرسی، 

 (.760-759ص ،10ج البیان، )مجمع ای خاصمعنای عمومش دانست، نه محدود به واقعه

انصاری معرفی را ابوالدحداح  این شخص همین واقعه را با اندكی تفاوت نقل كرده، كه حمیری در روایتی از امام رضا ع

 2(356-355ص اإلسناد، قربكرده است. )

                                                      
 بن علی أخبرنا الحافظ، عُمَر بن علیُّ الحسن أبو أخبرنا أربعمائة، و ثالثین و إحدى سنةَ بجُرْجانَ إمالء اإلسماعیلی إسماعیل بن مَعْمَر أبو . حدَّثنا 1

 نخلةٌ  له كانت رجلًا أن :عباس ابن عن عِكْرِمة، عن أبان، بن الحكم حدَّثنا عمر، بن حفص حدَّثنا الترقفی، اللَّه عبد بن العباس حدَّثنا هارون، بن الحسن

 فینزلُ الفقیر، صِبْیانُ فیأخذها التمرةُ سقطتْ فرُبمَّا التمر، منها لیأخذَ النخلة فصَعِد الدار دخل و جاء إذا الرجل كان و عِیالٍ، ذي فقیر رجل دار فی فرْعُها

 اللَّه صلى النبی إلى ذلك الرجلُ فشكا. فیه من التمرة یُخرجَ حتى إصبعه أدخل أحدِهم فم فی وجَدَها فإن أیدیهم، من التمرةَ یأخذَ حتى نخلته من الرجل

 التی المائلةَ نخلتك تُعطینی: قال و النخلة صاحبَ لَقی و اذهب،: سلم و علیه اللَّه صلى النبی له فقال النخلة، صاحب من یَلْقَى بما أخبره و سلم، و علیه

 فَلقی الرجل، ذهب ثم منها، ثمرة إلیَّ نخلة أعجب فیها ما و كثیراً، نخلًا لی إن و[ أُعطیتُ لقد: ]الرجل له فقال الجنة؟ فی نخلةٌ بها لك و فالن، دار فی فرعُها

 فذهب. نعم: قال أَخَذتُها؟ أنا إنْ الجنة فی نخلة الرجل، أعطیتَ ما تُعطینی أ اللَّه رسول یا: فقال سلم، و علیه اللَّه صلى اللَّه رسول من الكالم یسمع كان رجلًا

: قال بیعَها؟ تریدُ  أ :اآلخر له فقال ثمرُها؟ یُعجبنی: فقلتُ الجنة، فی نخلةً بها أعطانی محمداً  أن أشَعَرْتَ :له فقال منه، فساوَمَها النخلة، صاحبَ فلَقی الرجلُ

 سكتَ  ثم نخلة؟ أربعین المائلة بنخلتِك تطلبُ بعظیم، جئت لقد: الرجل له قال نخلة أربعون: قال مناك؟ فما: قال. أُعطی أظنُّه لَا ما بها أُعطَى أن إال ال،»

 و علیه اللَّه صلى النبی إلى ذهب ثم نخلةً، بأربعین له فأشْهَدَ فدعاهم، ناسٌ فمرّ .صادقاً كنت إن لی أَشْهِدْ له فقال نخلةً، أربعین أعطیك أنا: له فقال عنه،

 و لك النخلةَ إن: فقال الدار، صاحب إلى سلم و علیه اللَّه صلى اللَّه رسولُ فذهبَ. لك فهی ملكی، فی صارت قد النخلةَ إنّ اللَّه، رسول یا: فقال سلم،

 .لَشَتَّى سَعْیَكُمْ إِنَّ* الْأُنْثى وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ* تَجَلَّى إِذا النَّهارِ وَ* یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ: تعالى و تبارك اللَّه فأنزل لعیالك،

 أبی ابن حدَّثنا مزاحم،[ أبی] بن صورمن حدَّثنا إدریسَ، بن محمد حدَّثنا أبان، بن الولید أخبرنا الحافظ، الشیخ أبو أخبرنا الحارثی بكر أبو أخبرنا -

 تبارك اللَّه فأنزل فأعتقه، ،[ذهب من] أَوَاقٍ عَشْرِ و بِبُرْدةٍ( خَلف بن أُمیةَ ) من( بِلَالًا) اشتَرى( بكر أبا) أن :اللَّه عبد عن إسحاق، ابن عن یونُسَ، عن الوَضَّاح

 .اآلیات بِالْحُسْنى صَدَّقَ وَ* اتَّقى وَ أَعْطى مَنْ فَأَمَّا: عالىت قوله.( خلف بن أُمیة و بكر أبی سَعْیَ.[: لَشَتَّى سَعْیَكُمْ إِنَّ: قوله إلى یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ: تعالى و

 مِنَ  رَجُلًا إِنَّ»: قَالَ «یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ» تَفْسِیرِ فِی یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْهِ الرِّضَا الحسن أبی عن نصر أبی بن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد عن.  2

 فَبَلَغَ . فَأَبَى الْجَنَّةِ فِی بِنَخْلَةٍ نَخْلَتَكَ أَعْطِنِی: فَقَالَ فَدَعَاهُ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى ذَلِكَ فَشَكَا بِهِ، یَضُرُّ كَانَ وَ نَخْلَةٌ، حَائِطِهِ فِی لِرَجُلٍ كَانَ الْأَنْصَارِ

 یَا: فَقَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى فَجَاءَ فَبَاعَهُ، بِحَائِطِی، نَخْلَتَكَ بِعْنِی: فَقَالَ النَّخْلَةِ صَاحِبِ إِلَى فَجَاءَ الدَحْدَاحِ، أَبَا یُكَنَّى الْأَنْصَارِ مِنَ رَجُلًا ذَلِكَ

 نَبِیِّهِ  عَلَى تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ اللَّهُ  فَأَنْزَلَ. الْجَنَّةِ فِی نَخْلَةٌ  بَدَلَهَا فَلَكَ: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  قَالَ ائِطِی،بِحَ فُلَانٍ نَخْلَةَ  اشْتَرَیْتُ قَدِ  اللَّهِ، رَسُولَ

 وَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  بِوَعْدِ) بِالْحُسْنى صَدَّقَ وَ اتَّقى وَ ( النَّخْلَةَ یَعْنِی) أَعْطى مَنْ  فَأَمَّا لَشَتَّى سَعْیَكُمْ إِنَّ الْأُنْثى وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ آلِهِ  وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ صَلَّى

 خواهد آمد. 1، حدیث572جلسهادامه این روایت در . لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ تَرَدَّى إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنِی ما وَ لِلْیُسْرى فَسَنُیَسِّرُهُ ( آلِهِ
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و دیگری از موسی بن عیسی انصاری،  ،در دو روایت، یكی از امام سجاد عنیز همین واقعه را با اندكی تفاوت فرات كوفی 

 1(.567-566ص الكوفی، فرات تفسیر) اند.وی را امیرالمومنین معرفی كردهنقل كرده كه هر دو 

اند دو آیه ضعیف شمرده و مدعیكنند ولی آن را نقل میرا  عباس )یعنی اصل داستان(سنت، روایت ابنبرخی از اهل 

 2(358ص ،6ج المنثور، الدرنازل شده است )و ابوسفیان مذكور درباره ابوبكر 

                                                      
 حَدِیقَةٌ [ لَهُ] دَارٍ فِی ص النَّبِیِّ عَهْدِ عَلَى مُوسِرٌ رَجُلٌ كَانَ: قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُعَنْعَناً الْكُوفِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا الْعَلَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو . قَالَ 1

 ذَلِكَ الرَّجُلُ فَشَكَا الصَّبِیَّةِ أَفْوَاهِ جَوْفِ مِنْ  الرُّطَبَ فَیُخْرِجُ  الْمُوسِرُ [ فَیَأْتِی] فَیَذَرُونَ یَأْكُلُونَهُ صِبْیَانَهُ فَیَشُدُّونَ النَّخْلَةِ  عَنِ الرُّطَبُ یَتَسَاقَطُ فَكَانَ صَبِیَّةٌ لَهُ  جَارٌ لَهُ وَ

 الْمَسْجِدِ  َنحْوَ رَجَعَ وَ ص النَّبِیُّ فَبَكَى بِآجِلٍ عَاجِلًا أَبِیعُكَ لَا الْمُوسِرُ لَهُ فَقَالَ الْجَنَّةِ فِی بِحَدِیقَةٍ هَذِهِ حَدِیقَتَكَ بِعْنِی فَقَالَ الرَّجُلِ إِلَى وَحْدَهُ فََأقْبَلَ ص النَّبِیِّ إِلَى

 أَمِیرُ  فَأَقْبَلَ الْحَدِیقَةِ وَ الضَّعِیفِ الرَّجُلِ خَبَرَ فَأَخْبَرَهُ عَیْنَیْكَ اللَّهُ أَبْكَى لَا یُبْكِیكَ مَا[ ص] اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَلَقِیَهُ

 فََقدْ  دَارِكَ إِلَى دُرْ لَهُ فَقَالَ الضَّعِیفِ إِلَى دَارَ وَ َیدِهِ عَلَى[ فسفق] فَصَفَّقَ الْحِسِیِّ بِحَائِطِكَ الْمُوسِرُ قَالَ دَارَكَ بِعْنِی لَهُ قَالَ وَ مَنْزِلِهِ مِنْ اسْتَخْرَجَهُ حَتَّى الْمُؤْمِنِینَ

 خَلَقَ ما وَ. تَجَلَّى إِذا النَّهارِ وَ یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ اقْرَأْ مُحَمَّدُ یَا لَهُ فَقَالَ[ ص النَّبِیِّ عََلى ع] بْرَئِیلُجَ نَزَلَ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَقْبَلَ وَ الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ مَلَّكَكَهَا

 .كَامِلَةً السُّورَةَ هَذِهِ فِیكَ اللَّهُ َأنْزَلَ قَدْ[ أُمِّی وَ] أَنْتَ بِأَبِی قَالَ ثُمَّ  عَیْنَیْهِ  بَیْنَ[ قبل و] فَقَبَّلَ ص النَّبِیُّ فَقَامَ السُّورَةِ آخِرِ إِلَى الْأُنْثى وَ الذَّكَرَ

 أَمِیرِ  مَعَ  لِساً جَا كُنْتُ: قَالَ[ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ] الْأَنْصَارِيِّ  عِیسَى بْنِ  وسَىمُ عَنْ مُعَنْعَناً  الْأَعْشَى حَفْصٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 یمَعِ تَمْضِیَ أَنْ أُرِیدُ جَةٍحَا فِی قَصَدْتُكَ قَدْ الْحَسَنِ أَبَا یَا لَهُ فَقَالَ إِلَیْهِ رَجُلٌ جَاءَفَ بِهَفَوَاتَ[ الْعَصْرَ] ص النَّبِیِّ مَعَ صَلَّیْنَا أَنْ بَعْدَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ

 یَصْعَدُ وَ تَمْرٌ وَ رُطَبٌ وَ بُسْرٌ  وَ بَلَحٌ ثَمَرِهَا مِنْ فَتَسْقُطُ الرِّیحُ یَهِیجُ إِنَّهُ وَ لَةٌنَخْ فِیهَا لِرَجُلٍ دَارٍ فِی سَاكِنٌ إِنِّی[ فَقَالَ ] قَالَ[ قِفْ ] قُلْ لَهُ فَقَالَ صَاحِبِهَا إِلَى[ فِیهَا]

 فَجِئْنَا مَعَهُ فَنََهضْتُ  بِنَا ْنهَضْا قَالَ حِلٍّ فِی یَجْعَلَنِی أَنْ فَاسْأَلْهُ بِحَجَرٍ نَرْمِیَهَا أَوْ قَصَبَةٍبِ  نَنْخَسَهَا أَنْ غَیْرِ مِنْ الصِّبْیَانُ مِنْهُ یَأُْكلُ وَ مِنْهُ آكُلُ أَنَا وَ مِنْهُ فَیُلْقِی الطَّیْرُ

 تُقْضَى قَالَ حَاجَةٍ فِی جِئْتُكَ قَالَ الْحَسَنِ أَبَا یَا جِئْتَ[ فَبِمَا] فِیمَا قَالَ وَ سُرَّ وَ بِهِ فَرِحَ وَ[ بِهِ] فَرَحَّبَ ع طَالِبٍ أَِبی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ الرَّجُلِ إِلَى

 وَ  تَمْرٌ وَ ُرطَبٌ وَ بُسْرٌ وَ بَلَحٌ مِنْهَا فَیَسْقُطُ الرِّیحُ یَهِیجُ  أَنَّهُ وَ  نَخْلَةً فِیهَا نَّأَ  ذَكَرَ وَ كَذَا مَوْضِعِ فِی لَكَ دَارٍ فِی سَاكِنٌ الرَّجُلُ هَذَا قَالَ  هِیَ مَا قَالَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ

 وَ  الْمَسْأَلَةِ فِی َعلَیْهِ یُلِحُّ بَلَأَقْ وَ ثَانِیاً سَأَلَهُ وَ َذلِكَ عَنْ فَتَأَبَّى حِلٍّ فِی[ تَجْعَلَهُ أَنْ أُرِیدُ] یَنْخَسُهَا قَصَبَةٍ أَوْ بِهِ یَرْمِیهَا حَجَرٍ غَیْرِ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ فَیُلْقِی الطَّیْرُ یَصْعَدُ

 بِحَدِیقَتِی تَبِیعُنِیهَا عَلِیٌّ لَهُ لَفَقَا الْمَسَاءُ رَهِقَنَا وَ عَلَیْهِ فَأَبَى الْجَنَّةِ  فِی حَدِیقَةً خْلَةِالنَّ بِهَذِهِ  یُبْدِلَكَ  أَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ لَكَ  أَضْمَنُ  أَنَا اللَّهُ قَالَ أَنْ إِلَى یَتَأَبَّى

 هَذِهِ  بِعْتُكَ َقدْ َأنِّی عِیسَى نَبْ مُوسَى وَ اللَّهَ أُشْهِدُ نَعَمْ قَالَ  الدَّارِ بِهَذِهِ بِعْتَهَا قَدْ كَأَنَّ الْأَنْصَاِريَّ عِیسَى بْنَ مُوسَى وَ اللَّهَ عَلَیْكَ لِی فَأَشْهِدْ قَالَ نَعَمْ لَهُ فَقَالَ فُلَانَةَ

 عِیسَى بْنَ مُوسَى وَ اللَّهَ أُشْهِدُ نَعَمْ فَقَالَ[ یَفْعَلُ  أَنَّهُ یَتَوَهَّمْ لَمْ وَ الْحَدِیقَةِ بِهَذِهِ فِیهَا مَابِ الدَّارَ  هَذِهِ بِعْتَنِی قَدْ لَیْسَ أَ] الدَّارِ بِهَذِهِ ثَمَرِهَا وَ نَخْلِهَا وَ بِشَجَرِهَا الْحَدِیقَةَ

  الْمَغْرِبُ وَجَبَتِ وَ مِنْهَا لٍّ حِ فِی أَنْتَ وَ فِیهَا لَكَ اللَّهُ  بَارَكَ  الدَّارَ فَخُذِ  قُمْ  لَهُ فَقَالَ لِالرَّجُ إِلَى عَلِیٌّ الْحَدِیقَةِ فَالْتَفَتَ بِهَذِهِ فِیهَا بِمَا الدَّارَ  هَذِهِ بِعْتُكَ قَدْ أَنِّی عَلَى

 عَقَّبَ  وَ الْغَدَاةَ بِهِمُ ص بِیُّالنَّ صَلَّى أَصْبَحُوا فَلَمَّا مَنَازِلِهِمْ إِلَى انْصَرَفُوا ثُمَّ خِرَةِالْآ عِشَاءَ وَ الْمَغْرِبَ ص النَّبِیِّ مَعَ صَلُّوا حَتَّى مُبَادِرِینَ فَقَامُوا بِلَالٍ أَذَانَ سَمِعُوا وَ

[ فِیكُمْ أَ] فَمِْنكُمْ بَیَانَهَا اللَّهُ نْزَلَأَ فَقَدْ فَعْلَةً هَذِهِ لَیْلَتِهِ فِی مِنْكُمْ فَعَلَ مَنْ فَقَالَ صْحَابِهِأَ إَِلى وَجْهَهُ فَأَدَارَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ بِالْوَحْیِ ع جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ هَبَطَ حَتَّى یُعَقِّبُ فَهُوَ

 عَلِیّاً إِنَّ لِی قَالَ وَ السَّلَامَ للَّهِا عَنِ فَأَقْرَأَِنی ع جَبْرَئِیلُ هَبَطَ نَعَمْ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا رْنَاأَْخبِ َبلْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ أَخْبَرَهُ أَوْ یُخْبِرُنِی أَحَدٌ

 إِذا النَّهارِ وَ یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ. الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ اقْرَأْ فَقَالَ  أَقْرَأُ مَا وَ قُلْتُفَ اللَّهِ رَسُولَ یَا اقْرَأْ فَقَالَ هِیَ مَا[ ع] جَبْرَئِیلَ لِحَبِیبِی فَقُلْتُ فَعْلَةً الْبَارِحَةَ فَعَلَ

 سَاكِنِهَا عَلَى بِالدَّارِ صَدَّقْتَ وَ بِالْجَنَّةِ  صَدَّقْتَ لَسْتَ أَ عَلِیُّ یَا أَنْتَ یَرْضى سَوْفَلَ وَ[ السُّورَةِ آخِرَ] قَوْلِهِ إِلَى لَشَتَّى سَعْیَكُمْ إِنَّ الْأُنْثى وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ. تَجَلَّى

 لَهُ  قَالَ  وَ[ صَدْرِهِ إِلَى] لَیْهِإِ ضَمَّهُ  وَ  عَیْنَیْهِ بَیْنَ  فَقَبَّلَ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ [ إِلَى ص] ثَبَفَوَ لَكَ هَذَا وَ فِیكَ  نَزَلَتْ سُورَةٌ  فَهَذِهِ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا نَعَمْ فَقَالَ  الْحَدِیقَةِ  بَدَلَ

 [.ص] أَخُوكَ أَنَا وَ أَخِی أَنْتَ

 البیان(... ]عین متن مجمع عیال ذى فقیر رجل دار فی فرعها نخلة له كانت رجال ان عباس ابن عن ضعیف بسند حاتم أبى ابن أخرج . و 2
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 حدیث

 :روایت شده استدر تاویل آیات این سوره از امام صادق ع ( 1

ائم )عج( ی رخ دهد و آن همان روز قیام قتحكومت ابلیس است تا روز كه قیام« بپوشاند كه هنگامی شب، به سوگند»

ه اعطا نمود پس كسی ك»است هنگامی كه قیام كند و  )عج( همان قائم« كند تجلی جلوه كه هنگامی روز، به سوگند و»است؛ 

كنیم یسر میپس برایش م»ود را نگه داشت یعنی خودش را به حق داد و از باطل خ« و تقوا پیشه كرد ]= خود را نگهداشت[

پیوستن به[ و با ] یعنی خود را از حق بازداشت« نیازی كردو كسی كه بخل ورزید و احساس بی»یعنی بهشت را؛ « آسانی را

 ز ایشان رااطالب ع و امامان پس یعنی والیت علی بن ابی«  و تكذیب نمود نیكویی را»نیازی كرد باطل، از حق احساس بی

 یعنی آتش جهنم را...« كنیم سختی راپس برایش میسر می»

 781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 دَوْلَةُ  قَالَ ییَغْش إِذا اللَّیْلِ وَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبی عَنْ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَرْفُوعاً جَاءَ

 الْحَقَّ  نَفْسَهُ یأَعْطَ یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ  فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ  قَامَ إِذَا الْقَائِمُ هُوَ وَ یتَجَلَّ  إِذا النَّهارِ وَ  الْقَائِمِ قِیَامِ یَوْمُ هُوَ وَ الْقِیَامَةِ  یَوْمِ یإِلَ إِبْلِیسَ

 كَذَّبَ  وَ الْحَقِّ عَنِ بِالْبَاطِلِ یاسْتَغْنَ وَ الْحَقِّ عَنِ بِنَفْسِهِ یَعْنِی یناسْتَغْ وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ؛ الْجَنَّةَ أَیْ یلِلْیُسْر هُفَسَنُیَسِّرُ الْبَاطِلَ یاتَّقَ وَ

 ... النَّارَ یَعْنِی یلِلْعُسْر هُفَسَنُیَسِّرُ بَعْدِهِ مِنْ ع الْأَئِمَّةِ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ یبِالْحُسْن

 توجه:

كه  –نیز تا حدودی شبیه به این روایت است و در همانجا درباره معنای تاویلی احادیث  267در جلسه  2اوایل حدیث

  /lail-http://yekaye.ir/al-92-1توضیح مختصری داده شد.  –منافاتی با معنای ظاهری آنها ندارد 

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:2

ای زمینیان حضرت علی ع در آسمان، مانند خورشید در روز برای زمینیان است؛ و در آسمان دنیا مانند ماه در شب بر

واهد گرفت؛ و مه را در برخای فضیلت به علی ع عطا فرموده كه اگر بین همه اهل زمین تقسیم شود هاست؛ خداوند به اندازه

 شد... شود همه را شامل خواهدای به او فهم عطا فرموده كه اگر قسمتی از آن بر كل اهل زمین تقسیم میبه اندازه

 110ص ،1ج المتعظین، بصیرة و الواعظین روضة

                                                      
 فقال أسلمن إذا نساء و عجائز تقیع فكان بمكة اإلسالم على یعتق بكر أبو كان قال الزبیر بن اهلل عبد بن عامر عن عساكر ابن و جریر ابن أخرج و... 

 فحدثنی قال اهلل عند ما ریدأ انما أبت أى قال عنك یدفعون و یمنعونك و معك یقومون جلدا رجاال تعتق انك فلو ضعفاء أناسا تعتق أراك بنى أى أبوه له

 سْرىلِلْیُ  فَسَنُیَسِّرُهُ بِالْحُسْنى صَدَّقَ وَ اتَّقى وَ أَعْطى مَنْ فَأَمَّا فیه نزلت اآلیة هذه ان بیتی أهل بعض

 بِالْحُسْنى صَدَّقَ  وَ اتَّقى وَ عْطىأَ مَنْ  فَأَمَّا قوله فی عباس ابن عن صالح أبى عن الكلبی طریق من عساكر ابن و مردویه ابن و حمید بن عبد أخرج و

 حرب بن سفیان أبو قال بِالْحُسْنى كَذَّبَ وَ اسْتَغْنى وَ بَخِلَ مَنْ  أَمَّا وَ الصدیق بكر أبو قال لِلْیُسْرى فَسَنُیَسِّرُهُ

http://yekaye.ir/al-lail-92-1/
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 عَلِیّاً اللَّهُ یأَعْطَ الْأَرْضِ فِی بِاللَّیْلِ كَالْقَمَرِ الدُّنْیَا سَمَاءِ فِی وَ الْأَرْضِ فِی بِالنَّهَارِ كَالشَّمْسِ السَّمَاءِ فِی عَلِیٌّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1... لَوَسِعَهُمْ الْأَرْضِ أَهْلِ یعَلَ قُسِمَ لَوْ جُزْءاً الْفَهْمِ مِنَ أَعْطَاهُ  وَ لَوَسِعَهُمْ الْأَرْضِ أَهْلِ یعَلَ قُسِمَ لَوْ جُزْءاً الْفَضْلِ مِنَ

 تدبر

 آن رخاط به كه مطلبی اهمیت یكی: است مطلب دو دهنده نشانه چیزی به خوردن سوگنداشاره شد كه  134در جلسه 

 وگندس بدان كه مطلبی ارزشمندی و تقدس و اهمیت دوم و( آمد خواهد 4آیه در مطلبش اینجا، در كه) خورندمی سوگند

 به دیگر، یمطلب به دادن توجه برای كه دارد اهمیت بقدری شده خورده سوگند بدان كه مطلبی كه جهت بدین شود؛می خورده

 .شود باید ایویژه توجه شده، خورده سوگند بدان كه مطلبی خود اهمیت به آیات، این در تدبر در پس. اندخورده سوگند آن

http://yekaye.ir/ash-shams-091-07 / 

 «یتَجَلَّ إِذا النَّهارِ وَ( »1

 چرا به روز سوگند یاد كرد؟

 تفسیر. )خوردمی سوگند آن به خدا كه دارند قداست هم زمانها بلكه( … و مسجد مانند) هامكان از برخی فقط نهالف. 

 (505ص ،10ج نور،

البیان، جمعتامین معیشت خود برآیند )متوانستند درصدد زند؛ كه اگر نبود مخلوقات نمیب. روز ظلمت شب را كنار می

 (579، ص10ج

انجام  همان گونه كه شب عرصه راز و نیاز با خداست و راهی به سوی آسمان است؛ روز هم عرصه كار و تالش وج. 

 وظایف اجتماعی است و این هم راهی به سوی آسمان است.

 د. ...

 

 «یتَجَلَّ إِذا النَّهارِ وَ»( 2

                                                      
 اسْمٌ لَهُ  دَاوُدَ بِقُوَّةِ قُوَّتُهُ وَ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ بِبَهْجَةِ بَهْجَتُهُ  وَ إِبْرَاهِیمَ بِسَخَاءِ سَخَاؤُهُ وَ أَیُّوبَ بِزُهْدِ  زُهْدُهُ وَ یَحْیَى بِخُلُقِ خُلُقُهُ وَ لُوطٍ  بِلِینِ لِینُهُ تَشَبَّهَتْ.  1

 وَ  طَاهِرَتِی وَ  خَالِصَتِی وَ خَاصَّتِی وَ الْمَلَائِكَةِ  عِنْدَ مُزَكًّى الْخَلْقِ عِنْدَ  مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ عِنْدِي الْبِشَارَةُ لَهُ كَانَتْ وَ رَبِّی بِهِ بَشَّرَنِی الْجَنَّةِ فِی حِجَابٍ كُلِّ عَلَى مَكْتُوبٌ

 عَِلیٍّ  قُصُورَ وَ الشَّجَرِ وَرَقِ مِنْ َأكْثَرَ عَلِیٍّ حُورَ فَرَأَیْتُ الْجَنَّةَ أُدْخِلْتُ شَهِیداً یَقْبِضَهُ أَنْ سَأَلْتُهُ وَ قَبْلِی یَقْبِضَهُ لَا أَنْ  رَبِّی فَسَأَلْتُ رَبِّی بِهِ آنَسَنِی رَفِیقِی وَ مِصْبَاحِی

 عَلَى یَمْشِ لَمْ الصَّالِحُونَ الْجِنُّ بِهِ حَفَّ وَ الْمَلَائِكَةُ بِهِ دَانَ فَضِیلَةٌ اتِّبَاعُهُ وَ ةٌنِعْمَ عَلِیٍّ حُبُّ  تَوَلَّانِی فَقَدْ عَلِیّاً تَوَلَّى مَنْ عَلِیٍّ مِنْ أَنَا[ وَ] مِنِّی عَلِیٌّ وَ الْبَشَرِ كَعَدَدِ

 بَطْنِ  مِنْ یَخْرُجْ لَمْ فَأَكْرَمَتْهُ الْأَرْضُ حَمَلَتْهُ مُتَعَقِّداً لَا وَ لِفَسَادٍ مُسْتَرْسِلًا لَا وَ عَجُولًا قَطُّ یَكُ لَمْ مِنْهَاجاً وَ فَخْراً وَ عِزّاً مِنْهُ أَكْرَمَ هُوَ كَانَ إِلَّا بَعْدِي مَاشٍ الْأَرْضِ

 أُوحِیَ  لَوْ  وَ یَرَاهَا لَا وَ الْمَلَائِكَةُ  تُجَالِسُهُ بِالْفَهْمِ رَوَاهُ وَ الْحِكْمَةَ  عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْزَلَ مَیْمُوناً  كَانَ  إِلَّا مَنْزِلًا یَنْزِلْ لَمْ  وَ مِنْهُ  خُرُوجاً اللَّهِ عَلَى أَكْرَمَ كَانَ أَحَدٌ بَعْدِي أُنْثَى

 مَثَلُهُ  وَ یَزُورُ لَا وَ یُزَارُ الْحَرَامِ اللَّهِ بَیْتِ كَمَثَلِ مَثَلُهُ وَ الْأَجْنَادَ بِهِ أَعَزَّ وَ الْبِلَادَ بِهِ أَخْصَبَ وَ الْعَسَاكِرَ  بِهِ أَكْرَمَ وَ الْمَحَافِلَ بِهِ اللَّهُ فَزَیَّنَ  إِلَیْهِ  لَأُوحِیَ بَعْدِي أَحَدٍ إِلَى

 حَیّاً  الْكَرِیمُ فَهُوَ  مَنَازِلَهُ ىأَعْلَ وَ آثَارَهُ فِیهِ وَصَفَ وَ  بِآیَاتِهِ مَدَحَهُ وَ كِتَابِهِ فِی اللَّهُ وَصَفَهُ أَنَارَتْ طَلَعَتْ إِذَا الشَّمْسِ كَمَثَلِ مَثَلُهُ وَ الظُّلْمَةَ أَضَاءَ طَلَعَ إِذَا الْقَمَرِ كَمَثَلِ

 .مَیِّتاً الشَّهِیدُ وَ

http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
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كند و خود را بلكه به روز، آن هم در هنگامی كه تجلی می« والنهار»سوگند یاد نكرد و نفرمود « روز»توجه شود: تنها به 

 سازد، سوگند یاد كرد؛ چرا؟نمایان می

ی فرو رفته، شود. تا دقایقی پیش همه چیز در تاریكالف. لحظات آغازین صبح، لحظاتی است كه گویی دنیا زیر و رو می

 سازد.شود و با نمایان شدنش، همه چیز را نمایان میدقیقه همه چیز، روز نمایان می یكباره ظرف مدت چندبه

تواند زیر و رو سوگند خوردن به این لحظات شاید هشداری است به اینكه ببینید خداوند چقدر سریع همه چیز را می

یتی است كه به مغرور نشوید؛ و هم تسل كند؛ توجه به این نكته هم هشداری است به اینكه به اقبال این دنیا دل نبندید و

ه نور وارد نامالیمات زندگی دنیا شما را دلسرد نكند؛ چرا كه خدایی كه ظرف چند دقیقه این عرصه عظیم را از ظلمت ب

 سازد، برایش كاری ندارد كه وضع شما را در مدتی كوتاه زیر و رو كند.می

 تاملی با خویش

تنها نظم بیولوژیك خواب و بیداری ، نهصنعت برق و روشناییمندی از بهرهبه ضمیمه  های دربستهزندگی ماشینی در اتاق

شویم گیریم؛ نه شب شدن شب را متوجه میبا ما چنان كرده كه چندان روز و شب را جدی نمی ما را به هم زده، بلكه اساساً

 و نه گسترده شدن روشنایی روز را.

كه به خاطر تكرار هر روزه برایمان عادی  –ن بلند كنیم و در این عجایب عالم با این حال، بد نیست گاهی سر به آسما

 اندكی بیندیشیم و موقعیت خود در عالم را فراموش نكنیم. –شده 

 ب. ...

 

 «یتَجَلَّ إِذا النَّهارِ وَ( »3

تنها سوگند به یك موقعیت شود؛ از این رو، بعید نیست این سوگند، نه روز موقعیتی است كه همه چیز در آن آشكار می

( 1مانند روز ظهور و قیام مهدی ع )حدیث ت معنوی و حقیقی در عالم هم باشد،زمانی )روز در برابر شب( بلكه به یك موقعی

های متنوعی است كه به بعد )جواب قسم( را در نظر بگیریم كه درباره تنوع انسانها و عاقبت 4اگر آیات  ،یا روز قیامت؛ بویژه

 شود.رسند، این احتمال تقویت مییبدان م

 

 «یتَجَلَّ إِذا النَّهارِ وَ»( 4

پوشاند با تعبیر مضارع اینكه شب همه چیز را می ،چرا در این آیه روشنایی روز را با تعبیر ماضی آورد ولی در آیه قبل

 آورد؟

كه كامال ثبات دارد و تغییری در او راه رود برای اشاره به وضعیتی به كار می «گذشته»الف. فعل ماضی، عالوه بر معنای 

كند( چنانكه در بسیاری از آیات اوصاف خداوند با ندارد )همانند زمان گذشته، كه هرچه در گذشته رخ داد، دیگر تغییر نمی

با این  رود. شایدآمده است؛ اما فعل مضارع بر یك وضعیتی در حال گذران و تغییر است و ثبات ندارد به كار می« كان»تعبیر 
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خواهد اشاره كند كه اگر شب و ظلمتی هم هست امری گذراست؛ و آنچه همواره ثابت و پابرجاست روشنایی دو گونه تعبیر می

 و ظهور حقیقت است.

 

 

 17/7/1396  یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ خَلَقَ  ما وَ  3( آیه 92(  سوره لیل )563

 ترجمه

 ؛بدانچه آفرید مذكر و مونث و سوگند

 ترجمهنکات 

 «خَلَقَ  ما»

 بین بزرگان اهل لغت اختالف است: ،در این آیه چیست« ما»اینكه حرف 

 ،3ج ،القرآن معانی) «(الذی: چیزی كه»د )به معنای داننب« موصوله ی«ما» را« ما»اند كه این ترجیح دادههمانند فراء برخی 

= « )ما»از « خدا»آنگاه درباره اینكه چرا برای  .«آفریدسوگند به كسی كه مذكر و مونث را »شود: اش میكه ترجمه( 270ص

شود. كالم می اند از باب ابهامی است كه موجب تفخیم و تعظیم دراستفاده شده است، گفته آنكه(« )= نمَ»آنچه( و نه از 

 (302، ص20)المیزان، ج

ین كه در ا( 149ص ،5ج قرآن،ال إعرابارجحیت دارد )ی مصدری «ما» نظرشان این است كهمانند نحاس اما برخی 

فرینش مذكر و و سوگند به آ»و جمله را باید چنین ترجمه كرد:  در معنای مصدری به كار رفته استفعل بعد از آن  ،،صورت

 «.ثمون

 (492ص ،10ج المحیط، البحر)اند و برخی همچون ابوحیان هر دو احتمال را یكسان دانسته

 اختالف قرائت

 اما نیست؛ اختالفی آیه این در متواتر و مشهور قرائات در

 به و «ما» بدون( ع صادق امام و ع امیرالمومنین از روایتی نیز و) عباسابن و الدرداءابی و مسعودابن از قرائتی در 

 1(758ص ،10ج البیان، مجمع) است شده قرائت «یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ خَلَقَ وَ» صورت

                                                      
 ما بغیر األنثى و الذكر خلق و تجلى إذا النهار و عباس ابن و الدرداء أبی و مسعود ابن و( ع) طالب أبی بن علی قراءة و ص النبی قراء الشواذ فی.  1

 (.ع) اهلل عبد أبی عن ذلك روي و
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 یعنی به خود مذكر و مونث، نه  قرائت شده است« والذكر و االنثی»به صورت  در یكی از قرائات شاذه این آیه(

 (4922ص ،10ج المحیط، البحر؛ 7621ص ،4ج الكشاف،آفرینش یا آفریننده آن سوگند خورده شده است( )

  4ج الكشاف،قرائت شده است. )« یاألنث و الذكر خلق الذی و»در قرائت )و مصحف( ابن مسعود به صورت، 

 (762ص

  اند فتهگیعنی مجرور قرائات شده است كه در توضیحش « الذكرِ »در یكی از قرائات شاذه )كسائی(، به صورت

ید، مذكر و سوگند به آنچه آفر»شود: باشد و معنای آیه چنین میاست و بدل از آن می« ما خلق»عطف بر محل 

سران رسد برخی از مترجمان و مفه نظر میو ب (492ص ،10ج المحیط، البحر؛ 762ص ،4ج الكشاف،)« و مونث

فسیر روشن، و اند )مانند مطصفوق در تترجمه كرده« و سوگند به آنچه آفرید از نر و ماده»كه آیه را به صورت 

 العادبین رهنما و یاسری( بر این اساس بوده است.های حلبی، زیننیز ترجمه

 یالْأُنْثَ وَ  الذَّكَرِ الزَّوْجَیْنِ خَالِقُ اللَّهُ»شاذه، قرائتی به صورت  و ظاهر برخی از احادیث این است كه در میان قرائات »

 3(781ص الظاهرة، اآلیات نیز وجود داشته است. )تأویل

 حدیث

مذكر « كر و مونثآفرید مذ ]به آن كه[ و سوگند بدانچه»( از امام باقر ع در تفسیر و تاویل این آیات روایت شده است: 1

كسی  پس»یعنی مختلف و گوناگون است، «همانا تالش شما پراكنده است»امیرالمومنین ع است و مونث حضرت فاطمه س 

ا صدقه داد و انگشترش ر (1)با قوت و غذای خود و روزه گرفت تا به نذرش وفا كند « كه اعطا كرد و نیكی را تصدیق نمود

مان بهشت و ثواب یعنی ه« نیكی را تصدیق كرد»و  (3)و مقداد را در آن دینار بر خود مقدم داشت (2)ود در حالی كه در ركوع ب

ر داد، امری كه خداوند همان را، و او را امام در خوبی، و اسوه و پدر امامان قرا «كنیمبرایش میسر میپس » ؛از جانب خداوند را

 برایش میسر فرمود. «بسادگی»

                                                      
 األنثى و الذكر خلق ما و: الكسائی عن و. األنثى و الذكر خلق الذي و: مسعود ابن قرأ و. األنثى و الذكر و: سلم و علیه اللّه صلى النبی قراءة فی و.  1

 ال إذ. بالخلق النفراده معلوم ألنه اللّه اسم إضمار جاز و. األنثى و الذكر اللّه مخلوق و: أى اللّه، خلقه ما و: بمعنى خَلَقَ ما محل من بدل أنه على بالجر

 سواه خالق
 و. قراءة من الحدیث فی ثبت ما و ،الْأُنْثى وَ الذَّكَرَ  خَلَقَ ما وَ المتواتر و األمصار مصاحف فی الثابت و...  الذي بمعنى أو مصدریة ما: خَلَقَ ما وَ.  2

 الكسائی، عن الزمخشري ذكرها و الذكر، بجر الذكر، خلق ما و: قرأ من السلف من أن ثعلب ذكر و. قرآنا یعد فال للسواد، مخالف آحاد نقل: األنثى و الذكر

 .األنثى و الذكر خلق و أي المصدر، توهم على یخرج قد و اللّه، خلق الذي و: تقدیر على من البدل على خرجوه قد و
 إِذا النَّهارِ وَ یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ  قَالَ مِهْرَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ سُلَیْمَانَ إِلَى مُتَّصِلٍ بِإِسْنَادٍ رُوِيَ وَ.  3

 .الْأُولَى وَ الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَى وَ الذَّكَرَ  الزَّوْجَیْنِ خَلَقَ اللَّهُ تَجَلَّى

 یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ ع اللَّهِ  دِعَبْ أَبُو قَرَأَ: قَالَ ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ  بَكْرٍ بْنِ  الرَّبِیعِ نِعَ أُورَمَةَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً[ الْبَرْقِیُّ خَالِدٍ بْنُ  مُحَمَّدُ] رَوَاهُ مَا

 .أُولَىالْ  وَ الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَى وَ كَرِالذَّ الزَّوْجَیْنِ خَالِقُ  اللَّهُ تَجَلَّى إِذا النَّهارِ وَ

 وَ  الذَّكَرِ الزَّوْجَیْنِ خَالِقُ اللَّهُ اللَّهِ وَ هَكَذَا الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحْرِزٍ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ رَوَاهُ مَا یَعْضُدُهُ وَ

 .الْأُولَى وَ الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَى
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 320ص ،3ج ب،طال أبی آل مناقب

 یأَعْط مَنْ فَأَمَّا» فٌلَمُخْتَلِ «یلَشَتَّ سَعْیَكُمْ إِنَّ» فَاطِمَةُ یالْأُنْثَ وَ ینَالْمُؤْمِنِ أَمِیرُ فَالذَّكَرُ «یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ» قَوْلِهِ فِی ع الْبَاقِرُ

 وَ » قَالَ فْسِهِنَ یعَلَ بِالدِّینَارِ الْمِقْدَادَ آثَرَ وَ رَاكِعٌ  هُوَ وَ  تَمِهِبِخَا تَصَدَّقَ وَ بِنَذْرِهِ  یوَفَ یحَتَّ صَامَ وَ بِقُوَّتِهِ «یبِالْحُسْن صَدَّقَ وَ یاتَّق وَ

 .«یلِلْیُسْرَ » اللَّهُ یَسَّرَهُ لِلْأَئِمَّةِ أَباً وَ قُدْوَةً وَ الْخَیْرِ فِی إِمَاماً عَلَهُجَ وَ لِذَلِكَ «فَسَنُیَسِّرُهُ » اللَّهِ مِنَ الثَّوَابُ وَ الْجَنَّةُ هِیَ وَ «یبِالْحُسْن صَدَّقَ

 ها:نوشتپی

صدقه دادند و  ( اشاره به نذری كه امیرالمومنین ع و حضرت زهرا كردند و سپس سه روز روزه گرفتند و افطاریشان را1)

 آیا ابتدایی سوره انسان در شأن ایشان نازل شد.

 د.شسوره مائده نازل  55قدام امیرالمومنین ع كه در حالت ركوع به فقیری صدقه داد و آیه ( اشاره به ا2)

گیرد ری را قرض میو ایشان دینااش دو روز بود غذا نداشتند ( اشاره به اینكه در زمان قحطی امیرالمومنین ع و خانواده3)

اش به خانه ادهبه خاطر گرسنگی خانو و بود نمایان سارشرخ در گرسنگیبیند كه تا غذایی تهیه كند و در مسیر مقداد را می

گردد و رمیبرود و بعد از نماز با پیامبر ص به خانه بخشد و به جای خانه به مسجد میرفت و آن دینار را به وی مینمی

 (85-83اند )تفسیر فرات كوفی، صبیند غذای بهشتی در خانه فرستادهمی

 

العوجاء )زندیق معروف( بر امام صادق ع وارد شد و گفت: آیا تو نیستی كه گمان ابیابنروایت شده است كه یكبار ( 2

 كنی خداوند خالق همه چیز است؟می

 امام ع فرمود: بله.

 گفت: من هم خالق هستم!

 آفرینی؟فرمود: چگونه می

 ن هستم كه آنها را آفریدم!شود؛ پس مگذارم باقی بماند و پر از حشره میكنم و مدتی میگفت: در جایی مدفوع می

 داند چه تعداد آفریده است؟امام صادق ع فرمود: آیا كسی كه آفریننده چیزی است نمی

 بله.گفت: 

 دانی كه عمر هریك چقدر است؟!دانی كدامشان مذكرند و كدام مونث؛ و میفرمود: و نیز می

 و او ساكت شد.

 296ص ،(للصدوق) التوحید

 عَنْ  الْعَطَّارُ ییَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ ِإدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَِحمَهُمَا الْوَلِیدِ بْنِ أَْحمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ حَمَّدُمُ وَ أَبِی حَدَّثَنَا

 : قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ الْهَاشِمِیِّ  یَعْقُوبَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ  سَهْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

 أَخْلُقُ  أَنَا فَقَالَ یبَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو ءٍ فَقَالَشَیْ  كُلِّ خَالِقُ اللَّهَ أَنَّ تَزْعُمُ لَیْسَ أَ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی یعَلَ الْعَوْجَاءِ أَبِی ابْنُ دَخَلَ

 لَیْسَ  أَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو فَقَالَ خَلَقْتُهَا الَّذِی أَنَا فَأَكُونُ دَوَابَّ فَیَصِیرُ عَنْهُ أَلْبَثُ ثُمَّ اْلمَوْضِعِ فِی ُأحْدِثُ فَقَالَ تَخْلُقُ كَیْفَ لَهُ ع فَقَالَ

 .فَسَكَتَ عُمُرُهَا كَمْ تَعْرِفُ وَ یالْأُنْثَ مِنَ هَامِنْ الذَّكَرَ فَتَعْرِفُ قَالَ یبَلَ قَالَ خَلْقُهُ كَمْ یَعْرِفُ ءِالشَّیْ خَالِقُ
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كرد مگر یدادند درباره دختر و پسر بودنش سوال نمروایت شده است كه هرگاه به امام سجاد ع بشارت فرزندی می( 3

و نقص است  بی عیبشد كه او و هنگامی كه مطلع می ؟است [به سر و سامان« ]= سَوِیّ»پرسید كه آیا بچه اینكه ابتدا می

 فرمود: خدا را شكر كه از من چیز نابسامانی نیافرید.می

 21ص ،6ج الكافی،

 : قَالَ حَدَّثَهُ عَمَّنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ نْعَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 لَمْ  الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ سَوِیّاً  كَانَ فَإِنْ سَوِیٌّ أَ یَقُولَ  یحَتَّ یأُنْثَ أَمْ هُوَ ذَكَرٌ أَ یَسْأَلْ لَمْ  بِالْوَلَدِ بُشِّرَ إِذَا ع حُسَیْنِالْ بْنُ عَلِیُّ كَانَ

 1.مُشَوَّهاً شَیْئاً مِنِّی یَخْلُقْ

 تدبر

 «یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ»( 1

 ها بیان شده است:)مذكر و مونث( چیست؟ این دیدگاه« یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ »اینكه مقصود از درباره 

 روی این دو كلمه، الف و الم جنس است؛ آنگاه منظور از آن:« الـ»الف. 

د كه اینهاین از این جهت كه تنها (759، ص10البیان، جمجمعنقل شده در . جنس زن و مرد در میان آدمیان است. )1الف.

 (492، ص10باشند. )البحر المحیط، جموضوع اطاعت تشریعی خداوند می

 (302، ص20)المیزان، ج . مطلق نر و ماده از هر موجودی است.2الف.

 . ...3الف.

ه خدا كروی این دو كلمه، الف و الم عهد است و منظور یك زن و مرد خاصی است كه اهمیت خاصی دارند « الـ»ب. 

 ده، آنگاه این زن و مرد،به آنها سوگند خور

سانها ( از این جهت كه شروع ان759، ص10البیان، ج. حضرات آدم و حوا هستند )مقاتل و كلبی، به نقل مجمع1ب.

 هستند.

به لحاظ  باشند )هرچند( از این جهت كه برترین زوج عالم می1. امیرالمومنین ع و حضرت فاطمه س هستند )حدیث2ب.

 ص از آنان باالتر بود( فردی البته پیامبر اكرم

 . ...3ب.

 ج. ...

                                                      
 :است توجه قابل هم 539ص ،6ج الكافی، در روایت دو . این 1

 عَنْ تُبْهَمْ فَلَمْ مُ الْبَهَائِ بَهِمَتِ مَا یَقُولُ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ كَانَ قَالَ  ةَحَمْزَ أَبِی عَنْ  رِئَابٍ ابْنِ عَنِ  مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .الْخِصْبِ عَنِ بِالْمَرْعَى مَعْرِفَتِهَا وَ الذَّكَرِ مِنَ بِالْأُنْثَى مَعْرِفَتِهَا وَ بِالْمَوْتِ مَعْرِفَتِهَا وَ بِالرَّبِّ مَعْرِفَتِهَا أَرْبَعَةٍ

 عَلَى أُبِْهمَ مَهْمَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ وَ الْحَجَّالِ عَنِ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ  أَبُو

 .تِالْمَوْ مَخَافَةُ وَ الْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ مَعْرِفَةُ وَ الرِّزْقِ طَلَبِ ةُ مَعْرِفَ وَ خَالِقاً لَهَا أَنَّ مَعْرِفَةُ خِصَالٍ رْبَعَةُأَ عَلَیْهَا یُبْهَمُ فَلَا ءٍشَیْ مِنْ  الْبَهَائِمِ
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 «یالْأُنْث وَ الذَّكَرَ خَلَقَ ما وَ»( 2

 چرا به آفریننده )یا آفریدن( دو جنس مذكر و مونث سوگند یاد كرد؟

فاوتند )المیزان، الف. دو جنس مذكر و مونثِ هر نوعی از انواع موجودات با اینكه یك نوع واحدند، اما دو جنس بسیار مت

آفریند ایی میتواند امور كامال یكسان را نایكسان سازد و چگونه انسانهدهد چگونه خداوند مینشان می ( و این302، ص20ج

 ها در آیه بعد است(.شود )مطلبی كه جواب این قسمكه با این اندازه شباهت به هم، آن اندازه كارهایشان متفاوت می

اثیرگذارند. كه دو پدیده متفاوت در نظام خلقت بودند كه بر همه چیز تدر دو آیه قبل به روز و شب سوگند خورد ب. 

كاری این دو اند كه زندگی اغلب موجودات زنده در گروی همایكند كه دوگانهدر این آیه سوگند را متوجه مذكر و مونث می

 است. 

 ج. ...

 

 

 18/7/1396   یلَشَتَّ سَعْیَكُمْ إِنَّ  4( آیه 92(  سوره لیل )564

 ترجمه

 همانا كوشش شما مختلف است؛

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است: مردم معادنی هستند همانند معادن طال و نقره.1

 177ص ،8ج الكافی،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ سَهْلٌ

 1.الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ كَمَعَادِنِ مَعَادِنُ النَّاسُ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

 رجوع كردند: كسهمانا مردم بعد از رسول خدا ص به سه 

 نیاز كردهداند وی را از علم غیر خودش بیبا آنچه میبه عالمی كه بر هدایت الهی بود و خداوند  -

داخته و او غیرش دنیا وی را به فتنه ان د؛به عجب و غرور گرفتار بوو  ؛به جاهلی كه مدعی علم بود اما علمی نداشت -

 را دچار فتنه كرده است.

                                                      
 .أَصْلٌ الْإِسْلَامِ فِی فَلَهُ  أَصْلٌ الْجَاهِلِیَّةِ فِی لَهُ  كَانَ فَمَنْ.  1
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 ؛الهی هدایتدر مسیر متعلم بود از عالمی به كسی كه و  -

 باخت و نومید شد.بست آنگاه، آنكه ادعا می كرد هالك شد و آنكه دروغ می

 33ص ،1ج الكافی،

 سَامَةَ أُ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ جَمِیعاً یعِیسَ بْنِ حَمَّدِمُ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ییَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 :قُولُیَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ سَمِعْتُ قَالَ  بِهِ یُوثَقُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ السَّبِیعِیِّ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ

 جَاهِلٍ  وَ یْرِهِغَ عِلْمِ عَنْ عَلِمَ بِمَا اللَّهُ أَغْنَاهُ قَدْ اللَّهِ نَمِ یهُدً یعَلَ عَالِمٍ یإِلَ آلُوا ثَلَاثَةٍ یإِلَ ص اللَّهِ  رَسُولِ بَعْدَ آلُوا النَّاسَ إِنَّ

 مَنِ هَلَكَ ثُمَّ نَجَاةٍ وَ اللَّهِ مِنَ یهُدً سَبِیلِ یعَلَ عَالِمٍ مِنْ مُتَعَلِّمٍ وَ یْرَهُغَ فَتَنَ وَ الدُّنْیَا فَتَنَتْهُ قَدْ عِنْدَهُ بِمَا مُعْجَبٍ لَهُ عِلْمَ لَا لِلْعِلْمِ مُدَّعٍ

 .یافْتَر مَنِ خابَ وَ یادَّعَ

 

 از امیرالمومنین ع روایت شده است: (3

 اند: عاقل و احمق و فاجرمردم بر سه دسته

رست اش ]= خلق و خویش[ نظر دعاقل آن است كه شریعتش ]= راه و روشش[ دین است؛ طبیعتش بردباری است؛ سجیه

گهداری ندادن است؛ اگر از او سوال شود جواب گوید و اگر سخن گوید به هدف اصابت كند و اگر بشنود در خود حفظ و 

 كند وفا كند؛ كند و اگر حدیثی گوید راست گوید و اگر كسی به او اطمینان

وبی صرف نظر كند، خو احمق آن است كه اگر به امر زیبایی تنبه داده شود غفلت ورزد؛ و اگر از او بخواهند از انجام كار 

بخواهند به او  چنین كند؛ و اگر بر جهالت سوار شود نادانی ورزد؛ و اگر حدیثی گوید دروغ گوید؛ فهم عمیقی ندارد و اگر

 سازند به فهم عمیق نرسد؛ عمیقا مطلبی را متوجه

گر به او اعتماد او  در حقت بدی كند و فاجر آن است كه اگر او را امین بداری به تو خیانت كند و اگر با او مصاحبت كنی

 كنی خیرخواهانه با تو رفتار نكند.

 116ص ،1ج الخصال،

 عَنْ فَضَّالٍ بْنِ یِّعَلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرْقِیِّ  اللَّهِ عَبْدِ أَِبی بْنِ دَأَحْمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ  أَبِی حَدَّثَنَا

 :ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مَیْمُونٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ

 َأصَابَ تَكَلَّمَ إِنْ وَ  أَجَابَ سُئِلَ إِنْ سَجِیَّتُهُ  الرَّأْیُ وَ طَبِیعَتُهُ الْحِلْمُ وَ  شَرِیعَتُهُ الدِّینُ فَالْعَاقِلُ فَاجِرٌ وَ أَحْمَقُ  وَ عَاقِلٌ ثَلَاثَةٌ الرِّجَالُ

 وَ  نَزَلَ حَسَنٍ عَنْ اسْتُنْزِلَ إِنِ وَ غَفَلَ جَمِیلٍبِ اسْتُنْبِهَ إِنِ الْأَحْمَقُ وَ یوَفَ أَحَدٌ إِلَیْهِ اطْمَأَنَّ إِنِ وَ صَدَقَ حَدَّثَ إِنْ وَ یوَعَ سَمِعَ إِنْ وَ

 وَثِقْتَ إِنْ وَ شَانَكَ صَاحَبْتَهُ إِنْ وَ خَانَكَ ائْتَمَنْتَهُ  إِنِ الْفَاجِرُ وَ یَتَفَقَّهُ لَا فُقِّهَ إِنْ وَ یَفْقَهُ لَا كَذَبَ حَدَّثَ إِنْ وَ جَهِلَ جَهْلٍ یعَلَ حُمِلَ إِنْ

 1.یَنْصَحْكَ لَمْ بِهِ

                                                      
 :است توجه قابل كه دهدمی ارائه انسانها از هاییبنديدسته هم روایات . این 1
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 تدبر

 «یلَشَتَّ سَعْیَكُمْ إِنَّ( »1

ید )یا به شود؛ و به آنكه مذكر و مونث را آفرپوشاند، به روز وقتی كه نمایان میسه سوگند خورد: به شب وقتی می

فرماید كه می ها به اموری كه هم گوناگون آفریده شده و هم آثار گوناگونی دارند،آفرینش مذكر و مونث( و با این سوگند

آان كجا كه پوید و كسی راه سعادت را می : آن كجا كهاست ی دارندگوناگون و متنوع اند و آثارهای شما نیز گوناگونتالش

 (302، ص20)المیزان، ج گزیند.كسی راه انحراف و ضاللت را برمی

                                                      
 أَبِی عَنْ مَیْمُونٍ بْنِ  عْلَبَةَثَ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ الْبَرْقِیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا

 (116ص ،1ج الخصال،. )الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ هُوَ وَ بِلِسَانِهِ  رَجُلٌ وَ بِجَاهِهِ  رَجُلٌ وَ بِمَالِهِ رَجُلٌ ثَلَاثَةٌ الرِّجَالُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 الْمَوْصِلِیُّ الْحَسَنِ بْنُ حَمَّدُمُ  بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْجُرْجَانِیُّ الْمُقْرِئُ جَعْفَرٍ بْنُ دُمُحَمَّ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  الْمُقْرِئُ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الْحَسَنِ  بْنُ زَیْدُ أَخْبَرَنِی الَقَ عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ مَوْلَى الْكَحَّالُ عَلِیٍّ بْنِ« 1» الْحَسَنِ بْنِ یْدِزَ بْنُ عَیَّاشُ زَیْدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الطَّرِیفِیُّ عَاصِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَغْدَادَ

 كُلَّمَا[ مُتَقَوٍّ] متقوي عَابِدٌ وَ لِهَوَاهُ مُعَانِقٌ[ مُتَرَدٍّ] متردي جَاهِلٌ  أَصْنَافٍ رْبَعَةِأَ عَلَى النَّاسُ: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  الصَّادِقِ أَبِیهِ عَنْ  جَعْفَرٍ بْنُ  مُوسَى حَدَّثَنِی قَالَ

 أَهْلِ أَمْثَلُ فَهَذَا لُوبٌمَغْ أَوْ عَاجِزٌ فَهُوَ بِهِ  الْقِیَامَ یُحِبُّ الْحَقِّ طَرِیقِ عَلَى عَارِفٌ وَ النَّاسِ مَحْمَدَةَ یُحِبُّ وَ عُقْبَاهُ یُوطَأَ أَنْ یُرِیدُ عَالِمٌ وَ كِبْراً ازْدَادَ عِبَادَةً ازْدَادَ

 (262ص ،1ج الخصال،. )عَقْلًا أَرْجَحُهُمْ وَ زَمَانِكَ

 نَسْأَلُ لَا وَ عَلِمْنَا بِمَا نْتَفِعُنَ لَا عُتُوّاً فِیهِ الظَّالِمُ ادُیَزْدَ وَ مُسِیئاً الْمُحْسِنُ فِیهِ دُّیُعَ[ شَدِیدٍ] كَنُودٍ « 1»[ شَدِیدٍ] زَمَنٍ وَ عَنُودٍ دَهْرٍ  فِی أَصْبَحْنَا قَدْ  إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا

 وَ وَفْرِهِ نَضِیضُ وَ حَدِّهِ لَالَةُ كَ وَ نَفْسِهِ  مَهَانَةُ إِلَّا الْأَرْضِ فِی الْفَسَادَ یَمْنَعُهُ لَا مَنْ مْمِنْهُ أَصْنَافٍ  أَرْبَعَةِ عَلَى النَّاسُ  وَ  بِنَا تَحُلَّ حَتَّى قَارِعَةً نَتَخَوَّفُ لَا وَ جَهِلْنَا عَمَّا

 الْمَتْجَرُ لَبِئْسَ وَ یَفْرَعُهُ مِنْبَرٍ  أَوْ ودُهُیَقُ  مِقْنَبٍ أَوْ یَنْتَهِزُهُ لِحُطَامٍ  دِینَهُ أَوْبَقَ وَ نَفْسَهُ أَشْرَطَ قَدْ  رَجِلِهِ وَ بِخَیْلِهِ الْمُجْلِبُ وَ بَشَرِّهِ الْمُعْلِنُ وَ لِسَیْفِهِ[ بِسَیْفِهِ ] الْمُصْلِتُ مِنْهُمْ

 مِنْ قَارَبَ وَ شَخْصِهِ مِنْ امَنَطَ قَدْ الدُّنْیَا بِعَمَلِ اآلْخِرَةَ یَطْلُبُ لَا وَ اآلْخِرَةِ بِعَمَلِ یَاالدُّنْ یَطْلُبُ مَنْ مِنْهُمْ وَ عِوَضاً اللَّهِ عِنْدَ لَكَ مِمَّا وَ ثَمَناً لِنَفْسِكَ الدُّنْیَا تَرَى أَنْ

 فَقَصَرَتْهُ  سَبَبِهِ انْقِطَاعُ وَ  فْسِهِنَ ضُئُولَةُ  الْمُلْكِ طَلَبِ عَنْ أَبْعَدَهُ مَنْ  مِنْهُمْ وَ الْمَعْصِیَةِ  لَىإِ ذَرِیعَةً  اللَّهِ  سِتْرَ اتَّخَذَ وَ لِلْأَمَانَةِ نَفْسِهِ  مِنْ  زَخْرَفَ  وَ ثَوْبِهِ  مِنْ  شَمَّرَ  وَ خَطْوِهِ

 أَرَاقَ وَ الْمَرْجِعِ ذِكْرُ أَبْصَارَهُمْ غَضَّ رِجَالٌ بَقِیَ وَ مَغْدًى لَا وَ مَرَاحٍ فِی ذَلِكَ مِنْ لَیْسَ وَ الزَّهَادَةِ أَهْلِ بِلِبَاسِ تَزَیَّنَ وَ الْقَنَاعَةِ بِاسْمِ فَتَحَلَّى حَالِهِ عَلَى الُالْحَ

 فَهُمْ الذِّلَّةُ شَمِلَْتهُمُ وَ التَّقِیَّةُ[ أَحْمَلَتْهُمُ] أَخْمَلَتْهُمُ َقدْ مُوجَعٍ ثَْكلَانَ وَ خْلِصٍمُ دَاعٍ  وَ مَكْعُومٍ سَاكِتٍ  وَ مَقْمُوعٍ خَائِفٍ وَ نَادٍّ شَرِیدٍ بَیْنَ فَهُمْ الْمَحْشَرِ خَوْفُ دُمُوعَهُمْ

 وَ  الْقَرَظِ حُثَالَةِ  مِنْ  أَصْغَرَ  أَعْیُنِكُمْ فِی الدُّنْیَا فَلْتَكُنِ قَلُّوا حَتَّى قُتِلُوا وَ ذَلُّوا ىحَتَّ قُهِرُوا وَ مَلُّوا حَتَّى وَعَظُوا قَدْ قَرِحَةٌ  قُلُوبُهُمْ وَ ضَامِزَةٌ أَفْوَاهُهُمْ أُجَاجٍ بَحْرٍ فِی

 (32خطبه البالغه،هجن. )مِنْكُمْ بِهَا أَشْغَفَ كَانَ مَنْ  رَفَضَتْ قَدْ فَإِنَّهَا ذَمِیمَةً ضُوهَاارْفُ  وَ بَعْدَكُمْ مَنْ بِكُمْ یَتَّعِظَ أَنْ قَبْلَ قَبْلَكُمْ كَانَ بِمَنْ اتَّعِظُوا وَ الْجَلَمِ قُرَاضَةِ

 ع عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى فَعُهُیَرْ بِإِسْنَادِهِ النَّهْدِيِّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ للَّهِا عَْبدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِیَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ  أَبِی حَدَّثَنِی

 لَهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ النَّاسِ شَرِّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَهُ خَلَاقَ لَا وَ خُلُقَ لَا مَنْ مِنْهُمْ وَ لَهُ خُلُقَ لَا وَ خَلَاقٌ لَهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ لَهُ خَلَاقَ لَا وَ خُلُقٌ  لَهُ مَنْ فَمِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ النَّاسُ: قَالَ

 (236ص ،1ج الخصال،) النَّاس خَیْرُ فَذَلِكَ خَلَاقٌ وَ خُلُقٌ

 زُرَارَةَ إِلَى یَرْفَعُهُ أَبِیهِ عَنْ قِیُّالْبَرْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ بُطَّةَ بْنِ فَرِجَعْ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 الْأَسَدُ  فَأَمَّا اةٍشَ  وَ خِنْزِیرٍ وَ كَلْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ ذِئْبٍ وَ أَسَدٍ طَبَقَاتٍ  سِتِّ ىعَلَ زَمَانِنَا فِی النَّاسُ  زُرَارَةُ  یَا فَقَالَ ع الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِیِّ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ أَوْفَى بْنِ

 بِأَدْیَانِهِمْ یَأُْكلُونَ الَّذِینَ فَهَؤُلَاءِ لَبُالثَّعْ أَمَّا وَ بَاعُوا إَِذا یَمْدَحُونَ وَ اشْتَرَوْا إِذَا یَذُمُّونَ كُمْفَتُجَّارُ الذِّئْبُ أَمَّا وَ یُغْلَبَ لَا وَ  یَغْلِبَ َأنْ مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلُّ یُحِبُّ الدُّنْیَا فَمُلُوكُ

 لَا أَشْبَاهُهُمْ وَ  الْمُخَنَّثُونَ لَاءِفَهَؤُ الْخِنْزِیرُ أَمَّا وَ لِسَانِهِ شَرِّ مِنْ النَّاسُ یُكْرِمُهُ وَ انِهِبِلِسَ النَّاسِ  عَلَى یَهِرُّ الْكَلْبُ أَمَّا وَ بِأَلْسِنَتِهِمْ یَصِفُونَ مَا قُلُوبِهِمْ فِی یَكُونُ لَا وَ

 كَلْبٍ  وَ ثَعْلَبٍ وَ  ذِئْبٍ وَ سَدٍأَ بَیْنَ  الشَّاةُ تَصْنَعُ فَكَیْفَ عَظْمُهُمْ یُكْسَرُ وَ لُحُومُهُمْ یُؤْكَلُ وَ شُعُورُهُمْ تُجَزُّ الَّذِینَ فَالْمُؤْمِنُونَ الشَّاةُ أَمَّا وَ أَجَابُوا إِلَّا فَاحِشَةٍ إِلَى یُدْعَوْنَ

 (339ص ،1ج الخصال،. )یرٍخِنْزِ وَ
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 شناسینکته تخصی انسان

یولوژی در یك ا( این است كه چرا انساها با اینكه به لحاظ فیزهشناسان )آنتروپولوژیستیكی از مهمترین مسائل انسان

 گرایانه كشانده است.ها كم كم آنان را به اتخاذ رویكردهای نسبیشوند این اندازه متفاوتند؛ و این تفاوتندی میبرده دسته

هایی است كه بهترین ویژگیرسد این تنوع عظیم انسانی از دهند به نظر میصرف نظر از هر پاسخی كه به این سوال می

های ست كه زندگیاختیار انسان ا اشنشان از تفاوت عظیم و بنیادین انسان با سایر حیوانات دارد و این تنوع مهمترین ریشه

 كند.كامال گوناگونی را برای انسان مهیا می

 كند:شناسی اشاره میبعد دارد به یك نكته مهم انسان اتآیرسد در این آیه و به نظر می

 اول اذعان به این تفاوتهای عظیم بین انسانها؛

ین تفاوتها به دو غایت گرایی بكشاند؛ زیرا به لحاظ غایت نهایی انسان همه او دوم اینكه این تفاوتها نباید ما را به نسبی 

وجودی خود  از سرمایههای مادی و مراقبت خود را برتر از مادیات و دلبستگیای كه با برخواهد گشت: زندگی سعادتمندانه

ای كه با بخل و گردد؛ و دومی زندگی شقاوتمندانههمراه است و دائما مسیر راحتی برایش میسر می هااذعان به نیكوییو 

 گردد.ها و نامالیماش افزوده میباشد و دائما بر سختیها همراه میبینی و تكذیب نیكوییخودبزرگ

 

 «یلَشَتَّ سَعْیَكُمْ إِنَّ» (2

ا با همدیگر مقایسه و افراد را دائم از همه انسانها یك گونه تالش انتظار نداشته باشیم؛ ،ش انسانها متفاوت است: پستال

 مثل هم شود. ی كارهایشان همآنچه باید انتظار داشته باشیم این است كه در راه درست حركت كنند، نه اینكه همه نكنیم؛

 

 «یلَشَتَّ سَعْیَكُمْ إِنَّ»( 3

ا ممكن و سازد و زندگی اجتماعی رهای انسانها گوناگون است و همین است كه افراد را به همدیگر نیازمند میتالش

 گرداند.مطلوب می

 ای درباره تعیین رشته تحصیلی و شغل آیندهنکته

 «ر پیش گیرم؟د ام چه مسیری رامن در چه رشته ای ادامه تحصیل دهم و در آینده زندگی»كنند بسیاری از افراد سوال می

كه قرار نیست همه یكسان باشند و این سوال یك پاسخی كه به درد همه بخورد  قبل از هر پاسخی باید در نظر داشت

ها، استعدادها، عالئق و نیازهای متنوع به طور مطلق نداریم، هركسی باید متناسب با توانایی« بهترین رشته»ندارد. یعنی واقعا 

 شته اقدام كند.جامعه به ورود در یك ر

یادمان باشد سعی و تالش انسانها بسیار متنوع و مختلف است و خدا هم انسان را همین طور آفریده است؛ آنچه مهم 

شویم به فكر عاقبت خود باشیم و تنها بر اساس محاسبات مادی و دنیوی ای كه وارد میاست این است كه در هر مسیر و رشته

 نیم.مسیر زندگی خود را انتخاب نك
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 19/7/1396  یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ فَأَمَّا  5( آیه 92(  سوره لیل )565

 ترجمه

 پس آن كه بخشش نمود و تقوا پیشه كرد؛

 حدیث

 از امام باقر ع روایت شده است: (1

خواهی میكارد. فرمودند: آیا ای كه از آن اوست میرسول اهلل ص در مسیرشان شخصی را دیدند كه نهالی را در محدوده

 اش گواراتر، و ماندگارتر است؟اش استوارتر، و رشدش سریعتر، و میوهتو را به كاشت نهالی راهنمایی كنم كه ساقه

 عرض كرد: بله! راهنماییم كنید یا رسول اهلل!

ین را گفتی برایت به كنی بگو سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر؛ كه اگر افرمود: هنگامی كه صبح و شام می

 ها در بهشت خواهد بود و اینها از باقیات صالحات است.ازای هر تسبیحی ده درخت از انواع میوه

قرای در اختیار فباشد ای كه در اختیار من است صدقه آن مرد گفت: یا رسول اهلل! تو را شاهد می گیرم كه این محدوده

پس آن كه بخشش نمود و تقوا پیشه كرد؛ و آن نیكوترین »این آیات را نازل فرمود: ؛ پس خداوند اندمسلمان كه نیازمند صدقه

 «را تصدیق نمود پس سهولت را برایش میسر گردانیم.

 203ص ،(للصدوق) األمالی؛ 506ص ،2ج الكافی،

 ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْكُنَاسِیِّ ضُرَیْسٍ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ الِكِمَ  عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ یعِیسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ییَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ

 أَطْیَبَ  وَ  إِینَاعاً أَسْرَعَ  وَ أَصْلًا أَثْبَتَ غَرْسٍ  یعَلَ أَدُلُّكَ  لَا أَ  قَالَ وَ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ حَائِطٍ فِی غَرْساً  یَغْرِسُ بِرَجُلٍ ص اللَّهِ رَسُولُ  مَرَّ

 ؟یأَبْقَ وَ ثَمَراً

 اللَّهِ! رَسُولَ یَا فَدُلَّنِی یبَلَ قَالَ

 عَشْرَ  تَسْبِیحَةٍ بِكُلِّ قُلْتَهُ إِنْ لَكَ فَِإنَّ أَكْبَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ َفقُلْ أَمْسَیْتَ وَ أَصْبَحْتَ إِذَا فَقَالَ

  الصَّالِحَاتِ الْبَاقِیَاتِ مِنَ هُنَّ وَ الْفَاكِهَةِ أَنْوَاعِ مِنْ الْجَنَّةِ فِی شَجَرَاتٍ

 عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ الصَّدَقَةِ؛ أَهْلِ الْمُسْلِمِینَ فُقَرَاءِ یعَلَ مَقْبُوضَةٌ صَدَقَةٌ هَذَا حَائِطِی أَنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا أُشْهِدُكَ فَإِنِّی الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ

 «.یلِلْیُسْر فَسَنُیَسِّرُهُ یبِالْحُسْن صَدَّقَ وَ یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ فَأَمَّا» الْقُرْآنِ مِنَ آیَاتٍ جَلَّ وَ

 

 از امام صادق ع روایت شده است:( 2

]دنیای[ عاجل و  ،خاطر غفلتشدوست دارد زیانكار است؛ زیرا كه به « دادن و عطا كردن»را بیش از « گرفتن»كسی كه 

 بیند؛ زودگذر را برتر از ]آخرت[ آجل و پیش رو می
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در ]راه[ حق و « كنددهد و عطا میمی»بحق بگیرد و هنگامی كه « گیردمی»و برای مومن سزاوار این است كه هنگامی كه 

 بحق و از حق بدهد؛ 

 فهمد؛ به دست آورده، دینش را داده است[ و نمیدهد ]در ازای آنچه ای كه از دینش میپس چه بسیار گیرنده

 ای كه خودش خشم خود را برای خود خریده است؛ و چه بسیار دهنده

ند و به ككسی است كه در دادن و گرفتن تقوای الهی پیشه  ،یابندهپس مساله اصلی دادن و گرفتن نیست؛ بلكه نجات

 ریسمان ورع و پرهیزكاری چنگ زند ...

 148ص الشریعة، مصباح

 :ع الصَّادِقُ قَالَ

 یَأْخُذَ  أَنْ أَخَذَ إِذَا لِلْمُؤْمِنِ  یَنْبَغِی وَ الْآجِلِ مِنَ أَفْضَلَ بِغَفْلَتِهِ الْعَاجِلَ ییَرَ لِأَنَّهُ مَغْبُونٌ فَهُوَ الْإِعْطَاءِ مِنَ إِلَیْهِ أَحَبَّ الْأَخْذُ كَانَ نْمَ

 وَ  اللَّهِ سَخَطَ بِنَفْسِهِ مُورِثٍ مُعْطٍ مِنْ كَمْ وَ یَشْعُرُ لَا هُوَ وَ دِینَهُ مُعْطِی آخِذٍ  مِنْ فَكَمْ حَقٍّ مِنْ وَ بِحَقٍّ وَ قٍّ حَ فَفِی یأَعْطَ إِذَا وَ بِحَقٍّ

 1... الْوَرَعِ بِحَبْلِ اعْتَصَمَ  وَ الْإِعْطَاءِ وَ الْأَخْذِ فِی اللَّهَ یاتَّقَ مَنِ النَّاجِیَ لَكِنَّ وَ الْإِعْطَاءِ وَ الْأَخْذِ فِی الشَّأْنُ لَیْسَ

 

 از امام صادق ع درباره این آیات روایت شده است: (3

با ]اذعان « ارو تصدیق نمود آن نیكوترین »ها؛ از پذیرفتن والیت طاغوت« و تقوا پیشه كرد» ؛خمس را« پس آن كه داد»

 و چیزی از خوبی نخواهد مگر اینكه برایش میسر شود...« پس سهولت را برایش میسر گردانیم» ؛به[ والیت

 همین سوره خواهد آمد. 8شاءاهلل در بحث از آیه ادامه روایت ان

 782ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 أَنَّهُ  ع هِاللَّ عَبْدِ أَِبی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ حْرِزٍمُ بْنِ أَْیمَنَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَْحمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدُ یرَوَ

 :قَالَ

 الْخَیْرِ  مِنَ ئاًشَیْ یُرِیدُ فَلَا «یلِلْیُسْر فَسَنُیَسِّرُهُ» بِالْوَلَایَةِ «یبِالْحُسْن صَدَّقَ وَ» الطَّوَاغِیتِ وَلَایَةَ  «یاتَّق وَ» الْخُمُسَ «یأَعْط مَنْ فَأَمَّا»

 ... لَهُ تَیَسَّرَ إِلَّا

 

 د[.گوید: یكبار گوسفندی ذیح كردند ]و پیامبر به هر نیازمندی كه آمد مقداری از آن را بخشی( عایشه می4

 پیامبر فرمود: آیا چیزی از آن مانده است؟ 

 گفتم: غیر از كتفش چیزی باقی نمانده است. 

 از كتفش.اش باقی مانده است غیر فرمود: همه

                                                      
 الضَّرُورَةِ عِنْدَ تَنَاوَلَ َعلَیْهِ أَشْكَلَ إِذَا وَ حَلَالٌ أَنَّهُ یَتَیَقَّنَ حَتَّى یَتَنَاوَلُ فَلَا الْوَرَعِ دَقِیقِ فِی یَنْظُرُ فَالْخَاصُّ عَامٌّ وَ خَاصٌّ الْخَصْلَتَیْنِ هَاتَیْنِ فِی النَّاسُ وَ.  1

 یُنْفِقُ وَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  بِحُكْمِ  یَأْخُذُ  بَیِّنٌ  ذَلِكَ فِی الْأَمْرُ وَ  حَلَالٌ لِی هُوَ بَأْسَ  لَا قَالَ وَ تَنَاوَلَ  سَرِقَةٌ  لَا وَ غَصْبٌ یَعْلَمُهُ  لَا وَ یَجِدْهُ  لَمْ فَمَا الظَّاهِرِ  فِی یَنْظُرُ  الْعَامُّ وَ

 .جَل وَ عَزَّ اللَّهِ رِضَى فِی
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 136، ص6؛ شرح السنة )بغوی(، ج644و  225، ص4سنن ترمذی، ج

 ذَبَحُوا مْ أَنَّهُ عَائِشَةَ، عَنْ مَیْسَرَةَ، أَبِی عَنْ  إِسْحَاقَ، أَبِی نْعَ سُفْیَانَ، عَنْ سَعِیدٍ، بْنُ ییَحْیَ حَدَّثَنَا: قَالَ بَشَّارٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 .تِفِهَاكَ غَیْرَ كُلُّهَا بَقِیَ: قَالَ كَتِفُهَا إِالَّ مِنْهَا بَقِیَ امَ: قَالَتْ مِنْهَا؟ بَقِیَ مَا: سَلَّمَآله و  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ یصَلَّ النَّبِیُّ فَقَالَ شَاةً،

 تدبر

 «یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ فَأَمَّا( »1

 دادن چه چیزی است؟« اعطی»مقصود از 

سخن گفته شده، پس اعطاء در اینجا به معنای انفاق مال « بخل»كه نقطه مقابل این آیه است از  8آیه از آنجا كه در الف. 

 (320، ص20است )المیزان، ج

( 493، ص10ای( است كه خداوند واجب كرده است )قتاده، به نقل از البحر المحیط، جب. پرداخت حق اهلل )واجبات مالی

 (3یثكه از مهمترین مصادیقش خمس است )حد

 ج. ...

 

 «یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ( »2

 :همراه كرد؛ این بدان معناست كه «تقوی»های مالی( را با )انفاق و پرداخت «اعطاء»

(؛ و در واقع، شرط پذیرفته شدن عطا تقواست. 2الف. انفاق زمانی واقعا با ارزش است كه همراه با تقوی باشد )حدیث

 (506، ص10)تفسیر نور، ج

 (506، ص10)تفسیر نور، ج همراه با تقوی كارساز استب. عطا 

 (506، ص10ج. عطا باید بدون ریا و غرور و منت و آزار باشد. )تفسیر نور، ج

اقتباس از بخشیم مهمتر است، نیت و انگیزه و چگونگی این بخشش است. )د. آنچه از مقدار و چیستی چیزی كه می

 (506، ص10تفسیر نور، ج

 ه. ...

 

 «یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ»( 3

 است. « خودنگهداری»است كه بهترین ترجمه آن « وقی»از ماده « تقوی»

خوب نگهداری برای ابد بخشد، چیزی را از دست نداده است، بلكه آنچه واقعا از آنِ وی بوده را كسی كه چیزی می

 (4)حدیث نموده است.
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 20/7/1396   یبِالْحُسْن صَدَّقَ  وَ  6( آیه 92(  سوره لیل )566

 ترجمه

 [ را تصدیق كرد؛و آن نیكوترین ]یا: نیكوكاری

 نکات ترجمه

 «الْحُسْنی»

و شمرده نیكخوب و گردد و آفرینی است كه مورد رغبت واقع میزا و شادیدر اصل به معنای هر امر بهجت« حسن»ماده 

 .(57ص ،2ج اللغة، المقاییس معجماست )« قُبح»نقطه مقابل « حُسن»( و 235ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )می

 (235ص رآن،الق ألفاظ مفردات)است. « سیئة»یابد و نقطه هر نعمتی است كه انسان در درون خویش آن را می« حَسَنَة»

)نیكی و نیكوكاری( « حَسَنه»و « حسن»در همان معنای ]مصدر و[ برخی آن را  و نظر مطرح است:د «یسْنحُ » درباره معنای

برند؛ دو كلمه را هم در مورد اشیاء و هم در مورد اتفاقات و وقایع به كار میاین  اند تفاوتشان در این است كهگفتهدانسته و 

 القرآن، ألفاظ مفرداتبرند )برند و تنها در مورد حوادث و وقایع به كار میرا در مورد اشیاء و اعیان به كار نمی «حُسْنی»اما 

« أحسن»، «حسن»افعل تفضیل از  صیغه اند، كه( دانستهتفضیل )به معنای نیكوتر یا نیكوترینافعل  آن رااما برخی  1(236ص

 (222ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیق) شود.می« حُسنی»است كه مونث آن 

 حدیث

 ( از امام باقر ع درباره این آیات روایت شده است:1

كی ده برابر تا یبه اینكه خداوند متعال به ازای « آن نیكوتر را كرد قیو تصد كرد؛ شهیپس آن كه بخشش نمود و تقوا پ»

خواهد مگر اینكه ای نمیفرمود: هیچ خوبی« پس بزودی سهولتی را برایش میسر خواهیم كرد»دهد صدهزار برابر و بیشتر می

 خداوند برایش میسر فرماید...

 خواهد آمد 8بحث از آیه شاءاهلل در ادامه این روایت ان

 266ص المقنعة،؛ 7602ص ،10ج البیان، مجمع؛ 47-46ص ،4ج الكافی،

 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَالَ  «یلِلْیُسْر سِّرُهُفَسَنُیَ » زَادَ فَمَا أَلْفٍ مِائَةِ یإِلَ عَشَرَةً الْوَاحِدَةِبِ یُعْطِی یتَعَالَ  اللَّهَ بِأَنَّ «یبِالْحُسْن صَدَّقَ وَ یاتَّق وَ یأَعْط مَنْ فَأَمَّا» جَلَّ

 ... لَهُ اللَّهُ یَسَّرَهُ إِلَّا الْخَیْرِ مِنَ شَیْئاً یُرِیدُ لَا

                                                      
 فی فمتعارف اسما كانت إذا و وصفا، كانت إذا الْحَسَنَةُ كذلك و األحداث، و األعیان فی یقال الْحَسَنَ أنّ الْحُسْنَى و الحسنة و الحسن بین الفرق.  1

 و حُسَّانٌ، و حَسَنٌ رجل: یقال بالبصر، المستحسن فی العامة تعارف فی یقال ما أكثر الحسن و األعیان، دون األحداث فی إال یقال ال الْحُسْنَى و األحداث،

 [18 /الزمر] أَحْسَنَهُ  فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ: تعالى قوله و البصیرة، جهة من فللمستحسن الحسن من القرآن فی جاء ما أكثر و حُسَّانَةٌ، و حَسْنَاءُ امرأة
اما در تفسیر عیاشی  (ع جعفر أبی عن اإلسكاف سعد عن بإسناده ذلك العیاشی روىاست ) مرحوم طبرسی می گوید كه این را از عیاشی نقل كرده 2

 یافت نشد و در كافی یافت شد و احتماال سهوالقلم بوده است.
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 :ع روایت شده است( از امام صادق 2

دی سهولتی پس بزو»فرمود یعنی والیت را؛ « را ینآن نیكوتر كرد قیو تصد كرد؛ شهیپس آن كه بخشش نمود و تقوا پ»

 ... «را برایش میسر خواهیم كرد

 5681ص الكوفی، فرات تفسیر ؛426ص ،2ج القمی، تفسیر؛ 515ص ،1ج الدرجات، بصائر

 أَبِی عَنْ رَوَاهُ عَمَّنْ الْأَعْلَی عَبْدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ مُخَالِدِ نْعَ كَثِیرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 ... «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ» ایَةِبِالْوَلَ: قَالَ «بِالْحُسْنی صَدَّقَ وَ اتَّقی وَ أَعْطی مَنْ فَأَمَّا» اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ

 

 فرماید:ای )معروف به خطبه دیباج( روایت شده است. در فرازی از این خطبه می( از امیرالمومنین ع خطبه3

ق كند و حسرت به كه آرزو، عقل را ببَرَد و به تكذیب وعده ]الهی[ بیانجامد و به غفلت تشویو بدانید ای بندگان خدا! 

ل مشغول خورده؛ بلكه در خوف و رجا به عمارث گذارد؛ پس آرزو را تكذیب كنید چرا كه مایه فریب است و صاحبش فریب

شدگان ]مسلمانان[ مراه آن شوید كه خداوند برای تسلیای پیش آمد شكر كنید و امیدوارانه همشوید و اگر مایه رجا و امیدواری

اش ویندهجیی را كه نیكوترین را اعالم فرموده است و برای كسی كه شكر گوید زیادت بر آن را؛ كه همانا ندیدم مانند بهشت جا

از  سودترپر یسبیدم كاو ندیدم مانند آتش جایی را كه گریزانِ از او، چنین در خواب باشد؛ و ند ؛چنین به خواب رفته باشد

 ها آشكار گرداند...ها در آن موقع آماده سازد و نهانكسی كه كسب و كار امروزش برایش اندوخته

 152تحف العقول، ص

 خطبته ع المعروفة بالدیباج

عَلَى الْغَفْلَةِ وَ یُورِثُ الْحَسْرَةَ فَاكْذِبُوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْأَمَلَ یُذْهِبُ الْعَقْلَ وَ یُكَذِّبُ الْوَعْدَ وَ یَحُثُّ ... 

 لِلْمُسْلِمِینَ وا مَعَهَا رَغْبَةً فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَأَذَّنَوَ إِنَّ صَاحِبَهُ مَأْزُورٌ فَاعْمَلُوا فِی الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ فَإِنْ نَزَلَْت بِكُمْ رَغْبَةٌ فَاشْكُرُوا وَ اجْمَعُ

ارِبُهَا وَ لَا أَكْثَرَ مُكْتَسِباً مِمَّنْ كَسَبَهُ الْیَوْمَ تُذْخَرُ فِیهِ بِالْحُسْنَى وَ لِمَنْ شَكَرَ بِالزِّیَادَةِ فَإِنِّی لَمْ أَرَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ لَا كَالنَّارِ نَامَ هَ

 2...رَائِرالذَّخَائِرُ وَ تُبْلَى فِیهِ السَّ

 تدبر

 «یوَ صَدَّقَ بِالْحُسْن( »1

 كه آنها آن را تصدیق كردند و درست شمردند، چیست؟« حسنی»مقصود از 

 (760، ص10مجمع البیان، جعباس، قتاده و عكرمه، به نقل از الف. وعده نیكویی است كه خداوند داده است )ابن

                                                      
 ... ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُعَنْعَناً الزُّهْرِيُّ  مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ.  1

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ اْلجَعْدِ  دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَحدیث هم در همین راستا قابل توجه است: ح. این  2

لِلَّذِینَ »قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ...  ینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَكْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا كَتَبَ لَهُ كِتَاباعَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ لَمَّا وَلَّى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِ 

 (262لمفید(، صاألمالی )ل) فَالْحُسْنَى هِیَ الْجَنَّةُ وَ الزِّیَادَةُ هِیَ الدُّنْیَا «وَ زِیادَةٌ أَحْسَنُوا الْحُسْنى
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 (760، ص10مجمع البیان، جب. بهشتی است كه پاداش نیكوكاران است. )حسن، مجاهد و جبائی، به نقل از 

های خداوند است و آن وعده ؛بوده« وعده نیكو»در اصل  و صفتی است كه به جای موصوف نشسته است، «حسنی»ج. 

ینها ایمان به وحدانیت اته شدن و ایمان بدان است و الزمه برانگیخ به ، كه حقیقتش تصدیقبر انفاقی كه قربة الی اهلل انجام شود

 است كه انفاق بر ( به تعبیر دیگر، اذعان به وعده ثوابهای بهشتی303، ص20المیزان، جباشد )خداوند و رسالت پیامبر ص می

 باشد.مستلزم ایمان به توحید و نبوت و معاد می این تصدیق

 (1اند چندین برابر و بهترش را دریافت خواهند كرد. )حدیثكه در این دنیا كردهای اینكه به ازای انفاق و نیكید. 

بویژه اگر  نشان دادند،راه سعادت انسان را بعد از پیامبر ص كه  (2است )حدیثاهل بیت ع . اذعان به والیت و امامت ه

معرفی كرده  اهل بیت و قبول والیت آنها( )حمایت از« مودة فی القربی»را « حسنه»توجه كنیم كه در قرآن كریم مصداق اصلی 

( 23شوری/َو مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدَّةَ ِفی الْقُرْبىاست. )

 (48، ص18)توضیح این مدعا در: المیزان، ج

 .و. ..

 

 «یوَ صَدَّقَ بِالْحُسْن؛ یوَ اتَّق یفَأَمَّا مَنْ أَعْط»( 2

 (508، ص10نور، ج ری)تفسایمان به آخرت شرط قبولی عمل است. 

 به تعبیر دیگر،

 باشد. همراه در سرنوشت انسان موثر است كه با تقوی و تصدیق به آخرت واقعاً بخشش و انفاق، زمانی

 شناسینکته تخصصی انسان

یعنی هر عمل خوبی، برای . تر از ظواهر این عالم داردو باطنی عمیق برای انسان است، از آن جهت كه انسان استبهشت 

مند باشد كه آن را خوب كند. دادن مال به یك نیازمند اینكه واقعا خوب باشد، بیش از یك ظاهر فیزیكی، باید از باطنی بهره

رعایت شود )یعنی « تقوی»یقت متعالی برخوردار است كه در این پرداخت، اوال یك امر ظاهری است، كه تنها زمانی از یك حق

این مال از راه درست به دست آمده باشد، همراه با این دادن منت گذاشتن نباشد و ...( و ثانیا مبتنی بر باور به یك ماوراء برتر 

سب شهرت و یا صرفا به خاطر احساساتی شدن شود؛ وگرنه كسی كه مثال برای كگر میباشد كه حقیقت عمل در آنجا جلوه

ای در باطن عالم ندارد، نباید انتظار داشته باشد كه وقتی وارد آخرت و كند و این كمك كردنش پشتوانهبه دیگران كمك می

 باطن عالم شد، اثری از كارش در آنجا مشاهده كند. 

 «(عمل خیر از غیر مسلمان»فصل  )برای تفصیل این بحث مراجعه كنید به مرتضی مطهری، عدل الهی،

 

 «یوَ صَدَّقَ بِالْحُسْن؛ یوَ اتَّق یفَأَمَّا مَنْ أَعْط( »3

 (508، ص10تواند به انفاق خود رنگ الهی داده و اهل تقوا باشد كه به قیامت ایمان داشته باشد. )تفسیر نور، جكسی می
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 «یوَ صَدَّقَ بِالْحُسْن( »4

 تعبیر كرد. چرا؟« حسنی: نیكوترین»به های الهی از آخرت و وعده 

خواهد توجه دهد كه تا آخرت به عنوان امر برتر و نیكوتر در باورشان قرار نگیرد و درستی چنین چیزی الف. شاید می

 را تصدیق نكنند، اهل انفاق و تقوا نخواهند بود و در مسیر هدایت قرار نخواهند گرفت.

 ب. ...

 

 

 21/7/1396   يلِلْیُسْر فَسَنُیَسِّرُهُ  7( آیه 92(  سوره لیل )567

 ترجمه

 .سازیمترین وضعیت[ آماده میراحتتر، یا: وضعیت آسانآسایش ]یا: او را برای  پس بزودی

 یا

 كنیم.ترین ]وضعیت[ را برای وی میسر میپس بزودی راحت

 نکات ترجمه

 + ه فـ + سـ + نُیَسِّرُ« = فَسَنُیَسِّرُهُ»

 «یُسْریلْا» «نُیَسِّرُ»

در اصل بر دو معنا داللت دارد؛ یكی بر معنای گشایش و سبكی؛ و دیگری بر عضوی از اعضای بدن )دست « یسر»ماده 

 كه البته در معنای دوم در قرآن كریم ظاهرا به كار نرفته است. (156ص ،6ج اللغة، المقاییس معجمچپ( ]و یا سمت چپ[ )

 (7/)طالق «یُسْراً  عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ»)سختی( است « عُسر»به معنای آسانی و در مقابل « یُسر»

( نیز به معنای سهل و 196/الْهَدْیِ؛ بقرة مِنَ اسْتَیْسَرَ فَمَا أُحْصِرْتُمْ )فَإِنْ «اسْتَیْسَرَ »( و 20/؛ مزملمِنْهُ  تَیَسَّرَ ما )فَاقْرَؤُا« تَیَسَّرَ»

نیز به معنای سهل و آسان شدن و آماده شدن چیزی و كاری است تا انجام شود )كه در « یسّر»آسان بودن وضعیتی است؛ و 

 (892ص القرآن، ألفاظ بریم[ )مفرداترا به كار می« میسر شدن»فارسی هم تعبیر 

مونث  ممكن است( و هم 892ص القرآن، ألفاظ د )مفرداتباشبه معنای مصدری )سهل و آسان( تواند میهم « یُسْرَى»

 ترین( باشد تر یا ساده)افعل التفضیل به معنای ساده «أیسر»

 (892ص القرآن، ألفاظ رود: )مفرداتهم در دو معنا به كار می« یَسِیرُ »كلمه 

؛ مَیْسُوراً قَوْلًا لَهُمْ فَقُلْ)« مَیْسُور» مترادف با كلمه( و 30/یَسِیراً؛ أحزاب اللَّهِ عَلَى ذلِكَ یكی در معنای سهل و آسان )كانَ

 (28/إسراء

 (14/أحزاب؛ یَسِیراً إِلَّا بِها تَلَبَّثُوا ما وَ)« مقدار كم و اندك»و دوم در معنای 
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و « یَسَار»)راست( است و البته هم كلمه « یمین» شود[ )چپ( نقطه مقابلهم تلفظ می« یِسَار»]كه گاه به صورت « یَسَار»

 (892ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات280/بقرة؛ مَیْسَرَةٍ إِلى فَنَظِرَةٌرود )نیازی هم به كار میبیبه معنای غنا و « مَیْسَرَة»هم كلمه 

اند چون گویی راهی سهل و آسان برای پولدار شدن اش گفتهاست و در وجه تسمیه« قمار»( به معنای 219)بقره/« مَیْسِر»

 (243ص ،14ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقاست )

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 44ماده و مشتقات آن جمعا این 

 حدیث

 از امیرالمومنین ع روایت شده است: ما در محضر پیامبر اكرم ص نشسته بودیم كه فرمود: در منابع اهل سنت، (1

 شده است. نوشتههیچیك از شما نیست مگر اینكه جایگاهش در بهشت و جایگاهش در آتش 

 واگذار نكنیم[؟توكل نكنیم ]= انجام عمل را اهلل! آیا پس گفتیم: یا رسول 

 پیشه تقوا و نمود بخشش كه آن پس»فرمود: خیر، عمل كنید كه هركسی برایش آماده و میسر است؛ سپس قرائت كردند: 

تا آنجا كه « كنیممی میسر وی برای را[ وضعیت] ترینراحت بزودی پس كرد؛ تصدیق را[ نیكوكاری: یا] نیكوترین آن و كرد؛

 (10-5)لیل/ «كنیمترین ]وضعیت[ را برای وی میسر میپس بزودی سخت »فرماید می

 329ص ،2ج احمد، مسند؛ 170، ص6صحیح بخاری، ج

 عَلَیْهِ طَالِبٍ  أَبِی بْنِ عَلِیٍّ عَنْ السُّلَمِیِّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عُبَیْدَةَ، بْنِ سَعْدِ عَنْ األَعْمَشِ، عَنِ وَكِیعٌ، حَدَّثَنَا یَحْیَى، حَدَّثَنَا

 : قَالَ السَّالَمُ،

 «النَّارِ مِنَ وَمَقْعَدُهُ الجَنَّةِ، مِنَ مَقْعَدُهُ كُتِبَ  وَقَدْ إِلَّا أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ مَا»: فَقَالَ سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَیْهِ اهللُ  صَلَّى النَّبِیِّ عِنْدَ جُلُوسًا كُنَّا

 وَصَدَّقَ  وَاتَّقَى أَعْطَى مَنْ فَأَمَّا»: قَرَأَ ثُمَّ «مُیَسَّرٌ  فَكُلٌّ اعْمَلُوا الَ،»: قَالَ ؟[الْعَمَلَ وَنَدَعُ كِتَابِنَا، عَلَى] نَتَّكِلُ أَفَالَ اللَّهِ  رَسُولَ یَا: فَقُلْنَا

 «لِلْعُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ» قَوْلِهِ إِلَى «لِلْیُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ بِالحُسْنَى

 

 :از امیرالمومنین ع روایت شده استدر منابع اهل سنت، ( 2

كردیم تا به بقیع رسیدیم و آنجا بودیم كه رسول اهلل ص بر ما وارد شد و در دستش چوب سبزی ای را تشییع میجنازه

ی نیست كه آفریده شده باشد مگر اینكه مكانش ؛ سپس فرمود: هیچ نفسخط كشید با آن اندكیروی زمین بود. آمد و نشست و 

یكی گفت: پس یا رسول اهلل! اگر « شود. نوشتهبه عنوان شقاوتمند یا سعادتمند حتما شده؛ وگرنه  جهنم نوشته در بهشت یا

 شده توكل نكنیم و عمل را فروگذاریم؟! نوشتهچنین است، به آنچه برایمان 

اهل  چیزی برایش[ میسر گردیده است؛ اما آنان كه اهل شقاوت باشند، عملِفرمود: خیر! بلكه عمل كنید، كه هركس ]

شود. سپس این آیات را تالوت برایشان آماده میگردد؛ و آنان كه اهل سعادتند، عمل اهل سعادت شقاوت برایشان میسر می

 ترینراحت بزودی پس كرد؛ تصدیق را[ نیكوكاری: یا] نیكوترین آن و كرد؛ پیشه تقوا و نمود بخشش كه آن پس»كردند: 

ترین ]وضعیت[ پس بزودی سخت نیازی كرد؛؛ و اما كسی كه بخل ورزید و احساس بیكنیممی میسر وی برای را[ وضعیت]

 «كنیمرا برای وی میسر می
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 115، ص11جامع معمر بن راشد، ج

 أَبِی بْنِ  عَلِیِّ عَنْ السُّلَمِیِّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عُبَیْدَةَ، بْنِ سَعْدِ عَنْ نْصُورٍ،مَ عَنْ مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا: قَالَ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ أَخْبَرَنَا

 : قَالَ طَالِبٍ،

 فَجَلَسَ، فَجَاءَ مِخْصَرَةٌ، وَبِیَدِهِ سَلَّمَ،آله و وَ  عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ عَلَیْنَا خَرَجَ إِذْ الْبَقِیعِ فِی نَحْنُ  فَبَیْنَا جِنَازَةٍ، عَلَى خَرَجْنَا

 «سَعِیدَةً أَوْ شَقِیَّةً كُتِبَتْ قَدْ وَإِلَّا النَّارِ، أَوِ الْجَنَّةِ مِنَ مَكَانُهَا كُتِبَ قَدْ إِلَّا مَنْفُوسَةٍ نَفْسٍ مِنْ مَا»: قَالَ ثُمَّ سَاعَةً، الْأَرْضِ فِی بِهَا نَكَثَ ثُمَّ

 لِعَمَلِ  فَیُیَسَّرُونَ الشَّقَاءِ أَهْلُ أَمَّا مُیَسَّرٌ، فَكُلٌّ اعْمَلُوا، وَلَكِنِ لَا،»: قَالَ الْعَمَلَ؟ وَنَدَعُ اللَّهِ، رَسُولَ  یَا كِتَابِنَا عَلَى نَتَّكِلُ أَلَا: رَجُلٌ فَقَالَ: قَالَ

 فَسَنُیَسِّرُهُ  بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ وَاتَّقَى أَعْطَى مَنْ فَأَمَّا»: الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ ، «السَّعَادَةِ أَهْلِ  عَمَلِلِ فَیُیَسَّرُونَ السَّعَادَةِ أَهْلُ وَأَمَّا الشَّقَاءِ، أَهْلِ

 «لِلْعُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ وَاسْتَغْنَى بَخِلَ مَنْ وَأَمَّا لِلْیُسْرَى

 

شقاوتمند در شكم مادرش »ند كه فرمودگوید: از امام كاظم ع در مورد این سخن رسول اهلل ص ابی عمیر می ( ابن3

 فرمود: سوال كردم، «شقاوتمند است و سعادتمند در شكم مادرش سعادتمند است

داند كه او اعمال شقاوتمندان را انجام خواهد می ،وقتی كه او در شكم مادرش است ،شقاوتمند كسی است كه خداوند

 داند كه او اعمال سعادتمندان را انجام خواهد داد.می ،وقتی او در شكم مادرش است ،داد؛ و سعادتمند كسی است كه خداوند

هركسی میسر شده ]برای[ اند[ پس عمل كنید كه اش فرمودهگفتم: پس منظور از این سخن پیامبر ص چیست ]كه در ادامه

 «در راستای آنچه كه آفریده شدهاست 

فرمود: همانا خداوند عز و جل جن و انس را آفرید تا او را بپرستند و نیافریدشان تا وی را عصیان كنند؛ و این همان 

رای آنچه ( پس هریك ب56)ذاریات/« و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینكه مرا بپرستند»سخن خداوند عز و جل است كه 

 برایش میسر شده آفریده شده است؛ پس وای بر كسی كه كوری را بیش از بینایی دوست داشته باشد و ترجیح دهد.

 356: ص ،(للصدوق) التوحید

 أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نِالْحُسَیْ بْنِ  الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ عَلِیٍّ أَبُو الشَّرِیفُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ  النَّیْسَابُورِیُّ قُتَیْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ ع طَالِبٍ

 بَطْنِ  فِی سَعِدَ  مَنْ السَّعِیدُ وَ أُمِّهِ بَطْنِ فِی شَقِیَ مَنْ الشَّقِیُّ  ص اللَّهِ رَسُولِ قَوْلِ مَعْنَى عَنْ ع جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ

 سَیَعْمَلُ أَنَّهُ أُمِّهِ بَطْنِ فِی هُوَ وَ اللَّهُ عَلِمَ مَنْ  السَّعِیدُ وَ  الْأَشْقِیَاءِ أَعْمَالَ سَیَعْمَلُ  أَنَّهُ أُمِّهِ بَطْنِ فِی هُوَ وَ اللَّهُ عَلِمَ مَنْ الشَّقِیُّ فَقَالَ أُمِّهِ

 وَ  بُدُوهُلِیَعْ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ لَهُ خُلِقَ لِمَا مُیَسَّرٌ فَكُلٌّ اعْمَلُوا ص قَوْلِهِ مَعْنَى فَمَا لَهُ قُلْتُ السُّعَدَاءِ أَعْمَالَ

 اسْتَحَبَّ لَِمنِ فَالْوَیْلُ لَهُ خُلِقَ لِمَا كُلَّا فَیَسَّرَ «لِیَعْبُدُونِ إِلَّا الْإِنْسَ وَ اْلجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ» جَلَّ  وَ عَزَّ َقوْلُهُ ذَلِكَ وَ لِیَعْصُوهُ یَخْلُقْهُمْ لَمْ

 .الْهُدَى عَلَى الْعَمَى

 تدبر

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ» (1

 مقصود از این تعبیر چیست؟
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كند شود و به سهولت امكان انجام آن را پیدا میكند مگر اینكه زمینه برایش مهیا میالف. انجام هیچ كار خوبی را اراده نمی

 (1، حدیث566جلسه و ؛ 3، حدیث565جلسه)

 (760، ص10البیان، جشود كه بتواند اطاعت بعد از اطاعت انجام دهد. )مجمعمیبرایش آسان ب. 

 اش را انجام دهد.شود به طوری كه با طیب خاطر و بدون زحمت وظایف دینیج. راه اطاعت كردن خدا برایش آسان می

: پس هر كه خدا بخواهد او لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ هُیَهْدِیَ  أَنْ اللَّهُ یُرِدِ فَمَنْ»( یعنی شبیه مضمون آیه 760، ص10البیان، ج)مجمع

 (762، ص4( )الكشاف، ج125)انعام/« را هدایت كند شرح صدری نسبت به اسالم برایش قرار می دهد.

كنیم، یعنی همان بهشت و استقبال فرشتگان از او با تحیت و سالم. د. برای او وضعیت و حالتی آسان و راحت را مهیا می

 حِساباً  یُحاسَبُ فَسَوْفَ ؛بِیَمینِه كِتابَهُ أُوتِیَ مَنْ فَأَمَّاكه خداوند در موردشان فرمود:  همانیعنی  (760، ص10البیان، ججمع)م

 (8-7)انشقاق/« گیرداش به دست راستش داده شود؛ پس بزودی به حسابی آسان مورد محاسبه قرار می: اما كسی كه نامهیَسیراً

تواند ای فراهم شده است؛ كه این میخصلت و وضعیتی برای اوست كه در آن راحتی بدون هرگونه سختی آماده كردنه. 

، 20از باب توفیق یافتن برای انجام اعمال صالح به سهولت باشد یا آماده شدن برای حیات سعادتمند در بهشت. )المیزان، ج

 (303ص

 و. ...

 

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ( »2

 فَسَنُیَسِّرُهُ »، فرمود: «كنیممی میسر وی برای را[ وضعیت] ترینراحت بزودی فَسَنُیَسِّرُ الْیُسْری له:»ینكه بگوید به جای ا

 چرا؟« .سازیممی آماده[ ]وضعیت ترینراحت برای را او لِلْیُسْری: بزودی

توان شبیه تفاوت این دانست كه الف. این چنین تعبیری به لحاظ فصاحت و بالغت شیواتر است؛ تفاوت این دو را می

ولی یكبار تشبیه را معكوس كرده « تو همچون ماه در آسمان هستی»گوییم كنیم و مییكبار كسی را در زیبایی به ماه تشبیه می

 « ماهی چو تو، آسمان، ندارد!»گوییم می

 . ...ب

 

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 3

 سازد.های بعدی میسر میها( راه را برای ساده شدن انجام خوبیانجام كارهای خوب )انفاق و تقوا و تصدیق خوبی

 به تعبیر دیگر، 

 آورد.خوبی، خوبی می

 ای در سیر و سلوکنکته

های بیند، گاه از دشواریهای زندگی آنان را میكند و سختیانسان وقتی به زندگی پیامبر ص و ائمه ع و اولیای دین نگاه می

ها را خواهیم داشت؟ حقیقت این است كه پیمودن توانیم؟ آیا ما تحمل این سختیهراسد كه آیا واقعا ما میپیمودن راه خدا می
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كند. اگر ما شروع كنیم حتما خداوند در این مسیر دستگیری هر گامی گامهای بعدی را تسهیل میاین مسیر گام به گام است و 

 خواهد كرد.

  

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 4

برای ما انسانها هم بهشت مقدر شده است و هم جهنم. اما اینكه ما به كدام تقدیر خود برسیم به عمل خود ما بستگی 

سازد. كند و نهایتا آن سرنوشت نهایی را متعین میكه حركت ما به سوی بهشت یا جهنم را تسهیل می دارد. این اعمال ماست

 (3و  2)حدیث

 جبر و اختیار درای نکته

 شود؟شویم منجر به جبر نمیداند ما نهایتا سعادتمند یا شقاوتمند میآیا اینكه خداوند می

؛ در حالی كه این گونه نیست كه ، این سوال پاسخ نداردكنیمقلمداد میعلم خدا را شبیه علم خودمان، از طریق ذهن اگر 

ای باشد كه از پیش از عمل ما آن تصورات موجود باشد و بعد عمل ما بر آن منطبق علم خدا به ما از طریق یك تصورات ذهنی

و بعد، برای ما قبل و بعد است، اما  داند، قبلگوییم خدا از قبل میشود! بلكه علم خدا به ما همان وجود ماست؛ و اینكه می

 همه چیز با تمام واقعیت خود یكجا برای او حاضر است. ،و چون او فوق زمان است ؛زمان در خدا راه ندارد

برای هر انسانی ظرفیتی قرار داده است كه با این ظرفیت دو عاقبت برای او ممكن است: بهشت یا جهنم؛ در واقع خداوند 

و كند، كار خوب، زمینه كار خوب بعدی ای سامان داده است كه هر كاری مسیر بعدی انسان را مهیا میگونه نظام عالم را بهو 

ای خدا و كار بد، زمینه كار بد بعدی و حركت وی به سمت جهنم؛ و چون برسازد را مهیا میحركت وی به سمت بهشت 

واهیم از علم خدا گزارش دهیم، می گوییم وضعیت نهایی را از خد خود میمنزمان و ما با زبانِ امروز و فردا در كار نیست،

 در عالم واقع شده است.از منظر الزمان ، همان وضعیت نهایی ماست كه به نهایت ما داند؛ در حالی كه علم اوحاال می

 

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 5

تعبیر كرد؛ و فرمود ما « ترینترین و راحتآسانآسانی؛ یا: سری: یُ»از بهشت و وضعیت نهایی مطلوب بشر با تعبیر 

 سازیم.ترین را برای او راحت میدسترسی وی به این راحت

 شناسینکته تخصصی انسان

ها با كمترین وضعیتی كه بیشترین مطلوبهستند؛ یعنی  و آسوده راحت یتوضعرسیدن به یك ها همگی دنبال انسان

  زحمت و هزینه به دست آید.

 ارزد. اش میبه سختیِ بیشترِ زحمت كنونی ،تر باشدمدتهرچه طوالنی ،فهمد راحتیكه عاقلتر باشد می هر انسانی

مثال یك كارگر ساده برای تامین معاش عادی خود حاضر نیست در روز بیش از چند ساعت زمین را بیل بزند؛ اما اگر به 

زمین را بیل بزند حتما حاضر خواهد شد زیرا این سختی در قبال ند كه دو شبانه روز پیاپی پاداش یك میلیاردی بده وی وعده

 آورد قابل تحمل خواهد بود.ای كه بعدا با آن پول به دست میراحتی
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ها برایش ساده كند و تقوا دارد و به آخرت و وضعیت نیكوی نهایی ایمان دارد، تدریجا همه سختیكسی كه انفاق می

 .یابدن دست میترین وضعیت ممكشود و به راحتمی

 به تعبیر دیگر،

دانیم ناشی از این است كه راحتی بسیار طلبی را بد میطلبی به خودی خود امر بدی نیست؛ بلكه اگر راحتراحت

 دهیم.طلبی در دنیا از دست میعظیمتری را با این راحت

 

 «لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ...  أَعْطی مَنْ فَأَمَّا»( 6

 (509، ص10كند. )تفسیر نور، جفقرا باز كنیم، خدا گره از كار ما باز می اگر گره از كار

 

 

 22/7/1396  یاسْتَغْن وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ  8( آیه 92(  سوره لیل )568

 ترجمه

 نیاز شمرد،خود را بی ]با آن[ و اما كسی كه بخل ورزید و

 نکات ترجمه

 «بَخِلَ» 

 كه جایی در اموال كردن خرج و دادن از كردن خودداری و امساك را «بخل» وحقیقت است؛ «جود» مقابل نقطه «بخل»

 ( 109ص القرآن، ألفاظ مفردات) انددانسته است، كردن خرج سزاوار

 كلمات فی التحقیق) نشود داده كسی به چیزی او غیر به دارد آرزو شخص كه است ایروحیه و حالت دیگر، تعبیر به و

 (.225ص ،1ج الكریم، القرآن

 .است رفته كار به كریم قرآن در بار 12 جمعا ماده این

 «اسْتَغْنى»

 احساس معنای به «استغناء» و باشدمی «شدن نیازبی» و «كفایت» معنای به اصل در ماده این كه است؛ «غنی» ماده از

 .شد داده توضیح 354 جلسه در آن درباره و است كردن نیازیبی

 حدیث

 شرحی بود از امام صادق ع درباره آیات این سوره. در ادامه آن روایت آمده است: (5)آیه 556از جلسه 3روایت (1

  ،خمسدادن نسبت به  «ورزید بخل كه كسی اما و»

  ،با تكیه بر نظرِ شخصیِ خویش از مراجعه به اولیای الهی« شمرد نیازبی را خود و»

  ،والیت رایعنی « آن نیكوترین را  تكذیب كرد و»
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آید ای برنمییعنی درصدد انجام هیچ شر و بدی« ترین وضعیت[ را برای او میسر گردانیمسخت پس بزودی سختی ]یا:»

 گردد.مگر اینكه برایش میسر می

 782ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 أَنَّهُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحْرِزٍ بْنِ أَْیمَنَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَْحمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدُ رَوَی

 ...  قَالَ

 مِنَ  شَیْئاً یُرِیدُ فَلَا «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ» بِالْوَلَایَةِ «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ» اللَّهِ أَوْلِیَاءِ عَنْ بِرَأْیِهِ «اسْتَغْنی وَ» بِالْخُمُسِ «بَخِلَ  مَنْ أَمَّا وَ»

 ... لَهُ تَیَسَّرَ إِلَّا الشَّرِّ

 خواهد آمد. 17شاءاهلل در بحث از آیهادامه این روایت ان

 

 روایتی از امام باقر ع درباره آیات این سوره گذشت. در ادامه آن روایت آمده است: (6)آیه 566جلسهاز  1روایت  در( 2

 ؛یعنی بخل ورزید بدانچه خداوند عز و جل به او داده است« شمرد نیازبی را خود و ورزید بخل كه كسی اما و»

 ؛فرمایدهزار و بیشتر عطا مییعنی این را كه خداوند به ازای هر یكی از ده تا صد« تكذیب كرد آن نیكوترین را  و»

آید ای برنمییعنی درصدد انجام هیچ شر و بدی« ترین وضعیت[ را برای او میسر گردانیمسخت پس بزودی سختی ]یا:»

 د.انگردبرایش میسر میآن را مگر اینكه 

 266ص المقنعة،؛ 760ص ،10ج البیان، مجمع؛ 47-46ص ،4ج الكافی،

 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 أَلْفٍ  مِائَةِ إِلَی عَشَرَةً بِالْوَاحِدَةِ یُعْطِی اللَّهَ بِأَنَّ بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ آتَاهُ بِمَا بَخِلَ قَالَ اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا جَلَّ ... وَ

 ... لَهُ یَسَّرَهُ إِلَّا الشَّرِّ مِنَ شَیْئاً یُرِیدُ لَا قَالَ  لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ زَادَ فَمَا

 .شاءاهللخواهد آمد ان 11ادامه این روایت در بحث از آیه

 

 امیرالمومنین ع روایت شده است:از ( 3

ای نیازی نداشته باشد ]= او را به حال خود رها كند و خیری در او نباشد[ او را به بخل مبتال هنگامی كه خداوند با بنده

 گرداند.

 44ص ،4ج الكافی،

 أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أَصْحَابِهِ  بَعْضِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: الْمُؤْمِنِینَ

 .بِالْبُخْلِ ابْتَلَاهُ حَاجَةٌ  عَبْدٍ فِی لِلَّهِ یَكُنْ لَمْ إِذَا

 

 یست؟سلمه فرمود: سرور و آقای شما كاز امام صادق ع روایت شده است كه روزی رسول اهلل ص به طائفه بنی( 4
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 گفتند: یا رسول اهلل! مردی است كه در او بخل هست.

 تر از بخل؟! ...رسول اهلل ص فرمود: و چه دردی دردناك

 44ص ،4ج الكافی،

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 1... الْبُخْلِ مِنَ أَدْوَى دَاءٍ أَیُّ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ بُخْلٌ فِیهِ رَجُلٌ سَیِّدُنَا اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالُوا سَیِّدُكُمْ مَنْ سَلِمَةَ بَنِی یَا سَلِمَةَ لِبَنِی

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:5

هلل عز و جل ااهلل ]= واجبات مالی[ خودداری كند و اموالش در غیر حق  كسی است كه از پرداخت حقواقعی همانا بخیل 

 هزینه كند.

  246ص األخبار، معانی

 عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ  الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ زُرَارَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِیهِ

 2 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ حَقِّ غَیْرِ فِی أَنْفَقَ وَ اللَّهِ  حَقَّ مَنَعَ مَنْ الشَّحِیحُ إِنَّمَا

                                                      
 .مَعْرُورٍ بْنُ الْبَرَاءُ -الْجَسَدِ  الْأَبْیَضُ سَیِّدُكُمْ بَلْ قَالَ ثُمَ.  1

 این روایات هم قابل توجه است: 246-245ص األخبار، . در معانی 2

 عَبْدِ أَُبو قَالَ قَالَ عِیَاضٍ نِبْ الْفُضَیْلِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ َداوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَهَانِیِّالْأَصْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ ْبنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی -1

 مَا عَلَى وَ النَّاسِ یْدِيأَ فِی بِمَا یَشُحُّ الشَّحِیحَ إِنَّ وَ  یَدَیْهِ فِی بِمَا یَبْخَلُ  لْبَخِیلَ ا إِنَّ الْبَخِیلِ مِنَ  أَشَدُّ  الشَّحِیحُ فَقَالَ  الْبَخِیلُ هُوَ فَقُلْتُ الشَّحِیحُ مَنِ  تَدْرِي أَ ع اللَّهِ

 وایت در كافی هم آمده()این ر .تَعَالَى اللَّهُ رَزَقَهُ بِمَا یَقْنَعُ لَا وَ یَشْبَعُ لَا وَ رَامِالْحَ وَ بِالْحِلِّ  لَهُ یَكُونَ أَنْ تَمَنَّى إِلَّا شَیْئاً النَّاسِ أَیْدِي فِی یَرَى لَا حَتَّى یَدَیْهِ فِی

 أَعْیَنَ  بْنِ  الْأَعْلَى عَبْدِ عَنْ الْأَرَّجَانِیِّ الْأَعْلَى عَبْدِ عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی -2

 .حَقِّهِ یْرِغَ فِی أَنْفَقَهُ وَ حِلِّهِ غَیْرِ مِنْ  مَالًا كَسَبَ مَنْ الْبَخِیلَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 نُبَاتَةَ  بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ طَرِیفٍ بْنَ سَعْدَ بِهِ بَلَغَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بِیأَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَاجِیلَوَیْهِ  عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -3

 .تَلَفاً  أَنْفَقْتَ مَا وَ شَرَفاً یَدِكَ فِی مَا تَرَى أَنْ الَفَقَ الشُّحُّ مَا لَهُ قَالَ أَنْ ع الْحَسَنَ ابْنَهُ ص عَلِیٌّ سَأَلَ فِیمَا: قَالَ الْأَعْوَرِ  الْحَارِثِ عَنِ

 قَالَ قَالَ ع عْفَرٍجَ أَبِی عَنْ  جَابِرٍ  عَنْ جَمِیلَةَ أَبِی عَنْ الْكُوفِیِّ  عَلِیٍّ بْنِ  دِ مُحَمَّ عَنْ  الْقَاسِمِ أَبِی بْنِ  مُحَمَّدِ عَمِّهِ  عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ  عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا -4

 الْمَفْرُوضَةَ الزَّكَاةَ یَمْنَعُ لَّذِيا الْبَخِیلِ حَقُّ  الْبَخِیلُ إِنَّمَا وَ  قَوْمِهِ فِی الْبَائِنَةَ یُعْطِی وَ مَالِهِ  مِنْ الْمَفْرُوضَةَ  الزَّكَاةَ یُؤَدِّي الَّذِي أَوِ یُؤَدِّي مَنْ الْبَخِیلُ لَیْسَ ص اللَّهِ  رَسُولُ

 .یُبَذِّرُ  ذَلِكَ سِوَى مَا فِی هُوَ وَ قَوْمِهِ فِی الْبَائِنَةَ یَمْنَعُ وَ مَالِهِ مِنْ

 )روایت متن( -5

 خِیلُ الْبَ : قَالَ ع فَرٍجَعْ بْنِ مُوسَى الْحَسَنِ  أَبِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ كْرٍبَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْجَهْمِ أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ -6

 )این روایت در كافی هم آمده( .عَلَیْهِ اللَّهُ افْتَرَضَ بِمَا بَخِلَ مَنْ

 .بِالسَّلَامِ خِلَبَ مَنْ الْبَخِیلُ: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ وَهْبٍ بْنِ عَاوِیَةَمُ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی -7



127 

 

 تدبر

 «اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ»( 1

تواند به یكند بدین ترتیب مورزد و فكر میهایش بخل مینسبت به دارایی :این آیه در درجه اول درباره كسی است كه

 (؛303، ص20؛ المیزان، ج761ص ،10ج البیان، نیازی برسد )مجمعبی

تواند مد ا همگی میهم گفته شده، كه با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معناما درباره آن معانی دیگری 

 نظر باشد؛ از جمله:

 :كسی كه الف. درباره عبارت اول آن، گفته شده

 .(1بویژه در مورد خمس )حدیث (؛761ص ،10ج البیان، )مجمع ورزد. در مورد ادای حق اهلل بخل می1الف.

 .(1، حدیث562جلسهد )نكمیخود را از تن دادن به حق محروم  .2الف

 .... 3الف.

 ب. درباره عبارت دوم آن گفته شده:

 (.761ص ،10ج البیان، دهد كه با این عمل گویی نیازی به خداوند و رحمت او ندارد )مجمع. عملی انجام می1ب.

 .(1شمرد. )حدیثالهی می اولیای به مراجعه از نیازخود را بی خویش شخصیِ  نظرِ بر تكیه با. 2ب.

 (.1، حدیث562جلسهشمرد )مینیاز از حق با روی آوردن به باطل خود را بی. 3ب.

 (337ص ،5ج الصافی، شمرد. )تفسیرنیاز از پاداش اخروی می. با روی آوردن به شهوات دنیا، خود را بی4ب.

 . ...5ب.

 

 «اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ»( 2

                                                      
 نَصْرٍ  أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ رِيُّالطَّبَ التَّمِیمِیُّ الْمُثَنَّى بْنِ  بُنْدَارِ بْنِ  الْحَسَنِ  بْنُ  لِیُّعَ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِي الرَّحْمَنِ عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا -8

 بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ غَزِیَّةَ بْنِ رَةَعُمَا عَنْ بِلَالٍ بْنُ سُلَیْمَانُ حَدَّثَنَا قَالَ زَكَرِیَّا أَبُو دَّثَنَاحَ قَالَ هِلَالٍ بْنِ الْعَلَاءِ بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا قَالَ الرَّقِّیُّ الْمُقْرِي الْحَجَّاجِ  بْنُ مُحَمَّدُ

 .عَلَیَّ یُصَلِّ فَلَمْ عِنْدَهُ تُذُكِرْ مَنْ  حَقّاً الْبَخِیلُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  یْنِالْحُسَ بْنِ عَلِیِّ

 :است توجه قابل هم 45-44ص ،4ج الكافی، در روایات این بخل همچنین درباره

 الشَّحِیحَ إِنَّ یَقُولُ جُلًارَ سَمِعَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ ع بَائِهِآ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ -9

 وَ  الضَّیْفِ قِرَى وَ الرَّحِمِ صِلَةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ مَنَعَ شَحَّ إِذَا الشَّحِیحُ وَ أَهْلِهَا عَلَى امَةَالظُّلَ یَرُدُّ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ یَتُوبُ قَدْ الظَّالِمَ إِنَّ كَذَبْتَ لَهُ فَقَالَ الظَّالِمِ مِنَ أَغْدَرُ

 .شَحِیحٌ یَدْخُلَهَا أَنْ الْجَنَّةِ عَلَى حَرَامٌ وَ الْبِرِّ  أَبْوَابَ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی النَّفَقَةَ 

 ثُمَّ ءٌشَیْ حِّالشُّ مَحْقَ الْإِسْلَامَ مَحَقَ  مَا ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  ع بِیهِ أَ عَنْ جَعْفَرٍ  عَنْ  صَدَقَةَ بْنِ  مَسْعَدَةَ عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِیُّ -10

 .الشَّوْكِ أُخْرَى نُسْخَةٍ فِی وَ الشِّرَكِ كَشُعَبِ شُعَباً وَ النَّمْلِ  كَدَبِیبِ دَبِیباً الشُّحِّ لِهَذَا إِنَّ قَالَ

 الْمَفْرُوضَةَ لزَّكَاةَا یُؤَدِّي الَّذِي بِالْبَخِیلِ  لَیْسَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع رٍ جَعْفَ أَبِی عَنْ جَابِرٍ  عَنْ جَمِیلَةَ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ  -11

 .قَوْمِهِ فِی الْبَائِنَةَ یُعْطِی وَ مَالِهِ فِی
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را آورد. اینكه بخل نقطه مقابل اعطاء و بخشش اموال است واضح است، « اسْتَغْنی وَ بَخِلَ »تعبیر « اتَّقی وَ أَعْطی»در مقابل 

 گذاشت؟« استغناء»را « تقوی»اما چرا نقطه مقابل 

اش را قیخواهد نشان دهد كسی كه آخرت را باور دارد خود حقیاست؛ شاید می« خودنگهداری»الف. معنای دقیق تقوا 

كند؛ در نیاز میورزد، به خیالش دارد خود را بیشناخته و با بخشش و انفاق خود را حفظ كرده است؛ اما كسی كه بخل می

 دهد.ش را هدر می«خود»اش را نشناخته و در واقع حالی كه خود واقعی

دا قرار دهد؛ خود ورزد، به جای اینكه خود را در پناه خخود را در پناه خدا قرار دادن؛ و كسی كه بخل میتقوا یعنی ب. 

 كند.نیازی میرا در پناه مال و اموالش قرار داده و نسبت به خدا احساس بی

 ج. ...

 

 «اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ»( 3

نیاز تواند انسان را بیخواهد نیازمند نشود؛ در حالی كه تنها خداوند است كه میمیورزد، به خیال خود كسی كه بخل می

 كند.

 !داشتن یا بودن؟

دانیم كه اگر مثال در جایی به مهمانی برویم و چیزی را به طور موقت برای استفاده در اختیار ما قرار دهند، ما همه می

تیار آن چیز كامال در دست ما باشد و هر طور و هر زمان كه بخواهیم شویم؛ زمانی مالك چیزی هستیم كه اخمالك آن نمی

 بتوانیم از آن استفاده كنیم. 

آیا هزاران عامل بیرون از ما )از « واقعاً از آنِ ماست؟»اكنون كمی عمیق بیندیشیم! آیا آنچه به عنوان مال و ثروت داریم 

توانیم همواره و هر طور تواند براحتی آنها را از دست ما بگیرد؟ آیا میسیل و زلزله و ... گرفته تا دزد و حكومت و ...( نمی

ترین واقعیت عالم است كه هیچكس و این جدی –دلمان خواست از این اموال استفاده كنیم؟ بویژه اگر مرگ را جدی بگیریم 

 است؟ « مامال »آیا واقعا مال و اموالی كه در این دنیا اختیارمان است  –تواند منكرش شود نمی

« وجود»كه در  ما« عمل»و آن چیزی نیست جز  ؛اگر درست بنگریم تنها چیزی واقعاً مال ماست كه تا ابد از آنِ ما باشد

 .كاهدافزاید یا میما چیزی را می

افزاید نه كسی كه بخل به دارایی خود میواقعا كند، كسی است كه بخشد و انفاق میبدین جهت است كه كسی كه می

 مَنْ وَورزد در حق خویش بخل ورزیده است. )و به تعبیر خود قرآن كریم، كسی كه بخل می (4، حدیث565جلسهبورزد. )

 (38ه؛ محمد/نَفْسِ  عَنْ یَبْخَلُ فَإِنَّما یَبْخَلْ

 

 «اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ»( 4

 (509، ص10آینده است )تفسیر نور، ج های بخل، ترس از فقر دریكی از ریشه
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 «اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ»( 5

، 10، جهای بهشتی است. )تفسیر نورنیازی نسبت به وعدهمغرور شدن به دنیا و احساس بیهای بخل، سرچشمهیكی از 

 (509ص

 

 

 23/7/1396   یبِالْحُسْن كَذَّبَ وَ  9( آیه 92(  سوره لیل )569

 ترجمه

 ؛دروغ شمردنیكوكاری[ را  آن نیكوترین ]یا: و

 حدیث

 در ادامه آن روایت آمده است:. (2روایتی از امام صادق ع بیان شد )حدیث (6)آیه 656جلسهدر ( 1

 بزودی پس»را  والیت( یعنی 9-8)لیل/« را نیكوترین شمرد آن دروغ و شمرد، نیازبی را خود و ورزید بخل كه كسی اما و»

 (10)لیل/« سازیممی آماده[ وضعیت ترینتسخ: یا] سختی برای را او

 568ص الكوفی، فرات تفسیر؛ 515، ص1بصائر الدرجات، ج ؛426ص ،2ج القمی، تفسیر

 أَبِی عَنْ رَوَاهُ عَمَّنْ الْأَعْلَی عَبْدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ مُخَالِدِ نْعَ كَثِیرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ» بِالْوَلَایَةِ: فَقَالَ «یبِالْحُسْن كَذَّبَ وَ اسْتَغْنی وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ» ... اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ

 

 این آیه روایت شده است:( از امام صادق ع در مورد 2

برای آتش  یعنی« سختی سازیم برایمی آماده را او بزودی پس»یعنی والیت علی ع را « را نیكوترین شمرد آن دروغ و»

 ]جهنم[

 568تفسیر فرات الكوفی، ص

فَسَنُیَسِّرُهُ »بِوَلَایَةِ عَلِیٍّ ع  «وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى»فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

 1...النَّارِ  «لِلْعُسْرى

 امامان و ع طالبابی بن علی بَعْدِهِ: والیت مِنْ  ع الْأَئِمَّةِ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ»تعبیر  562جلسه  1حدیثتوجه: در 

 آمده بود.« ایشان از پس

                                                      
 فَأَنْذَرْتُكُمْ  الْأُولى وَ لَلْآخِرَةَ[ لَهُ ] لَنا إِنَّ وَ الْهُدَى هَذَا عَلِیّاً إِنَّ لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ مَاتَ إِذَا[ عَمَلُهُ] عِلْمُهُ[ عَنْهُ ] یُغْنِی مَا وَ تَرَدَّى إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنِی ما وَ.  1

 الْأَتْقَى سَیُجَنَّبُهَا وَ عَنْهَا تَوَلَّى وَ بِالْوَلَایَةِ كَذَّبَ الَّذِي الْأَشْقَى إِلَّا یَصْالها ال تِسْعِینَ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعَمِائَةٍ أَلْفٍ  كُلِّ مِنْ فَقَتَلَ بِالْغَضَبِ قَامَ إِذَا[ ص] الْقَائِمُ تَلَظَّى ناراً

 تَعَالَى اللَّهِ إِلَى الْقُرْبَةُ الْأَعْلى رَبِّهِ وَجْهِ ابْتِغاءَ إِلَّا مُكَافَأَةٌ  عِنْدَهُ لِأَحَدٍ مَا تُجْزى نِعْمَةٍ مِنْ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ ما وَ أَهْلَهُ الْعِلْمَ یُعْطِی الَّذِي یَتَزَكَّى مالَهُ یُؤْتِی الَّذِي الْمُؤْمِنُ

 .الثَّوَابَ عَایَنَ إِذَا یَرْضى لَسَوْفَ وَ
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 ( از امام حسن عسكری روایت شده است:3

 ند ...كشاند كه كل حق را انكار كهمانا كسی كه یك حق را آگاهانه انكار كند، این انكارش او را به آنجا می

 134ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 حَقٍّ... كُلَّ یَجْحَدَ أَنْ إِلَى الْجُحُودُ  ذَلِكَ أَدَّاهُ وَاحِداً، حَقّاً جَحَدَ مَنْ ... أَنَّ ع الْإِمَامُ قَالَ

 

بدون  ای خطاب به اهل رای و قیاس ]كسانی كه احكام خدا را بر اساس نظر شخصی خود و( از امام صادق ع نامه4

 در فراز پایانی این نامه آمده است: مستند درست بیان می كردند[ نوشته شده است.

 ! برحذر باش از اینكه دو خصلت در تو جمع شود:شنوندهای 

خودآگاه و و نا ،توانی توجیهش كنی[ كنار بگذاریات سنگین آید را ]صرفا بدین جهت كه نمیهرچه بر سینهیكی اینكه 

 بدون اینكه حد و حریمی را بشناسی از نفست پیروی كنی؛ 

و  ،ذیب نماییو كسی را كه بازگشت تو به اوست تك ،نیازی كنیاینكه از آنچه بدان واقعا نیاز داری احساس بیو دیگر 

شیدی رنسان ما هیچ ا البتهو از روی جهل و گمراهی به سوی باطل بشتابی؛ كه  ،حق را به خاطر دلتنگی و خستگی رها كنی

 د خوب تامل نما !ش؛ پس در آنچه گفته كند و از آنچه ما گفتیم عبور نمایدای[ نیافتیم كه از هوای نفسش پیروی ]= رشدیافته

 210ص ،1ج المحاسن،

 الْقِیَاسِ... وَ الرَّأْیِ بِأَصْحَا إِلَى رِسَالَتِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

 لَا وَ قَصْدٍ  غَیْرِ إِلَى لِنَفْسِكَ اتِّبَاعُكَ وَ صَدْرُكَ بِهِ جَاشَ بِمَا الَْقذْفُ إِحْدَاهُمَا خَصْلَتَیْنِ عَلَیْكَ عَتَجْمَ أَنْ الْمُسْتَمِعُ أَیُّهَا فَإِیَّاكَ

 انْتِجَاعَكَ  وَ  مَلَالَةً وَ سَأْمَةً الْحَقِّ تَرْكَ وَ إِیَّاكَ وَ مَرَدُّكَ إِلَیْهِ لِمَنْ تَكْذِیبُكَ وَ حَاجَتُكَ فِیهِ  عَمَّا اسْتِغْنَاؤُكَ الْأُخْرَى وَ حَدٍّ مَعْرِفَةِ

 1.ذَلِك فِی فَانْظُرْ رَشِیداً قَطُّ ذَكَرْنَا عَمَّا جَائِزاً لِهَوَاهُ تَابِعاً نَجِدْ لَمْ لِأَنَّا ضَلَالَةً وَ جَهْلًا الْبَاطِلَ

 تدبر

 «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ»( 1

 بین تكذیب كرد، چه بود؟خودبزرگ كه آن انسان بخیلِ« حسنی»مقصود از 

یامت برمی ق( كه این انكار در واقع به انكار 760ص ،10ج البیان، مجمعالف. بهشت و ثواب و عقاب وعده داده شده )

 (303، ص20گردد )المیزان، ج

                                                      
 كند قابل توجه است:. این روایت هم درباره مواجهه با كسی كه حق را تكذیب می 1

 فِی عَلَیْكُمْ نَزَّلَ قَدْ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْعَقَرْقُوفِیِّ شُعَیْبٍ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الْأَئِمَّةِ فِی یَقَعُ وَ بِهِ كَذِّبُیُ  وَ الْحَقَّ یَجْحَدُ الَّذِي الرَّجُلَ سَمِعْتُمُ إِذَا بِهَذَا عَنَى نَّمَاإِ فَقَالَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى بِها یُسْتَهْزَأُ وَ بِها یُكْفَرُ اللَّهِ آیاتِ سَمِعْتُمْ إِذا أَنْ الْكِتابِ

 (377ص ،2ج الكافی،. )كَانَ مَنْ كَائِناً  تُقَاعِدْهُ لَا وَ عِنْدِهِ مِنْ فَقُمْ
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 توجه اگر بویژه دادند، نشان را انسان سعادت راه ص پیامبر از بعد كه (2و1حدیث) است ع بیت اهل امامت و والیتب. 

 (1، تدبر566جلسه)توضیح بیشتر در  .است كرده معرفی «القربی فی مودة» را «حسنه» اصلی مصداق كریم قرآن در كه كنیم

؛ 358ص ،6ج المنثور، الدرعباس؛ به نقل دهد )ابنكند جایگزینی قرار میج. اینكه خداوند به ازای مالی كه وی انفاق می

 (2جلسه قبل، حدیثو نیز: 

 ...د. 

 توضیح چگونگی استنباط

باشد )به معنای نیكوتر یا نیكوترین(  «افعل تفضیل»تواند باشد )به معنای نیكویی( و هم می« مصدر»تواند هم می« حسنی»

)یعنی آن « الف و الم عهد»باشد )یعنی مطلق نیكی( یا « الف و الم جنس»روی آن می تواند « الـ»و  (، نكات ترجمه566جلسه)

اشاره به یك « حسنی»اند؛ یعنی نیكی خاص( در تمام موارد فوق این كلمه را مصدر، و الف و الم آن را الف و الم عهد دانسته

 از این آیه استنباط كرد. توان معانی دیگری همباشد. بدین ترتیب میامر نیكو می

 

 «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ»( 2

 تعبیر كرد. چرا؟« نیكوترینخوبی/حسنی: »های الهی به تكذیب از تكذیب آخرت و وعده 

خواهد توجه دهد كه اینها چگونه در مقابل آنچه كه فطرتشان به بهتر و نیكوتر بودن آن اذعان دارد، الف. شاید می

 شوند.جهت است كه جهنمی می اند، و بدینایستاده

است اما  خوبدانند كه آن واقعا آمیز بودن منطق آنها اشاره كند: در عمق وجود خویش میخواهد به تناقضب. شاید می

 شود كه آن را انكار كنند.غفلت و هواپرستی موجب می

 ج. ...

 

 «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ...  بَخِلَ مَنْ أَمَّا»( 3

 ورزد كه واقعا آخرت و پاداش نیكوی الهی را باور ندارد.میكسی بخل 

 

 «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَاسْتَغْنی؛  ... مَنْ أَمَّا»( 4

 ای را انكار خواهد كرد.یخوبنیاز از خدا و الطاف او بداند، هر بین باشد و خود را بیكسی كه خودبزرگ

 

 «بِالْحُسْنی كَذَّبَ وَ»( 5

 زبانیاقدامی  صرفا كردن تكذیبو وعده های بهشتی را تكذیب می كنند. اما یادمان باشد كه  برخی هستند كه نیكی

 . ستنی
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یك درآمد بسیار  در ازای انجام فالن كار )كه انجامش برای وی ممكن است( گویندمی او بهنیازمند باشد و  كسیمثال اگر 

 .است مردهش دروغ حال، آن كار را انجام ندهد؛ با رفتار خود عمال آن وعده را این با او وباال به تو خواهیم داد؛ 

 تاملی با خویش

 كنیم؟های خدا را تكذیب نمیاگر كسی به زندگی ما بنگرد، آیا ما واقعا وعده

 

 

 1439محرم  25     24/7/1396   يلِلْعُسْر فَسَنُیَسِّرُهُ  10( آیه 92(  سوره لیل )570

 ترجمه

 .سازیممی آماده[ وضعیت تریندشوار: یا تر،دشوار وضعیت: یا] سختی برای را او بزودی پس

 تسلیت باد شهادت امام سجاد ع

 باشد زینب دركنار كه ماند او  باشد ابدشب تا نگذاشت هرگز

 باشد تب در كه بود خدا تدبیر بستمی دل او به سجّاده كه سجّاد

 نکات ترجمه

 «العُسْری»

 القرآن كلمات فى التحقیق؛ 319ص ،4ج اللغة، مقاییس معجمدر اصل بر شدت و سختی و تنگنا داللت دارد ) «عسر»ماده 

 گذشت. 567جلسه ( كه توضیحش در 566ص القرآن، ألفاظ است )مفردات« یُسر»نقطه مقابل « عُسر»( و 152ص ،8ج الكریم،

( خواهد بود؛ اما اگر بر وزن  6نشراح/؛ ایُسْراً الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ)« عُسْر» باشد مصدر آن« یَعْسُرُ  عَسُرَ»وزن بر « عسر»وقتی ماده 

تواند ( می8قمر/ ؛عَسِرٌ  یَوْمٌ  هذا رُونَالْكافِ یَقُولُ)« عَسِر»خواهد بود، هرچند كه « عَسِر»و یا « عَسَر» باشد، مصدر آن« یَعْسَرُ  عَسِرَ»

 (409ص ،2ج المنیر، المصباح؛ 564ص ،4ج العرب، نیز به كار رود. )لسان« عسیر»معنای مشبهه و همصفت 

( 280/بقرة)« عُسْرَةٍ  ذُو كانَ إِنْ وَ»( و 117/توبة)« الْعُسْرَةِ ساعَةِ فِی»اند: را به معنای دشواری و تنگنای مالی دانسته« عُسْرَةُ »

 .(566ص القرآن، ألفاظ )مفردات

 إِنْ  )وَرود است، اما وقتی به باب تفاعل می «به زحمت انداختن»رود )اَعْسَرَ( به معنای ی این ماده به باب افعال میوقت

 شخص ؛ یعنی گویی1[ ای است كه مداوم باشدو تن دادن ]قبول كردن« مطاوعه»به معنای ( 6/؛ طالقأُخْرى لَهُ فَسَتُرْضِعُ تَعاسَرْتُمْ

وضعیتی است سوره طالق اشاره به ین آیه اتن داده و مبتال شده است؛ چنانكه در  ،به وضعیت سخت و دشواری كه ادامه دارد

آیه می فرماید در این صورت زن شیرده  وشود كه شیر دادن توسط مادر مستلزم عسر و حرج طوالنی و غیرقابل تحمل می

                                                      
 (566ص القرآن، ألفاظ مفردات. )انددانسته( األمرِ تَعْسِیرَ طلبوا) «كاري در افتادن سختی به طلب» معناي به حتی را این برخی.  1
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تر رسد در باب تفاعل، طرفینی بودن مساله مهمالبته به نظر می( 152ص ،8ج حقیق،التدیگری شیر دادن طفل را برعهده بگیرد. )

 است؛ یعنی بیش از اینكه مفهوم تداوم در كار باشد، مساله آیه این است كه طرفین به عسرت و زحمت نیفتند.

 عَسِیرٌ، یَوْمٌ» (26/فرقان)« یراًعَسِ افِرِینَالْك عَلَى یَوْماً كانَ»ای كه ثبوت و تداوم دارد داللت دارد بر عسر و سختی «عَسِیر»

 (152ص ،8ج التحقیق،) (10-9/)مدثر« یَسِیرٍ  غَیْرُ الْكافِرِینَ عَلَى

 ،4ج آن،قر قاموس) است« ترینسخت»یا « ترسخت»كه به معنای  انددانسته)افعل تفضیل( « أعسَر»مونث  را «عُسْری»

به معنای مصدری تواند ، عالوه بر معنای افعل تفضیل، می«سْرییُ» كلمه نیز همانندرسد كه این كلمه ؛ اما به نظر می(349ص

است. البته كلمه  كه به معنای رجوع است( و در این آیه هر دو معنا ممكن« یعجْرُ»به كار رود )شبیه )سختی و دشواری( نیز 

ره وجه درباكند نیز به كار رفته است كه است و با دست چپش كار می« چپ دست»در مورد كسی كه  «عُسْری»و « أعسَر»

دهد در معرض سختی اند گویی نوعی فال بد زدن بوده است، گویی كه كسی كه با دست چپش كار انجام میاش گفتهتسمیه

 گیرد.و دشواری قرار می

 بار در قرآن كریم آمده است. 12این ماده و مشتقاتش جمعا 

 ثحدی

خواندند. در فرازی ( عبدالعظیم حسنی دعایی را از امام جواد ع روایت كرده كه بعد از نماز مغرب شب اول رمضان می1

 از این دعا آمده است:

آسایش  وترین وضعیت( دور بدارد خدایا! ... و ما را به نیكویی )نیكوترین وضعیت( هدایت فرما و از سختی )سخت

 ی ما مهیا فرما. ...ترین وضعیت( را برا)راحت

 77ص ،1ج الحسنة، باألعمال اإلقبال

 رحمه الحسنی اللَّه عبد نب العظیم عبد إلى بإسناده رواه فیما الشیبانی، اللَّه عبد بن محمد المفضّل أبی إلى بإسنادنا نرویه

 فلمّا رمضان، شهر لهال فیها رأى لیلة فی المغرب صالة السالم علیهما الرضا علی بن محمد جعفر أبو صلّى: قال بالری، اللَّه

 :فقال یدیه رفع الصیام نوى و الصالة من فرغ

 1...لِلْیُسرى یَسِّرْنا وَ ،الْعُسْرى جَنِّبْنا وَ ،لِلْحُسْنى اهْدِنا وَ... 

 

 ( از امام حسن عسكری روایت شده است:2

ویخت نیادرناپذیری[ حق را ترك نكرد مگر اینكه خوار و ذلیل شد؛ و هیچ ذلیلی به حق هیچ شخص عزیزی ]= شكست

 مگر اینكه عزیز گردید.

 489ص العقول، تحف

                                                      
( 457ص ،2ج المتهجد، مصباحدر ادعیه متعددي آمده است از جمله در دعاي روز دوشنبه )« الْعُسْرَى جَنِّبْنَا وَ لِلْیُسْرَى یَسِّرْنَا اللَّهُمَّ». این تعبیر  1

 (218، ص2ج الحسنة، باألعمال اإلقبالویا دعاي بعد از نماز عید قربان )
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 :عالعسكری  علی بن الحسن محمدأبی اإلمام عن روی

 .عَزَّ إِلَّا ذَلِیلٌ بِهِ أَخَذَ لَا وَ ذَلَّ إِلَّا عَزِیزٌ الْحَقَّ تَرَكَ مَا

 

 های امیرالمومنین ع آمده است:( در فرازی از یكی از خطبه3

حق شكر كسی كه از رسول اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است؛ و كسی كه از خدا اطاعت كند، از جانب خداوند مست

ساب مواجه حا دشواری در شود؛ و كسی كه خدا و رسولش را عصیان كند در هنگام لقاء ]پروردگارش[ ببا بهترین پاداش می

 گردد ...خواهد شد، كه این قضاوتی به عدل است هنگامی كه قرار باشد حقش ادا شود، روزی كه حق به خالق برمی

 158ص ،1ج الغارات،

 قال امیرالمومنین ع: قَالَ زَكَرِیَّا بِیأَ عَنْ وَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا

 عُسْرَ  یُعَایِنْ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ الْجَزَاءِ بِحُسْنِ اللَّهِ مِنَ الشُّكْرَ یَسْتَحِقَّ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ اللَّهَ یُطِعِ  الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ... 

 1... الْخَالِق إِلَى الْحَقِّ إِفْضَاءِ یَوْمَ بِالْحَقِّ الْقِصَاصِ عِنْدَ بِالْعَدْلِ قَضَاءً اللِّقَاءِ لَدَى الْحِسَابِ

 تدبر

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ( »1

 مقصود از این تعبیر چیست؟

 (2، حدیث569جلسه؛ و 1، حدیث562جلسهكنیم )الف. او را آماده آتش جهنم می

 (2و  1، حدیث568جلسه) .گرددمی میسر برایش اینكه مگر آیدبرنمی ایبدی و شر هیچ انجام درصدد .ب

؛ 760، ص10البیان، جگذاریم تا براحتی مرتكب كارهایی شود كه وی را مستوجب عذاب سازد. )مجمعج. مسیر را باز می

راه  ،شوددشواری و بدبختی منجر می راه شر، از این جهت كه عاقبتش به سختی و در حقیقت، (303، ص20المیزان، ج

 (762، ص4خوانده شده است. )الكشاف، ج «سختی»و  «دشواری»

( به 303، ص20، جگیریم چنانكه انجام این كارها بر او سنگین بیاید. )المیزاند. توفیق ایمان و عمل صالح را از او می

فرماید ای كه مییهترین كارها باشد؛ شبیه آداریم به نحوی كه انجام طاعت برایش از سخترا از او برمیلطف خود  ،تعبیر دیگر

 اشسینه سازد رها گمراهیش در بخواهد كه را كسى و: اءِالسَّم فِی یَصَّعَّدُ  كَأَنَّما حَرَجاً ضَیِّقاً صَدْرَهُ یَجْعَلْ یُضِلَّهُ أَنْ یُرِدْ مَنْ وَ»

 (762ص ،4)الكشاف، ج .(125)انعام/ «رودمى باال به رو آسمان در زحمت به گویى كه كندمى تنگ و گرفته شدت به را

                                                      
 فی العزیزیة اللئالی كرد در هیچ منبعی نیافتیم در عوالیآیت اهلل مجتهدي تهرانی نقل می كرد كه بدان صورت كه ایشان نقل می. حدیثی را مرحوم  1

اي دارد و آن مواردي كه آیت اهلل القاعده افتادگیحدیث به صورت زیر آمده است كه مخصوصا در عبارت اولش علی 283ص ،1ج الدینیة، األحادیث

 خواند در داخل كروشه قرار داده شده است:افه میمجتهدي اض

 عَلَى دَلِیلٌ الْمَعْصِیَةِ  بَعْدَ  الطَّاعَةُ وَ الطَّاعَةِ  رَدِّ  عَلَى دَلِیلٌ الطَّاعَةِ  بَعْدَ [ الْمَعْصِیَةُ وَ الطَّاعَةِ قبول عَلَى دَلِیلٌ  الطَّاعَةِ  بَعْدَ] الطاعة :قَالَ أَنَّهُ  عَنْه ص حَدِیثٍ فِی

 [.العبد خذالن عَلَى دَلِیلٌ الْمَعْصِیَةِ بَعْدَ الْمَعْصِیَةُ وَ] الْمَعْصِیَةِ غُفْرَانِ
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 شَدیداً  حِساباً فَحاسَبْناها»شود؛ شبیه مضمون آیه آید به نحوی كه قطعا جهنمی میه. حسابرسی شدیدی از او به عمل می

 (8طالق/) «.نمودیم عذاب سخت بس عذابى به و كردیم محاسبه شدیدى حساب به را آنها پس: نُكْراً عَذاباً عَذَّبْناها وَ

 ...و. 

 

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 2

ها وبیراه را برای سخت شدن انجام خ ،ها(نیازی كردن و تكذیب خوبیانجام كارهای بد )بخل ورزیدن و احساس بی

 سازد.میسر می

 به تعبیر دیگر، 

 .گرددبرایش دشوار میو پیمودن راه سعادت خوبی انجام  تدریجا ،شود یكسی كه مرتكب بد

 شناسیانسان نکته تخصصی

انسان  خداوند فطرت انسان را متمایل به خوبی آفریده است. در عین حال به انسان غریزه و اختیار هم داده است. مادام كه

كند اما اگر انسان به اختیار در مسیر خیر حركت می ندتحت نظارت فطرت اشباع ك را غرایز )شهوت و غضب( با اختیار خود

شود و بالعكس خوبی برایش كم بدی و انجام كارهای برایش راحت میخود مهار غرایز را رها كرد و فطرتش مغلوب شد، كم

 گردد.دشوار می

 تذکر

شود نیز این فطرت هنم میحتی هنگامی كه وارد جتحت الشعاع قرار گرفتن فطرت، به معنای نابودی آن نیست؛ یعنی 

 معنا خواهد بود: كه اگر فطرت باقی نباشد، سختی عذاب بیچرا باقی است، 

فهمد كه او انسانی است كه خوك شده، برایش عذاب است؛ وگرنه خوك یك انسان اگر به خوك تبدیل شود مادام كه می

 بودن برای خوك كه عذاب نیست.

 

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 3

آیا عكس این مساله هم درست است؛  .سی كه در مسیر بدی حركت كند، انجام كارهای خوب بر او سخت خواهد آمدك

 ایم؟دهد در مسیر بدی بودهیعنی آیا هرجا كار خوب بر ما سخت بیاید، نشان می

 شناسینکته تخصصی انسان

گردد، همواره در ابتدای كار، انجام كوفا میاز آنجا كه شروع حیات انسان در دنیا از غرایز است و فطرت تدریجا ش

)از این رو، عكس حالت فوق  تر از انجام كارهای اخالقی و مهار غریزه استبسیار سادهكارهای غریزی )شهوت و غضب( 

گردد تا برسد به جایگاه عصمت، با این حال، هرچه فطرت را بها دهیم و شكوفا شود مساله بالعكس می .همواره برقرار نیست(
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صددرصد تابع فطرت شده و انجام دادن گناه و رها گذاشتن مهار غریزه برای شخص بسیار  كه در آن جایگاه اساساً غریزه

 گردد.دشوار می

 تاملی با خویش

آید در مراحل اول زندگی تاحدودی طبیعی است؛ اما اگر هر چه از ر ما سخت میاینكه انجام كارهای خوب ب پس،

چه سریعتر به فكر عالج خود ایم و هرعمرمان بگذرد و باز كارهای خوب بر ما سخت باشد بدانیم كه در بیراهه گام برداشته

 باشیم!

 

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»( 4

تعبیر كرد؛ و فرمود ما دسترسی « عُسری: دشواری؛ یا دشوارترین»بشر با تعبیر  ترین وضعیت نهاییاز جهنم و نامطلوب

 (5، تدبر567جلسهشناسی در سانان )توضیح سازیم!ترین را برای او راحت میوی به این دشوار

دهد در حقیقت خواهد تن میبه هر گناهی كه دلش میكند و در واقع، كسی كه امروز به خیال خود، راحت زندگی می

 دشوارترین وضعیت را برای خود فراهم آورده است. 

و در هرچند بهترین امكانات مادی زندگی را هم داشته باشد  –بیهوده نیست كه اگر كسی از یاد خدا رویگردان شود 

 (124؛ طه/ضَنْكاً  مَعیشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْری عَنْ أَعْرَضَ مَنْ وَ. )دچار معیشت ناگوار استدر درون خویش  –ظاهر خوش باشد

 

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ...  بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ( »5

 توانستیم گره از كار دیگران بگشاییم و نگشودیم.گره خوردن كارهای انسان نتیجه آن است كه می

 به تعبیر دیگر،

 (509، ص10نهد. )تفسیر نور، جم عسرت پیش پای ما میاگر فقرا را در عسرت گذاشتیم، خدا ه

 

 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ؛ اسْتَغْنی ... مَنْ أَمَّا وَ»( 6

 سازد.نیاز ببیند خداوند مقدمات به سختی افتادن او را مهیا میكسی كه خود را در مقابل خدا بی

ها به درگاه خدا برگردد؛ هرچند كه كسی كه تنها در سختیشود كه در همین دنیا به خود آید و گاه این مطلب موجب می

به یاد خدا بیفتد، همین كه سختی بگذرد دوباره غافل شود و چنین است كه مسیرِ افتادن در سختی همیشگی را در پیش گرفته 

 و] شوند سوار كشتى به چون و: یُشْرِكُون هُمْ إِذا الْبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُخْلِصینَ اللَّهَ دَعَوُا الْفُلْكِ  فِی رَكِبُوا فَإِذا»است: 

 سوى به را آنها كه همین و سازند، خالص او براى را اعتقاد و ایمان كه حالى در خوانندمى را خدا [گیرند قرار غرق خطر در

 (65)عنكبوت/« .ورزندمى شرك ناگاه به پس داد نجات و رساند خشكى

 

 را در کانال نگذاشتم این 
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 «لِلْعُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ( »7

برایش آسان »است. چرا برای به سختی انداختن، از تعبیر « سختی دادن»و نقطه مقابل « كنیمآسان می»به معنای « نیسر»

 استفاده كرد؟...« كنیم می

تفاده از این تعبیر برای همراهی با تقابلی است سازیم است، و اسدر اینجا به معنای مهیا و آماده می« كنیمآسان می»الف. 

 (493، ص10)البحر المحیط، ج« لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»گذشت كه  7كه در آیه

 ب. ...

 

 

 25/7/1396 يتَرَدَّ إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما وَ  11( آیه 92(  سوره لیل )571

 ترجمه

 نگونسار شود؟!و ثروتش چه نیازی را از او مرتفع سازد، چون 

 یا

 ، هنگامی كه سقوط كند.زداز او مرتفع نسا را نیازی شو مال

 نکات ترجمه

 «یُغْنِی ما وَ»

القرآن  )إعراب« أیُّ شیءٍ ...: چه چیزی»، به معنای اندهمای استفهامیه )استفهام انكاری( دانست برخیدر اینجا را « ما»

و برخی هر دو ( 347ص ،30ج القرآن، إعراب فی الجدول)معرفی كرده اند آن را مای نافیه  برخی( و 150ص ،5ج )نحاس(،

توان آن را مفعول مطلق كه در صورت اول، هم میاند ( و بعضاً تذكر داده493ص ،10ج المحیط، احتمال را مطرح نموده )البحر

نیاز تواند وی را بیو هم مفعول به )چه چیزی مینیاز كند( تواند وی را بیای مینیازیچه بی یغنی، إغناء أیّ قلمداد كرد )یعنی:

 (50ص ،10ج بیانه، و القرآن إعرابكند( )

 .شد داده توضیح 354 جلسه در آن دربارهكه  باشدمی «شدن نیازبی» و «كفایت» معنای به اصل در «غنی» ماده

7-96-alaq-http://yekaye.ir/al/  

 «تَرَدَّى»

« سقوط و انداختن با شدت»( و یا 506ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)« پرتاب كردن»را در اصل به معنای « ردی»ماده 

 )وَ (112ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقرود )به كار می« به هالكت افتادن»كه به همین مناسبت به معنای  باشدمی

 (16طه/ ،فَتَرْدى هَواهُ اتَّبَعَ

 ظَنُّكُمُ  ذلِكُمْ وَ؛ 37م، انعام/دینَهُ عَلَیْهِمْ لِیَلْبِسُوا وَ  لِیُرْدُوهُمْ)به معنای پرتاب كردن و به سقوط كشاندن است « ، یُردیأردی»

 (56 ، صافات/لَتُرْدینِ كِدْتَ إِنْ تَاللَّهِ قالَ؛ 23فصلت/، الْخاسِرینَ مِنَ فَأَصْبَحْتُمْ أَرْداكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذی

http://yekaye.ir/al-alaq-96-7/
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 (351ص القرآن، ألفاظ است. )مفردات« در معرض هالكت قرار گرفتن»به معنای  «تَرَدَّى»

 (112ص ،4ج التحقیق،( حیوانی است كه به دلیل سقوط از بلندی مرده باشد. )3)مائده/« الْمُتَرَدِّیَة»

به معنای كسی است كه در پی دیگری به راه افتد تا « الرِّدْءُ» )كه« ردء»و « ردی»ماده برخی معتقدند در اصل تفاوتی بین 

و برخی دیگر به اشتقاق ( 351-350ص القرآن، ألفاظ ( نیست )مفردات34/؛ لقصصیُصَدِّقُنِی رِدْءاً مَعِی :فَأَرْسِلْهُ به او كمك كند

 (103ص ،4ج التحقیق،شود )لط میكه گاه در مقام استعمال بین آنها خاین دو از هم قائلند كبیر بین 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 6و مشتقاتش « ردی»یكبار و ماده « ردأ»ماده 

 حدیث

گذشت. در ادامه این  (2روایت) 568جلسهو  (1روایت) 566جلسه ( روایتی از امام باقر ع درباره آیات این سوره در1

 روایت آمده است:

فرمودند: به خدا سوگند او نه در چاهی سقوط كرده و نه « !سقوط كند؟ چون سازد، مرتفع او از را نیازی چه ثروتش و»

 از كوهی و نه از فراز دیواری؛ بلكه در آتش جهنم سقوط كرده است.

 266ص المقنعة،؛ 760ص ،10ج البیان، مجمع؛ 47-46ص ،4ج الكافی،

 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 .جَهَنَّمَ َنارِ فِی تَرَدَّی لَكِنْ  وَ حَائِطٍ مِنْ َلا وَ جَبَلٍ  مِنْ لَا وَ بِئْرٍ  فِی َترَدَّی هُوَ مَا اللَّهِ وَ أَمَا قَالَ «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنِی ما وَ»جَلَّ ... 

 

 گذشت. در ادامه آن روایت آمده است: (2)روایت 569جلسهدر ( روایتی از امام صادق ع درباره آیات این سوره 2

یعنی عملش نیازی را از او مرتفع نسازد هنگامی « .كند سقوط كه هنگامی نسازد، مرتفع او از را نیازی مالش و»اینكه فرمود 

 كه بمیرد.

 568تفسیر فرات الكوفی، ص

  ...لَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَا

 .[ إِذَا مَاتَ[ عِلْمُهُ ]عَمَلُهُ وَ مَا یُغْنِی ]عَنْهُ  «وَ ما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى»

 

نامه ای خطاب به امام حسن ع نوشت كه به وصیتهنگام بازگشت از صفین نامه« حاضرین»امیرالمومنین ع در منطقه ( 3

در نامه ن ایی از هایباشد. فرازالبالغه میاست و از مطالب بسیار خواندنی نهج امیرالمومنین ع به امام حسن ع معروف شده

( /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-108 1)حدیث 415( و جلسه hajj-http://yekaye.ir/al-22-8/  3)حدیث 313جلسه 

 :گذشت. در فراز دیگری از این نامه آمده است

 و بدان كه پیشاپیش تو راهی است دراز، و رنجی جانگداز؛

 .نیاز نیستی در این تكاپو، از جستجو كردن به طرزی نیكوو تو بی

http://yekaye.ir/al-hajj-22-8/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-8/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
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ود منه كه خبیش از آنچه توان داری بر پشت توشه خود را به اندازه گیر چنانكه تو را رساند و پشتت سبك ماند، و 

 سنگینی آن بر تو گران آید؛

هد، او را غنیمت ات را تا به قیامت برد، و فردا كه بدان نیازمندی، تو را به كمال پس دو اگر مستمندی یافتی كه توشه

بسا او را بجویی و نیابی ]شاید كه چه اش را داری، توشه او را بیشتر كن،شمار و بار خود را بر پشت او گذار؛ و اگر توانایی

 [یابد كه به او صدقه دهداشاره به دوره ظهور است كه انسان كسی را نمی

 ات بپردازد،نیازیت از تو قرض گیرد تا در روز تنگدستیو غنیمت دان آن را كه در حال بی

 :ای دشوار استو بدان كه پیشاپیش تو گردنه

 است؛« بارسنگین»تر از ودهدر بر شدن بدان، آس« بارسبك»

 ؛«شتابنده»تر از حالدر پیمودن آن، زشت« كندرونده»و 

 .و فرود آمدن تو بناچار در آن خواهد بود، یا بر بهشت یا در آتش

 ای روانه ساز و پیش از رسیدنت خانه را بپرداز،پس پیش از فرود آمدنت برای خویش آذوقه

 .است، و نه راه به دنیا بازگشتنكه پس از مرگ، نه جای عذر خواستن 

 116(؛ خصائص األئمة علیهم السالم، ص301)اقتباس از ترجمه شهیدی، ص 31البالغه، نامهنهج

 عند انصرافه من صفین [ وصیة له ع للحسن بن علی ع كتبها إلیه بحاضرینو من ]وصیته

 مَعَ الزَّادِ مِنَ بَلَاغِكَ قَدْرِ  وَ الِارْتِیَادِ حُْسنِ عَنْ  فِیهِ بِكَ  غِنَى لَا أَنَّهُ وَ  شَدِیدَةٍ مَشَقَّةٍ وَ بَعِیدَةٍ مَسَافَةٍ ذَا طَرِیقاً أَمَامَكَ أَنَّ اعْلَمْ وَ

 زَادَكَ لَكَ یَحْمِلُ مَنْ الْفَاقَةِ أَهْلِ مِنْ وَجَدْتَ إِذَا وَ عَلَیْكَ وَبَالًا ذَلِكَ ثِقْلُ فَیَكُونَ طَاقَتِكَ فَوْقَ ظَهْرِكَ عَلَى تَحْمِلَنَّ فَلَا الظَّهْرِ خِفَّةِ

 تَجِدُهُ  فَلَا تَطْلُبُهُ فَلَعَلَّكَ عَلَیْهِ قَادِرٌ أَنْتَ  وَ تَزْوِیِدهِ مِنْ أَكْثِرْ  وَ إِیَّاهُ حَمِّلْهُ وَ فَاغْتَنِمْهُ إِلَیْهِ تَحْتَاجُ حَیْثُ غَداً بِهِ فَیُوَافِیكَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى

 حَالًا أَحْسَنُ فِیهَا الْمُخِفُّ كَئُوداً عَقَبَةً أَمَامَكَ أَنَّ اعْلَمْ وَ عُسْرَتِكَ یَوْمِ ِفی لَكَ قَضَاءَهُ لِیَجْعَلَ غِنَاكَ حَالِ فِی اسْتَقْرَضَكَ مَنِ اغْتَنِمْ وَ

 فَارْتَدْ  نَارٍ عَلَى أَوْ جَنَّةٍ عَلَى إِمَّا مَحَالَةَ لَا بِهَا مَهْبِطَكَ[ بِكَ مَهْبِطَهَا] َأنَّ وَ  الْمُسْرِعِ مِنَ حَالًا[ أَمْراً] أَقْبَحُ عَلَیْهَا اْلمُبْطِئُ وَ الْمُثْقِلِ مِنَ

 1...رَفٌمُنْصَ الدُّنْیَا إِلَى لَا وَ مُسْتَعْتَبٌ الْمَوْتِ بَعْدَ  فَلَیْسَ حُلُولِكَ قَبْلَ الْمَنْزِلَ وَطِّئِ وَ نُزُولِكَ قَبْلَ لِنَفْسِكَ

 

 ( از امام باقرع روایت شده است:4

 كند.افزاید و نود نوع مرگ بد را دفع میراند و در عمر مینیكوكاری و صدقه فقر را عقب می

 2ص ،4ج الكافی،

 عَنْ  یَىیَحْ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیعاً الْجَبَّارِ  عَبْدِ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ وَ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ غَالِبٍ بْنِ إِسْحَاقَ

                                                      
  /balad-http://yekaye.ir/al-90-12گذشت.  5حدیث 341هاي آن در جلسه. این فراز از نامه ایشان با توضیحاتی درباره اختالف نسخه 1

http://yekaye.ir/al-balad-90-12/
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 1.السَّوْءِ مِیتَةَ تِسْعِینَ یَدْفَعَانِ وَ الْعُمُرِ فِی یَزِیدَانِ وَ الْفَقْرَ یَنْفِیَانِ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ

 

 های خود فرمودند:روایت شده است كه امیرالمومنین در یكی از خطبه (5

تان را نزد هایردههمانا دنیا سرای فنا، و آخرت سرای بقاست؛ پس، از گذرگاهتان برای قرارگاهتان برگیرید و پای مردم! 

ن بیرون رود، كه در دنیا آاز كه بدنهایتان كسی كه اسرارتان از او مخفی نیست ندرید؛ و دلهایتان را از دنیا بیرون برید پیش از آن

 شناسدش.گرفتار آمدید و برای آخرت آفریده شدید؛ همانا دنیا همانند زهری است كه كسی آن را می خورد كه نمی

ازاد را از پیش ای بمیرد، فرشتگان گویند چه از پیش فرستاد؛ و مردم گویند چه باقی گذاشت؛ پس مبدرستی كه وقتی بنده

یر و منفعت مال ختان شود؛ چرا كه محروم واقعی كسی است كه از ید تا برایتان باشد؛ و همه را عقب نیندازید كه علیهبفرست

وسیله  و اموال خودش محروم ماند؛ و به حال كسی غبطه خورند كه با صدقات و خیرات ترازویش را سنگین كند و بدان

 اط را راحت و دلپسند سازد.آرامگاهش در بهشت را نیكو گرداند و عبورش بر صر

 110ص ،(للصدوق) األمالی

 عَنْ  عَلِیٍّ  نِبْ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا لَقَا عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 عَلِیِّ  أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بِیهِأَ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ

 :خُطَبِهِ بَعْضِ فِی ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ

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

 یَأْكُلُهُ  كَالسَّمِّ الدُّنْیَا إِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَ[ حُبِسْتُمْ ] حَیِیتُمْ  الدُّنْیَا فَفِی أَبْدَانُكُمْ  مِنْهَا تَخْرُجَ أَنْ قَبْلِ مِنْ قُلُوبَكُمْ الدُّنْیَا مِنَ أَخْرِجُوا وَ

 فَإِنَّ عَلَیْكُمْ 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 طَیَّبَ وَ مِهَادَهُ بِهَا الْجَنَّةِ فِی أَحْسَنَ وَ مَوَازِینَهُ الْخَیْرَاتِ وَ بِالصَّدَقَاتِ ثَقَّلَ مَنْ الْمَغْبُوطَ وَ  مَالِهِ خَیْرَ حُرِمَ مَنْ الْمَحْرُومَ

 2.مَسْلَكَهُ بِهَا

 تدبر

 «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما وَ»( 1

جدی بگیرد  نیاز كند، مشكلش این است كه مرگ را جدی نگرفته است. اگر مرگ راورزد تا خود را بیانسانی كه بخل می

 ا رفع كند.رمهمترین زمانی كه بدان نیاز دارد به هیچ وجه نمی تواند نیاز وی آوری اموال، در داند این بخل و جمعمی

                                                      
 قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ یَزِیدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ . در همانجا این حدیث هم قابل توجه است: 1

 السَّوْءِ  مِیتَةَ تَدْفَعُ الصَّدَقَةُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ
 نیز قابل توجه است: 3ص ،4ج . این روایت در الكافی، 2

 ص: اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ زَیْدٍ بْنِ الرَّحْمَنِ بْدِعَ عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ

 .تُظِلُّهُ صَدَقَتَهُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِ  ظِلَّ خَلَا مَا نَارٌ الْقِیَامَةِ أَرْضُ
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 تاملی با خویش

؟ آیا لحظه مرگ روز كنند. واقعا مباداترین روز مبادای ما كدام استانداز میبسیاری از افراد پولی را برای روز مبادا پس

شمشیر تیزتر ز كتر و اا نیست؟ آیا عبور از پل صراط كه از مو باریمبادا نیست؟ آیا قرار گرفتن در محضر محاسبه الهی روز مباد

 است روز مبادا نیست؟

 گذاریماندازی كنار میپسدانیم و برایش واقعا آیا همان قدر كه یك تصادف، یك بیماری ناخواسته و ... را روز مبادا می

ن روز مبادایی كه حتما به سراغمان خواهد آمد ؛ برای آ–در حالی كه ممكن است تا آخر عمرمان هیچگاه پیش نیاید  –

 ایم؟اندازی تهیه كردهپس

 

 «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما وَ»( 2

ترین موقعیت زمانی است كه انسان در های بحرانی رخ می نماید، و بحرانینیاز حقیقی و خیلی شدید انسان، در موقعیت

 معرض هالكت قرار گیرد.

ای اندیشد، آن نیاز را جدی بگیرد، و چیزی تدارك ببیند كه برای رفع آن نیاز خواهد برای رفع نیازش چارهمیاگر كسی 

 به كار آید.

 

 «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما ... بَخِلَ مَنْ»( 3

خ و محروم شدن از نتیجه بخل سقوط است: سقوط از انسانیت و كمال، سقوط از چشم مردم، همراه با سقوط در دوز

 (509، ص10درجات اخروی. )تفسیر نور، ج

 

 «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما اسْتَغْنی ...»( 4

 ،گردد؛ و از این رومالكیت یك امر اعتباری است )اینكه من مالك این اموال هستم صرفا به یك قرارداد اجتماعی برمی

 معنی خواهد بود(ند مالكیت برایش بیای زندگی كاگر مثال كسی تنها در جزیره

 آید.این گونه اعتبارات اجتماعی تنها و تنها در بستر زندگی اجتماعی در دنیا به كار انسان می

خواهد با یك امر اعتباری محض، آید، مینیاز شدن برمیدرصدد بی این كارورزد و به خیال خودش با كسی كه بخل می

كند كه برای هیچكس قابل انكار نیست؛ ز كند؛ برای همین قرآن وی را متوجه مهمترین واقعیتی مینیاخود را در متن واقعیت بی

 سازد.یعنی مرگ؛ واقعیتی كه اعتباری و غیرواقعی بودن تمام امور اعتباری را برمال می

 تاملی با خویش

 ایم؟ماده ساختهایم و چقدر خود را برای واقعیات آما چه اندازه دل در گروی اعتباریات گذاشته

 

 «تَرَدَّی إِذا مالُهُ عَنْهُ یُغْنی ما وَ»( 5
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 !شود؟ نگونسار چون سازد، مرتفع او از را نیازی چه ثروتش و

 حکایت

 حسن بصری را گفتند: فالنی مال هنگفتی جمع كرده است.

 آیا برای صرف آن مال، عمری هم جمع كرده است؟ گفت:

 گفتند: نه!

 چه كار مردگان آید؟گفت: پس این اموال به 

 1(761ص ،10ج البیان، مجمع)

 

 26/7/13962    لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ    12آیه (92) لیلسوره ( 572

 ترجمه

 ست هدایت كردن.برعهده ماتردید بی

 3اختالف قرائت

 حدیث

 سوال كردم. «تردید برعهده ماست هدایت كردنبی »گوید: از امام رضا ع درباره این آیه كه بزنطی می( 1

                                                      
 باألموال الموتى تصنع فما قال ال قالوا عمرا لذلك جمع هل فقال ماال جمع فالنا أن للحسن قیل.  1
هاي اوایل كار بسیار مختصر بود صالح دیدیم كه در اینجا مورد بررسی قرار گرفت اما از آنجا كه بررسی 21. این آیه در اوایل كار در جلسه 2

  //lail-al-92-12http://yekaye.irمجددا به آن بپردازیم. 
 عَلَیْنا / عَلِیّاً . 3

 ر روایات زیر برخی مطلب به صورت قرائت دیگر آمده و برخی به عنوان تفسیر آیه:د 

 لَهُ إِنَّ وَ لَلْهُدَي لِیّاًعَ إِنَّ قَرَأَ أَنَّهُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ  مُخْتَارٍ بْنِ  فَیْضِ نْعَ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ  الْبَرْقِیُّ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَي وَ

 تأویل. )الْأُولَی وَ الْآخِرَةَ  لَهُ نَّإِ وَ لَلْهُدَي عَلِیّاً إِنَّ فِیهِ  وَ  بِعَلِیٍّ الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ كَفَی وَ فِیهِ  الْأَعَاجِیبُ  فِیهِ  قَالَ الْقُرْآنِ عَنِ سُئِلَ حَیْثُ  ذَلِكَ  وَ الْأُولَی وَ الْآخِرَةَ 

 (781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات

 الْهُدَي هُوَ عَلِیّاً أَنَّ یَعْنِی لَلْهُدي عَلَیْنا إِنَّ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ...  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَزِیدَ  بْنِ جَابِرِ  عَنْ  شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ  مَرْفُوعاً جَاءَ

 .(گذشت 562جلسه 1روایت در روایت این اول فراز ؛781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل)

 رَوَاهُ  مَا مِنْهَا الْقُرْآنِ فِی اسْمٍ  ةِثَلَاثُمِائَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ بَانَ وَ وَجَدُوا افِیمَ لَهُمْ وَضَحَ أَنَّهُمْ الْأَخْبَارَ كَتَبُوا الَّذِینَ  الثِّقَاتِ إِلَى یَرْفَعُهُ بِالْإِسْنَادِ وَ

 أمیرالمؤمنین فضائل فی الروضة ؛174ص ،(القمی شاذان البن) الفضائل) الْأُولى وَ ةَلَلْآخِرَ لَهُ إِنَّ وَ لَلْهُدَي عَلِیّاً إِنَّ: قَوْلُهُ وَ...  مَسْعُود ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ

 (231ص ،(القمی شاذان البن) ع

 وَ  لَلْآخِرَةَ[ لَهُ ] لَنا إِنَّ وَ الْهُدَى هَذَا عَلِیّاً إِنَّ لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ...  تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ  مُعَنْعَناً عُبَیْدٍ  بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا فرات قَالَ

 (.گذشت 571جلسه 2روایت در روایت این ابتدایی فراز ؛568ص الكوفی، فرات تفسیر... ) الْأُولى

http://yekaye.ir/12-92-al-lail/
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سوره  4قتباس از آیه)ا« كند هر كه را بخواهد.كند هركه را بخواهد، و گمراه میهمانا خداوند هدایت می»امام ع پاسخ داد: 

 ابراهیم(

؛ و آنها ، امری اكتسابی استوصول به هدایت[= ] كنند معرفتما گمان می اصحابگفتم: خدا خیرتان دهد! گروهی از 

 یابند. دغدغه داشته باشند[ بدان دست میواقعا نظر كنند ]= ر از وجه درستی اگ

كنند كه در دنیا كاری نمیكنند ]ایشان این را انكار كرد و فرمود: پس آنها را چه شده كه خوبی برای خودشان كسب نمی

ست مگر زنند[؟ هیچیك از مردم نیسرنوشت خوب و هدایت قطعی را برای خودشان رقم نمیفقط خوبی به آنها برسد؛ یا: 

ت كه هست، اینكه دوست دارد بهتر باشد از كسی كه از او بهتر است؛ مثال این بنی هاشم را ببین؛ جایگاهشان همان اس

امامت[  [ آنها به این امر ]پذیرششان هم همان است كه هست؛ و ]بر همین اساس ممكن است به نظر برسد كهخویشاوندی

رسد كه آنها دغدغه خودشان را اند[. آیا به نظرت میسزاوارتر از شمایند ]با این حال بسیاری از آنها به این امر هدایت نشده

فرمود: یمباقر ع  اند! ]به این جهت است كه[ اماماید و آنها به این معرفت نرسیدهندارند؟ در حالی كه شما به معرفت رسیده

 داشتند!اگر مردم استطاعت داشتند ]امورشان كامال به دست خودشان بود[ حتما ما را دوست می

 356ص اإلسناد، قرب

 إِذا اللَّیْلِ وَ» تَفْسِیرِ فِی یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْهِ الرِّضَا سَمِعْتُ وَ: الَقَ الْبَزَنْطِی نصر أبی بن محمد بن أحمد عن محمد بن أَحْمَدُ

 .«یَشَاءُ مَنْ یُضِلُّ وَ یَشَاءُ مَنْ یَهْدِی اللَّهَ إِنَّ»: قَالَ «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»: تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلُ: لَهُ فَقُلْتُ 1... «یَغْشى

 فَأَنْكَرَ أَدْرَكُوا، رِالنَّظَ وَجْهِ مِنْ نَظَرُوا إِذَا أَنَّهُمْ وَ مُكْتَسَبَةٌ، ةَالْمَعْرِفَ أَنَّ  یَزْعُمُونَ أَصْحَابِنَا مِنْ قَوْماً إِنَّ اللَّهُ  أَصْلَحَكَ: لَهُ فَقُلْتُ

 مِنْهُ، خَیْرٌ هُوَ  نْمِمَّ خَیْراً یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ هُوَ وَ إِلَّا النَّاسِ مِنَ حَدٌأَ لَیْسَ لِأَنْفُسِهِمْ؟ الْخَیْرَ یَكْتَسِبُونَ لَا الْقَوْمِ  لِهَؤُلَاءِ فَمَا»: قَالَ وَ ذَلِكَ

 عَرَفْتُمْ قَدْ وَ لِأَنْفُسِهِمْ، نَیَنْظُرُو لَا أَنَّهُمْ فََترَوْنَ أَ مِنْكُمْ، الْأَمْرِ بِهَذَا أَحَقُّ  هُمْ وَ قَرَابَتُهُمْ، قَرَابَتُهُمْ وَ مَوْضِعُهُمْ، مَوْضِعُهُمْ هَاشِمٍ بَنُو هَؤُلَاءِ

 «ونَالَأَحَبُّ النَّاسُ اسْتَطَاعَ لَوِ: السَّلَامُ عَلَیْهِ جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ! ؟یَعْرِفُوا لَمْ وَ

 

فر بودند. گوید: میسر بن عبدالعزیز مرا خدمت امام صادق ع برد و در خانه حدود چهل ننباتة بن محمد بصری می( 2

به من و گفت:  فالنی است كه فالن خاندان، تا رسیدگفت: فدایت شوم: این فالنی پسر میسر شروع به معرفی افراد كرد و می

 شناسد.این كسی است كه در خاندانشان غیر از خودش هیچكس این امر ]ضرورت اذعان به امامت اهل بیت ع[ را نمی

ین گیرد و در ابگمارد تا دستش را ای را بر او میای را بخواهد فرشتهامام صادق ع فرمود: هنگامی كه خداوند خیر بنده

 [ای باشند تا هدایت شود.شدهاش افراد هدایت]یعنی این گونه نیست كه حتما باید در خانواده امر وارد كند.

 203: ص ،1ج المحاسن،

 نَحْوٌ  الْبَیْتِ فِی وَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی ىعَلَ  الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنُ مُیَسِّرُ أَدْخَلَنِی: قَالَ الْبَصْرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ عَنْهُ

 لَیْسَ هَذَا نَّإِ فَقَالَ ؛إِلَیَّ انْتَهَى حَتَّى كَذَا وَ  كَذَا بَْیتِ أَهْلِ نْمِ فُلَانٍ بْنُ فُلَانُ هَذَا فِدَاكَ جُعِلْتُ یَقُولُ مُیَسِّرٌ  فَجَعَلَ رَجُلًا أَرْبَعِینَ مِنْ

 !غَیْرَهُ الْأَمْرَ هَذَا یَعْرِفُ أَحَدٌ بَیْتِهِ أَهْلِ فِی

                                                      
 بدان اشاره شد و متن ابتداي روایت در پاورقی همانجا آمد. 562شأن نزول جلسه. این روایت همان حكایت ابوالدحداح است كه در  1
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 .الْأَمْر هَذَا فِی فَأَدْخَلَهُ بِعَضُدِهِ فَأَخَذَ اًمَلَك بِهِ وَكَّلَ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

افتد و دنبال حق دهد كه دل به تكاپو میای قرار میرا بخواهد در دلش نقطه نورانیای هنگامی كه خداوند خیر بنده

اید[ بیشتر است از سرعت گردد؛ آنگاه سرعت چنین كسی ]برای رسیدن[ به این امر شما ]= هدایتی كه شما بدان دست یافتهمی

 پرنده ]برای رسیدن[ به آشیانه خود.

 201: ص ،1ج المحاسن،

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ خَالِدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَنْهُ

 1.وَكْرِه إِلَى الطَّیْرِ مِنَ أَسْرَعُ أَمْرِكُمْ إِلَى هُوَ ثُمَّ الْحَقَّ یَطْلُبُ الْقَلْبُ فَجَالَ بَیْضَاءَ نُكْتَةً قَلْبِهِ فِی نَكَتَ خَیْراً بِعَبْدٍ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا

 تدبر

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ( »1

 دارد.( تاكید: الاقل یا) حصر بر داللت پس آمده «الهدی» بر مقدم «علینا» چون

                                                      
كه احادیثی در آن آمده كه چون هضمش براي اغلب « جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ أَنََّها الْهِدَایَةِ بَابُ»بابی است با عنوان  167-516ص ،1ج الكافی،. در  1

 شود. پاورقی اشاره میافراد دشوار است و ممكن است برداشت جبر كنند صرفا در 

 أَبُو قَالَ الَقَ سَعِیدٍ  بْنِ ثَابِتِ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ السَّرَّاجِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ -1

 عَبْداً یَهْدُوا أَنْ عَلَى عُوااجْتَمَ الْأَرَضِینَ  أَهْلَ وَ السَّمَاوَاتِ أَهْلَ أَنَّ لَوْ اللَّهِ  فَوَ  كُمْأَمْرِ إِلَى أَحَداً تَدْعُوا لَا وَ  النَّاسِ عَنِ كُفُّوا لِلنَّاسِ  وَ لَكُمْ  مَا ثَابِتُ یَا ع اللَّهِ  عَبْدِ

 یُضِلُّوهُ أَنْ اسْتَطَاعُوا مَا هِدَایَتَهُ  اللَّهُ یُرِیدُ  عَبْداً یُضِلُّوا أَنْ عَلَى اجْتَمَعُوا لْأَرَضِینَ ا أَهْلَ وَ السَّمَاوَاتِ أَهْلَ أَنَّ لَوْ  وَ یَهْدُوهُ أَنْ عَلَى اسْتَطَاعُوا مَا ضَلَالَتَهُ اللَّهُ یُرِیدُ

 ثُمَّ  -أَنْكَرَهُ إِلَّا مُنْكَراً لَا وَ هُعَرَفَ إِلَّا مَعْرُوفاً یَسْمَعُ فَلَا رُوحَهُ طَیَّبَ خَیْراً بِعَبْدٍ ادَأَرَ إِذَا للَّهَا فَإِنَّ جَارِي وَ عَمِّی ابْنُ وَ أَخِی وَ عَمِّی أَحَدٌ یَقُولُ لَا وَ النَّاسِ عَنِ كُفُّوا

  أَمْرَهُ. بِهَا یَجْمَعُ كَلِمَةً قَلْبِهِ فِی اللَّهُ یَقْذِفُ

 جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ نَّإِ: قَالَ قَالَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  خَالِدٍ بْنِ  سُلَیْمَانَ عَنْ انَحُمْرَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ -2

 قَلْبِهِ  مَسَامِعَ سَدَّ  وَ سَوْدَاءَ كْتَةًنُ قَلْبِهِ فِی نَكَتَ سُوءاً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا وَ یُسَدِّدُهُ مَلَكاً بِهِ وَكَّلَ وَ قَلْبِهِ  مَسَامِعَ فَتَحَ وَ نُورٍ مِنْ نُكْتَةً قَلْبِهِ  فِی نَكَتَ -خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا

 .السَّماءِ فِی یَصَّعَّدُ كَأَنَّما جاً حَرَ ضَیِّقاً صَدْرَهُ یَجْعَلْ یُضِلَّهُ أَنْ یُرِدْ مَنْ وَ لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ  یَهْدِیَهُ أَنْ اللَّهُ یُرِدِ فَمَنْ الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ یُضِلُّهُ شَیْطَاناً بِهِ وَكَّلَ وَ

 تَجْعَلُوهُ لَا وَ لِلَّهِ مْأَمْرَكُ اجْعَلُوا یَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ أَبِیهِ نْعَ عُقْبَةَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ -3

 إِنَّكَ ص لِنَبِیِّهِ قَالَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ لِلْقَلْبِ مَمْرَضَةٌ الْمُخَاصَمَةَ  فَإِنَّ لِدِینِكُمْ  النَّاسَ تُخَاصِمُوا لَا وَ اللَّهِ إِلَى یَصْعَدُ فَلَا لِلنَّاسِ كَانَ مَا وَ لِلَّهِ  فَهُوَ لِلَّهِ  كَانَ مَا فَإِنَّهُ لِلنَّاسِ

 عَنْ  أَخَذْتُمْ إِنَُّكمْ وَ النَّاسِ عَنِ أَخَذُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ  ذَرُوا مُؤْمِنِینَ كُونُوایَ حَتَّى النَّاسَ تُكْرِهُ فَأَنْتَ  أَ قَالَ وَ یَشاءُ مَنْ یَهْدِي اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدِي ال

 .رِهِوَكْ إِلَى الطَّیْرِ مِنَ إِلَیْهِ أَسْرَعَ كَانَ الْأَمْرِ هَذَا فِی دْخُلَیَ أَنْ عَبْدٍ عَلَى كَتَبَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ ع أَبِی سَمِعْتُ إِنِّی ص اللَّهِ رَسُولِ

 النَّاسَ نَدُْعو ع اللَّهِ دِعَبْ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ َیسَارٍ بْنِ فُضَیْلِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَّدِمُحَ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَِلیٍّ أَبُو -4

 كَارِهاً. أَوْ طَائِعاً الْأَمْرِ  هَذَا فِی فَأَدْخَلَهُ بِعُنُقِهِ خَذَ فَأَ مَلَكاً أَمَرَ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ فُضَیْلُ یَا لَا فَقَالَ الْأَمْرِ هَذَا إِلَى

( آمده است كه دو موردي كه در جل و عز اهلل من الهدایة باب 3) 203-200ص ،1ج ضمنا همین احادیث به اضافه چند حدیث دیگر در المحاسن،

 اشاره شد نیز از همین باب بود.متن 
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معنا ممكن است، ند چون استفاده از یك لفظ در چ و گذاردمی تاثیر معنا در« نا»باشد یا بر « علی»بر  عبارت تاكید اینكه

 :تماال همه این معانی مد نظر باشداح

او و شود یاست. یعنی هدایت حقیقی تنها توسط خداوند انجام م كردن هدایت( دیگر كس عهده بر نه) ما الف. برعهده

 إِلَّا الْإِنْسَ وَ جِنَّالْ  خَلَقْتُ ما وَ»به مقتضای حكمت بر خود واجب كرده است؛ چرا كه او آنان را آفرید تا عبادتش كنند  این را

 رَبُّكُمْ وَ رَبِّی اللَّهَ إِنَّ» د( و عبادت خود را غایت آفرینش آنان قرار داد و صراط مستقیمی به سوی آن گشو56)ذاریات/ «لِیَعْبُدُونِ

 یَهْدِی هُوَ وَ الْحَقَّ یَقُولُ اللَّهُ وَ»بر خود واجب ساخت كه راه را بدانها بنمایاند  پس( 51عمران/)آل «مُسْتَقِیمٌ صِراطٌ هذا فَاعْبُدُوهُ

 (303، ص20)المیزان، ج (.4)احزاب/ «السَّبِیلَ

 آمده بعدی آیه در كه «الَن» با آیه این در «عَلَینا» تقابل از استنباط قابل) است كردن هدایت( ما نفع به نه) ما ب. برعهده

 ا داشته باشد.مرسانی به شماست نه اینكه این هدایت نفع و سودی برای خود كنیم برای نفعیعنی اگر شما را هدایت می (است

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 2

 :تواندمی ،«الـ» این است؛ «الـ» حرف دارای «هدی»

و معین است )این معنا با روایاتی كه  برعهده ماست، یك هدایت خاص كه هدایتی یعنی ؛باشد بودن معرفه عالمت الف.

 العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل ؛ و نیز3و  2این آیه را بر هدایت به امیرالمومنین ع تطبیق داده اند مناسب است؛ حدیث

 1(781ص الطاهرة،

یاء و دیگران و اگر انب؛ آیدو حقیقت هدایت كردن تنها و تنها از ما برمی كردن هدایت جنسیعنی  ؛باشد جنس عالمتب. 

 ذن ماست.( كامال به ا52/شورى «مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ إِلى لَتَهْدِی إِنَّكَ وَ»)كنند هم اقدام به هدایت كردن می

 و ... ، اعم از هدایت تشریعی، تكوینی، هدایت به كمك عقلكردنی هدایت هرگونه؛ یعنی باشد استغراق عالمتج. 

 (304، ص20)المیزان، ج

 ...د. 

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ» (3

 ارتباط این آیه با آیات قبل چیست؟

 آورد(یمای كه خداوند برای مومن بخشنده و كافر بخیل پیش الف. در مقام بیان علت آیات قبلی )آسانی و دشواری

تواند مانع ت و كسی نمیای میسر می كنیم از این باب است كه هدایت برعهده ماساست؛ یعنی اگر ما آسانی را برای عده

اعتنایی و سركشی كنیم چون آنان در مقابل هدایتگریِ ما بیای میسر میهدایتگری ما شود؛ و اگر سختی و عذاب را برای عده

 (304-303، ص20اند. )المیزان، جكرده

 ت.ر گرفتن اسكند مال و ثروت نیست؛ بلكه مشمول هدایت خداوند قراآنچه واقعا نیاز انسان را برطرف میب. 

                                                      
 گذشت.« اختالف قرائتها». احادیثش در پاورقی مربوط به  1
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 ج. ...

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 4

(. 55قصص/ ؛یَشاءُ مَنْ یَهْدی اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدی ال إِنَّكَ ) پیامبر برعهده حتی نه خداست، برعهده فقط هدایت

 حاصل هم هدایت كرد، ابالغ اینكه پس حاال اینكه اما دهد؛ انجام را اشوظیفه باید( من امثال و من به رسد چه) پیامبر البته

 . ما عهده بر نه خداست خود برعهده نشود، یا بشود

 ثمره اجتماعی

. نشویم ناراحت ندیدیم، مخاطب در تاثیری ولی كردیم، عمل درست و شناختیم درست را مانوظیفه فرهنگی كار در اگر

 .دهد انجام درست را خودش كار است بلد خودش خدا دهیم، انجام درست را كارمان ما

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 5

مطرح  1هم دانست )در قبال آنچه در تدبر« هدایت»توان تاكید كالم را بر ، می«الهدی»تقویت روی « الم»با توجه به آمدن 

آیا خدا هیچ كار دیگری  پس، .است كردن هدایت خداست، برعهده ما قبال در كه ی، یا مهمترین كاركار تنها گویی یعنیشد(. 

  كند؟!برای ما نمی

 قَصْدُ  اللَّهِ عَلَى وَ»الف. منظور این است كه ما هدایت می كنیم خواه آنان این راه را در پیش گیرند یا از آن منحرف شوند: 

به تعبیر دیگر،  (304، ص20( )المیزان، ج3)إنسان/: «كَفُوراً إِمَّا وَ شاكِراً إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْناهُ إِنَّا» (،9نحل/)«جائِرٌ مِنْها وَ السَّبِیلِ

 عَلَى الْعَمى فَاسْتَحَبُّوا فَهَدَیْناهُمْ ثَمُودُ أَمَّا وَ»هدایت كردن از جانب خدا حتمی است، اما پذیرش آن از جانب ما حتمی نیست: 

 (510، ص10( )تفسیر نور، ج17؛ فصلت/یت ترجیح دادندپس آنان را هدایت كردیم اما آنان كوری را بر هدا : و اما ثمود،الْهُدى

 و آفریندمی را آنها: دهدمی انجام كار دو مجموع در مخلوقاتش برای خداهدایت كردن یعنی به مقصد رساندن؛ و ب. 

 از بعد خدا كه كارهایی آن همه یعنی كردن هدایت پس( 50/طه ؛هَدى ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍشَیْ  كُلَّ أَعْطى الَّذی رَبُّنَا) كندمی هدایت

 جزء همگی … و كردن مهیا … و ازدواج و شغل امكان دادن، روزی بنگریم خوب اگر یعنی. دهدمی انجام ما برای آفرینش

 . خداست كردن هدایت

 شناسی: دین حداقلی و حداکثرینکته تخصصی دین

 نیست. روزه و نماز آموزش فقط كردن هدایتكند جزء هدایت كردن اوست، پس اگر هر كاری خدا برای ما می

 در دین نیست نیاز»اند كه برداشت كرده «است كردن هدایت برای فقط دین مطالب همه» كه صحیح سخن این برخی از

مشكل اینان آن است كه تلقی صحیحی از مفهوم هدایت ندارند. اگر « !باشد داشته مداخله و حضور زندگی هایعرصه همه

در روز  -كنم: تمام اعمالشتاكید می –انسان توجه كند كه در دنیا آمده تا مسیر لقاءاهلل را گام به گام بپیماید و تمام اعمالش 

آفرینی دین خالی دگی از حضور و نقشهای زنای از عرصهمعنی دارد كه عرصهقیامت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، آیا 

 باشد.
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آفرینی آفرینی دین بدین معنا نیست كه همه جا صرفاً امر و نهی كند؛ بلكه تعیین مباحات هم نوعی نقشالبته حضور و نقش

حكم » ایم؛ بلكه خود همین كهاست؛ به تعبیر دیگر، مباح به این معنا نیست كه در این عرصه ما هیچ رجوعی به دین نداشته

چون شریعت آن را مباح اعالم كرده من خود را مجاز به انجام هر كاری »و « شارع در این عرصه، اباحه ]= آزادی عمل[ است

 ، مصداق مراجعه ما به شریعت در آن عرصه است.«بینمدر آن محدوده می

 ج. ...

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 6

 . گرفت برعهده را ما هدایت بلكه( 36قیامت/ ؛سُدى یُتْرَكَ أَنْ الْإِنْسانُ حْسَبُیَ أَ. )نكرد رهایمان و آفرید را ما خدا

 یا كرده هدایت را ما خدا كه خوشحالیم دهیم؟می تن او هدایت به چقدر گیریم؟می جدی را خدا اقدام این چقدر مااما 

 ایم؟فهمیده درست را «آزادی» مفهوم آیا باشد؟ نداشته كاری ما به كاری دهیممی ترجیح و ناراحتیم

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 7

 إِنَّ )ای آسانی است و در دل هر سختی نیست سختی ایسختی هیچ پس ،(5)تدبر كندنمی كاری هدایت جز ما با خدا اگر

 . نیست مصیبت مصیبتی هیچ و ؛(5/انشراح ؛یُسْرا الْعُسْرِ مَعَ

 سازیم(می آماده[ ]وضعیت ترینراحت برای را او بزودی )پس« لِلْیُسْری فَسَنُیَسِّرُهُ»شاید این باشد معنای 

 رایت ما» ها فریادترین مصیبتبیند طبیعی است كه در سختكسی كه كار خدا با خود و اطرافیان خود را جز هدایت نمی

 سر دهد.« : جز زیبایی ندیدمالجمیل اال

 

 «لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»( 8

 بیفتیم؟ راه دعوتی هر دنبال و بزنیم در آن و در این است نیاز آیا گرفته، برعهده را ما هدایت خدا اگر

 إِیَّاكَ ) برویم خودش سراغ باید فقط پس ،، بندب(5)تدبر شودمی شامل را ما معنوی و مادی نیازهای همه هدایت، اگر

 كُنْتُمْ  إِنْ قُلْ! )عشق با هم آن بدهد، ما به كه داده( پیامبرش) آورشپیام به پیام طریق از را هم خودش راه ؛(5/حمد؛ نَسْتَعین

 (31/عمرانآل ؛اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونی اللَّهَ تُحِبُّونَ

 تاملی با خویش

 روزی برای جمله از) من هدایت برای خدا چرا كه باشد معترض مرتب و نگیرد جدی را راه این آدم كه نیست حیف

 ببرد؟ را ما دل بیاورد، را ایكردهبزك وضعیت یك هركس بعد و كندنمی كاری( … برای من، ازدواج برای من،
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 27/7/1396  یالْأُول وَ لَلْآخِرَةَ  لَنا إِنَّ وَ  13( آیه 92(  سوره لیل )573

 ترجمه

 .آغازین ودر حقیقت، از آنِ ماست بازپسین )آخرت( و 

 1قرائتاختالف 

 حدیث

 شب هشتم ماه مبارك رمضان، دعایی از رسول اهلل ص روایت شده است بدین عبارات: در اعمال (1

و فرمودی:  ،ردیو برایشان اجابت و رحمت را ضمانت ك ،خدایا ! این ماه توست كه در آن بندگانت را به دعا فرمان دادی

« مكنمى اجابت بخواند مرا كه هنگامى را دعاكننده دعاى نزدیكم، حتما من [بگو] بپرسند من درباره تو از بندگانم چون و»

و ای كه شب را  ،نها از گرفتاراو ای برطرف كننده بدی ،رّخوانم ای اجابت كننده دعای افراد مُضطَ( پس تو را می186)بقره/

 میرد؛ بیامرز كسی را كه می ،میریو ای كه هرگز نمی ،مایه سكونت قرار دادی

 پس حمد و سپاس تو راست؛  ،دی و آفریدی و سر و سامان دادیر كرمقدّ

 خوراندی و نوشاندی و پناه دادی، پس حمد و سپاس تو راست؛ 

گامی كه جلوه روز هن»( و در 1)لیل/« پوشاندشب هنگامی كه می»خواهم كه بر محمد و آل او درود فرستی در و از تو می

نی كه همانا تو ك( و اینكه آنچه را برایم مهم است خودت كفایت 13)لیل/« آغازین و( آخرت) بازپسین»( و در 2)لیل/« كندمی

 بسیار آمرزنده و رحیمی.

 269ص ،1ج الحسنة، باألعمال اإلقبال

                                                      
 الْآخِرَةُ  لِعَلِیٍّ وَ الْآخِرَةَ/ لَهُ إِنَّ وَ /الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّإِنَّ  وَ /لَلْآخِرَةَ لَنا إِنَّ وَ.  1

 این روایات آمده است: 781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات در تأویل

 تَجَلَّی ِإذا النَّهارِ وَ غْشییَ إِذا اللَّیْلِ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مِهْرَانَ بْنِ مَاعَةَسَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سَمَاعَةَ ْبنِ سُلَیْمَانَ إِلَی مُتَّصِلٍ بِإِسْنَادٍ رُوِيَ وَ .1

 .الْأُولَی وَ الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَی وَ الذَّكَرَ  الزَّوْجَیْنِ خَلَقَ اللَّهُ

 لَهُ إِنَّ وَ لَلْهُدَي لِیّاًعَ إِنَّ قَرَأَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُخْتَارٍ  بْنِ فَیْضِ  نْعَ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ  الْبَرْقِیُّ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ  رَوَي وَ .2

 .الْأُولَی وَ الْآخِرَةَ لَهُ ِإنَّ وَ لَلْهُدَي عَلِیّاً إِنَّ فِیهِ وَ بِعَلِیٍّ الْقِتَالَ  الْمُؤْمِنِینَ هُاللَّ كَفَی وَ فِیهِ الْأَعَاجِیبُ فِیهِ قَالَ الْقُرْآنِ عَنِ سُئِلَ حَیْثُ ذَلِكَ وَ الْأُولَی وَ الْآخِرَةَ

 اللَّیْلِ وَ ع اللَّهِ  عَبْدِ  بُوأَ قَرَأَ: قَالَ ظَبْیَانَ بْنِ  یُونُسَ عَنْ  بَكْرٍ  بْنِ  الرَّبِیعِ عَنِ  مَةَأُورَ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ بِإِسْنَادِهِ  مَرْفُوعاً [ الْبَرْقِیُّ خَالِدٍ  بْنُ مُحَمَّدُ ] رَوَاهُ مَا یؤیده و .3

 .الْأُولَی وَ آخِرَةُالْ  لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَی وَ الذَّكَرِ الزَّوْجَیْنِ خَالِقُ اللَّهُ تَجَلَّی إِذا النَّهارِ وَ یَغْشی إِذا

 وَ  الذَّكَرِ الزَّوْجَیْنِ  خَالِقُ اللَّهُ اللَّهِ وَ هَكَذَا الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ: قَالَ ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحْرِزٍ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ رَوَاهُ مَا یَعْضُدُهُ وَ .4

 .الْأُولَی وَ الْآخِرَةُ لِعَلِیٍّ وَ الْأُنْثَی

 مده است:آ 231ص ،(القمی شاذان البن) ع طالب أبی بن علی أمیرالمؤمنین فضائل فی الروضة ؛174ص ،(القمی شاذان البن) و در الفضائل

 رَوَاهُ مَا مِنْهَا الْقُرْآنِ فِی اسْمٍ ثَلَاثُمِائَةِ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ بَانَ وَ وَجَدُوا فِیمَا لَهُمْ وَضَحَ أَنَّهُمْ الْأَخْبَارَ كَتَبُوا الَّذِینَ الثِّقَاتِ إِلَى یَرْفَعُهُ دِبِالْإِسْنَا وَ .5

 الْأُولى وَ رَةَلَلْآخِ  لَهُ إِنَّ وَ لَلْهُدَي عَلِیّاً إِنَّ: قَوْلُهُ وَ...  مَسْعُود ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ
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  :آله و علیه اللَّه صلّى النّبی عن مرویّ]من شهر رمضان[  الثّامنة اللّیلة دعاء

 فَإِنِّی یعَنِّ  عِبادِی سَأَلَكَ إِذا وَ» ُقلْتَ وَ  الرَّحْمَةَ وَ إِجَابَةَالْ لَهُمُ ضَمِنْتَ وَ بِالدُّعَاءِ عِبَادَكَ فِیهِ أَمَرْتَ  الَّذِی شَهْرُكَ هَذَا للَّهُمَّا

 جَاعِلَ  یَا وَ[ الْمَكْرُوبِ] مَكْرُوبِینَالْ عَنِ السُّوءِ كَاشِفَ یَا وَ الْمُضْطَرِّینَ دَعْوَةِ  مُجِیبَ یَا فَأَدْعُوكَ «دَعانِ  إِذا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِیبُ قَرِیبٌ

 فَلَكَ َرَزقْتَ وَ آوَیْتَ وَ سَقَیْتَ وَ أَطْعَمْتَ الْحَمْدُ فَلَكَ تَسَوَّیْ وَ خَلَقْتَ وَ قَدَّرْتَ یَمُوتُ لِمَنْ اغْفِرْ یَمُوتُ لَا مَنْ یَا وَ سَكَناً اللَّیْلِ

 تَكْفِیَنِی أَنْ وَ  «الْأُولَى وَ الْآخِرَةِ» فِی وَ «تَجَلَّى إِذا النَّهارِ » فِی وَ «یَغْشى إِذا اللَّیْلِ» فِی آلِهِ  وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّیَ  أَنْ أَسْأَلُكَ  وَ الْحَمْدُ

 .الرَّحِیمُ الْغَفُورُ أَنْتَ إِنَّكَ لِی تَغْفِرَ وَ أَهَمَّنِی مَا

 

 امیرالمومنین ع فرمودند:( از رسول اهلل ص روایت شده است كه خطاب به 2

ی آن هستی؛ ای علی! تو انذاردهنده این امتی؛ و تو عالم ربانیِ آن هستی؛ و تو صاحب حوض من ]= حوض كوثر[ و ساق

 ازین...ذوالقرنین آن هستی؛ و هر دو طرف آن از آنِ توست؛ از آنِ توست بازپسین )آخرت( و آغ –ای علی ع  –و تو 

 ای به معرفی خود پرداختند و در فرازی از آن فرمودند:در خطبهع خود امیرالمومنین همچنین 

 منم چراغ هدایت؛ منم كلید تقوا؛ منم بازپسین )آخرت( و آغازین...

 269و ص 285ص السالم، علیه المؤمنین أمیر أسرار فی الیقین أنوار مشارق

 : قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ  عَنِ الْخَطَّابِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِإِسْنَادِهِ شُرَیْحٍ عَنْ

 لَكَ وَ  رَفَیْهَاطَ كِلَا لَكَ وَ قَرْنَیْهَا ذُو عَلِیُّ یَا أَنْتَ وَ اقِیهِسَ أَنْتَ وَ حَوْضِی صَاحِبُ أَنْتَ وَ رِبِّیُّهَا أَنْتَ  وَ أُمَّتِی نَذِیرُ أَنْتَ عَلِیُّ یَا

 ... الْأُولَى وَ الْآخِرَةُ

 : قال الساّلم علیه ]= امیرالمومنین[ له خطبة من و

 ... األولى و اآلخرة أنا التقى، مفتاح أنا الهدى، مصباح ... أنا

 

 ( از رسول اكرم ص روایت شده است: 3

 ...  طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ پس علم را از جایی كه محل آن است بطلبید و آن را از اهلش بگیرید

گاه خوبان و و قوت بدنها از ضعف است؛ بنده را به جای ،و نور دیدگان از ظلمت ،حیات دلها از جهل همانا علم مایه

 رساند ...می )دنیا( بازپسین )آخرت( و آغازیندر  محالس نیكان و درجات عالی

 165: ص ،1ج ،(للدیلمی) الصواب إلى القلوب إرشاد

 أَبِیهِ  عَنْ سَیْنِالْحُ بْنِ عَلِیِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ ع الرِّضَا عَنِ وَ

 :ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ  قَالَ أَجْمَعِینَ هِمْعَلَیْ  سَلَامُهُ وَ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ

 1... أَهْلِهِ مِنْ اقْتَبِسُوهُ وَ مَظَانِّهِ مِنْ الْعِلْمَ فَاطْلُبُوا مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَرِیضَةٌ الْعِلْمِ طَلَبُ یَقُولُ

                                                      
 مَعَالِمُ  لِأَنَّهُ  تَعَالَى اللَّهِ  إِلَى قُرْبَةٌ  لِأَهْلِهِ  بَذْلَهُ  وَ صَدَقَةٌ  یَعْلَمُهُ لَا لِمَنْ  تَعَلُّمَهُ  وَ جِهَادٌ بِهِ  الْعَمَلَ وَ تَسْبِیحٌ فِیهِ  الْمُذَاكَرَةَ وَ عِبَادَةٌ طَلَبَهُ وَ  حَسَنَةٌ لِلَّهِ  تَعَلُّمَهُ  فَإِنَّ.  1

 السِّلَاحُ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ عَلَى الدَّلِیلُ وَ الْخَلْوَةِ فِی الْمُحَدِّثُ وَ الْوَحْدَةِ وَ الْغُرْبَةِ  فِی الصَّاحِبُ  وَ الْوَحْشَةِ  فِی الْمُونِسُ وَ الْجَنَّةِ  سَبِیلِ مَنَارُ وَ الْحَرَامِ وَ  الْحَلَالِ
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 مَجَالِسَ  وَ الْأَخْیَارِ مَنَازِلَ بِالْعَبْدِ  یَبْلُغُ الضَّعْفِ مِنَ الْأَبْدَانِ  قُوَّةُ وَ الظُّلْمَةِ مِنَ  الْأَبْصَارِ ضِیَاءُ وَ الْجَهْلِ مِنَ الْقُلُوبِ حَیَاةُ الْعِلْمَ  إِنَّ

 1... الْأُولَى وَ الْآخِرَةِ فِی الْعُلَى الدَّرَجَاتِ وَ الْأَبْرَارِ

 نکته

 پاداش كه بود این روالش الْآخِرَةِ: هركس وَ الدُّنْیا ثَوابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْیا ثَوابَ یُریدُ كانَ مَنْ»رسد مضمون آیه به نظر می

یه نزدیك است. ( بسیار به مضمون این آ134)نساء/« خداست نزد[ فقط] آخرت و دنیا پاداش[ كه بداند] پس بخواهد، را دنیا

 یز مرتبط باشد. رسد اغلب احادیث و تدبرهای آن به این آیه نمورد بحث قرار گرفت و به نظر می 134این آیه قبال در جلسه 

134-004-nisa-http://yekaye.ir/an/  

 تدبر

 «الْأُولی وَ لَلْآخِرَةَ لَنا إِنَّ وَ( »1

 منظور از آخرت و اولی چیست؟

 (761، ص10البیان، ج)مجمعالف. آخرت و دنیا 

 (304، ص20)المیزان، ج عالم آغازین و عالم پایانی ب.

 امور  همه اول و آخرج. 

 د. ...

 

 «الْأُولی وَ لَلْآخِرَةَ لَنا إِنَّ وَ»( 2

 ل دارد؟چیست؟ و چه ربطی به آیه یا آیات قب« آغازین و( آخرت) بازپسین ماست آنِ از» منظور از این تعبیر كه

ه هدایت كسی نمُلك دنیا و آخرت از آنِ ماست؛ پس  فرمایداكنون می الف. در آیه قبل فرمود كه هدایت برعهده ماست و

 (761، ص10ج البیان،. )مجمعكاهدما می چیزی ازافزاید و نه عصیان كسی كه عصیان كند كه هدایت شود بر ما چیزی می

 (511، ص10جبه تعبیر دیگر، پذیرش هدایت به نفع خود شماست؛ وگرنه خداوند هیچ نیازی به شما ندارد )تفسیر نور، 

د كه ثواب دنیا فرماید اگر كسی به این هدایت ما تن دهد بدانب. در آیه قبل فرمود كه هدایت برعهده ماست و اكنون می

 وَ  الدُّنْیا فِی أَجْرَهُ یْناهُآتَ وَ» ؛ و مضمون این آیه شبیه است به آیهو ما پاداش مناسبی به او خواهیم داد ت در اختیار ماستو آخر

 (763، ص4( )الكشاف، ج27)عنكبوت/« نالصَّالِحِی لَمِنَ الْآخِرَةِ فِی إِنَّهُ

                                                      
 خَلَّتِهِمْ فِی الْمَلَائِكَةُ تَرْغَبُ وَ أْیِهِمْرَ إِلَى یُنْتَهَى وَ بِأَفْعَالِهِمْ  یُهْتَدَى وَ آثَارُهُمْ  تُقْتَبَسُ قَادَةً الْخَیْرِ  فِی فَیَجْعَلُهُمْ أَقْوَاماً بِهِ  اللَّهُ یَرْفَعُ الْأَخِلَّاءِ عِنْدَ التَّزَیُّنُ  وَ الْأَعْدَاءِ عَلَى

 أَنْعَامُهُ  وَ الْبَرِّ سِبَاعُ وَ هَوَامُّهُ  وَ الْبَحْرِ حِیتَانُ حَتَّى یَابِسٍ وَ رَطْبٍ كُلُّ لَهُمْ یَسْتَغْفِرُ وَ عَلَیْهِمْ تُبَارِكُ صَلَاتِهَا فِی وَ تَمْسَحُهُمْ بِأَجْنِحَتِهَا وَ
 یُلْهِمُهُ وَ تَابِعُهُ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلِ إِمَامُ الْعِلْمُ الْحَرَامُ وَ الْحَلَالُ یُعْرَفُ وَ الْأَرْحَامُ تُوصَلُ بِهِ وَ یُعْبَدُ وَ الرَّبُّ یُطَاعُ بِهِ بِالْقِیَامِ مُدَارَسَتُهُ  وَ بِالصِّیَامِ یَعْدِلُ فِیهِ الْفِكْرُ.  1

 .حَظَّهُ مِنْهُ اللَّهُ  یَحْرِمِ لَمْ لِمَنْ فَطُوبَى الْأَشْقِیَاءَ یَحْرِمُهُ وَ السُّعَدَاءَ

http://yekaye.ir/an-nisa-004-134/
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برای نیكوكار و  ای كه خداوندتر )آسانی و دشواریآیات قبلی ویا دلیل ج. این آیه به همراه آیه قبل در مقام بیان علت

هم صاحب  از این باب است كه هم هدایت برعهده ماست و ،است؛ یعنی آن میسر كردن آسانی و سختی سازد(بدكار میسر می

 (304-303، ص20جتواند مانع كاری كه بخواهیم انجام دهیم شود. )المیزان، اختیار تمام عوالم ما هستیم و هیچكس نمی

عنی تنها هدایت فرماید همه امور دنیا و آخرت از آنِ ماست؛ یاكنون می در آیه قبل فرمود كه هدایت برعهده ماست ود. 

 نمایانیم. ت میماست كه هدایت قابل اعتماد است چون تمام امور عالم به دست ماست و با لحاظ تمام امور به شما راه سعاد

 ه. ...

 

 «الْأُولی وَ لَلْآخِرَةَ لَنا إِنَّ وَ»( 3

 دنیا و آخرت، اول و آخر، قطعاً تنها از آنِ خداست؛ 

 (5)حمد/« جوییم؛ تنها از تو یاری مینَسْتَعین إِیَّاكَ»خواهیم تنها از او بخواهیم: پس، اگر چیزی می

 حکایت

 ایشان به قاضی مرحوم قاضی، علی سید آقا مرحوم خود اخالقی استاد با طباطبایی عالمه مرحوم مالقات اول مجلس در

، 2در محضر بهجت، ج) .بخوان شب نماز خواهیمی هم آخرت اگر بخوان، شب نماز خواهیمی دنیا اگر! فرزندم: فرمود

 ( 353ص

 

 

 28/7/1396  یتَلَظَّ ناراً  فَأَنْذَرْتُكُمْ  14( آیه 92(  سوره لیل )574

 ترجمه

 پس، شما را از آتشی كه زبانه كشد بیم دادم ]ترساندم[

 نکات ترجمه

  «لَظَّیتَ»

« تَلَظَّتْ: یعنی آتش زبانه كشید و شعله ور شد و النارُ لَظِیَتِ»را در اصل به معنای زبانه و لهیب آتش است و  1«لظی»ماده 

اند كه این كلمه برای برافروختگی و زبانه كشیدن شدید آتش به كار می ( و برخی تاكید كرده 741ص القرآن، ألفاظ )مفردات

 (195ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات فی ؛ التحقیق759ص ،10ج البیان، رود )مجمع

                                                      
به « تَتَلَظْلَظُ  حیة»است و « اصرار و پافشاري كردن بر چیزي»باشد كه به معناي « لظظ»اند كه اصل این ماده . برخی این احتمال را مطرح كرده 1

زایده بر آن وارد « ي»هم آمده است و حرف « تَتَلَظَّى حیة»دهد كه این تعبیر به صورت حركت می معناي ماري است كه از شدت غیظ و خشم سرش را

 (151، ص5بوده است )كتاب العین، ج« تظننت» است كه در اصلش« یتُتظنّ»شده كه همانند 

http://bahjat.ir/fa/content/4664
http://bahjat.ir/fa/content/4664
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ی ا اسم خاص غیرمنصرف )یكر( كه برخی آن 15/)معارج« لَظى إِنَّها كَلَّا »هم در قرآن به كار رفته « لَظَى»از این ماده كلمه 

رخی معتقدند ب( اما 248ص ،15ج العرب، لسان؛ 741ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتدانسته« آتش»از اسامی جهنم( و به معنای 

راهی با پایان كه این كلمه، مصدر است )= زبانه كشیدن( و حذف تنوین در آیه مذكور یا به دلیل وقف است و یا از باب هم

 (195ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقباشد )فَأَوْعى( می...  تَوَلَّى،...  ،آیات بعد )... لِلشَّوى

 بار به كار رفته است. 2در قرآن كریم همین « لظی»ماده 

یف و سهولت بیان های آن از باب تخف«ت»بوده است كه یكی از «لَظَّیتَتَ»در این آیه در اصل به صورت « لَظَّیتَ»كلمه 

 بوده است.« تَنَزَّلُتَ»ل به صورت ( كه در اص4)قدر/« الرُّوحُ وَ الْماَلئِكَةُ تَنَزَّلُ»( شبیه 759ص ،10ج البیان، افتاده است  )مجمع

 اختالف قرائت

 لَظَّیتَتَ  /لَظَّیتَّ /تَلَظَّی

 اند؛ اماقرائت كرده« تَلَظَّی »عموم قراء به همین صورت 

محیصن )از قرائات شاذه( )از قراء عشره( و ابن« یعقوب»از « رویس»روایت كثیر )مكه( و نیز ابن»از « بَزی»در روایت 

لمفصل فی القرائات ؛ الكامل ا759ص ،10ج البیان، قرائت شده است )مجمع« لَظَّیتَّ»و به صورت « ت»با تشدید روی « لَظَّیتَ»

 (595االربعة عشر، ص

توانید این قرائت را از لینك زیر با كه می« لَظَّیتَّ نارَنِ نْذَرْتُكُمُفَأَ» اندكرده)در واقع، این آیه را بدین صورت قرائت می

 صوت محمد عبدالحكیم گوش دهید(

14=&aya0&khelaf=92http://www.nquran.com/index.php?group=NewJamea&sora=  
ورت ادغام نشده عمیر به ص بن عبید و عیینه، بن سفیان طلحه، علی، بن زید زبیر، همچنین در میان قرائات شاذه، در ابن

 (494ص ،10ج المحیط، ( قرائت شده است. )البحرلَظَّی)تَتَ

 حدیث

گذشت.  2، حدیث571جلسه( از امام صادق ع حدیثی در تاویل آیات این سوره روایت شده است كه فرازی از آن در 1

 در ادامه حضرت فرمودند:

زپسین و در حقیقت، از آنِ ماست با»همانا این علی ع است كه هدایت است؛ « همانا بر عهده ماست هدایت كردن»

م كند از هر هزار ا خشم قیاهمان قائم )عج( كه هنگامی كه ب« )آخرت( و آغازین؛ پس، شما را بیم دادم از آتشی كه زبانه كشد

آن  مگر كشدنمی آتش به و »رساند نفر ]دشمنی كه به جنگ با او برخیزد[ نهصد و نود و نه نفر را به هالكت می

 « ...شقاوتمند/شقاوتمندترین را

 خواهد آمد. 16شاءاهلل در بحث از آیهادامه این روایت ان

  568تفسیر فرات الكوفی، ص

  ... ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِقَالَ حَدَّثَنَا مُ

http://www.nquran.com/index.php?group=NewJamea&sora=92&khelaf=0&aya=14
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[ إِذَا قَامَ بِالْغَضَبِ فَقَتََل مُ ]صالْقَائِ «فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى [ لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولىوَ إِنَّ لَنا ]لَهُ»إِنَّ عَلِیّاً هَذَا الْهُدَى  «إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى»

 1« ...ال یَصْالها إِلَّا الْأَشْقَى»مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ 

 

ازی از این خواندند. در فرخواستند قرآن را قرائت كنند دعایی می( روایت شده است كه امام صادق ع هنگامی كه می2

 دعا آمده است:

آتش »روز جزاء از  خدایا! آن ]= این قرائت قرآن[ را برای ما مایه سیرابی در روز تشنگی قرار بده، و نیز مایه نجات در

 ( كه برای هركس كه آن را بچشد و حرارتش بر او زبانه كشد، تنها اندكی باقی گذارد...11)قارعه/« سوزانی

 575ص ،2ج الكافی،

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ قِرَاءَةِ عِنْدَ یَدْعُو ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو كَانَ

 ...تَلَظَّى ابِحَرِّهَ وَ اصْطَلَى بِهَا مَنْ عَلَى الْبُقْیَا قَلِیلَةِ حَامِیَةٍ نَارٍ مِنْ الْجَزَاءِ یَوْمَ فَوْزاً وَ الظَّمَإِ یَوْمَ رَیّاً لَنَا اجْعَلْهُ ... اللَّهُمَّ

 

ایم بگوید. گفت آیا ید: یك بار كمیل بن زیاد را دیدم و از او خواستم از فضایل امیرالمومنین ع بر( سعید بن زید می گو3

 هتر است؟بهایی كه ایشان یك روز به من فرمودند و از تمام آنچه در دنیاست برایت خواهی به تو خبر دهم از سفارشمی

 گفتم: آری. گفت: حضرت علی ع به من فرمود: ...

اش به تنگ آید، آنچه درون سینه است به بیرون بدمد؛ پس هركس امری را از ما به جانب تو دمید كه سینهكمیل! هر كه 

به تو دستور داد آن را پنهان بداری، مبادا كه آشكارش كنی؛ كه دیگر بعد از آشكار كردنش توبه و بازگشتی برایت نخواهد بود 

 است... 2«های آتشانهزب»و هنگامی كه توبه در كار نباشد، عاقبت انسان 

 174ص العقول، ؛ تحف26ص المرتضى، لشیعة المصطفى بشارة

 هَدِبِمَشْ خَمْسِمِائَةٍ وَ عَشْرَةَ سِتَّ سَنَةَ الْمُحَرَّمِ فِی عَلَیْهِ بِقِرَاءَتِی رِیُّالْبَصْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ  الْبَقَاءِ أَبُو الشَّیْخُ أَخْبَرَنَا

 بْنُ  مُحَمَّدُ نِ الْحَسَ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ عُتْبَةَ بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ حَمَّدُ مُ طَالِبٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ  عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ مَوْلَانَا

 بْنُ أَحْمَدُ نِیحَدَّثَ: قَالَ الْعَسْكَرِیُّ كَثِیرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ ثَنَاحَدَّ: قَالَ الدُّبَیْلِیُّ وَهْبَانَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ

 أَخْبَرَنِی: قَالَ یُّالْمَدَنِ حَفْصٍ بْنُ اللَّهِ بْدُعَ حَدَّثَنِی: قَالَ الْقُرَشِیُّ وَائِلٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ رَاشِدُ أَخْبَرَنِی: قَالَ الْأَصْفَهَانِیُّ سَلَمَةَ أَبُو الْمُفَضَّلِ

 ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ فَضْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ ادٍزِیَ بْنُ كُمَیْلُ لَقِیتُ: قَالَ أَرْطَاةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ مُحَمَّدُ

 زِیَاد... نَبْ كُمَیْلَ یَا عَلِیٌّ لِی قَالَ: قَالَ بَلَى فَقُلْتُ فِیهَا؟ مَابِ الدُّنْیَا مِنَ لَكَ خَیْرٌ هِیَ یَوْماً بِهَا أَوْصَانِی بِوَصِیَّةٍ أُخْبِرُكَ لَا أَ فَقَالَ

                                                      
 .آمد خواهد بعد آیه از بحث در اهلل شاء ان كه است آمده هم 781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیاتتأویل در عبارت این.  1

 جدیث این در «لظی» كلمه است ممكن كه است؛ جهنم مراتب از یكی نام «لظی» كه آمده ع امیرالمومنین از روایتی 520ص ،6ج البیان،مجمع . در 2

 : باشد مقام آن به ناظر

 عَلَى الْجِنَانَ وَضَعَ هَاللَّ أَنَّ وَ هَكَذَا فَقَالَ الْأُخْرَى عَلَى یَدَیْهِ إِحْدَى وَضَعَ وَ ضٍبَعْ  فَوْقَ  بَعْضُهَا َأطْبَاقٍ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها جَهَنَّمَ أَنَّ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ رُوِيَ

 .الْهَاوِیَةُ فَوْقَهَا وَ السَّعِیرُ فَوْقَهَا وَ الْجَحِیمُ فَوْقَهَا وَ سَقَرُ فَوْقَهَا وَ الْحُطَمَةُ فَوْقَهَا وَ لَظَى فَوْقَهَا وَ جَهَنَّمُ فَأَسْفَلُهَا بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهَا النِّیرَانَ وَضَعَ وَ الْعَرْضِ
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 یَكُنْ  لَمْ إِذَا وَ تَوْبَةٌ إِبْدَائِهِ مِنْ لَكَ لَیْسَ وَ تُبْدِیَهُ أَنْ فَإِیَّاكَ  بِسَتْرِهِ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ مِنَّا إِلَیْكَ نَفَثَ فَمَنْ یَنْفِثُ مَصْدُورٍ كُلُّ كُمَیْلُ یَا

 ...لَظَى إِلَى فَالْمَصِیرُ تَوْبَةٌ

 

 های خود فرمودند:( امیرالمومنین ع در یك از خطبه4

برایم  شوم، و زنجیر بر زمین كشیده غل یا در و تا صبح بیتوته كنم، سعدان خار روى به را شب اگر قسم خدا به

 از چیزى و نموده، ستم مردم از بعضى به كه كنم دیدار حالى در قیامت در را رسولش و خدا اینكه از است ترداشتنیدوست

 است، پوسیدگى سوى كه رجوعش با شتاب به نفْسى كنم به خاطر ستم كسى به چگونه! باشم كرده غصب دنیا ارزشبى مال

 است؟! بس طوالنى خاك زیر در اقامتش و

چنان  فقر، پریشانى از را كودكانش و خواست،می ایپیمانه شما گندم از من، از كه دیدم فقر اوج در را عقیل قسم خدا به

 به كرد و منمى تكرار را سخنش و اصرار، درخواستش به عقیل بودند؛ كرده سیاه نیل با را صورتشان گویى كه ژولیده دیدم

 تن اشخواسته به برداشته، دست روشم و راه از و فروشممی او به را دینم كرد گمان او تا جایی كه كردم،مى گوش گفتارش

 از دیده، فردی آسیب همچون ناگهان شود، عبرتش مایه تا كردم نزدیك او بدن به و گداخته، آهنی را اثنا این در دهم؛مى

 در تو آیا عقیل، اى بگریند تو بر داغدار مادران: گفتم او به بسوزد، گداخته آهن آن از بود نزدیك و ناله سر داد، آن حرارت

 برافروخته خود خشم به خداوند جبار كه آتشى جانب به مرا ولى زنى،مى ناله گداخته بازى به را آن انسانى كه آهنی برابر

 !ننالم؟ آتش از زبانه من و بزنى، ناله اندك درد این از تو آیا! كشانى؟مى

 224البالغه، خطبه نهج

 ظَالِماً  الْقِیَامَةِ یَوْمَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَلْقَى أَنْ مِنْ إِلَیَّ أَحَبُّ مُصَفَّداً  الْأَغْلَالِ فِی أُجَرَّ أَوْ  مُسَهَّداً السَّعْدَانِ  حَسَكِ عَلَى أَبِیتَ لَأَنْ اللَّهِ وَ

 لَقَدْ  اللَّهِ وَ حُلُولُهَا الثَّرَى فِی یَطُولُ وَ قُفُولُهَا الْبِلَى إِلَى یُسْرِعُ لِنَفْسٍ أَحَداً أَظْلِمُ كَیْفَ وَ الْحُطَامِ مِنَ ءٍلِشَیْ  غَاصِباً وَ الْعِبَادِ لِبَعْضِ

 وُجُوهُهُمْ  سُوِّدَتْ  كَأَنَّمَا فَقْرِهِمْ مِنْ الْأَلْوَانِ غُبْرَ الشُّعُورِ ثَشُعْ صِبْیَانَهُ رَأَیْتُ وَ صَاعاً بُرِّكُمْ مِنْ اسْتَمَاحَنِی حَتَّى أَمْلَقَ قَدْ وَ عَقِیلًا رَأَیْتُ

 فَأَحْمَیْتُ  طَرِیقَتِی مُفَارِقاً قِیَادَهُ أَتَّبِعُ وَ دِینِی أَبِیعُهُ أَنِّی فَظَنَّ سَمْعِی إِلَیْهِ فَأَصْغَیْتُ  مُرَدِّداً الْقَوْلَ عَلَیَّ كَرَّرَ وَ مُؤَكِّداً عَاوَدَنِی وَ بِالْعِظْلِمِ

 الثَّوَاكِل ثَكِلَتْكَ لَهُ فَقُلْتُ مِیسَمِهَا مِنْ یَحْتَرِقَ أَنْ كَادَ وَ أَلَمِهَا مِنْ دَنَفٍ ذِی ضَجِیجَ فَضَجَّ بِهَا لِیَعْتَبِرَ جِسْمِهِ مِنْ أَدْنَیْتُهَا ثُمَّ حَدِیدَةً لَهُ

 ...لَظَى مِنْ أَئِنُّ لَا وَ الْأَذَى مِنَ تَئِنُّ أَ لِغَضَبِهِ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا نَارٍ إِلَى تَجُرُّنِی وَ لِلَعِبِهِ إِنْسَانُهَا أَحْمَاهَا حَدِیدَةٍ مِنْ تَئِنُّ أَ عَقِیلُ یَا

 

 به و؛ دادم بیم كشد زبانه كه آتشی از را شما پس،»فرماید ( از امام صادق ع درباره این سخنان خداوند عز و جل كه می5

 (، روایت شده است:16-14)لیل/« آن شقاوتمند/شقاوتمندترین را؛ همان كه تكذیب كرد و سرپیچی نمود مگر كشدنمی آتش

« همان كه تكذیب كرد»)فالنی( ، « جز آن شقاوتمند كشدنمی آتشبه »ای هست كه در آن آتشی است كه در جهنم وادی

 از ]قبول[ والیت او.« و سرپیچی كرد»]سخن[ رسول اهلل ص را در مورد حضرت علی ع 

 هاست. تر از برخی دیگر است؛ آنچه از آتش این وادی است برای ناصبیها ]ی جهنم[ برخی پایینسپس فرمودند: آتش

 اند و بغض آنها را در سینه دارند.[دشمن ]ناصبی = كسانی كه با اهل بیت ع
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 426: ص ،2ج القمی، تفسیر

 فِی ع للَّهِا عَبْدِ أَبِی عَنْ كَثِیرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ زَكَرِیَّا بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا: قَالَ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ «ىتَوَلَّ وَ كَذَّبَ  الَّذِی الْأَشْقَى إِلَّا یَصْالها ال تَلَظَّى ناراً رْتُكُمْفَأَنْذَ» قَوْلِهِ

 ع قَالَ ثُمَّ وَلَایَتِهِ؛ عَنْ تَوَلَّى وَ ع عَلِیٍّ فِی ص اللَّهِ رَسُولَ كَذَّبَ الَّذِی[ فُلَانٌ  أَیْ] الْأَشْقَى إِلَّا یَصْلَاهَا لَا نَارٌ فِیهِ وَادٍ جَهَنَّمَ فِی

 1.فَلِلنُّصَّاب الْوَادِی هَذَا نَارِ مِنْ كَانَ فَمَا بَعْضٍ دُونَ بَعْضُهَا النِّیرَانُ

 تدبر

 «تَلَظَّی ناراً فَأَنْذَرْتُكُمْ( »1

ع بر این دهد كه هدایت به دست ماست و دنیا و آخرت هم در ید قدرت ماست؛ سپس متفرخداوند متعال ابتدا تذكر می

ید عاقبت سختی ایم در پیش نگیركشد؛ كه اگر مسیر هدایتی كه برایتان معرفی كردهدهد به آتشی كه زبانه میمیسخن، هشدار 

 در آتش خواهید داشت.

( و /http://yekaye.ir/hood-11-16 2، تدبر51در جلسات قبل درباره اینكه چرا مهمترین عذاب آتش است )جلسه

، توضیحاتی گذشت كه مجددا تكرار نداردو حتی جاودانه در جهنم ماندن آنها جهنمی شدن افراد رحمانیت خداوند منافاتی با 

 مده است.(آ /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-65 553شود )فهرست و آدرس برخی از این موضوعات در جلسهنمی

 

 «تَلَظَّی ناراً فَأَنْذَرْتُكُمْ( »2

ه متكلم وحده )من( الغیر )ما( استفاده شده بود. چرا در این آیه یكدفعه لحن بیان به صیغدر آیات قبل از صیغه متكلم مع

 تغییر كرد؟

هنده حقیقی، خود خواهد نشان دهد كه اگر هدایت از جانب خداوند یك امر قطعی و محتوم است، پس انذاردالف. می

 2(305، ص20خداست، هرچند مردم این انذارها را از زبان پیامبر ص بشنوند. )المیزان، ج

می در كار كنند كه عذاب و جهنب. برخی به خاطر تلقی ناصوابی كه از گستردگیِ رحمانیت خدا دارند دارند گمان می

ای هد كه چنین تلقیدانجام دهند! شاید این آیه می خواهد نشان  نخواهد بود و  پیامبر ص اینها را گفته تا مردم كارهای درست

 دهد.یم میاز عذاب و جهنم نارواست: این انذار از طرف خود خداست و خداوند در عین رحمانیتش مردم را از این آتش ب

 (/http://yekaye.ir/hud-011-119: گذشت 4تدبر ،127جلسه در تلقی این بودن ناصواب چرایی درباره بیشتر توضیح)

                                                      
 . در این حدیث هم از زبانه آتش براي علماي سوء گفته شده است: 1

 وَ نَبِیِّنَا عَلَى رْیَمَمَ ابْنُ عِیسَى قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ غِیَاثٍ بْنِ حَفْصِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 (47ص ،1ج الكافی،. )النَّارُ عَلَیْهِمُ تَلَظَّى كَیْفَ السَّوْءِ  لِلْعُلَمَاءِ وَیْلٌ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

 و جهنم نار فأنذرتكم علینا الهدى كان إذا أي تقدم ما على تفریع «تَوَلَّى وَ كَذَّبَ الَّذِي الْأَشْقَى إِلَّا یَصْالها ال تَلَظَّى ناراً فَأَنْذَرْتُكُمْ»: تعالى . قوله 2

 كان إن و اهلل هو باألصالة فالمنذر محتومة مقضیة الهدى كان إذا يأ وحده التكلم إلى الغیر مع التكلم عن االلتفات من «فَأَنْذَرْتُكُمْ » :قوله فی ما یوجه بذلك

 رسوله. بلسان

http://yekaye.ir/hood-11-16/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-65/
http://yekaye.ir/hud-011-119/
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 ج. ...

 

 «تَلَظَّی ناراً فَأَنْذَرْتُكُمْ( »3

 كشد كه واقعا جای ترسیدن دارد.آتش جهنم چنان زبانه می

دیك كنیم به صورتش نز ای راترسد شجاع نیست؛ بلكه امر بر او مشتبه شده است. كافی است آهن تفتیدهاگر كسی نمی

 (4ترسد یا نه. بگذریم كه این آتش اصال قابل مقایسه با آتش جهنم نیست. )حدیث تا بببیند واقعا می

 ای در خودشناسینکته

گویند ما را از جهنم نترسانید. ترس از جهنم مربوط به عبادت بردگان، و دنبال بهشت رفتن مربوط به عبادت برخی می

 نبال عبادت احرار و آزادگانیم.تاجران است. ما د

بندی در عبادت را مطرح فرموده، خودش بشدت از آتش جهنم حقیقت این است كه همان حضرت علی ع كه این تقسیم

مدت و گذراست ندارم های دنیوی كه كوتاهفرماید: من كه تحمل بالها و عقوبتهراسناك است، چنانكه در دعای كمیل می

مدت است و هیچگاه در آن تخفیفی داده نشود؛ آسمان و زمین تحملش را اهم داشت كه طوالنیچگونه تحمل آتشی را خو

 ندارند؛ آنگاه منِ بنده ضعیف ناتوان چگونه تحملش كنم؟

 ذَلِكَ  َأنَّ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى الْمَكَارِهِ مِنَ فِیهَا یَجْرِی مَا وَ عُقُوبَاتِها وَ الدُّنْیَا بَلَاءِ مِنْ  قَلِیلٍ عَنْ ضَعْفِی تَعْلَمُ أَنْتَ  وَ رَبِّ یَا كَرِیمُ یَا

 بَلَاءٌ  هُوَ وَ فِیهَا الْمَكَارِهِ  ُوقُوعِ[ حلول و] جَلِیلِ وَ الْآخِرَةِ لِبَلَاءِ احْتِمَالِی فَكَیْفَ  مُدَّتُهُ قَصِیرٌ بَقَاؤُهُ یَسِیرٌ مَكْثُهُ قَلِیلٌ مَكْرُوهٌ وَ بَلَاءٌ

 السَّمَاوَاتُ  لَهُ تَقُومُ لَا مَا هَذَا وَ سَخَطِكَ وَ انْتِقَامِكَ وَ غَضَبِكَ عَنْ إِلَّا یَكُونُ  لَا لِأَنَّهُ أَهْلِهِ عَنْ یُخَفَّفُ لَا وَ مَقَامُهُ یَدُومُ وَ هُمُدَّتُ تَطُولُ

 .الْمُسْتَكِین الْمِسْكِینُ الْحَقِیرُ الذَّلِیلُ الضَّعِیفُ عَبْدُكَ أَنَا وَ لِی فَكَیْفَ سَیِّدِی یَا الْأَرْضُ وَ

فهمد كه ادعای آن افراد چه های امیرالمومنین ع بگذارد بخوبی میگانه عبادت را كنار این ضجهاگر كسی آن تقسیم سه

 بینی دارد.اندازه ریشه در جهالت و خودفریبی و خودبزرگ

 

 

 29/7/1396 یالْأَشْقَ إاِلَّ یَصْالها ال  15 آیه( 92) لیل سوره(  575

 ترجمه

 پیشه ]یا: آن شقاوتمندترین[كند مگر آن شقاوتآن ]آتش[ را برافروخته نمی

 نکات ترجمه

 «یَصاْلها»

ماده  بین این ماده واهل لغت  باشد و اغلبمیآتش زدن و برافروختن است كه به معنای « صلی»)یصلی( از ماده « یصال»

 .توضیح داده شد 293در این باره در جلسه  اند كهرود( تفاوت گذاشتهبه كار میماز و عبادت اكثراً معنای دعا و ن)كه « صلو»
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 «الْأَشْقَی»

« شقی»ا به معنای در اینج« أشقی»اند گفتهدو قول است. برخی از بزرگان اهل لغت مانند ابوعبیده و فراء « أشقی»درباره 

است، نه « پیشهفرد شقاوت»رود، و به معنای )صفت مشبهه( به كار می« فعیل»در معنای « افعل»باشد )یعنی صیغه می

 تر/شقاوتمندترینشقاوتمند»است و منظور « افعل تفضیل»؛ و دیدگاه دیگر آن است كه این در همان معنای «شقاوتمندترین فرد»

نمیان است[ است ]یعنی این آیات نه درباره همه جهنمیان، بلكه درباره آتش خاصی است كه ویژه بدترین جه« افراد جهنم

 (151، ص5)اعراب القرآن )نحاس( ، ج

 حدیث

آمده  1روایتی از امام صادق ع در تاویل آیات این سوره گذشت. در ادامه آن روایت 1( در حدیث2)آیه 562جلسه( در 1

 است:

 یعنی همانا علی ع است كه هدایت است؛« همانا برعهده ماست هدایت كردن»و اما این كه فرمود: 

قائم  ن همانود ایفرم« دادم بیم كشد زبانه كه آتشی از را شما پس،و همانا برای ماست بازپسین )آخرت( و آغازین؛ »

و نه نفر را به هالكت  كنند[ نهصد و نود)عج( است هنگامی كه با خشم قیام كند و از هر هزار نفر ]كه به مبارزه با او اقدام می

 رساند می

 كه همان دشمن آل محمد ص است...« را شقاوتمندترین آن مگركشد و به آتش نمی»

 خواهد آمد. 17شاء اهلل در بحث از آیهادامه روایت ان

 5682ص الكوفی، فرات تفسیر؛ 781ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 ... جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَرْفُوعاً جَاءَ

 قَامَ  إِذَا لْقَائِمُا هُوَ قَالَ تَلَظَّی ناراً فَأَنْذَرْتُكُمْ الْأُولی وَ لْآخِرَةَلَ لَنا إِنَّ وَ الْهُدَی هُوَ عَلِیّاً أَنَّ یَعْنِی لَلْهُدی عَلَیْنا إِنَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 . ... ع مُحَمَّدٍ آلِ عَدُوُّ هُوَ قَالَ الْأَشْقَی اإِلَّ یَصْالها ال تِسْعِینَ وَ تِسْعَةً وَ مِائَةٍ تِسْعَ أَلْفٍ كُلِّ مِنْ یَقْتُلُ وَ بِالْغَضَبِ

 

 ( سلمان فارسی روایت كرده است كه رسول اهلل ص در روز عرفه بیرون آمد و فرمود:2

 مشمول مغفرت كند تا شما را عموماً، و علی ع را به طور خاص،ای مردم! همانا خداوند در این روز به شما مباهات می

 قرار دهد. 

                                                      
 وَ  لَلْآخِرَةَ لَنا ِإنَّ وَ الْهُدَي هُوَ عَلِیّاً أَنَّ یَعْنِی لَلْهُدي عَلَیْنا إِنَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ. البته این مقدارش را دیگر نیاوردیم چون قبال در روایت مشابهی آمده بود:  1

 الْأُولی

 اش چنین است:گذشت كه بقیه 2، حدیث569جلسه . روایت تفسیر فرات كوفی اندكی تفاوت دارد. این روایت در  2

 ... ع عَلِیٍّ بِوَلَایَةِ  «بِالْحُسْنى كَذَّبَ وَ» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُعَنْعَناً  عُبَیْدٍ  بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 تِسْعَةً  وَ تِسْعَمِائَةٍ أَلْفٍ كُلِّ نْمِ فَقَتَلَ بِاْلغَضَبِ قَامَ إِذَا[ ص] الْقَائِمُ تَلَظَّى ناراً فَأَنْذَرُْتكُمْ الْأُولى وَ لَلْآخِرَةَ[ لَهُ ] لَنا إِنَّ  وَ الْهُدَى هَذَا عَلِیّاً إِنَّ  لَلْهُدى َعلَیْنا إِنَّ

 عَنْهَا تَوَلَّى وَ بِالْوَلَایَةِ كَذَّبَ الَّذِي الْأَشْقَى إِلَّا یَصْالها ال تِسْعِینَ وَ
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 سپس فرمود: علی جان! به من نزدیك شو! 

 حضرت علی ع به ایشان نزدیك شد. پس دستش را گرفت و فرمود: 

تو را بپذیرد؛  همانا سعادتمندترین سعادتمند كه حقاً سعادتمند است كسی است كه از تو اطاعت كند و بعد از من والیت

نی با تو روی است كه تو را عصیان كند و بعد از من به دشمو همانا شقاوتمندترین شقاوتمند كه حقاً شقاوتمند است كسی 

 آورد.

 204ص ،)ابوالصالح حلبی( المعارف تقریب؛ 161ص ،(للمفید) األمالی

 مُحَمَّدٍ  بْنُ إِبْرَاهِیمُ احَدَّثَنَ  قَالَ فَهَانِیُّالْأَصْ أَسَدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُهَلَّبِیُّ بِلَالٍ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِی قَالَ

 سَلْمَانَ  عَنْ ذَانَزَا عَنْ الْعَبْدِیِّ هَارُونَ أَبِی عَنْ الْبَجَلِیُّ الْحُسَیْنِ بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنِی قَالَ هَاشِمٍ أَبِی بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الثَّقَفِیُّ

 فَقَالَ: عَرَفَةَ یَوْمَ ص اللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ  قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْفَارِسِیِّ

 بِیَدِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ دَنَافَ عَلِیُّ یَا مِنِّی ادْنُ قَالَ ثُمَّ خَاصَّةً لِعَلِیٍّ یَغْفِرَ وَ عَامَّةً لَكُمْ لِیَغْفِرَ الْیَوْمِ هَذَا فِی بِكُمْ بَاهَى اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

 نَصَبَ  وَ عَصَاكَ مَنْ الشَّقِیِّ حَقَّ الشَّقِیِّ كُلَّ الشَّقِیَّ إِنَّ وَ عْدِیبَ مِنْ تَوَلَّاكَ وَ أَطَاعَكَ مَنْ السَّعِیدِ حَقَّ السَّعِیدِ كُلَّ السَّعِیدَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ

 .بَعْدِی مِنْ عَدَاوَةً لَكَ

در كتب اهل سنت )مثال در فضائل الصحابه )ألحمد بن حنبل(،  یت حضرت زهرا ساین حدیث نبوی همچنین به روا

 ،(للرازی) حدیثا ؛ األربعون3 75ص اإلمامة، دالئلو كتب شیعه ) 2(415، ص22و المعجم الكبیر )للطبرانی(، ج 5681، ص2ج

 ( روایت شده است. 334ص

                                                      
 عَنْ حُسَیْنٍ، بْنِ  عَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ  مُحَمَّدٍ، بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ الْكَلْبِیِّ، عَبَّادٍ  عَنْ  عُمَرَ، بْنُ مُحَمَّدُ نا: قَالَ وَالِقٍ بْنُ  جَنْدَلُ قثنا الْحَضْرَمِیُّ جَعْفَرٍ أَبُو إِلَیْنَا وَكَتَبَ.  1

: فَقَالَ عَرَفَةَ َعشِیَّةَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْنَا خَرَجَ: قَالَتْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى مُحَمَّدٍ ابْنَةِ فَاطِمَةَ أُمِّهِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ حُسَیْنِ عَنْ الصُّغْرَى، فَاطِمَةَ

 فِی عَلِیًّا أَحَبَّ مَنْ السَّعِیدِ  حَقَّ السَّعِیدِ  كُلَّ السَّعِیدَ إِنَّ بِقَرَابَتِی، مُحَابٍ غَیْرَ  إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ وَإِنِّی خَاصَّةً، وَلِعَلِیٍّ عَامَّةً، لَكُمْ وَغَفَرَ  بِكُمْ بَاهَى وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ»

 . «مَوْتِهِ  وَبَعْدَ حَیَاتِهِ 

 بْنِ عَلِیِّ عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ  الْكَلْبِیِّ، عَبَّادٍ عَنْ  الْمَازِنِیُّ، عُمَرَ بْنُ  مُحَمَّدُ  ثنا وَالْقٍ، بْنُ  جَنْدَلُ ثنا الْحَضْرَمِیُّ، اهللِ عَبْدِ  بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا.  2

 عَشِیَّةَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ  اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ عَلَیْنَا خَرَجَ: قَالَتْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولِ بِنْتِ فَاطِمَةَ أُمِّهِ  عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ  حُسَیْنِ عَنْ  الصُّغْرَى، فَاطِمَةَ عَنْ  حُسَیْنٍ،

 أَحَبَّ  مَنْ  السَّعِیدُ حَقٌّ، السَّعِیدَ  أَنَّ یُخْبِرُنِی جِبْرِیلُ هَذَا لِقَرَابَتِی، مُحَابٍ غَیْرُ  إِلَیْكُمْ اهللِ رَسُولُ  وَإِنِّی خَاصَّةً، وَلِعَلِیٍّ عَامَّةً لَكُمْ وَغَفَرَ بِكُمْ بَاهَى اهللَ إِنَّ»: فَقَالَ عَرَفَةَ

 .«مَوْتِهِ وَبَعْدَ حَیَاتِهِ فِی عَلِیًّا أَبْغَضَ مَنْ الشَّقِیِّ كُلُّ الشَّقِیَّ وَإِنَّ مَوْتِهِ، بَعْدَوَ حَیَاتَهِ فِی عَلِیًّا

 عَِلیُّ  حَدَّثَنَا: قَالَ بَابَوَیْهِ، بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنِی: قَالَ مُوسَى، بْنِ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحُسَیْنِ أَبُو حَدَّثَنِی». با سند  3

 است. متنش كامال شبیه روایت المعجم طبرانی«  :قَالَ الْحَضْرَمِیُّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَقْبُرَةَ، بِابْنِ الْمَعْرُوفُ الْقَزْوِینِیُّ، الْحَسَنِ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ

 . متن كامال شبیه روایت المعجم طبرانی است اما سندش كامال متفاوت است بدین صورت: 4

 الْحَافِظُ، الْحُسَیْنِ  بْنِ  حْمَدَأَ بْنُ مَنِالرَّحْ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا :عَلَیْهِ قِرَاءَتِیبِ الْكَاتِبُ، عَدِيٍّ أَبِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَیْدَرِ بْنُ[ السَّمَّانُ ] تیمان عَلِیٍّ أَبُو أَخْبَرَنَا

 :لَفْظِهِ  مِنْ بِالرَّيِّ، الْجُرْجَانِیُّ مَّدٍمُحَ بْنِ  جَعْفَرِ بْنُ  الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا :عَلَیْهِ تِیبِقِرَاءَ الْأُمَوِيُّ حَمْدَانَ بْنِ  عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ  طَاهِرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا :إِمْلَاءً

: الصَّیْرَفِیُّ مُوسَى بْنُ هَارُونُ نَاحَدَّثَ :قَاال َعلَیْهِ، قِرَاءَةً الْفَیَّاضُ، بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ نُبْ عُمَرُ وَ :لَفْظِهِ مِنْ قِرَاءَةً الْبَزَّازُ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الصُّغْرَى، فَاطِمَةَ عَنْ حُسَیْنِ،الْ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  الْیَمَامَةِ، سَاكِنُ  الْبَصْرِيُّ، الْمَلِكِ عَبْدِ نُبْ بَكْرُ حَدَّثَنَا :«سَعِیدٍ بْنُ مُحَمَّدُ» أَبِی حَدَّثَنَا: سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ بَكَّارُ حَدَّثَنَا

 ...« :قَالَتْ السَّلَامُ، عَلَیْهِمُ الْكُبْرَى اطِمَةَفَ عَنْ
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( از قول سایر صحابه نیز روایت شده 3831-382ص ،(للصدوق) األمالی ؛426ص ،(للطوسی) األمالیدر برخی آثار )مانند 

فهرستی از آثار اهل سنت كه این حدیث در آن روایت شده است، برشمرده  75صدر پاورقی  اإلمامة، دالئلو محقق كتاب 

 است.

لم كرد و حضرت ای فرستاد و او در حق آنها ظهمچنین یكبار پیامبر ص خالد بن ولید را برای گرفتن خمس به سراغ قبیله

علی ع را برای جبران ظلم وی فرستاد و در هنگام بازگشت امیرالمومنین تعابیری شبیه این حدیث نیز فرمود كه این مطلب به 

 3(139ص ،5ج البخاری، و به طور مختصر در كتب اهل سنت )صحیح 2(498ص ،(للطوسی) األمالیطور مفصل در كتب شیعه )

 4روایت شده است.

                                                      
 بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ الْغَضَائِرِيُّ، اللَّهِ عُبَیْدِ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا. متن روایت در دو امالی چنین است:  1

 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِيُّ، الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُتَوَكِّلِ، بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی: قَالَ بَابَوَیْهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ أَبِی أَخْبَرَنِی: قَالَ الْقُمِّیُّ، بَابَوَیْهِ

 مِنْ  امْرَأَةٍ عََلى دَخَلْتُ: قَالَ ثُمَالَةَ، مِنْ شَیْخٍ عَنْ الْوَلِیدِ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  الْمُنْذِرِ، بْنِ زِیَادِ الْجَارُودِ أَبِی عَنْ سِنَانٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ الْبَرْقِیِّ، اللَّهِ عَبْدِ أَبِی

 تَرَى كَمَا شَیْخٌ هَذَا وَ أُحَدِّثُكَ: قَالَتْ(. السَّلَامُ عَلَیْهِ) الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ فَضَائِلِ بَعْضِ عَنْ حَدِّثِینِی اللَّهُ یَرْحَمُكِ: لَهَا قُلْتُ ،النَّاسَ تُحَدِّثُ هِیَ وَ كَبِیرَةٍ، عَجُوزٍ تَمِیمٍ

. مَهْ : فَقَالَ جَالِساً اسْتَوَى حَدِیثِی سَمِعَ فَلَمَّا إِلَیْهِ، فَجَلَسْتُ ،(آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ خَادِمُ الْحَمْرَاءِ أَبُو: فَقَالَتْ هَذَا مَنْ وَ: لَهَا فَقُلْتُ. قَائِمٌ یَدَيَّ بَیْنَ

 سَقَطْتَ، الْخَبِیرِ عَلَى: فَقَالَ . عَنْهُ یَسْأَلُكَ اللَّهَ إِنَّ وَ ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) بِعَلِیٍّ یَصْنَعُهُ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ مِنْ رَأَیْتَ بِمَا حَدِّثْنِی اللَّهُ، رَحِمَكَ: فَقُلْتُ

 فِی بِكُمْ بَاهَى( تَعَالَى وَ تَبَارَكَ) اللَّهَ إِنَّ الْخَلَائِقِ، شَرَمَعْ یَا: فَقَالَ( السَّلَامُ َعلَیْهِ) عَلِیٍّ بِیَدِ  آخِذٌ هُوَ وَ عَرَفَةَ یَوْمَ( آلَهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْنَا خَرَجَ

 حَقَّ  السَّعِیدَ إِنَّ: فَقَالَ مِنْهُ فَدَنَا مِنِّی، ادْنُ عَلِیُّ یَا: لَهُ قَالَ ثُمَّ. خَاصَّةً عَلِیُّ یَا لَكَ غَفَرَ وَ: لَهُ قَالَ وَ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) عَلِیٍّ إِلَى الْتَفَتَ ثُمَّ عَامَّةً، لَكُمْ لِیَغْفِرَ الْیَوْمِ هَذَا

 حَارَبَكَ  مَنْ عَلِیُّ، یَا یُبْغِضُكَ، وَ یُحِبُّنِی أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ كَذَبَ عَلِیُّ، یَا لَكَ، نَصَبَ وَ أَبْغََضكَ وَ عَادَاكَ مَنْ الشَّقِیِّ كُلَّ الشَّقِیَّ إِنَّ وَ أَطَاعَكَ، وَ أَحَبَّكَ مَنْ السَّعِیدِ

 أَدْخَلَهُ وَ جَدَّهُ اللَّهُ  أَتْعَسَ فَقَدْ اللَّهَ أَبْغَضَ مَنْ وَ اللَّهَ، أَبْغَضَ فَقَدْ أَبْغَضَنِی مَنْ وَ أَبْغَضَنِی، فَقَدْ أَبْغَضَكَ مَنْ عَلِیُّ، یَا اللَّهَ، حَارَبَ فَقَدْ حَارَبَنِی مَنْ  وَ حَارَبَنِی، فَقَدْ

 .جَهَنَّمَ نَارَ

 حَدَّثَنَا: قَالَ الْحَضْرَمِیُّ، تَسْنِیمٍ بْنُ  مُحَمَّدُ  طَاهِرٍ  أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ  الْمُحَارِبِیُّ، زَكَرِیَّا بْنِ  الْقَاسِمِ بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِی عَنْ  جَمَاعَةٌ، أَخْبَرَنَا.  2

 صَلَّى) النَّبِیُّ بَعَثَ: قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ  بْنِ جَابِرِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ  جَعْفَرِ أَبِیهِ  عَنْ مُوسَى، أَخِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ، بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ  مَعْمَرٍ، بْنُ عَمْرُو

 اسْتَاقَ وَ مِنْهُمْ فَقَتَلَ خَالِدٌ، بِهِمْ فَأَوْقَعَ ذَحْلٌ، الْجَاهِلِیَّةِ فِی بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ كَانَ وَ خُزَاعَةَ، مِنْ حَیٌّ الْمُصْطَلِقِ بَنِی صَدَقَاتِ عَلَى الِیاًوَ الْوَلِیدِ بْنَ خَالِدَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 وَ  بِمَالٍ،( عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ) طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ إِلَیْهِمْ بَعَثَ وَ خَالِدٌ، صَنَعَ مِمَّا إِلَیْكَ أَبْرَأُ إِنِّی اللَّهُمَّ: فَقَالَ فَعَلَ، مَا( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِیَّ فَبَلَغَ أَمْوَالَهُمْ،

 زَعْبَةٌ، الْمَالِ مِنَ مَعَهُ بَقِیَ وَ أَمْوَالِهِمْ، مِنْ لَهُمْ ذَهَبَ مَا وَ رِجَالِهِمْ، دِیَاتِ إِلَیْهِمْ فَأَدَّى( السَّلَامُ عَلَیْهِ ) عَلِیٌّ فَانْطَلَقَ. رِجَالِهِمْ مِنْ قُتِلَ  مَنْ دِیَاتٍ إِلَیْهِمْ  یُؤَدِّيَ أَنْ أَمَرَهُ

 مِنْ  أُنْسِیتُمْ مَا وَ كِلَابِكُمْ لِمِیلَغَةِ هَذَا: فَقَالَ. الْمَالِ مِنَ  بَقِیَ مَا إِلَیْهِمْ فَدَفَعَ كِلَابِنَا، مِیلَغَةَ إِلَّا یْئاًشَ نَفْقِدُ مَا: فَقَالُوا أَمْتِعَتِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ شَیْئاً تَفْقِدُون هَلْ: لَهُمْ فَقَالَ

 اللَّهُ  رَضِیَ أَرْضَیْتَنِی(: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) النَّبِیُّ فَقَالَ حَدِیثِهِمْ، عَلَى أَتَى حَتَّى فَأَخْبَرَهُ صَنَعْتَ  مَا: فَقَالَ ،(آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِیِّ إِلَى أَقْبَلَ وَ. مَتَاعِكُمْ

 یَوْمِ  إِلَى طَرِیقِكَ عَنْ  رَغِبَ وَ خَالَفَكَ مَنْ الشَّقِیِّ كُلَّ الشَّقِیَّ إِنَّ أَلَا بِطَرِیقَتِكَ، أَخَذَ وَ أَحَبَّكَ مَنْ  السَّعِیدِ كُلَّ  السَّعِیدَ إِنَّ أَلَا أُمَّتِی، هَادِي أَنْتَ عَلِیُّ یَا عَنْكَ،

 ..الْقِیَامَةِ

 النَّبِیُّ بَعَثَ: قَالَ  عَنْهُ، اللَّهُ رَضِیَ أَبِیهِ عَنْ بُرَیْدَةَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  مَنْجُوفٍ، بْنِ سُوَیْدِ  بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا عُبَادَةَ، بْنُ رَوْحُ حَدَّثَنَا بَشَّارٍ، بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی.  3

 وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ اهللُ  صَلَّى بِیِّالنَّ عَلَى قَدِمْنَا فَلَمَّا هَذَا، إِلَى تَرَى أَالَ: لِخَالِدٍ فَقُلْتُ اغْتَسَلَ، وََقدِ عَلِیًّا أُبْغِضُ وَكُنْتُ الخُمُسَ، لِیَقْبِضَ خَالِدٍ إِلَى عَلِیًّا وَسَلَّمَ َعلَیْهِ اهللُ صَلَّى

 «ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرَ  الخُمُسِ فِی لَهُ فَإِنَّ تُبْغِضْهُ الَ»: قَالَ نَعَمْ،: فَقُلْتُ «عَلِیًّا؟ أَتُبْغِضُ بُرَیْدَةُ یَا»: فَقَالَ لَهُ، ذَلِكَ ذَكَرْتُ

 گوییم:امیرالمومنین ع چنین می. در متن زیارتی هم كه از امام هادي ع نقل شده است خطاب به  4
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یرالمومنین ع صحیفه سجادیه( كه برخی اصل این دعا را از ام 48خواندند )دعایسجاد ع دعایی در روز عرفه می( امام 3

 ده است:(. در فرازی از این دعا خطاب به خداوند متعال آم179ص ،6ج الحدید، أبی البن البالغة نهج دانند )شرحمی

از تو  است و زوال نپذیرد؛ پس وای همیشگی بر كسی كهحجت تو برپاست و هیچگاه مغلوب نشود؛ و سلطنت تو ثابت 

ر شود، كه چه بارترین شقاوت بر كسی كه به تو مغرورویگرداند و خواری و خسران بر كسی كه از تو ناامید گردد؛ و شقاوت

هاییِ نهایت، و چه دور است فاصله بسیار است زیر و رو شدنش در عذابت، و چه طوالنی است رفت و برگشتش در عقوبت

ه هیچ جوید؛ این ]عذاب[ بر اساس عدلی است در قضاوتت كاو تا گشایش؛ و چه ناامید كننده است مسیر خروجی كه می

آشكار ساختی  ستمی در آن راه ندارد، و انصافی در حكم كردنت است كه هیچ حیف و میلی در آن نیست، چرا كه تو حجتها را

 ها دادی ...ستادی و برای تشویق افراد مالطفت ورزیدی و مَثَلها زدی و مهلتو راه عذر را بستی و هشدارها از پیش فر

 الْفِطْر یَوْمِ فِی السَّلَامُ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

 وَ  مِنْكَ، بَخَا لِمَنْ الْخَاذِلَةُ الْخَیْبَةُ وَ عَنْكَ، جَنَحَ لِمَنْ مُالدَّائِ فَالْوَیْلُ یَزُولُ، لَا ثَابِتٌ سُلْطَانُكَ وَ تُدْحَضُ، لَا قَائِمَةٌ ... حُجَّتُكَ

 مِنْ أَقْنَطَهُ مَا وَ جِ،الْفَرَ  مِنَ غَایَتَهُ أَبْعَدَ مَا وَ عِقَابِكَ، فِی تَرَدُّدَهُ أَطْوَلَ مَا وَ عَذَابِكَ، فِی تَصَرُّفَهُ أَكْثَرَ مَا بِكَ اغْتَرَّ لِمَنِ الْأَشْقَى الشَّقَاءُ

 قَدْ وَ أَعْذَارَ،الْ أَبْلَیْتَ وَ الْحُجَجَ، ظَاهَرْتَ فَقَدْ. عَلَیْهِ حِیفُتَ لَا حُكْمِكَ مِنْ  إِنْصَافاً وَ فِیهِ، تَجُورُ لَا قَضَائِكَ مِنْ عَدْلًا الْمَخْرَجِ، سُهُولَةِ

 لْإِمْهَالَ ...ا أَطَلْتَ وَ  الْأَمْثَالَ، ضَرَبْتَ وَ التَّرْغِیبِ، فِی تَلَطَّفْتَ وَ بِالْوَعِیدِ، تَقَدَّمْتَ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:4

 ماند.كسی كه به دنیا اعتماد كند شقاوتمند و بدبختی است كه محروم می

 7198، حدیث405ص ،(للیثی) المواعظ و الحكم عیون

 1.الْمَحْرُومُ الشَّقِیُّ فَهُوَ الدُّنْیَا عَلَى اعْتَمَدَ مَنِ

                                                      
 فِی عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ رِيِّالْعَسْكَ الْفَقِیهِ  عَنِ الْحَدِیثَ  رَفَعَ النَّحْوِيِّ، الْحَمْدِ بِابْنِ وفُالْمَعْرُ مُحَمَّدٌ  جَعْفَرٍ [ أَبُو] أبی الْعَالِمُ  الْأَجَلُّ الشَّرِیفُ  الزِّیَارَةِ  بِهَذِهِ أَخْبَرَنِی

 الْقَاسِمِ  أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ مَادِالْعِ الْفَقِیهِ عَنِ  عَنْهُ، اللَّهُ رَضِیَ  الْقُمِّیُّ جَبْرَئِیلَ بْنُ انُشَاذَ الْفَضْلِ أَبُو الْأَجَلُّ الْفَقِیهُ أَخْبَرَنِی وَ .خَمْسِمِائَةٍ وَ سَبْعِینَ  وَ إِحْدَى سَنَةِ شُهُورِ

 عَنْ  إِبْرَاهِیمَ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ ،الْكُلَیْنِیِّ یَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ قُولَوَیْهِ، بْنِ جَعْفَرِ لْقَاسِمِا أَبِی عَنْ النُّعْمَانِ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَالِدِهِ، عَنْ یٍّ،عَلِ أَبِی عَنْ الطَّبَرِيِّ،

 بِهَا زَارَ السَّلَامُ عَلَیْهِ  أَنَّهُ كَرَذَ وَ عَلَیْهِمَا، اللَّهِ صَلَوَاتُ أَبِیهِ عَنْ الْعَسْكَرِيِّ، عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدٍالْحَسَنِ أَبِی عَنْ  الْعَمْرِيِّ، سَعِیدٍ بْنِ عُثْمَانَ وَ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ  أَبِی عَنْ أَبِیهِ،

 ...الْمُعْتَصِمُ أَشْخَصَهُ الَّتِی السَّنَةِ فِی الْغَدِیرِ یَوْمِ فِی

 المزار) .لِلْمَعَادِ الْعُدَّةُ وَ الرَّشَادِ، إِلَى الْهَادِي وَ الْعِبَادِ، عَلَى الْحُجَّةُ  أَنْتَ ايَمَوْلَ  الْأَشْقَى، الظَّلُومُ جَحَدَكَ مَنْ إِنَّ وَ یُطْفَى، لَا نُورُكَ وَ یَخْفَى، لَا فَضْلُكَ مَوْلَايَ 

 (73ص ،(االول هیدللش) المزار ؛269: ص ،(المشهدي البن) الكبیر

 دهند:، به ترتیب این احادیث آمده كه هر یك شقاوت را از جهتی شرح می201 و 98 و 22: . در همین كتاب صفحات ص 1

 .آمَالِهِ بِغُرُورِ انْخَدَعَ وَ بِحَالِهِ  اغْتَرَّ مَنِ  الشَّقِیُّ -152حدیث 

 .الدُّنْیَا مَعَاصِی مِنْ دَنِیَّةٍ بِمَعْصِیَةٍ الْمَأْوَى جَنَّةَ  بَاعَ مَنْ الشَّقِیَّ فَإِنَّ الْمَعْصِیَةَ وَ إِیَّاكَ -2268حدیث 

 .عِنَانَهُ افِیهَ أَطْلَقَ مَنْ الشَّقِیَّ فَإِنَّ عَنْهَا أَنْفُسَكُمْ احْبِسُوا وَ الْمَعَاصِیَ تَوَقَّوُا -4063حدیث 
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 تدبر

 «الْأَشْقَی إِالَّ الهایَصْ ال( »1

ا در وادی اش قرار است دامنگیر كسی شود، تنها و تنها برای كسی است كه خود رهای آتشی مهیاست و شعلهاگر زبانه

 است. شقاوت انداخته

 كند.پس، این وضعیت و عمل خود افراد است كه آنان را سزاوار جهنم می

 برد، گمانی باطل است.جهنم نمیپس، این گمان كه خدا رحمان است و كسی را به 

ختیار داده؛ برد؛ اما چون رحمان است به انسان ابله، خدا رحمان است و از روی رنجش و آزردگی كسی را به جهنم نمی

جهنم را نرو؛ اما  ودهد كه راه شقاوت و چون اختیار داده، دوراهی سعادت و شقاوت را پیش او گشوده؛ و البته به او انذار می

 رسد و این دیگر ربطی به رحمان بودن یا نبودن خدا ندارد.كسی رفت خود به خود به مقصد جهنم میاگر 

 

 «الْأَشْقَی إِالَّ یَصْالها ال( »2

، «شقاوتمند آن فرد»قرار دهد و مفعولش را « نار: آتش»است؛ به جای اینكه فاعل آن را « سوزاند»به معنای « یصلی»

جز او »فرمود « سوزاندیال تصلی ]النارُ[ إال األشقی: آتش جز او را نم»دیگر، به جای اینكه بگوید بالعكس عمل كرده؛ به تعبیر 

 چرا؟«! سوزاندآن آتش را نمی

شود كه یمای است و منظور این است كه تنها و تنها مواجهه با فرد شقاوتمند است كه موجب الف. یك بیان استعاره

عكوس كنند و بگویند بیه اینكه به جای اینكه فرد زیبارو را به ماه تشبیه كنند، تشبیه را مهای آتش برافروخته شود. )شزبانه

 «(ماهی چو تو آسمان ندارد»

زایی در آتش شود، نه همانند دنیا كه موادب. اشاره است كه حقیقت آتش جهنم به باطن انسانها و عمل آنها مربوط می

ست كه آتش را خیزد و شقاوت اوبسوزانند. یعنی این آتش از شقاوتِ فرد شقاوتمند برمیبیرون باشد كه با آنها افراد را 

 (7-6؛ همزه/«كشدفروخته خداست كه بر دلها سرمیالْأَفئِدَةِ: آتش برا عَلىَ تَطَّلِعُ الْمُوقَدَةُ؛ الَّتىِ اللَّهِ نَارُ»افروزد. )شبیه آیه برمی

 ج. ...

                                                      
 86خطبه البالغه،همچنین این عبارت در نهج

 .غُرُورِه وَ لِهَوَاهُ انْخَدَعَ مَنِ الشَّقِیُّ وَ هِبِغَیْرِ وُعِظَ مَنْ السَّعِیدُ وَ دِینُه لَهُ سَلِمَ مَنْ الْمَغْبُوطُ وَ نَفْسَهُ  غَبَنَ مَنْ الْمَغْبُونُ

 هم این دو حدیث عالئم شقاوتمندي را بیان فرموده است: 243ص ،1ج در الخصال،

 عَنْ  السَّكُونِیِّ عَنِ نَّوْفَلِیِّال عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِيُّ الْحُسَیْنِ بْنُ  عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 وَ  الرِّزْقِ  طَلَبِ یفِ الْحِرْصِ  شِدَّةُ وَ الْقَلْبِ قَسْوَةُ وَ الْعَیْنِ  جُمُودُ الشَّقَاءِ عَلَامَاتِ  مِنْ  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ  ع عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ  عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ 

 .الذَّنْبِ عَلَى الْإِصْرَارُ

 بْنُ أَنَسُ حَدَّثَنِی قَالَ أَبِیهِ عَنْ التَّمِیمِیُّ الصَّالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ دَ یَزِی أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ حَامِدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الشَّاهِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْقَلْبِ  قَسَاوَةُ وَ  الْعَیْنِ ودُجُمُ الشَّقَاءِ مِنَ خِصَالٍ أَرْبَعُ عَلِیُّ یَا: قَالَ أَنَّهُ ص بِیِّالنَّ  عَنِ ع عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ  عَنْ أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  مَالِكٍ أَبُو مُحَمَّدٍ

 .الْبَقَاءِ حُبُّ وَ الْأَمَلِ بُعْدُ وَ
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 «شْقَیالْأَ إِالَّ یَصْالها ال( »3

صورت تهدیدی  رود( كه در اینبه كار می« فعیل»گاه به معنای « افعل»باشد )وزن « شقی»تواند به معنای هم می« أشقی»

 برای هر كسی است كه راه شقاوت را در پیش گیرد؛

خاصی در جهنم مربوط به جایگاه « ناراً تلظّی»باشد، كه در این صورت تعبیر « شقاوتمندترین»تواند به معنای و هم می

باشد؛ كه در روایات، این جایگاه كسانی است كه منكر والیت امیرالمومنین ع و سایر امامانی كه خداوند )بدترین جایگاه( می

 (1( ویا به تعبیر دیگر، دشمن آل محمد ص، باشند. )حدیث5جلسه قبل، حدیثتعیین كرده )

عنای دوم سازگارتر ممعرفی شده است كه با این « آتش بزرگتر»سوره اعلی هم آمده است و عذاب وی  این تعبیر الْأَشْقَى در

الْأَشْقَی؛  یَتَجَنَّبُهَا ؛ وَیَخْشى نْ مَ ؛ سَیَذَّكَّرُالذِّكْرى نَفَعَتِ  إِنْ فَذَكِّرْ :است خاص عذای عذابشان و خاص، گروهی اینها كه است

 (12-9اعلی/) الْكُبْرى النَّارَ یَصْلَى الَّذی

 

 

 30/7/1396  یتَوَلَّ وَ كَذَّبَ الَّذي  16( آیه 92(  سوره لیل )576

 ترجمه

 گردانید(روی )پیچید  كه تكذیب كرد و سر آن

 نکات ترجمه

 «کَذَّبَ»

 باب به وقتی و است، واقع برخالف چیری از دادن خبر معنای به و است «صدق» مقابل نقطه «كذب»قبال بیان شد كه 

 229. )جلسهرودمی كار به محتوایی به یا كسی به «دادن دروغ نسبت» معنای به( تكذیب یُكَذّب، كذّب،) رودمی تفعیل

039-002-baqarah-http://yekaye.ir/al/) 

 «تَوَلَّی»

داده شد كه اصل این ماده داللت بر توضیح   )maidah-http://yekaye.ir/al-005-055/ (84در جلسه « ولی»درباره ماده 

گویند كه نزدیكترین كسی است سرپرستی كار شخص دیگر را برعهده از این جهت ولی می« ولیّ»می كند و « قرب»معنای 

 1گرفته است.

                                                      
 .بحث شد« أولی»با « ولیّ»درباره نسبت  )qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-34/(392همچنین در جلسه.  1

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-34/
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ماده است كه چون به باب  همین از« تولی»بیان شد كه  )nahl-http://yekaye.ir/an-016-100/ (144جلسه همچنین در 

ل ه عنوان ولیّ قبو)شخصی را ب« قبول والیت»رفته، معنای مطاوعه )= قبول و پذیرش( پیدا كرده است؛ لذا به معنای « تفعُّل»

 .باشدكردن( می

پذیرش والیت  عالوه بر معنای فوق، در معنای كامال مخالف آن )یعنی رویگردان شدن و از« تولی»افزاییم كه اكنون می

 :رود. درباره این چند تحلیل ارائه شده استكسی سر باز زدن( هم به كار می

باشد؛ و این اعراض و ترك نزدیكی و دوستی می متعدی شود به معنای« عن»وقتی با حرف « ولی»برخی معتقدند كه ماده 

 یتَوَلَّ مَنْ )إِلَّا یا تقدیری )بدون آن( باشد (29؛ نجم/ذِكْرِنا عَنْ یتَوَلَّ)( «عن»تواند صریح )با آمدن لفظ می« عن»متعدی شدن با 

 (.887ص القرآن، ألفاظ مفردات( )23/غاشیة؛ كَفَرَ وَ

ای با چیزی پشت سر چیزی قرار گیرد به نحوی كه رابطه»به معنای اینكه « ولی»ماده  برخی بر این باورند كه اساساً اصل

هم در معنای پشت سر دیگری قرار گرفتن  ،باشد و این رابطه اعم از رابطه حسنه یا سیئه است؛ از این رومی« هم داشته باشند

به  ،و مخالفت كردنقرار گرفتن برای كارشكنی و هم در معنای پشت سر دیگری  و تدبیر امور همدیگر، برای كمك و یاری

 (206-203ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقیقرود )كار می

 

 توجه

 ای كه قبال بحث شده است:آیهدو این آیه شباهت زیادی دارد با 

 بحث شد. 360( كه در جلسه13علق/« )یأَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ» ( آیه1

/13-96-alaq-http://yekaye.ir/al 
 .بحث شد 390( كه در جلسه32)قیامت/« تَوَلَّی وَ كَذَّبَ لكِنْ وَ» ( آیه2

32-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al/  

 .شودباشد و لذا مجددا تكرار نمیی آنجا به این آیه نیز مرتبط میاغلب احادیث و تدبرها

 حدیث

. گذشت 1حدیث ،574جلسه در آن آخرین فراز كه است شده روایت سوره این آیات تاویل در حدیثی ع صادق امام از( 1

 :فرمودند حضرت ادامه در

 .پیچید سراز آن  و كرد تكذیبوالیت را  كه آن« پیچید سر و كرد تكذیب كه آن»

  568تفسیر فرات الكوفی، ص

 ...عَنْهَا  یالَّذِی كَذَّبَ بِالْوَلَایَةِ وَ تَوَلَّ ... یقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ

 خواهد آمد. 18آیهشاء اهلل در بحث از ادامه این حدیث ان

 ص اللَّهِ رَسُولَ كَذَّبَ»كند به در آن تصریح میاز امام صادق ع آمده كه  شبیه این حدیثی( 5، حدیث574)در جلسه قبال

 «َولَایَتِهِ: رسول اهلل را در مورد حضرت علی ع تكذیب كرد و از والیت او سرپیچید. عَنْ تَوَلَّی وَ ع عَلِیٍّ فِی

http://yekaye.ir/an-nahl-016-100/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-13/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-32/
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 شود.مینای كبر باشد وارد بهشت ص روایت شده است كه فرمودند: كسی كه در دلش به اندازه ذره( از رسول اهلل 2

 اشد.برخی از اصحاب گفتند: یا رسول اهلل! پس هالك شدیم! چرا كه ما دوست داریم كه كفش و لباسمان زیبا ب

 ست.حقارت به مردم نگریستن اكبر همانا در مقابل حق ایستادن و با دیده پیامبر ص فرمود: این كبر نیست. 

  437، ص28مسند احمد، ج؛ 2411ص األخبار، معانی؛ 437ص ،1ج اللئالی، ؛ عوالی175ص المرید، منیة

 أَنْ یُحِبُّ أَحَدَنَا إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ  یَا هَلَكْنَا أَصْحَابِهِ بَعْضُ  فَقَالَ كِبْرٍ مِنْ  حَبَّةٍ مِثْقَالُ  قَلْبِهِ فِی مَنْ الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ لَا ص النَّبِیُّ قَالَ

 2.النَّاس غَمْصُ وَ الْحَقِّ بَطَرُ الْكِبْرُ إِنَّمَا الْكِبْرَ هَذَا لَیْسَ ص النَّبِیُّ فَقَالَ. حَسَناً  ثَوْبُهُ وَ حَسَناً نَعْلُهُ یَكُونَ

 

 د شد.از امیرالمومنین ع روایت شده است: كسی كه رو در روی حق بایستد هالك خواه (3

 68ص ،8ج الكافی،؛ 188البالغة، حكمت نهج

 .هَلَكَ لِلْحَقِّ صَفْحَتَهُ أَبْدَى مَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:4

 خورد.كسی كه با حق كُشتی بگیرد زمین می

 1913ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على ؛ اإلحتجاج408 حكمت البالغة، نهج

                                                      
 قول امام صادق ع از پیامبر ص در معانی االخبار چنین آمده است:. این روایت از  1

 طَلْحَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ انِالنُّعْمَ بْنِ عَلِیِّ َعنْ الْكُوفِیِّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ دِعَبْ  أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 خَرْدَلٍ  مِنْ حَبَّةٍ مِثْقالَ هِقَلْبِ فِی عَبْدٌ النَّارَ یَدْخُلُ لَا وَ كِبْرٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقالَ قَلْبِهِ فِی عَبْدٌ الْجَنَّةَ یَدْخُلَ لَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 .بِالْحَقِّ الْإِقْرَارُ الْإِیمَانُ وَ حَقِّالْ إِنْكَارُ الْكِبْرُ إِنَّمَا بِذَاكَ  لَیْسَ قَالَ الْكِبْرُ  مِنْهُ عْرَفُیُ فَیَكَادُ الدَّابَّةَ یَرْكَبُ أَوْ الثَّوْبَ لَیَلْبَسُ الرَّجُلَ إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ إِیمَانٍ مِنْ

 همین مضمون است:. این دو روایت هم در  2

 حَبَّةٍ مِثْقَالُ لْبِهِقَ فِی كَانَ  مَنْ الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لَا: قَالَ ع أَحَدِهِمَا عَنْ  سْلِمٍمُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  أَیُّوبَ أَبِی عَنْ یُونُسَ  عَنْ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 ،2ج الكافی،. )جُحُودُالْ هُوَ إِنَّمَا الْجُحُودَ  أَعْنِی إِنَّمَا تَذْهَبُ  حَیْثُ لَیْسَ قَالَفَ مِنْكَ سَمِعْتُ لِمَا قُلْتُ تَسْتَرْجِعُ لَكَ مَا فَقَالَ  فَاسْتَرْجَعْتُ  قَالَ  الْكِبْرِ مِنَ خَرْدَلٍ مِنْ

 (310ص

: قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ  بِیأَ عَنْ الْأَعْلَى عَبْدِ  عَنْ سَالِمٍ  بْنِ  یَعْقُوبَ عَمِّهِ  عَنْ سْبَاطٍ أَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَاحِدٍ  غَیْرِ عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (311ص ،2ج الكافی،. )أَهْلِهِ عَلَى یَطْعُنُ وَ الْحَقَّ یَجْهَلُ قَالَ الْحَقِّ فَهُ سَ مَا وَ قُلْتُ النَّاسَ تَغْمِصَ وَ الْحَقَّ تَسْفَهَ  أَنْ الْكِبْرِ  أَعْظَمُ فَقَالَ  الْكِبْرُ  مَا لَهُ قُلْتُ

 بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ  مُوسَى أَبِیهِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ وَآید اصل روایت در این داستان بوده است كه در احتجاج آمده: . به نظر می 3

 رَسُولُ  قُبِضَ مُنْذُ  مَظْلُوماً زِلْتُ  مَا وَ  بِالنَّاسِ النَّاسِ لَأَوْلَى إِنِّی وَ أَلَا قَالَ  كَلَامِهِ آخِرِ فِی كَانَ فَلَمَّا بِالْكُوفَةِ خُطْبَةً ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  خَطَبَ: قَالَ ع آبَائِهِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ

 الْحَقَّ  صَارَعَ رِدَائِهِ بِغَیْرِ ارْتَدَى وَ مَجْلِسِهِ غَیْرِ فِی جَلَسَ عُثْمَانَ إِنَّ قِسْتَ كَمَا لَیْسَ الْخَمَّارَةِ ابْنَ یَا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ.. . قَیْس بْنُ أَشْعَثُ إِلَیْهِ فَقَامَ ص اللَّهِ

 الْحَق فَصَرَعَهُ
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 1.صَرَعَه الْحَقَّ صَارَعَ مَنْ: ع قَالَ وَ

 تدبر

 «تَوَلَّی وَ كَذَّبَ الَّذی؛ الْأَشْقَی ...»( 1

 كس، كسی است كه حق را تكذیب كند و از تن دادن به آن سرپیچی نماید.شقاوتمندترین 

 چرا؟

كند[ و ا مهیا میر]كه امكان انتقال معانی و پیدایش و تنوع فرهنگها  «زبان» ، برخورداری ازلی انساناص ممیزهدو  الف.

به ارتباط شان هایجربهو انتقال ت ارتباطاتندارند و « تحول تاریخی»و « تاریخ» زبان ندارند؛ از این رو، است. حیوانات« اراده»

ندارند؛ زمدت( درا آگاهانه گیریتصمیمتدبیر و )توان راده همچنین ا؛ شودمنحصر می )محدود به زمان و مكان خود(رو در رو 

 . دهندمی مكار انجا یغریز دهیِجهتو  لمیبلكه صرفا بر اساس 

اگر انسان این دو ظرفیت عظیم خود را به جای اینكه در مسیر حق قرار دهد در مسیر مقابل حق قرار دهد؛ طبیعی  حال،

 ( qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-32/ 3، تدبر390)همچنین نگاه كنید به جلسه خواهد شد.است كه شقاوتمندترین موجود 

كردن از پیروی از حق، انحراف  سرپیچیدو ساحت نظر و عمل دارد؛ تكذیب، انحراف در ساحت نظر؛ و انسان وجود ب. 

 ( alaq-http://yekaye.ir/al-96-13/ 3، تدبر360یشتر در جلسه. )توضیح بدر مقام عمل است

 (511، ص10ترین است. )تفسیر نور، جهای هدایت را نادیده بگیرد بدبختكسی كه این همه نشانهج. 

 د. ...

 

 «تَوَلَّی وَ كَذَّبَ الَّذی ... إِالّ یَصْالها ال ؛تَلَظَّی ناراً»( 2

 .از پیروی آن، سرپیچی كندچشد كه حقیقت را انكار كند و كسی میتنها آتش را زبانه 

 ؛ نهفته است حقیقتسرپیچی از و انكار  كند، نوعی ازكه انسان را جهنمی میر هر گناهی د پس،

 حقیقت است.حق و دوری از  یو پشت پرده ،باطن ،جهنمآتش و 

 

 

 

*** 

  

                                                      
 . درباره اهمیت انكار حق نكردن این روایت هم قابل توجه است: 1

 (400ص ،2ج الكافی،. )عَمَلٌ الْجُحُودِ وَ الشَّكِّ مَعَ یَنْفَعُ لَا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی إِلَى رَفَعَهُ  أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-32/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-13/
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 شدای 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 یمحتواها یتمام و

 قرار گرفته است. یمورد بررس یاتیتاكنون چه آ قایكه دق دیمطلع شو دیتوانیجستجو، م

 

 توانید بیابید.همچنین مجموعه نهایی شده بقیه این فایلها را در لینك زیر می

www.souzanchi.ir/site-yekaaye / 

 

كه فرصت  یكسان یراحت یشده است كه برا یاندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  یكانال نیهمچن

 . به آدرسشودیكانال قرار داده م نیاز مطالب ا یادهیندارند، گز یاچندان عالقه یتخصص یهادارند و به بحث یكمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 هرگونه استفاده از محتواهای فوق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل بیت ع، حتی بدون ذكر منبع، بالمانع است.

 

آن را به دوستان  د،یافتی دیجامعه مف ینیفرهنگ د یو ارتقا یمعارف قرآن جیكانال را در ترو نیكه مباحث ا یصورت در

 .دیكن یمعرف زیخود ن

 و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین

 حسین سوزنچی

https://t.me/YekAaye
file:///F:/سایر%20موضوعات/اسلام/قرآن/yekAaye.ir
http://www.souzanchi.ir/site-yekaaye/
http://www.souzanchi.ir/site-yekaaye/
https://t.me/YekAayah

